استراتيجية [
]التعليم والتعلم

إستراتيجيات التعليم والتعلم بالكليه
مقدمة -:
ترتكز سياسات كلية التمريض – جامعة القصيم في مجال التعليم والتعلم علي رسالتها و أهداف
خطتها االستراتيجية لتطوير البرنامج والتي تشمل الركائز األربعة للعملية التعليمية وهم -:

 .1الطالب
.2

البرامج والمناهج والمقررات الدراسية

.3

أعضاء هيئة التدرييس

.4

المناخ التعليمي ومصادر التعلم

كما أن سياسات التعليم والتعلم بالكلية تقوم علي مبدئي التقويم المستمر وتقويم مخرجات
التعلم المرجوة بشكل مستمر مما يتعكس على تطوير العملية التعليمية .

المحاور األساسية إلستراتيجية التعليم والتعلم
.1تعزيز القدرة التنافسية للكلية في البرنامج التعليمى المقدم و أساليب التعليم والتقييم
 .2توفير البيئة التعليمية المناسبة طبقا لمعايير الجودة .
.3تحقيق مواصفات الخريج طبقا لمعايير االطار الوطنى للمؤهالت السعودية

سياسات الكلية
سياسات الكلية فى مجال التعليم و الطالب :






االلتزام بجودة العملية التعليمية.
التمحور حول الطالب باعتباره أهم مخرجات الكلية.
التوسع فى طرق التعليم والتعلم الغير تقليدية.
توفير مناخ جامعى يسوده العدل و المساواة و القيم
تحقيق الرضا ألطراف العملية التعليمية.

سياسات الكلية لخدمة المجتمع :




التوسع في برامج خدمة المجتمع
الخدمات المجتمعية هى االداة االساسية لتوفير مصادر تمويل ذاتية تمكن من القيام بالخدمات البحثية و التوسع فى
الخدمات الطالبية و المجتمعية مستقبال.
التواصل الفعال وااليجابى مع اطراف المجتمع

إستراتيجية التعليم والتعلم المتبناه
 .1استراتيجية التعلم المبنى على حل المشكالت :
تتبنى الكلية نظام التعلم بطريقة حل المشكالت والتى تؤهل الطالب الى التفكير الناقد وتحليلل المشلاكل تحلليال يلميلا و
تسعى الكليه الى اكساب الطالبه القدرة يلى التميز واالبتكار ،وتبنى التعلم الذاتي ،والتعلم مدى الحياة ،ومل ملم التحلول
م نمط اللتعلم التقليلدإ ىللى نملط اللتعلم النشلط مملا يحلتم ودلود ىسلتراتيديات تمكل الطاللب مل االسلتمرار ملي اللتعلم
داخل و خلار الكليلة واللتعلم ملدى الحيلاة .ومل هنلا تبنلت كليلة التملري بعل ايسلتراتيديات التدريسليه واسلاليب ا
المناسبه لطلبه الكليله بملا يحقلؤ رؤيله ورسلاله واهلداي الكليله وايسلتراتيديات التدريسليه ومخردلات اللتعلم المردلوة
وتنقسم دلسة حل المشكالت الى دلستي اسبوييا كما يكلو لكلل مدمويلة مل الطالبلات يئلو هييلة تلدري مسلؤول
ين ا ويتم تقييم الطالبات م خالله بواسطة استمارة تقييم الداء الطالب مى دلسلة حلل المشلكالت كملا يلتم تعيلي كاتلب
وقايد لكل دلسلة مل الطالبلات ومنن هننا كنان أسنلوب حنل المشناكل انسنب طنرق التندريس األكثنر مالئمنة للنتعلم الن اتي
( )problem based learning
وأيضا التعلم المرتكز على المجتمع ومشاكله الصحية
ويتم ذلك بتقسيم الطالب في حجرات الدرس الى مجموعات صغيرة مع وجود عضو هيئة التندريس ( )tutorوينتم
صياغة مشكلة صحية في ورقة وبتوزيعهنا علنى كنل المجموعنات فني نفنس الوقن حينت تقنوم كنل مجموعنة باتبنا
االسلوب العلمي في حل المشكلة وهو-:
 .1قراءة المشكلة ووضع افتراضيات الحلول
 .2تعريف المشكلة وتحديد الظاهرة التى تدور حولها المشكلة وانسب افتراض .
 .3عمل تحليل للمشكلة بواسطة الخريطة ال هنية
 .4وضع االهداف التعليمية
 .5اختينار انسنب اهننداف تعليمينة تكننون المجموعنة مسننئولة عنن ايجادهننا منن المصنادر المختلفننة مثنل الكتننب –
الدوريات -االنترن

ثم يتم لقاء آخر لكل مجموعة في نفس الميعاد اخر االسبو لمناقشة االهداف التعليمية التى تم التوصل لها حيت ان
ه ا النظام يقوم على تداخل وتكامل العلوم بعضها لبعض لنفس المجموعة فمنن الممكنن ان يكنون بنين االهنداف هندف
لعلم التشريح او الفسيولوجية المرضية او التغ ية التطبيقية تبعا ً للتخصص ال ى يتم دراسة المشكلة به .
وعن طريق ه ه المجموعات يكون التعلم ايضا ما نسميه بالتعلم التعاوني وهو النتعلم ضنمن مجموعنات صنغيرة منن
الطالب بحيت يسمح للطنالب بالعمنل سنويا وبفاعلينة ومسناعدة بعضنهم النبعض لرفنع مسنتوى كنل فنرد مننهم وتحقينق
الهدف التعليمي المشترك.
وتتكون المجموعة عادة من  12-8طالب ويمكن اعادة تشكيل المجموعات كل فصل دراسي
ويتم مى كل دلسة ما يلى :
الجلسةة اوولةى  :تكلو يبللارة يل يلر

للمشللكلة الوادلب تحليل لا ومعرملة الظللاهرة التلى تلدور حول للا

المشكلة وم مم استخرا االهداي التعليمية الوادب يللى الطاللب ا يبحلن ين لا وتنت لى بتقيليم الطاللب
لسيناريو المشكلة وتقييم مدى مشاركة المدموية ملى التعلري يللى المشلكلة وايئلا يئلو هييلة التلدري
المسؤول ي المدموية وكاتب وقايد المدموية
الجلسة الثانية  :تكو يبارة ي دلسة الستعرا
التعليميلة المنصللول يلي للا مللى الدلسللة ا ولللى لعلر

ما تحصل يليه كل طالب م معلومات ي االهداي
سلليناريو المشللكلة ويمكل للطالللب الحصللول يلللى

المعلومة بطرق شتى سواء م االنترنت أو م خالل المرادل العلميلة واللدوريات والكتلب بالمكتبلة ومل
مم يكو هناك تبادل لالمكار بي الطالب وبعئ م وكذلك تبادل المعلومة العلمية و مى اخلر الدلسلة يكلو
هناك تقييم م كل طالب ييدابيات وسلبيات الدلسة ويتم تقييم الطالب مى اخر الدلسة ملدى مشلاركته ملى
الدلسة كتقييم للذات وكذلك مدى مشاركة المدموية مى احئار مصلادر يلميلة مختلفلة الدبيلات االهلداي
التعليميللة للمشللكلة وكاتللب وقايللد المدمويللة وايئللا يقللوم يئللو هييللة التللدري

المسللؤول يل المدمويللة

بتقييم كل الطالب وكاتب وقايد المدموية ويتم توزي االدوار كالتالى :
دور عضو هيئة التدريس ( مشرف المجموعة)
يكللو دور يئللو هييللة التللدري

مللى الدلسلله االولللى لحللل المشللكالت دور تللودي ى وقيللادى للمدمويللة

بحيلن يلتم توديلله الطاللب مقللط السلتنباط الظللاهرة التلى يللدور حول لا سلليناريو المشلكلة بمفللردج املا الدلسللة
المانية ميكو دور يئلو هييلة التلدري

مي لا قيلادى وتلودي ى بحيلن يلتم التصلديؤ ملى هلذج الدلسلة يللى

المعلومة الصحيحة و ال يتدخل مى دلسة النقاش اال اذا ورد معلومة خاطية او غير موموق بمصلدرها يلتم
تصحيح ا مل قبلل يئلو هييلة التلدري

ودور المعلنم فنى كلتنا الجلسنتين هنو دور الموجنه ال دور الملقنن

وعلى المعلم ان يتخ القرار بتحديد االهداف التعليمية وعليه تعلم الطنالب مهنارات العمنل فني المجموعنات
الصنغيرة كفرين ق وعلينه ايضنا تصنميم تعلنيم الطنالب فني المجموعنات وكن لك فني حنال وجنود مشنكلة لنندى
الطالب في التفاعل فيما بينهم يستطيع المعلم ان يتدخل بان يقترح اجراءات اكثر فاعلية.

فعلى المعلم أن-:
-1يوفر جو من الحرية واالنطالق وفى نفس الوق يحافظ على حد أدنى من النظام واالنضباط.
 -2يعامل الطالب علنى أن لكنل واحند مننهم تخصنيته وذاتيتنه وكياننه الخناه ويسناعدهم علنى ا نندما فنى
الجماعة.
 -3يسنناعد الطننالب علننى تعلننيم أنفسننهم بونفسننهم ويقننوم بننالتخطيي واالعننداد والتوجيننه والتقننويم لعمليننة الننتعلم
والتعليم.
 -4دراسننة الطننالب دراسننة وافيننة مننن حيننت خصائص نهم النفسننية وممسننتوياتهم التحصننيلية وسننلوكهم داخننل
المجموعة.
 -5يراعى توزيع الفره بين الطالب فى المجموعة وال يجعل الطالب المتميزين يستوثرون بكل تىء على
زمالئهم.
 -6يسننمح لطننالب المجموعننة المداولننة فننى حننل المشننكلة وتحليلهننا ووضننع اقتراحننات الحلننول ألن هن ا يجعننل
الطالب يشترك مع زمالئه فى الحل ويشجعه على ا دالء بالرأي الصحيح ويفكر بعمق.
ومن هنا نجد ايجابيات للتعلم بنظام المجموعات وهى-:
-1

تحقيق االلفة بين الطالب ورفع الخجل واالتطواء والخوف.

-2

استغالل الوق فى تحسين مستوى الطالب الضعيف.

-3

حلق روح التعاون بين طالب المجموعة.

-5

مناقشة الطالب لزميله أفضل من التعلم المباتر من عضو هيئة التدريس

-6

القضاء على الملل والشرود ال هني والسرحان.

-7

إثراء روح التعاون والمحبة بين أفراد المجموعة.

-8

اختصار الوق والجهد للمعلم.

دور كاتب الجلسة :
يتم اختيار طالب كل دلسة للعمل ككاتب للدلسة ويكو دورج يبارة ي كتابة وتدوي كلل ملا يتفلؤ يليله
دميل الطللالب مللى الدلسللة االولللى مل االسللتقرار يلللى مف للوم الظللاهرة وكللذلك تحليل للا ويمللل الخريطللة
الذهنيللة وا هللداي التعليميللة للظللاهرة التللى سلليكو الطالللب مسللؤول يل البحللن ين للا مللى كامللة المصللادر
العلمية المتاحة اما مى الدلسة المانية م و يدو كل ما يستقر يليه كامة الطالب م معلومات .

دور قائد الجلسة :
يتم اختيار طالب مى الدلسة االوللى للعملل كقايلد للدلسلتي يكلو دورج هلو تنظليم الحلوار والنقلاش داخلل
الدلسة ومن المشاحنات مى النقاش والتداوزات مى الحوار
ويتم استخدام اكمر م استراتيدية للتعلم النشط م خالل استراتيدية التعلم بحل المشكالت وهى :
 .1استراتيجية العصف الذهني
و تسمى أيئا الزوبعة الذهنية  ، Brainstormingو يقصد ب ا وئ الذه مي حالة م ايمارة بُغية التفكير مي
كل االتداهات واالحتماالت للوصول مي دو م الحرية ىلى أكبر يدد ممك م ا مكار واآلراء حول مشكلة أو
موئوع معي .تليه مرحلة دم المقترحات ومناقشت ا.
ومن أبرز أهداف هذه الطريقة هو :
– دعل المتعلم نشطا ومايال مي المواقي التعليمية.
– تعويد الطالب يلى احترام اآلراء المختلفة وتقدير اآلخري .
– االستفادة م أمكار اآلخري ومعلومات م
 .2استراتيجية المناقشة
هو أسلوب قديم يُنسب للفيلسوي سقراط ،الذإ كا يعتمدج لتوديه تالميذج وتشديع م .و يمك ايتبارج بممابة
تطور للطريقة ايلقايية يبر استعمال المناقشة يلى شكل تساؤالت تمير دامعية المتعلمي .
تعتمد هذج االستراتي دية يلى دم الطالب ىلى التفكير والمناقشة و ىبداء الرأإ وطرح ا سيلة وتقديم ا دوبة،
وىشراك م مي ىيداد الدر  ،م االهتمام بالبحن ودم المعلومات وتحليل ا باتباع خطوات رييسية هي:
–اييداد.
–المناقشة.
–التقويم.
 .3إستراتيجية التعلم التعاوني وتعليم اوقران:
والحوار ميما بين م

تعري بان ا "استراتيديه التدري

التى تتطلب م الطالب العمل م بعئ م البع

ميما يتعلؤ بالمادج الدراسيه وأ

يعلم بعئ م بعئا ب دي م م م ارات شخصيه وادتماييه ىيدابيه

تسايدهم مى حل مشكله أو القيام بنشاط ما".
 .4إستراتيجية التعلم الذاتي.
التعلم اللذاتى شلكل مل اشلكال الدراسله ،يلخلذ الطاللب ميله المبلادرج ،والقيلام بنشلاطه بطريقله مسلتقله معتملدا
يلللى ذاتلله ،وىمكاناتلله الشخصلليه مللى وئلل ا هللداي ،والتخطلليط لتنفيللذها ،وتحمللل المسلليوليه ،وممارسلله
ا نشللطه التعليميلله .ويقللرر الطالللب متللى يبللدأ ،ومتللى ينت للى ،وأى الوسللايل يختللار ،وأى القللرارات يتخللذها
بمسايدج ا خري أو بدو مسايدت م كما يتيح هذا النوع م التعلم للطالبة التدرب والتمك م اتخاذ القلرار
وتحمل المسؤولية  .وهو النشاط التعليمى ال ي يقوم به الطالنب بالبحنت عنن المعلومنة برغبتنه ال اتينة بهندف

تنمية استعداداته وامكاناته وقدراته مستجيبا الحتياجاتنه واهتماماتنه والتفاعنل النناجح منع مجتمعنه عنن طرينق
االعتماد على نفسه والثقة بقدراته فى عملية التعليم و التعلم ويستطيع من خالل ه ه االستراتيجية:
 -1أن يوخ الطالب دورا ايجابيا ونشيطا فى التعلم.
 – 2أن يمكن الطالب من اتقان المهارات الالزمة لمواصنلة تعلنيم نفسنه بنفسنه ويسنتمر معنه مندى
الحياة.
 -3اعداد الطالب للمستقبل وتعويدهم تحمل مسئولية تعلمهم بونفسهم.
 -4تدريب الطالب على حل المشكالت وايجاد بيئة خصبة لالبدا واالبتكار .

أساليب التعليم والتعلم
 .1إستخدام أساليب تقليدية للتعليم والتعلم (المحاضرات النظرية –عرض مواضيع –تمثيل وإعادة تمثيل
المهارات االكلينيكية ) demonstration & Redemonstration)(.
 .2توفير مجاالت متنوعة للتعلم ال اتي ضمن البرامج التعليمية (حلقات نقاش -عمل دراسة حالة" -
–"Assignmentحضور مؤتمرات علمية ).
.3

تقديم حلقات تثقيفية صحية بوماكن التدريب العملي .

.4

إستخدام أساليب غير تقليدية للتعليم والتعلم( االنترن – المكتبة ).

.5

زيارات ميدانية (.)Field Trip

.6

عمل لقاءات دورية قبل وبعد التدريب الميدانى

.7

المقررات االلكترونية .

تقويم استراتيجية التعليم والتعلم


وضع خطة للتقويم الشامل والمستمر للفاعلية التعليمية من خالل (.)OSCE Clinical Exam,



مشاركة األطراف المعنية المختلفة ( مدراء المستشفيات – جهات التوظيف –أرباب العمل – رؤساء األقسام -
الخريجين )في عملية التقويم الشامل للعملية التعليمية .



تطوير نظام التقويم للتوكد من تحقيق المعايير األكاديمية لدي الخريج.



تطبيق نظام االرتاد األكاديمى بحيت يكون لكل مجموعة من طالب الفرق الدراسية مرتد من
أعضاء الهيئة األكاديمية يقوم بلقاء دوري بطالب المجموعة للوقوف علي مشاكلهم وتوجيهم
والعمل علي حلها بمعرفة إدارة الكلية اذا لزم االمر



التوسع في الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس )…(Work Shop,

