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  مجا�ت ا�ھداف ومداخل تصنيفھا وع�قتھا بالنواتج التعليمية

  ) Cognitive Domainالمعرفيالمجال (
Taxonomy Of Course Objectives: Domains and Levels of Learning Outcomes  

 في جامعة تبوكوحدة القياس والتقويم /  أحمد عودة. د.أ

  اربد، ا�ردن: ، القياس والتقويم في العملية التدريسية، دار ا�مل)٢٠١٤(أحمد عودة :  للمزيد

  مكونات الهدف التدريسي الجامعي
 Terminal behaviorناتج التعلم أو السلوك النهائي  •

اسـه، ومـن هنـا كـان مـن الضـروري التعبيـر عـن وهو السلوك الذي يقوم به الطالب كنتيجة لحدوث التعلم بحيـث يمكـن مالحظتـه أو قي
أي القابـل (وُيّعرف ناتج التعلم من خالل الفعـل السـلوكي . مثل يكتب، يعد، يفسر، يميز، يقارن Action Verbsناتج التعلم بأفعال سلوكية 

. الطالـبأن يرسـم الجهـاز الهضـمي، فعمليـة الرسـم هـي السـلوك الـذي يقـوم بـه : ، باإلضافة إلى المحتوى التعليمي، مثـل)أو التقدير للقياس
  .والمحتوى في هذا الهدف هو الجهاز الهضمي، وليس أي جهاز

 Criterion) المحك(المعيار   •
ومن الجـدير بالـذكر . خالله الحكم على مدى تحقيق الهدفيمكن من  إذقبول لألداء أو لناتج التعلم، لميقصد بالمعيار هنا المستوى ا

وقـد يتغيـر بتغيـر الظـروف التربويـة  يمرحلـ آوالسـهل، فهـو فـي كثيـر مـن األهـداف مـوقفي،  بـاألمرأن تحديد المستوى المقبول لألداء لـيس 
فـي  أعضاء هيئة التـدريسواالختالف واضحًا بين ونظرًا لعدم إمكانية االتفاق على معيار أو محك ثابت، نجد التعدد . ووجهات نظر التربويين

  . مثل قد نالحظ استخدام بعض العبارات الفضفاضة أو المرنة والتي ال تشير صراحة إلى مستوى محدد من األداءف. صياغة األهداف
 . أن يرسم الجهاز الهضمي رسمًا صحيحاً  - 
 .أن يحمل المجهر حمًال صحيحاً  - 
 .أن يتقن الوضوء - 

 Conditionsالشروط  •
والتي يجب أن يتم تحقيق الهدف تحت تأثيرها أو في حالة توفرها، ويقصد بالمعطيات ) المعطيات أو الممنوعات(ويقصد بها الظروف 

هنا المصادر التي يسمح للطالـب باسـتخدامها أو االسـتفادة منهـا عنـد القيـام بـاألداء، أمـا الممنوعـات فهـي المصـادر التـي ال يسـمح للطالـب 
أن يقرر فيما إذا كان من المسـموح بـه الرجـوع الـى الكتـاب فـي  عضو هيئة التدريسخدامها مثل الكتب والمذكرات، وبالتالي يسهل على باست

، فقـد  أعضـاء هيئـة التـدريسويعتبر الشرط من أقل العناصر ورودًا أو شيوعًا بصورة صريحة في العبارات الهدفيـة التـي يصـوغها . االختبار
والطلبة شفويًا، ألن الشرط نفسه قد يتكرر في عدة أهداف، وقد يسـأل الطلبـة قبـل االختبـار عـن  عضو هيئة التدريسليها بين يتم االتفاق ع

 وامكانيـة اســتخدام الحاســبة االلكترونيـة، أو عــن ضــرورة حفــظ القـوانين اإلحصــائية، أو المعــادالت الكيماويـة، أو األعــداد الذريــة للعناصــر، أ
  .ألطلس أو القاموسإمكانية استخدام ا

  مشكلة الفعل الدال على السلوك
وقـد  .ناتج التعلم كجزء من مثل يكتب، يصمم، يفسر، يرتب، يبوب  Action Verbالفعل الدال على السلوك تتضمن العبارة الهدفية 

من  تتكرر في أكثر أن هناك أفعاالً اال . خاص كلشمن المستويات في المجال المعرفي ب ستوىمبكل  لقةالمتع األفعالتجميع  حاول التربويون
لــب طايــة العقليــة التــي يقــوم بهــا اللإلــى مسـتوى العم ري االنتبــاهو ، ومـن هنــا كــان مــن الضــر مسـتوى أو كلمــات تبــدو وكأنهــا ردائــف لبعضــها

ى تحديـد لـاألقـدر ع لك فـانلـذو . ال علـى السـلوكداالسـتفادة مـن الفعـل الـ إلـى باإلضـافةى الهـدف، و مسـت لتحقيق الهدف عند محاولـة تحديـد
  . البطمع ال تفاعالً  ألنه األكثرسه، فى الهدف هو عضو هيئة التدريس نو مست
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 فاألفعـال. تمييـز األهـداف مـن حيـث درجـة العموميـة  د فـيعذه االفعـال تسـاهـسلوك وهي أن لالة على ادتتعلق باألفعال ال أخرىة طنق
، يحسـباألفعـال مثـل  أمـا. مناسبة ألهـداف سـلوكية بـل ألهـداف ضـمنية االً عتعتبر أففي قياس الهدف وال  ف، يهتم، ال تساعدعر يفهم، ي ثلم

السـلوك  ىلـف، مـع أن الفعـل الـدال عهـدى الو ولكنهـا ال تكفـي وحـدها لتحديـد مسـت. لقيـاسلل أن الهـدف قابـل دال تـفعي أهف. يفسر، يصمم،
  .مستواه العامو  ).حركي ،اليعانف ،معرفي(الية في تحديد مجال الهدف عبدرجة  ماهسي

، وتـد تكـون  ال تكفـي وحـدها افي مستويات، ولكنهـ وأ في مجاالت لألهدافهل عملية التصنيف سفإن األفعال بشكل عام ت وباختصار
  .اً يانحلة ألمض

  
 )٢٠٠١قبل التعديل سنة( Domain Cognitiveالمجال المعرفي 

، حيـث يشـار إلـى مـا كتبـه بهرميـة بلـوم فـي تصـنيف  التقويم باألهدافصاحب مدخل  العالم بلوم  أشهر من كتب في هذا المجال هو
المعرفـة، والقـدرات والمهـارات الذكائيـة، كمـا صـنفت القـدرات الذكائيـة إلـى : األهداف للمجال المعرفي، ولهذا التصـنيف مسـتويين رئيسـين همـا

كمـا صـنف . هـرم بلـوم يعـرف بسـتة مسـتويات قاعدتـه المعرفـةوبذلك أصـبح . خمسة مستويات هي ، والتطبيق، والتحليل، والتركيب، والتقويم
  .الدراسية المقرراتمستويات فرعية ضمن كل مستوى رئيسي لتشمل المعارف والمعلومات والمهارات الواردة في  إلىبلوم كل مستوى 

 Knowledgeالمعرفة :  األولالمستوى 
  .للمعلومات كما ُقدمت له أثناء عملية التعلم) والتعّرفاالستدعاء (يتلخص هذا المستوى في قدرة الطالب على التذكر 

؛ واإلشــارات والرمــوز )المجموعــة، الفلــز، التبخــر(ويتضــمن هــذا المســتوى معرفــة التفاصــيل، والحقــائق والعموميــات مثــل المصــطلحات 
؛ ومعرفـة األسـباب والمبـادئ والقـوانين، )مثل تـواريخ وقـائع وحـوادث، أسـماء أشـخاص أو أمكنـة(؛ والحقائق )Σ، ©، ∏∏∏∏،  @(اإلصطالحية 

إال . ولعله من الصعب حصر كل أنواع المعارف والمعلومات ضـمن هـذا المسـتوى،ألنه يشـكل القاعـدة العريضـة للهـرم. والتعميمات والنظريات
  . (Remembering)أنها جميعًا ال تتعدى مرحلة التذكر 

 Comprehensionاالستيعاب : المستوى الثاني
ويكثـر . أعضـاء هيئـة التـدريسيعتبر هذا المستوى أدنى درجات الفهـم ، وهـومن اكثـر مسـتويات القـدرات الذكائيـة شـيوعًا فـي أهـداف 

قطعـة وأسـئلة حـول محتـوى (القرائـي  المتعلقـة باالسـتيعاب أعضـاء هيئـة التـدريسفـي أسـئلة ) أي االسـتيعاب(استخدام أو تكرر هذه الكلمـة 
  .، يشترط هذا المستوى توعية الطالب من خالل السؤال الذي يقيس الهدف بالمعلومات السابقة الضرورية لإلجابة )القطعة

حيث يطلـب مـن الطالـب أن يعيـد صـياغة محتـوى معـين بلغـة أبسـط، سـواء مـن خـالل اسـتخدام : Translationالترجمة  .١
  .ة، أو بالترميز، أو استخدام األشكال التوضيحيةكلمات بسيطة ومألوف

، حيــث يطلــب مــن الطالــب أن يــدرك العالقــة أو العالقــات الــواردة فــي المعلومــات المقدمــة لــه، Interpretationالتفســير  .٢
مثــل تفســير األشــكال والرســوم البيانيــة، وتفســير الظــواهر . وتتفــاوت عــادة درجــة تعقيــد المشــكلة بــاختالف عــدد المتغيــرات

 .واألحداث
، ويطلــب مــن الطالــب فــي هــذا النــوع مــن الســلوك الــدال علــى االســتيعاب أن يتجــاوز حــدود Extrapolationاالســتكمال  .٣

المعلومات المعطاة في المشـكلة، ويحـاول تقـديم اسـتنتاجات وتنبـؤات بعـد اسـتقراء المعلومـات والمعـاني الجزئيـة المتـوفرة، 
سنوات قادمة من خالل ظروف االنتاج وكمية االنتاج المعروفة عبر عدة سـنوات  مثل التنبؤ بكمية إنتاج فاكهة معينة في

 .أو أن يقدم معلومات إضافية بحيث تعطي مع المعلومات المتوفرة عند تركيبها بصورة معينة معنى تاماً . خلت
 Applicationالتطبيق : المستوى الثالث 

يتطلب استخدام المعلومـات السـابقة لحـل المشـكلة، ولكنهمـا يختلفـان فـي كـون يتشابه مستوى االستيعاب والتطبيق في أن كًال منهما 
أي أن الطالـب . مستوى التطبيق يظهر قدرة الطالب على استخدام هذه المعلومات دون أن يظهـر فـي السـؤال أي اشـارة الـى هـذه المعلومـات

  .الحل المناسب إلىول في هذا المستوى يكون قادرًا على استخراجها ثم استخدامها بشكل صحيح للوص
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ويشـير بلـوم الـى أن الغــرض األساسـي مـن معظـم مــا يتعلمـه الطالـب فـي الجامعــة هـو توظيفـه فـي الحيــاة العمليـة، بمعنـى أن فعاليــة 
فـي  وقـد يفشـل الطالـب. ، أو ما يشار اليه في علم الـنفس التربـوي بانتقـال أثـر الـتعلمالطالبعملية التعلم تظهر من خالل تطبيق ما يتعلمه 
أو الختياره معلومات خاطئة ال تتناسب مع الموقف الجديد، ) أي لم يصل مستوى االستيعاب(التطبيق ألنه لم يستوعب المعلومات الضرورية 

  .أو نتيجة لالستعمال الخاطئ للمعلومات
 Analysisالتحليل : المستوى الرابع

أخطاء منطقية في معارف أو معلومات محـددة أو طريقـة كانـت قـد  يتوقع أن يكون الطالب في هذا المستوى قادرا على تحديد خطأ أو
أدت الى استنتاجات خاطئة، كما يتوقـع أن يكـون قـادرا علـى التعـرف علـى وجـود عالقـات بـين حقـائق أو فرضـيات أو اسـتنتاجات فـي تجربـة 

ليل أن المعاني المشتقة من النص ضمنية وغير وما يميز مستوى التح. علمية، أو قطعة ادبية، أو مجموعة من البيانات، أو محادثة شفوية
  .مباشرة صريحة أو غير

والتقويم ) المستوى الثاني(ويشير بلوم الى سهولة الخلط وصعوبة التمييز بين األهداف في هذا المستوى وكل من مستوى االستيعاب 
أن ننتبه جيـدا للعمليـة العقليـة التـي يقـوم بهـا الطالـب، ولذلك يجب . مع أنه يقع بين التطبيق والتركيب في هرمية بلوم). المستوى السادس(

 .للمعلومات  Critical Analysisفالمطلوب في التحليل اكثر مما هو مطلوب في االستيعاب، أما التقويم فيتطلب التحليل الناقد 
بعـض العناصـر أو المبـادئ  همـالإصعوبة قيام الطالب بعمليـة التحليـل مثـل  إلىكما يشير بلوم أيضا الى وجود عدة أخطاء قد تؤدي 

ة أو العالقات الموجودة في النص؛ أو اإلفراط في تفتيت النص وضياع الترابط في المعاني؛ أو عـدم التمييـز بـين العناصـر األساسـية والثانويـ
  .في النص

 Synthesisالتركيب : المستوى الخامس 
ومميز مثل كتابة قصة حول موضوع معين، أو رسـم خطـة،  Uniqueيتوقع أن يكون الطالب في هذا المستوى قادرا على انتاج فريد 

بهـذا المسـتوى يقـدم  أو تصميم تجريبـي، أو انتـاج شـعري، أو اشـتقاق عالقـات مجـردة جديـدة غيـر مطروحـة فـي الـنص ، بمعنـى أن الطالـب
  .عمال ابداعيا

 Evaluationالتقويم : المستوى السادس
ن نواتج أو طرائق أو أفكار، ويقدم األدلة المقنعة لهـذا قادرًا على أن يصدر حكمًا، أو أن يثمّ يتوقع أن يكون الطالب في هذا المستوى 

ومـن المالحـظ ان بلـوم يتحـدث هنـا عـن التقـويم بمعنـى التقيـيم، وربمـا التقـويم بمعنـى ..الحكم، باستخدام محكـات داخليـة أو محكـات خارجيـة
منـتج سـابق، ومـن هنـا يمكـن مالحظـة خلفيـة التعـديل  أومـن نمـوذج  أرقـىوذج جديد بمواصـفات من إنتاج إلىترقى  اتخاذ قرارات متواضعة ال

 إنتاجـالتصنيف بلوم من هذه الزاوية، فقـد ينـتج الطالـب عمـال جديـدا او فكـرة جديـدة ،ويطلـق عليـه مسـتوى التركيـب، وقـد يكـون  ٢٠٠١سنة
يوضح الحلقة المفرغة  من هـذه أو  الفجوةسابقة، ولذلك فان المؤلف هنا يقفل  ارأفك أومر الطالب بخبرات تقييمية لنماذج  إذامتقنا  إبداعيا

  .الزاوية بين التصنيف األصلي والمعدل
أن التقويم ال يشكل قمة الهرم في المجال المعرفي فقط، ولكنه حلقة وصل بـين المجـال المعرفـي والمجـال االنفعـالي، ألن  من المالحظ

وممـا ). انظـر مسـتويات المجـال االنفعـالي(وهـذا يشـكل أحـد مسـتويات المجـال االنفعـالي  (Value)حكم قيمـة مستوى التقويم يتطلب إصدار 
فالمنجزات العلمية والحضارية . يستحق اإلشارة إليه هنا أن نواتج التعلم بهذا المستوى يمكن أن تستخدم كمقدمات للتعلم في مستويات أخرى

  .يات عقلية عليا، وتوظف من جديد في تعلم الحق أكثر تعقيداً التي نراها يمكن أن تكون نتاجًا لعمل
 (Revised Bloom's Taxonomy)تصنيف بلوم المعّدل 

التصـنيف الـذي عرفـه التربويـون وطبقـوه فـي العمليـة التدريسـية ولقـي قبـوال وارتياحـًا لألهداف فـي المجـال المعرفـي هـو تصنيف بلوم 
، )٢٠٠١سـنة (أن هنـاك تعـديال لهـذا التصـنيف وألول مـرة  إال، )١٩٥٦منذ سـنة (نسبيًا، ولم يدخل أي تعديل طيلة الخمسة عقود الماضية 

معــّدًال لتصنــيف بلـوم فـي مصـفوفة  شكــالً  (Krathwohl, 2002)، وكراثـول (Anderson & Krathwohl)حيث قدم أندرسون وكراثـول 
أي معرفة الحقـائق، ) Factualالمعرفة الحقائقية (بأربع مستويات هي  (Knowledge Dimension)األول هو بعد المعرفة  ،ذات بعدين
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وقـد أعطيـت . (Meta-cognitive)رفيـة ، والمعرفـة فـوق المع(Procedural)، والمعرفـة اإلجرائيـة (Conceptual)والمعرفة المفاهيميـة 
  .على التوالي (MK, PK, CK, FK)االختصارات اآلتية 

  

  
 هيلز - عند بلوم، وأوربل، ومارشالالمعرفي المجال في ا�ھداف لتصنيف المستويات ھرمية

  
التصنيف المعدل لمستويات التفكير 

 )٢٠٠٢(المعرفي عند بلوم 
تصنيف مستويات التفكير المعرفي  

 )١٩٥٦(بلوم عند 
Creative Higher-order 

thinking 
skills 

Evaluation 
 تركيب Evaluation Synthesisالتقويم 

Analysis تحليل Analysis تحليل 
Application تطبيق lower-order 

thinking 
skills 

Application تطبيق 
Comprehension استيعاب Comprehension استيعاب 

Knowledge المعرفة  *Knowledge المعرفة 
  *Reflexes and Classical  or operational conditioning ≈ Rote learning(the lowest 

level of Knowledge 

   Rيتذكر   Uيفهم   Apيطبق   Anيحلل   Eيقّوم   Cيبتكر 

  FK معرفة الحقائق  ١  ٥  ٩  ١٣  ١٧  ٢١

٢  ٦  ١٠  ١٤  ١٨  ٢٢  
المعرفة المفاهيمية 

CK  
  PK المعرفة االجرائية  ٣  ٧  ١١  ١٥  ١٩  ٢٣

٤  ٨  ١٢  ١٦  ٢٠  ٢٤  
 المعرفة فوق المعرفية

MK  
 

إلى المعرفة والعمليـة التـي نتوصـل بواسـطتها إلـى تلـك المعرفـة، وكمـا أن هنـاك مسـتويات مـن المعرفـة،  ٤ ٦xحيث تشير المصفوفة 
فقــد نتــذكر حقــائق معروفــة، وقــد ننــتج حقــائق جديــدة نضــيفها إلــى . فهنــاك مســتويات مــن العمليــات العقليــة التــي توصــلنا إلــى تلــك المعرفــة

ل خليــة مــن خاليــا المصــفوفة ال بــد مــن مالحظــة أن كــل مســتوى مــن مســتويات المعرفــة الحصــيلة البشــرية مــن معرفــة الحقــائق، ولتعريــف كــ
يتضمن فئات من المعارف تحتمل درجة ما من درجات الرقي المعرفي، وبذلك يمكن التحرك في المستويات الناتجـة مـن التفاعـل بـين البعـدين 

  ).٢٤ -١(حسب تسلسل األرقام في الخاليا من 
العناصر األساسية للمعرفة من مصطلحات ورموز، وهي معرفة أنتجت سابقًا وسيستمر انتـاج هـذا فمعرفة الحقائق تتضمن  •

  .النوع من المعرفة إلى ما هو موجود
وعند ربط العناصر األساسية مع بعضها بعملية معرفية ذات مسـتوى معـين، بشـرط أن تعمـل هـذه العناصـر مـع بعضـها فـي  •

 .فإن هذا البناء الجديد هو معرفة مفاهيمية متقدمة، ومعرفة أرقى من العناصر األساسية (Structure)بناء محدد 
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وكما أن العملية المعرفية تنتج المعرفة، فهي تنتج الطريقة أيًضا، وهو ما ينسجم مع تعريف العلم، فـالعلم باختصـار معرفـة  •
يدة مثل طـرق جديـدة لالستقصـاء وتقنيـات أو اسـتراتيجيات وطريقة، بمعنى أنه بالطريقة أو بالعملية المعرفية نقدم طرقًا جد

 .وخوارزميات جديدة
وفي الوقت الذي نقوم فيه بانتاج المعرفة وبعمليات عقلية مختلفة، فـإن أرقـى مسـتويات المعرفـة هـي أن نعـرف كيـف نفكـر  •

، ولـذلك يطلـق علـى هـذا وتحت أي ظروف وفي أي سـياق، فالتحـدي الكبيـر هـو أن نعـرف مـا يقـوم بـه العقـل بالعقـل نفسـه
  .النوع من المعرفة، المعرفة فوق المعرفية

ــة نفســها  ــة المعرفي ــد العملي ــاني فهــو بع ــد الث يتــذكر ) ١(بســتة مســتويات هــي  (Cognitive Process)أمــا البع
Remember وتقابل المستوى األول في تصنيف بلوم.  
 بمعنى (وأن االستيعاب  حيث يعتبر أكمر شيوعًا، Understandيفهم ) ٢(              

Comprehension ( من مفردات الفهم.  
 Applyيطبق ) ٣(              
 Analyzeيحلل ) ٤(              
 Evaluateيقوم ) ٥(              
 Create يبتكر) ٦(              

  :بمقارنة بسيطة بين التصنيف األصلي والمعّدل يالحظ ما يأتي
واألفعـال التـي تفصـح عـن النشـاط أو . المسـتويات الرئيسـية، ولكـن هنـاك افعـال عامـة تحـدد المسـتويات الرئيسـيةلم يتغير عدد  - ١

 .العملية المعرفية في ذلك المستوى
بعد المعرفـة نفسـها، : األول: التصنيف األصلي له بعد واحد وهو بعد العملية المعرفية، بينما يحمل التصنيف المعّدل بعدين هما - ٢

  .بعد العملية المعرفية :والثاني
هو المسـتوى قبـل األخيـر فـي العمليـة المعرفيـة فـي التصـنيف المعـّدل ليحـل محـل ) يقوم(تغير موقع آخر مستويين حيث أصبح  - ٣

 ).ينتج(التركيب وأخذ األخير اسمًا آخر هو 
 .ّدلأخذت المفردات التي تصف المستويات صورة الصفة في األصلي، بينما أخذت صورة الفعل في المع - ٤
، حيـث اعتـاد )يتـذكر، ويفهـم(فـي األصـلي ليقابلهـا فـي المعـّدل ) معرفـة، واسـتيعاب(تم اعـادة تسـمية المسـتويين األول والثـاني  - ٥

التربويون على التعامل مع الفهم على أنه كل المستويات بعد المعرفة، وأن االسـتيعاب هـو أدنـى درجـات الفهـم، وإلعطـاء 
 .المستويين تم إعادة تسميتهاالمقاصد الحقيقية لهذين 

هناك صلة وثيقة بين العملية المعرفية والتفكيـر المعرفـي، ولـذلك ربطـت أدبيـات القيـاس والتقـويم والبحـث ونظريـات علـم الـنفس  - ٦
بين مستويات التفكير ومستويات العملية المعرفيـة، ولـذلك اعتبـرت المسـتويات الـثالث األولـى مقابلـة لعمليـات التفكيـر أو 

ت التفكير الدنيا مقابل العليا للثالث األخرى فـي كثيـر مـن األدبيـات، وقـد ميـّزت هـذه األدبيـات بـين التفكيـر اإلبـداعي مهارا
الذي يقابل المستوى األخير من التصنيف المعّدل مقابل التفكير المنطقي الذي يقابل باقي المستويات، وربما يجـد القـارئ 

 .تويين األخيرين للتفكير المنتج أو اإلبداعيفي أدبيات أخرى ما يشير إلى وحدة المس
أكثر المراحل تقدمًا أو أعلى مراحل العمليـات العقليـة نضـجًا، ومـن المالحـظ أيضـًا أنـه تـم  اإلنتاجولعل المالحظ هنا هو اعتبار مرحلة 

النهائيـة مـن هـذا التصـنيف، وعلـى  من موقعها لتنقل مع تحميلها شحنة أو مدلول أكبـر إلـى المرحلـة (Synthesis)مرحلة التركيب  إسقاط
أي حال فإنني أؤكد على أهمية عدم الدخول بالجدل حول التصنيف لألهداف من منظور أحـادي البعـد، ألن هـذا التصـنيف مـا زال يحمـل فـي 

الـذي  (Meaningful)والـتعلم ذو المعنـى  (Remember)الذي يقابـل التـذكر  Roteطياته التصنيف من الدرجة األولى وهو التعليم الصم 
إال أن للتعـديل .  (Mayer, 2002)وبلـوم نفسـه، وأكـد عليـه مـاير  (Ausbel)األخرى، والذي يعـود إلـى أوزوبـل  الخمسةيقابل المستويات 
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ــى األهــداف بعــد  ــع للتقــويم المرتكــز عل ــة التربويــة ويمكــن للمتتب ــة للعملي ــد إضــافة نوعي ــذي أواله  ٢٠٠١الجدي أن يكتشــف مــدى االهتمــام ال

  .وانعكاساته الجوهرية على هذه العملية، وخاصة التقويم الواقعي والتفكير اإلبداعيديل، التربويون لهذا التع


