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 البحوث التعاونية بين المعلمين والباحثين: دراسة مقارنة
 لخبرتي هولندا والصين واإلفادة منها في مصر

 *د. أمل عبد الفتاح محمد                                                       
:ملخص البحث  

مي  هميا الائيانييل الدي  تئيللد يي  العلمي  تعد العالقة بين  الديدس و لالث ي  
ل بقيييي ر ربيييية س ييييل الدييييدس و بيلمييييداس   ل ليييي  ه ،لالدساسيييييل الدة   يييية الث ييي   

العلم  ف   بيلث   المعةفنة بيعدثيسمي ال حدة األللى لاألسي  ف  تطثنق الئظا 
بيعدثيسمييييي المتسايييييل المئيييي   ب ييييي تعليييينا   كلنيييييل الدة نيييية لبيصيييية   الجيمعيييييل 

 المعلمن  لتدس ث ا.
 ي الد  يق م ب Collaborative Researchesلتمال الث    الدعيلننة 

ي بيلجيمعييةي إلييى بئيي  مييح الثيييحان  المعلميي ج بئثيي   ميي  العالقيييل الماييدمةة  نمطيي 
ت لنيد  :الد  اكداثت مكيند ي ف  الفكة الدة ي ؛  حني  تمكي  ميلع العالقييل مي 

ل الضييييي   عليييييى نف يييييا مدعميييييق لظيييييةل  حجيييييةال الدساسييييية لهل ييييييع ي، لتايييييل
معييا بالب ييا  ل؛ ي لئجيييج ب يي م المعلميين  فيي  ا لحاييم  المميسسيييل األكايية تيي  نة  

 الخلفنيل الاقيفنة لاللغ  ة المدئ عة.
مايييل  عليييى - للث ييي  ة نبيعدثيسميييي األمييييك  الةاناييي  –لت يييةل الجيمعييييل 

ملا الئ ع م  العالقييل لالث ي   بيلدعييلج ميح المتساييل األبية  بميكل عييم، 
ا لميي تمي دع الجيمعييل مي  ت ي ر لمتسايل الدعلنا على لبه الخص ل، نظة  

 الئيتج ع  تغنةال مي بعد ال دا ة.ل ف  نمل اإلنديج المعةف  ب ي، 
سلابييييل المييييةاكة بيييين  المييييداس  لالجيمعيييييل مماليييية فيييي  الث يييي   لتعكييييو 

لدقيبعيييييل هل نقييييي  ايلدقييييي  بيييين  الث يييي  دعيلننيييية بيييين  المعلميييين  لالثيييييحان  اال
لالمميسسة، لاألبة الئظة ة لتطثنقيت ي اإلبةاانة، لتعثية كيلل  عي  ايتجييع في  
الث يي   لالدساسيييل الدة   يية ن يي  تثئيي  إيجيييم حليي ر للممييكالل الدة   يية القياميية 

 
 بيمعة عن  شمو. -مايعد بقاا الدة نة المقيسنة لايماسة الدعلنمنة، كلنة الدة نة   هسدي (*)
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ممييييي يعئيييي  تخليييي  الث يييي   الدة   يييية عيييي    علييييى الايييينيه لتفايييينةمي، لت لنل ييييي
دعيممييييي عيييي  لاقييييح ممييييكالل المميسسيييييل الدعلنمنيييية لالدة   يييية فيييي  تجةممييييي، لاب

المييييداس ، لفيييي  ال قييييت نفاييييه اقدييييةار المعلميييين  ميييي  الدعثنيييية عيييي  ممييييكالت ا 
 الدعلنمنة بطة قة هكاة علمنة.

مج الدي  يايدطنح مي  لت دا متسايل تة نة المعلا ف  م لئيدا بدقيديا المئيي
لاسدخدام نديياج الث ي    ،ث    المعلا اكداير م يسال إبةا  ال بالل ي الطيل  

ا ظ يييةل العدميييد مييي  الكدنثييييل ال  لئديييية حييي ر ب ييي   المعليييا، األبييية . لميييتبة  
الدييي  تةكييي  بميييكل هسيسييي  عليييى ت اييين  الم ييييسال الث انييية للطيييالر، ل  ييييمة ل 

لاسييدخدام ي فيي  المميسسيية. كمييي تقييدم  ،مافعنييد ا لت ب يييت ا ن يي  إبييةا  الث يي   
ة الم ئنييية بن ييييل ماييييندة للمعلمييين  الثييييحان ، م لئيييدا مييي  بيييالر ميييداس  الدئمنييي 

لد فنة بن يل للدعلا تامح بيلدمج بين  الئظة ية لالدطثنيق في  سينيه ميئظا ليدعا 
الطييييالر لالمعلميييين ، لكييييلل  تمكيييين  المعلميييين   ل؛ الخثييييةة ميييي  تجدمييييد نميييي ما 

 الم ئ .
لف  الصن ،  مة اتجيع مدئيم  لد ان  الدعلنا لاليدعلا في  الميداس ، مي  

اشييدةاا المعلميين  فيي  إبييةا  األب ييي  فيي  حجييةات ا الدساسيينة  حنيي  مييدا  بييالر
تميييجنع ا لدثئييي  مثييييمسات ا الخيصييية ب يييا فييي  إعييييمة الدفكنييية حييي ر مميسسييييت ا 

مميي يعي   مي  اسيدقاللند ا مي   الخيصية ب يا  لقينا العميل ،لبالب ا ،الددس انة
الثيحيي   نيحنيية، لت ايين  المئيييمج ميي  نيحنيية هبيية . ل اييدخدم مصييطلح المعلييا

فييي  الصييين  كمظلييية مفيمنمنييية ل صيييأل ميييد  لاسيييح مييي  األنميييطة لالمميسسييييل 
لد قنق الدعلا الم ئ  للمعلمين ، لتع  ي  ايسدقصيي  لالدفكنية لحيل المميكالل، 
ممييي مئييدج عئييه ف ييا المعلميين  ألنفايي ا بمييكل هفضييل، لاتخييي  قييةاسال لبنيييسال 

 .سل كنة هكاة فعيلنة ندنجة مميسكد ا ف  إبةا  الث    
 مشكلة الدراسة:

عة يت ممييكلة الدساسيية اليدلاع  الديي  تاييدئد علن يي  ييةلسة ت يي ر المعلييا 
 س ا  الدة   ة هل األكيميمنية -ف  مصة م  مجةم مدلق سلث  لئدياج األب ي  
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دطثنقييييل النميييطة ل األدساسييينة هل المقيييةسال اللتطثنق يييي مييي  بيييالر الدخصصييينة 
المميييسا بمييكل فيعييل لمدكيييفا فيي  إبةاا ييي، ل إلييى المعلييا الثيحيي ،  - عملنييةال

ي لممييكالل لمع قيييل لاقعنيية ت ابييه مميسسيييته الن منيية، بيعدثيييسع األكايية تعة يي  
سيييي ا  مابييييل حجييييةة الدساسيييية هل بيسب ييييي، لاألكايييية قييييدسة علييييى ت دمييييد األبعيييييم 

ة ل ييي بمييي لاألسييثير ال قنقنيية لدليي  الممييكالل، لومكيننيية ل ييح ال ليي ر اإلبةاانيي 
هلبه  يمدئيس  لالانيه المدسس  لاإلمكينيل المديحة. كمي تئيللت الممكلة هيض  

القصييييي س الدييييي  ت ييييي ر ملج ت قنيييييق شيييييةاكيل فيعلييييية لمدكيف ييييية بييييين  المعلمييييين  
ثنييق حليي ر  لصييني ة لتطبيلمييداس  المصيية ة لالثيييحان  بكلنيييل الدة نيية، لصيي ي  

 الدئظنة؛ لالدطثنق . وبةاانة تق م على الثعدم :ل  إلشكيلنيل ب انة
 وتحددت أسئلة الدراسة فيما يلي:

 مي اإلبيس الئظة؛ للث    الدعيلننة بن  المعلمن  لالثيحان ؟  -1
 مي هل يع الث    الدعيلننة بن  المعلمن  لالثيحان  ف  م لئدا؟  -2
 مي هل يع الث    الدعيلننة بن  المعلمن  لالثيحان  ف  الصن ؟  -3
  لئدا لالصن ؟ مي الد لنل المقيسج لخثةت  م  -4
المقدةج للث    الدعيلننة بن  المعلمن  لالثيحان  ف    مي اإلبيس -5

 م لئدا لالصن ؟  صة، ف      اإلبيس الئظة؛، لبثةة كل م م
 أهداف الدراسة:

 تاع  الدساسة ال يلنة إلى ت قنق اآلت :
ال ق   على اإلبيس الئظة؛ للث    الدعيلننة بن  المعلمن    -1

 لالثيحان . 
كل م  م لئدا لالصن  ف  إبةا  الث      عةض لت لنل لخثةة -2

الدعيلننة بن  المعلمن  لالثيحان ، لالدعة  على هلبه المثه لايتفيه  
الد  يمك  اإلفيمة مئ ي لدفعنل  ل لكلل  هلبه ايبدال  بن  الخثةتن ، 

 الث    الدعيلننة بن  المعلمن  لالثيحان  ف  مصة. 
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  إبيس مقدةج للث    الدعيلننة بن  المعلمن  لالثيحان  ف  الد صل إلى  -3
لبثةت  كل م   ،مصة، ل ل  ف      كل م : اإلبيس الئظة؛ 

 م لئدا لالصن  ف  ملا المجير.
 منهج الدراسة وخطواتها:

لظفيييت  حييية لاألميييدا  الميييةام ال صييي ر إلن يييي فييي   ييي   القضييينة المطةل 
الد لنيل الاقييف ، لالدفاينة المقييسج. الدساسة المئ ج المقييسج ب بعييمع: ال صيأل، ل 

 لتد دم بط ال الدساسة فنمي مل :
 الث    الدعيلننة بن  المعلمن  لالثيحان : إبيس نظة؛.  -1
 الث    الدعيلننة بن  المعلمن  لالثيحان : بثةت  م لئدا لالصن .  -2
 للث    الدعيلننة بن  المعلمن  لالثيحان  ف  مصة.  إبيس مقدةج -3

 توصيات الدراسة:
إبييس مقديةج للث ي   الدعيلننية بين  المعلمين  ل يح  إليىت صلت الدساسية 

 مصة، م  بالر الم يلس الديلنة:ف  لالثيحان  
الةؤ ة المادقثلنة للث    الدعيلننة بن  المعلمن  لالثيحان  بكلنيل   -1

 الدة نة ف  مصة. 
 يل الث    الدعيلننة بن  المعلمن  لالثيحان . م ب  -2
  مينيل نجيج الث    الدعيلننة بن  المعلمن  لالثيحان . -3

 مينيل نجييج الث ي   الدعيلننية بين  المعلمين  لالثييحان  في  لم  بن  
 مصة مي مل :

لدصثح قيامة لم ب ة  لددس و ف  كلنيل الدة نة ت ظنأل اسدةاتنجنيل ا -
الم ي ةال اإللقيانة، يمك  ألعضي  من ة  فإلى بين   ن   الث    

الددس و اسدخدام اسدةاتنجنيل العصأل اللمئ ، لتثيمر األملاس، للع  
األملاس، ل نةمي م  ايسدةاتنجنيل الم ف ة للقدسال الث انة للطالر، 

بيصة الد مل لالدفكنة الئقد؛ فنمي يقدم ل ا م  مقةسال مساسنة. ل 
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ة المميسسة األكيميمنة للمعلا ل مك  ايسدةشيم ف   ل  بمعيمن
 الجيمع ، الد  ل عد ي ال ن ة الق منة لضميج ب مة الدعلنا لايعدميم. 

الدئ ع ف  هسيلن  تق  ا الطالر المعلمن  بكلنيل الدة نة ف  مصة،  -
لايعدميم على الدق  ا الدك  ئ  لالمادمة، لالدخفنأل م  ايعدميم على  

المقيلنة إلى تكلنأل الطالر المعلمن  بيلث     ايمد ينيل الدقلندية 
الجميعنة، لال  يسال المنداننة، لاسدخدام هسيلن  الدق  ا اللات ، لتق  ا  

 األقةاج. 
اسد دا  مقةس مساس  بدمد  م  مقةسال كلنيل الدة نة ف  مصة،   -

الائة الايننة   لطالر  -ال  لئدية لعلى  ةاس الخثةة  –على هج يقدم 
ب د  تئمنة   إلى الث    الدعيلننة" ت ت عئ اج "المعلا الثيح : مدبل

ايتجيميل اإليجيبنة للطالر المعلمن  ن   الث   بمكل عيم، 
 لالث    الدة   ة الدعيلننة بمكل بيل.

ت فنة الثن يل المايندة بيلمداس  المصة ة، لت   ل لحدال الددس    -
مةلعيل الث    الدعيلننة بن  معلم  كل بيلمداس  إلى حي ئيل لم

 مدسسة لالثيحان  بكلنيل الدة نة. 
إعيمة الئظة ف  تمكنل مجيلو األمئي  بيلمداس  المصة ة لدضا فة ق ي   -

م  الثيحان  م  كلنيل الدة نة، إلحدا  الم  د م  الدقيسر ف  الةؤ   
 للب يل الئظة بن  متسايل مئظ مة تة نة المعلا ف  مصة.

ةه للمايندة الث انة م  هعضي  ال ن يل المعيلنة بكلنيل  تمكنل ف -
ه ئي  إبةا   -لمدسسن  مايعدم (، تد دم م يم ا  ، الدة نة )معندم 

  ف   - المصة ةممةلعيل الث    الدعيلننة مح المعلمن  ف  المداس  
العمل كمناة   لمةاقثن  لألنمطة الث انة، لتقديا الدعا اإللكدةلن ،  

 علمن  لالثيحان  بيسدخدام تكئ ل بني ايتصير المديحة. لالد اصل مح الم
فةه  ف مصة هج تك ج مميسكة ال ن يل المعيلنة بكلنيل الدة نة ف   -

 المايندة الث انة  م  مدطلثيل مساسد ا لثةامج الميبادنة لالدكد ساع. 
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Collaborative Researches between Teachers and 

Researchers: 

A comparative Study for experiences of the 

Netherlands and China and Benefit from it in 

Egypt 
Reseach Summary: the partnership links between schools 

and universities represented in the collaborative researches 

between teachers and researchers reflect the intersections or 

points of convergence between research and practice, 

theoretical frameworks and procedural applications. It also 

indicates the trend in the research and educational studies 

toward solving educational problems based on the context. 

This trend means giving up the impartiality of Educational 

Research, and ignoring the reality of educational practices 

problems in schools, and at the same time teachers can 

express their educational problems in more scientific 

manner. 

The study aim: to reach a proposed framework for 

collaborative researches between teachers and researchers 

in Egypt, and in the light of the theoretical framework and 

the experience of the Netherlands and China in this field. 

The study Methodology and its steps: The study used 

The Comparative method with its dimensions: Description, 

cultural analysis, and comparative interpretation. 

And its steps are identified as follows: 

• Collaborative researches between teachers and 

researchers: a theoretical framework. 

• Collaborative researches between teachers and 

researchers: experiences of the Netherlands and China. 

• The proposed framework for collaborative researches 

between teachers and researchers in Egypt. 

The Study Recommendations: The study introduced a 

proposed framework for collaborative researches between 

teachers and researchers in Egypt, through the following 

items:  
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1. the future vision for collaborative researches between 

teachers and researchers in faculties of education in Egypt. 

2. Collaborative researches’ Guidelines between teachers 

and researchers. 

3. Guarantees for the success of collaborative researches 

between teachers and researchers, which include: 

   * applying teaching strategies in the faculties of 

education based -on/ and-oriented research. 

   * Diversifying in the evaluations’ techniques for the 

student /teachers in the faculties of education in Egypt, 

relying on the structural and continuous evaluation.  

    *  Providing support environments in Egyptian schools, 

and convert training units in schools to incubators for 

collaborative researches projects between the teachers of 

each school and researchers in the faculties of education. 
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 دراسة مقارنة : بين المعلمين والباحثين البحوث التعاونية
 فادة منها في مصرلخبرتي هولندا والصين واإل

 *د. أمل عبد الفتاح محمد                                                       
 مقدمة: 

امدمييت الث يي   لالدساسييييل الدة   يية فييي  الاييئ ال األبنيييةة بيييلئم  الاقييييف  
صيني ة المئييمج لهسييلن  الديدس و عليى ت  نةممي  لمد لالدئ ع اللغ ؛، لكنفنة 

لاتفقيييت تلييي  الث ييي   فييي  مجمل يييي ، المدسسييينةفييي  الاييينيقيل  لاليييدعلالتط  ةميييي، 
يلمعيييس  الخيصيية بيلاقيفيية لالدئيي ع اللغيي ؛ ميي  ب هج األميييك  األكايية  ييةا    ىعليي 

ي مييييح ياييييدجن  ل دفيعييييل م منيييي  الييييل؛ ميييي    حنيييي  إج المعلييييا حجييييةال الدساسيييية
 ايحدنيبيل المدغنةة لالمدئيمنة لطالبه.

ي لالدساسييييييل الدة   يييييةكميييييي امدميييييت الث ييييي    معيلجييييية الكانييييية مييييي  ب هيضييييي 
لالديي  تييت ة بمييكل مثيشيية لفيعييل علييى لتفايينةمي، الائيانيييل الجدلنيية فيي  الدة نيية 

هبيييةا  لعالقييييل الدييي  نة المدثييييمر بييين   ،المفييييمنا ال دماييية فييي  الدة نييية لالدعلييينا
 ،االدعلينلبيصة المعلا كطة  هسيس  ف  مئظ مية  ،الدة   ةل  العملنة الدعلنمنة

سي ا  كييج  لي  للطيالر هل  ،لبةه اسدجيبد ي لمدطلثيل عصة مي بعد ال دا ية
 المجدمح بمكل عيم.

بيين  سييل الدة   ية العالقية المي  هميا الائيانييل الدي  تئيللد يي الث ي   لالدس 
بيعدثيسمييي  –هل بقيي ر ربيية س ييل الدييدس و بيلمييداس   ،الدييدس و لالث يي  العلميي 

العلميييييي   بيلث يييييي   - المعةفنييييييةالييييييئظا  ال حييييييدة األللييييييى لاألسييييييي  فيييييي  تطثنييييييق
بيعدثيسميييي المتساييييل المئييي   ب يييي تعلييينا   بيلجيمعييييل لبيصييية كلنييييل الدة نييية

 .لتدس ث ا المعلمن 
الد  يق م ب ي  Collaborative Researchesلتمال الث    الدعيلننة 

ي بيلجيمعييةي إلييى بئيي  مييح الثيييحان  المعلميي ج بئثيي   ميي  العالقيييل الماييدمةة  نمطيي 
 

 بيمعة عن  شمو. -مايعد بقاا الدة نة المقيسنة لايماسة الدعلنمنة، كلنة الدة نة   هسدي (*)
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الديي  اكداييثت مكيند ييي فيي  الفكيية الدة يي ؛  حنيي  تمكيي  ماييل مييلع العالقيييل ميي  
، لتايييلل الضييي   عليييى لهل ييييع ي حجيييةال الدساسيييةلظيييةل  ت لنييد ف يييا مدعميييق 

ي لئجيييج ب يي م المعلميين  فيي  معييا بالب ييا  ل؛ ا لحاييم  المميسسيييل األكايية تيي  نة  
 .(1)المدئ عةالخلفنيل الاقيفنة لاللغ  ة 

على مال ملا الئ ع  يسمي األميك  الةاناة للث   لت ةل الجيمعيل بيعدث
بمكل عييم، لمتساييل م  العالقيل لالث    بيلدعيلج مح المتسايل األبة  

نمييل  ا لمييي تميي دع الجيمعيييل ميي  ت يي ر فيي نظيية   ،الدعليينا علييى لبييه الخصيي ل 
لييل؛ هم  إلييى هج ال اإلنديييج المعةفيي  ب ييي، الئيييتج عيي  تغنييةال مييي بعييد ال دا يية، 

 :(2)تم د الجيمعيل مي مل 
فيلجيمعيل تخدم على ن   مد امد مجم عة مدئ عة   الدئ ع ف  ال ظياأل:  -1

ا إلى األكاة  تجة د   لالث    الد  تدةالج م  األكاة لمدئيمنة م  ال ظياأل
 يصة ف  مجير تدس   الق   الثمة ة. بل  ،يلتطثنق   نفعنة  

لالد  ر م  الدعلنا اللنثةال  إلى الددس   الم ئ   حن    الدعلنا للم  ، -2
ت ل العل م الدقئنة لعل م المعل ميل لالم   المةتثطة بيلممةلعيل 
لالمدمةك ة ح ر األعمير لاإلماسة لالم يسثة لالعل م الثن نة م ل العل م  

 لالفئ ج الدقلندية ف  الئظا ال دماة للجيمعيل. 
  الممكلة ف  مقيبل الث    الماد حية م   الئم  ف  الث    الم ب ة ن  -3

 الدايؤيل ال ةة لح  ايسدطالع.
ي ل ال اكدفي   ات   حن  تمكل عثة متسايل م ب ة مابلن  ت لند المعةفة  -4

الجيمعيل ب   ا م  شثكة هكثة م  متسايل المعةفة الد  تمدد إلى 
ماي لة ف   لاإلعالم. لتةت  على  ل  الد سح الصئيعة لال ك ميل 

 لجيمعيل ح ر ت لند المعةفة ب ي. ا
ممي سثق، هج سلابل المةاكة بين  الميداس  لالجيمعييل ممالية في   ل دضح

الث يييي   الدعيلننيييية بيييين  المعلميييين  لالثيييييحان  ميييي  بمايبيييية الدقيبعيييييل هل نقييييي  
لتعثيية  ،ايلدقييي  بيين  الث يي  لالمميسسيية، لاألبيية الئظة يية لتطثنقيت ييي اإلبةاانيية
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حلييي ر إيجييييم  ث ييي   لالدساسييييل الدة   ييية ن ييي  تثئييي كيييلل  عييي  ايتجييييع فييي  ال
 Content-basedلت لنل ي    ميلتفانة للممكالل الدة   ة القيامة على الانيه  

Problems .لابدعيممييي عييي   ،ميييم ة جممييي يعئيي  تخلييي  الث يي   الدة   يية عييي  ت
لفيي  ال قييت نفاييه  ،لاقييح ممييكالل المميسسيييل الدعلنمنيية لالدة   يية فيي  المييداس 

 ع  ممكالت ا الدعلنمنة بطة قة هكاة علمنة.م  الدعثنة  اقدةار المعلمن 
الدعيلننيية بيين  الجيمعيييل لالمييداس  بمف يي م ل ييةتثل ال ييدم  عيي  الث يي   

اتجييع ن ي  سؤ ية هكاية حان ، فامية الدكيفت ف  عالقييل القي ة بين  المعلمين  لالثيي
لتثئي  مف ي م  ،لاقعنة لممئيمنة للدعيلج بن  بيحا  الجيمعييل لمعلمي  الميداس 

بيييئفو الدسبييية فييي  كيييل فنميييي بنئ ميييي  ليييل؛ ي يعئييي  بيلضيييةلسة الداييييل؛ الدكييييفت ا
ل األلقيل  حن  يج  اإلفيمة م  الدثيمئيل لايبدالفيل في  المي اسم لالخثيةة لكي 

. فيلدثييييييم  لايبيييييدال  فييييي  القييييي ة لالمدثيملييييية األميييييدا  الفةمييييييةمئ ميييييي إلنجيييييي  
)الاييلطة( ي بييد ميي  ايعدييةا  بييه لنقييدع، للكيي  فيي  ال قييت نفاييه تقييدمةع لممجييه 

 .(3)علمن  لالثيحان  عئد ال يبة إلنهالدعيلننة بن  المف  العالقيل 
لمئيييا حةكيية مللنيية ربييلة بييندميييس حيي ر إمكيننيية مميييسكة المعلميين  فيي  

ميي   -كيي ماة تط  ة يية ق  يية–مييح الثيييحان  بيلجيمعيييل إبييةا  الث يي   بيلدعيييلج 
 Teacher as a researcher يبيحاي  ب صيفه بيالر تيدالر مصيطلح المعليا 

ي دم  للنو مادخ Research generator ا لئدياج الث    لاعدثيس المعلا م لد  
عيي  بة ييق  ،  يييمة مايييحيل ايتصييير بيين  الثيييحان  لالمعلميين ميي  بييالر  ،ل ييي

ل نةميييي مييي  رلنييييل الث ييي   الدعيلننييية  Action Researchب ييي   الفعيييل 
 .(4)لهشكيل ي 

مج دقيديا المئيييبلفي  ميلا الاينيه، ت يدا متساييل تة نية المعليا في  م لئيدا 
المعلييييا اكداييييير م يييييسال إبييييةا  الث يييي    الديييي  ياييييدطنح ميييي  بالل ييييي الطيليييي  

ثييل ال  لئديية ا ظ يةل العدميد مي  الكدنلاسدخدام ندياج الث    األبة . لمتبة  
الديي  تةكيي  بمييكل هسيسيي  علييى ت ايين  الم يييسال الث انيية حيي ر ب يي   المعلييا، 
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فيييي  لاسييييدخدام ي ل  يييييمة مافعنييييد ا لت ب يييييت ا ن يييي  إبييييةا  الث يييي    ،للطييييالر 
 .(5)المميسسة 
قدم م لئدا م  بالر مداس  الدئمنة الم ئنة بن يل ماييندة للمعلمين  كمي ت
لديي فنة بن يييل للييدعلا تاييمح بيلييدمج بيين  الئظة يية لالدطثنييق فيي  سيينيه  ،الثيييحان 

 ل؛ الخثيةة مي  تجدميد مئظا لدعا الطالر لالمعلمين ، لكيلل  تمكين  المعلمين  
 .(6)نم ما الم ئ  

مي   ،لد ان  الدعلنا لاليدعلا في  الميداس  ،  مة اتجيع مدئيم لف  الصن 
حنيي  مييدا  الدساسيينة جييةات ا ا المعلميين  فيي  إبييةا  األب ييي  فيي  حبييالر اشييدةا

تميييجنع ا لدثئييي  مثييييمسات ا الخيصييية ب يييا فييي  إعييييمة الدفكنييية حييي ر مميسسييييت ا 
لت اين   ،الددس انة لبالب ا لقنا العمل، ممي يع   م  اسدقاللند ا مي  نيحنية

ة طلح المعلا الثيح  ف  الصن  كمظلي . ل ادخدم مصالمئيمج م  نيحنة هبة  
نمييطة لالمميسسيييل لد قنييق الييدعلا الم ئيي  مفيمنمنيية ل صييأل مييد  لاسييح ميي  األ

مئييدج عئييه ف يييا مميييي  ،لتع  يي  ايسدقصييي  لالدفكنييية لحييل الممييكالل  ،للمعلميين 
لاتخييي  قييةاسال لبنيييسال سييل كنة هكايية فعيلنيية  ،المعلميين  ألنفايي ا بمييكل هفضييل

 .(7)ندنجة مميسكد ا ف  إبةا  الث    
لفييي  بم  س ييية مصييية العة نييية تدجيييه الج ييي م ن ييي  تثئييي  الدئمنييية العلمنييية 

كيل عليى بيالع المعلمين  اعلى مئ ي ي حةص  لالم ئنة المادمةة للمعلمن ، ل ل  
دضيح  لي  مي   ل  مي م  بدمد في  مجيير تخصصي ا لفي  مميسسييت ا الدة   ية،

لالقييييمة  "معا م ئنييية المعلمييين لمييي :بيييالر سسييييلة األكيميمنييية الم ئنييية للمعلمييين  
عليى  يمثئني  ب ني  يكي ج  ،لتةبنصي ا لتيةقند ا  انظيم لدعننيئل ح ل الدة   ن ، 

 يميج تي فة تئمنية مدمني ة تعكيو ل لمنايه هبالقنيل الم ئية،  ،المعيمنة الق منة
ئييي   نييت بثيييةة لدقيييديا اليييدعا الفل لجمنيييح المعلمييين ، نييية مهفضييل المميسسييييل العيل

 ي، لاعدثيييس تطيي  ة هما  المعلييا مييدبال  إقلنمنيي   لايسدميييس؛ للكنينيييل المدخصصيية
 .(8)" لدط  ة مئظ مة الدعلنا لن اتج يفيعال  
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بيين  المييداس  لكلنيييل الدة نيية فيي  لتدعييدم المييةاكيل العلمنيية لايسدميييس ة 
هل ه ئيا يييي سييي ا  قثيييل الخدمييية  ،الدئمنييية الم ئنييية للمعلمييين ي لعملنييية مصييية ت قنقييي  
ة لالد بن نييية يييي ا بيييةامج الديييدس   الدجدمد لعيييل مييي  همم يييي تئظييينل  ،بطيييةه مخدلفييية

تقيييديا ايسدمييييسال الدة   ييية الدييي  يعيييةض فن يييي ل ، لتئفنيييلمي لالد منلنييية لالاقيفنييية
ل ئيقميي ي معييه هعضييي  من يية  ،المعلييا الممييكالل الديي  ت اب ييه فيي  منييداج عملييه

الدة   ييية بييين  المعلمييين . كميييي تلعييي  كلنييييل اقيفييية الالديييدس و بيلكلنييية، ميييح نمييية 
. (9)الدة نيية ملس ا كثنيية ا فيي  مجييير الدساسيييل الدكمنلنيية لالدساسيييل العلنييي للمعلميين 

  الدة   ييية لالث انييية المدخصصييية مييي  مساسييييل ي تقدميييه المةاكييي  عمييي  فضيييال  ميييلا 
المدئ عة لالمدغنةة، ل ةامج لهنمطة م ئنة مدئ عة اسدجيبة يحدنيبيل المعلمن  

لالمةكييي   ،لمةكيي  تطيي  ة المئيييمج ،نيييةكيييلمةك  القيي م  للث يي   الدة   يية لالدئم
 الق م  لالمد ينيل لالدق  ا الدة  ؛.

 مشكلة البحث:
المعلا في  تعةض ممكلة الث   الدلاع  الد  تادئد علن ي  ةلسة ت  ر 

سيي ا  الدة   يية هل األكيميمنيية  -سييلث  لئدييياج األب ييي   مصيية ميي  مجييةم مدلييق  
 ساسيينة هل هنمييطة لتطثنقيييل عملنييةم لتطثنق ييي ميي  بييالر مقييةسال ، الدخصصيينة

بيعدثيييسع  ،المميييسا بمييكل فيعييل لمدكيييفا فيي  إبةاا يييل  ،إلييى المعلييا الثيحيي   -
سي ا  مابيل  ،ي لممكالل لمع قيل لاقعنة ت ابه مميسسيته الن منةاألكاة تعة   
ثير ال قنقنية عليى ت دميد األبعييم لاألسي  لاألكاية قيدسة   ،يهل بيسب ي حجةة الدساسة 

ل يييي بميييي مدئيسييي  لالاييينيه  ال لييي ر اإلبةاانيييةلومكيننييية ل يييح  ،لدلييي  المميييكالل 
 لاإلمكينيل المديحة. المدسس 

شييةاكيل ت قنييق ي هلبييه القصيي س الديي  ت يي ر ملج لتعييةض الممييكلة هيضيي  
 ،فيعلييية لمدكيف ييية بييين  المعلمييين  بيلميييداس  المصييية ة لالثييييحان  بكلنييييل الدة نييية

وبةاانية تقيي م علييى الثعييدم : ل  إلشييكيلنيل ب انيية ثنييق حلي ر لصييني ة لتطلصي ي  
 الدئظنة؛ لالدطثنق .
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 ث   م  بالر الجينثن  الديلنن :لم   ا يمك  تئيلر ممكلة ال
 ،لتطثنقه : ملاع  الد  ر ن   تثئ  مف  م المعلا الثيح  الجانب األول

 : مي مل  لتدضم 
حجةال ف  مميسسيل    نل ت امد ال ع  بمي ت ققه ندياج الث    م  ه ة -1

لدثئ  هشكير بدمدة م   الدع ة لمي تةت  على  ل  م  تئيم   ،الدساسة
  مجدمعيل المعلمن   مال: ،الدعيلج لتثيمر المعةفة بن  المعلمن  لالثيحان 

Teachers’ Communities،  عالقيل الدعيلج بن   لالد  ت فة لتناة
لم   ا   ،عيمة تمكنل المعةفةإل للمعلمن   يفةص  لت فة  ،المعلمن  لالثيحان 

 .(10)تع    الصالل بن  الثيحان  
الد  ر ف  المفيمنا المةتثطة ب ملاس المعلا م  ماد ل  للث    هل ك نه   -2

إلى على هفكيس اآلبة   لم  بالل ي يعمل  Craftsman حةف مجةم 
 A Teacher-action المعلا المتم؛ لث    الفعل تثئ  مف  م

researcher ، ل يح   الل؛ متكد على إنديبنة المعلا ك سنل للمعةفةل ،
، لمثدع   إج بمكل نقد؛  حن   ،ن   م ئة الددس و لم به   ،مد مل 
  .(11)ألبفير لالثيلغن  على حد س ا  اكل م  دعلا للل المدسسة مكيج

ل ل  م    Teaching Capitalالد كند على تئمنة سه  المير الددس ا   -3
لت فنة بن ة تعلا  ، ا المادمةنديبنة المعلا القيامة على الدعل   يمة إهبل: 

لتقدم   ،لتامح بدص نح األبطي  ،بميعنة لرمئة تمجح على الدجة   
  بدميع  حدةام اي ع  ايفضال   ،للمعلا ال قت لالمكيج لايسدقاللنة الم ئنة

 .(12)الئقد؛ لم ئدهل 
 Researchةال المدايسعة لال يمة ف  نمي ج األب ي  الدغن -4

Paradigms  الث انة  الد  لا تقدصة فقل على األمدا  هل ايمدميميل
ف  لهملاسما ي إلى م اقح المعلمن  للك  امددل هيض   لمئيمج الث   

لمد  اسدنعير   ،لم د   لهسيلن  تة نة المعلا  الف  كفي ات ،الث   
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العالقة بن  الث   لالمميسسة لصئح القةاس لماد  يل اسدقاللنة  
 .(13)المعلمن 
شةاكيل فيعلة لمدكيف ة  ت قنق : هلبه القص س الد  ت  ر ملج الجانب الثاني

 لالثيحان  بكلنيل الدة نة.  بن  المعلمن  بيلمداس  المصة ة
لتئ ع يي متساييل مئظ مية تة نية المعليا في  مصية عيدم على الة ا مي  تف

الميداس ( إي ل  ،متساييل الديدس   ل  ،المةاك  الث انة لالدة   يةل  ،)كلنيل الدة نة
ممييي مئييدج  ،يل ييعأل العالقيييل العضيي  ة فنمييي بنئ يي  ،اينع النييةهن ييي تعييين  ميي  

عئيييه تكيييةاس الج ييي م هل تميييدد ي لتج اد يييي بصييي سة ي ت قيييق الدكيملنييية لالميييم لنة 
 الم ئنة المادمةة. تئمنده هلس ا  ف  إعدام المعلا  ،لالد ا ج 

قيدم يسيلث  لكيل ميي  الم صلة الئ يانة هج يصيثح المعليا مدليق  حن  تك ج 
ه ئييييي   مه ،الدة نيييةسييي ا  ه ئيييي  اإلعيييدام فييي  كلنييييل  ،ليييه مييي  معييييس  لم ييييسال 

مميسسة هملاسع الدة   ة بيلمدسسة، ل فقد بلل  قدستيه عليى اليدعلا اليلات  لالدفكنية 
ده العلم  ل  ح حل ر عملنة لوبةاانة للممكالل لالمع قيل الد  ت ابه مميسسي 

 .يلبيسب حجةة الدساسة الن منة مابل 
ين  مئ ييي الديي  يعيي  لالمييداس ،  ميي  المع قيييل المةتثطيية بيلايينيه الددس ايي ل 

 :(14)المعلم ج ف  المداس  المصة ة مي مل 
 الم ئنة المخدلفة. نق ال قت المديج لمميسسة هنمطة الدئمنة  -
ايمدميم بد فنة فةل حقنقنة للمعلمن  ل ض س المتتمةال    نير  -

تجمح  الد  ل لحلقيل الئقيش الد  تعقدمي كلنيل الدة نة  ،الدة   ة
 الددس و.لهعضي  من ة المعلمن  

قص س بةامج الددس   ال يلنة ع  ت قنق الدئمنة الم ئنة للمعلمن    -
لقلة مةاعيت ي لالحدنيبيل الددس ثنة   ،ألسثير تدعلق با   تخطنط ي

 للمعلمن . 
هل  ،على الد مل ف  مميسسيت ا الددس انةمايعدة المعلمن    عأل -

 حا ا على القةا ة لالث  .
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األسيلن  ال دماة لالم مة ف     عأل تمجنح اإلماسة المدسسنة لثعض  -
لالدعلا م  بالر   ،الدعلا اللات  :مال ،ت قنق الدئمنة الم ئنة للمعلمن 

 لالمةاكة مح المتسايل األبة .  ،ال مال 
هما  كلنيييل الدة نيية لييدلسمي فيي  الدئمنيية ميي   د   يي  الصييع  يل الديي  قييد تهمييي 

 :(15)فنمي مل   يمك  إبميلنفالم ئنة للمعلمن ، 
ي مد افة للمعلمن  ال قت الكيف  للدساسة بيلدبل ميل المخدلفة بكلنيل   -

الدة نة، بيإل يفة إلى صع  ة الد فنق بن  م اعند المدسسة لم اعند 
 الدساسة بيلجيمعيل. 

 .الدساسة بيلكلنيل )الدساسيل العلني(استفيع مصيس ف  -
ملس هعضي  من ة الددس و ف  كلنيل الدة نة ع  المميسكة ف   نير  -

الدئمنة الم ئنة للمعلمن  م  بالر الدلسال الددس ثنة الد  تعقدمي اإلماسة  
  العيمة للددس  . ل يلة ا م  لب م بعض الج  م الفةمية الد  تدا بئي   

ل ي م  قثل ل اسة  لنو مئيا تخطنل نه هإي على ابد يمال شخصنة 
الدة نة لالدعلنا لضميج مميسكة الجيمعيل المصة ة مح المتسايل  

 الدعلنمنة. 
همييا الممييكالل الديي  ت ابييه  إلييى ، تميينة مساسيية هبيية  ايينيهلفيي  نفييو ال

هعضييييييي  من يييييية الدييييييدس و فيييييي  مجييييييير الث يييييي  العلميييييي  بيلجيمعيييييييل ال ك منيييييية 
ع حنييييي  بيييييي  مييييي  بييييين  ميييييل  ل الخيصييييية لالمعيميييييد العلنيييييي الخيصييييية لالجيمعيييييي
تثيييمر ل  مييتتمةال،ل الحدكيييا الخيييسب  )نييدلال، لفييةل الفة اتيي   قليية :المميكالل 
لعييدم ل ييح بطيية  ،حس ييل الث يي  العلميي  بممييكالل المجدميي   ييعألل  بثييةال(،

المميكالل الدي   ل مية العدميد مي  .م حدة للث   العلم  عليى المايد   القي م 
: عييدم ، ماييلت ابييه هعضييي  من يية الدييدس و فيي  مجييير الدساسيييل العلنييي لالث يي   

 لدساسييييل العلنيييي،ا    ، ل  ييييمة تكييييلنأل عميييل ب ييي تفييةا الطيييالر للدساسييييل العلنيييي
 األب ييي   الممييةفن (، لتييدن  ماييد   ) ييعأل ماييد   العلميي   لتييدن  الماييد   
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لقليية ال قييت المخصييع ميي  هعضييي  من يية الدييدس و  الطييالر(، ) يعأل ماييد   
 .(16) لطالر الدساسيل العلني، لس ل الدقدم للدساسيل العلني بيلدقدمة فقل

كيييل مييي  الميييداس  المصييية ة لكلنييييل  يييعأل ب ييي م  مدضيييح مميييي سيييثقل 
 نيييير  إ ييييفة إليييىة للمعلمييين . فييي  الةفيييح مييي  الكفيييي ة العلمنييية لالث انييي  الدة نييية

حان  فيي  كلنيييل الدة نيية  يرلنيييل الث يي  الدعيلننيية بيين  المعلميين  بيلمييداس  لالثيي 
ممييي يعييي م بييييأل ة الايييلث  عليييى عملنيييل الديييدس و لاليييدعلا فييي  بمنيييح مايييد  يل 

 :(17)ألسثير الديلنةبالر ا  ل  م  دضح ل ، الدئظنا المدسس 
م  هبل تئفنل  لبيسب ي نقع المايندة مابل المداس  لكلنيل الدة نة  -

شةاكة نيب ة، ل نير الثن يل الداعمة للمةاكة بيصة على ماد    
 المدسسة.

 صئيعة قةاسال تعيلننة. ف    عأل الخثةة  -
مداس ، لالثيحان  بكلنيل  ايبدالفيل الاقيفنة بن  المعلمن  ف  ال -

 . لخثةال الايبقة، لاايتجيميل  :م  حن  الدة نة 
معدقدات ا ح ر إمكيننة تئفنل  ل  عأل لع  المعلمن  لمدمة؛ المداس   -

 .لبدلامي القيامة على المميسسة ف  المداس الث    
لالد   ، نير ت دمد ايمدميميل الفةمية للمعلمن  لالثيحان  لهمداف ا -

 يمك  هج تصثح األسي  لألمدا  العيمة لايمدميميل الممدةكة.
لالثيحان    الاقة لالدكيفت لايحدةام المدثيمر بن  المعلمن   عأل مسبة  -

ا مي مئظة للخثةة على هن ي تئدم  للثيحان  ف  كلنيل الدة نة  حن  كانة  
 ملج شةكيا ا م  المعلمن  ف  المداس .

ي ييلر الث ي  اإلبيبية عي   يف   ي   هلبيه القصي س الممييس إلن يي سييبق  ل 
 األس لة الديلنة:

 ؟ للث    الدعيلننة بن  المعلمن  لالثيحان   الئظة؛  بيسمي اإل -1
 ؟ ف  م لئداالث    الدعيلننة بن  المعلمن  لالثيحان   هل يعمي  -2
 ؟ ف  الصن  الث    الدعيلننة بن  المعلمن  لالثيحان  هل يع  مي -3
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 ؟  م لئدا لالصنت   مي الد لنل المقيسج لخثة  -4
للث    الدعيلننة بن  المعلمن  لالثيحان  ف    المقدةج بيساإلمي  -5

 ؟ م لئدا لالصن  ت ، لبثة س الئظة؛ يبمصة، ف      اإل
 حدود البحث:

 :تدمال حدلم الث   ف 
  ،يقدصة الث   ال يل  على تئيلر المعلا ب صفه بيحا ي الحدود المجالية: -1

  على  لس   يقدصة .لهممند ي ،لهمداف ي ، لميمنة الث    الدعيلننة
عدة ل ل  ل ،معلا الثيح  ف  الث    الدعيلننةرلنيل مميسكة الت  نح 
 للمعلا م  مجةم نيقل للمعةفة إلى المغيمةالدلس المعةف  م :  ،هسثير 

ا ف  إنديب ي بطةه لهسيلن  مدئ عة مئ ي الث     لمميس  بيح  عئ ي،
ا  نظة   ،كمي تداا العملنة الدعلنمنة ب جةال الدساسة بيلدعقند  الدعيلننة.

 بمكل -لتدابل ي  لدعدم هملاس الفيعلن  الما  لن  ع  تل  العملنة
 ل ف ه ،ف  متسايل إعدام المعلا س ا  -مثيشة مثيشة هل  نة 
  المةب ة العملنة الدعلنمنة همداف ي للك  ت قق. متسايل الددس   
بةا  الث    الدعيلننة الد  تامح بف ا كل م   فيل يبة مل ة إل

م    يمدئ ع    مي مد لتثيمر كل مئ ،المعلمن  لالثيحان  عمل اآلبة
الث     ت قق -سثقلف      مي  –ةا لهبن   المفيمنا لاألفكيس لالخثةال.

  ي ماعمي للمعلا إلحدا  الدغننة المة  ر ف  معيس  بالبه الدعيلننة مئيب  
 .لم يسات ا

ل ل   ،لالصن م لئدا  ت بثة  يقدصة الث   على: الحدود المكانية -2
 لألسثير الديلنة: 

بيل  ح الفعل  لالمفضل للمميسسيل القيامة على الث    امدميم م لئدا  -1
، الل؛ مقةس "مقدمة ف  ب    المعلا" :م  بالرل ل   ،لمعلمن ي

ج ف  الائة الايننة م  بةنيمج تة نة المعلا  مدسسه الطالر المعلم  
   .مداس  الدئمنة الم ئنة ال  لئديةل  ،لمدة هس ح سئ ال 
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الدعيلننة بن  الثيحان  بيلجيمعيل لالمعلمن   ث    الالصن   اسدخدام -2
م  بالر ممةلع  ل ل ،  لمعلمنالم ئنة لسدقاللنة  ايبمداسس ي لدع    

معلم  اللغة بيلمداس  ل الث    الدعيلننة بن  الثيحان  بيلجيمعة 
 . الم ئنةي يسدقاللنة المعلا الاين  ة ت قنق  

 أهداف البحث:
 إلى مي مل : ال يلىم د  الث   

 س الئظة؛ للث    الدعيلننة بن  المعلمن  لالثيحان . يبال ق   على اإل -1
لخثةت  م لئدا لالصن  ف  إبةا  الث    الدعيلننة بن   عةض لت لنل  -2

لكلل  هلبه  هلبه المثه لايتفيهلالدعة  على  ،حان يالمعلمن  لالث
الد  يمك  اإلفيمة مئ ي لدفعنل الث    ل ، بن  الخثةتن  ايبدال 

 لالثيحان  ف  مصة. الدعيلننة بن  المعلمن  
لالثيحان  ف   للث    الدعيلننة بن  المعلمن   مقدةجالد صل إلى إبيس  -3

م لئدا لالصن   كل م  لبثةت   ،س الئظة؛ يباإل  :مصة، ل ل  ف     
 ف  ملا المجير.

 أهمية البحث:
 فنمي مل : هممنة الث    تدمال

كيسدجيبة للد به الدلل  للدغنة ف  الدلس المعةف  لالم ئ  الث   ي ت   -1
بيعدثيسع   ،لث    إلى م لد لمميسا ب يللمعلا م  مجةم مادخدم لئدياج ا

لانيقيل المدسسنة الد  تطثق م  بالل ي  م  اي ي لاقدةاب  األكاة استثيب  
 ع  معييمة المعلا للممكالل ال اقعنة فضال  ملا تل  الث   . ندياج 

لممكالل تداا  لاإلس يم ف  ل ح حل ر  ا  لم      ،لال قنقنة ف  المداس 
بالر الث    الدعيلننة لالممدةكة مح الثيحان   للدئفنل م  بيلقيبلنة 

 .بيلجيمعيل بمكل عيم، لكلنيل الدة نة على لبه الخص ل 
مي قد يقدمه الث   ال يل  م  هبة نظة ة لبثةال تطثنقنة يمك  هج   -2

لالد صل لئقي  ايلدقي  بن    ،تا ا ف  ت قنق الدقيسر بن  األملاس
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لالد  يمك  هج ت د م    المعلمن  بيلمداس  لالثيحان  بيلجيمعيل،
المعيلجيل   علمنة لت  د م   -كلنيل الدة نة ف بيصة –تجة دية الث    

 المداس . ف ال اقعنة لممكالل المعلمن  
 العملم  بالر إبيس  –مي مد صل إلنه الث   م  ت صنيل لمقدةحيل  -3

س ا  على  لالم دمن  ب ي، الث     لالد  قد تفند القيامن  على -المقدةج 
ف  تثئ  رلنيل فيعلة لل ص ر إلى تعيلج  اإلبةاا   لالماد   الجيمع  ه

ب ا  حقنق  بن  كلنيل الدة نة لالمداس  ف  مصة، لالد  م  ش ن ي  
 .لمميسسيت ا إ ةا  مفيمنا كل م  المعلمن  لالثيحان 

 :مصطلحات البحث
 البحث المصطلحين التاليين: يتناول

 A teacher as a researcher اباحث  بوصفه المعلم  -1
القيييمس  ي ب نييه  ليي  المعليياب صييفه بيحايي   المعلييا "Lauriala ليي س ال" تعيية  

لالدكنيأل ميح  ،لخثةاتيه  في  المعئىإل ،لف مهلتفانةع لصأل عيلا العمل  على
ي علييى تصيي سع للظيي امة ت سنايي   ،الثن يية الدعلنمنيية فيي  المييداس  لحجييةال الدساسيية

 عليى   ي   الفعيلل  ،ات الايةم اليل  ، مايل:لتاييعد األسييلن  الد ملنية .الدعلنمنة
 ،كاييير المعلييا الدثصيية ن يي  كنفنيية صييئيعة قييةاسال معنئيية ه ئييي  عملنيية الث يي  إ

 .(18) ندياج فعيلة إلىلاكدمي  الثداال الد  يمك  هج تق م 
اكدايثه مي  معييس   ب نه المعليا اليل؛ م ظيأل ميي "Lewisل  و " لتعةفه 

 سؤ  للث يي  فيي  م اب يية  ميييا قن   مصييدس  ب صييأل بثةاتييه بييالر بثةاتييه الددس ايينة 
بيةا  الث ي   إالم  ي عنة لال نيميية في   الد  تةكي  عليى ،الثيحان  الجيمعنن 

(19). 
ا قيمس  يك ج  يالمعلا ب صفه بيحا   "Christianakis"كةسندئيكنو  لتة  

حل ر لممكالل لتايؤيل   ، م  هبل الد صل إلىتط  ة معيسفه اللاتنة على
ا العمل ف   لمثةسال مل  ،يمك  عمله لتقديا األملة ح ر مي عملنة م دمة،

 .(20)ال اقح
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فيي  لييه المغيييمة الييدلس  يل دثيين  ميي  المفيييمنا الايييبقة للمعلييا ب صييفه بيحايي  
الدطيي  ة الييلات   ا علييىعدميييم  ا  لت ظنف ييي فيي  مميسسيييته الن منيية ،إنديييج المعةفيية

لتميينة المفيييمنا الايييبقة  لالد مييل لالدفكنيية الئقييد؛ للظيي امة الدعلنمنيية. ،لمعيسفييه
 بمايبييييية الجينييييي  الدطثنقييييي لبثةاتيييييه الددس اييييينة لمعليييييا اهج معييييييس   إليييييى يهيضييييي  

الدئظنيية    تعدمييد فيي  الجينيي  اآلبيية مئ ييي علييىالديي  الث انيية، ايبةاايي  للييةؤ  ل 
 الم   ع  لال نيم؛.

ي للمعلا ب صفه بيحا    يبةاان  إي  ي دم الث   الةام  تعة ف   ،ف      ميسثقل 
مبىررات لدراسىة  ل معارفه وخبراته التدريسية إلى حو   ذلك المعلم الذي ي"  : نهب

مبيريقيىة الحلىول المدعمىة باألدلىة اإلكتشىاف الظواهر والمشكالت التعليمية ال
 ."لما يمكن القيام به لتحسين األداء التعليمي والتربوي في السياق المدرسي

 Collaborative Researches عاونيةتالبحوث ال -2
لسيينلة  : ن يييب" الث ي   الدعيلننيية Cowie et alكيييل؛ لربييةلج "يعية  

يعميييل المعلمييي ج بيلميييداس    حنييي  فعيلييية لد لنيييد األفكييييس فييي  الديييدس و لالث ييي  
بطييةه الخيصيية بكييل مييئ ا  ف ييا المميسسيييل الصيفنة لالثييحا ج بيلجيمعيييل علييى

ل اييدطنح المعلييا ميي  بييالر الث يي   الدعيلننيية ف ييا ندييياج تليي   .لتع   ميييبدمييدة 
 .(21) الث    لرلنيل ت ظنف ي ف  الانيه الدعلنم 

، الدي  لالمميسسية بين  الث ي   ب ن يي نقيي  ايلدقيي " Lewisلي  و "لتعةف ي 
لتئفنيل  ،الثيحان  فنمي مدعليق بيلمعل مييل تق م على مثده الدثيملنة بن  المعلمن  ل 

 .(22) لتطثنق ي الئدياج الد  مدا الد صل إلن ي
هن ييي هنمييطة    الث يي   الدعيلننيية علييىل  ييدم قاييا الدة نيية ب يييية نن بةسيي  
 ،الدساسيية لالمييداس تيي فة لسيينلة للمعلميين  للمميييسكة فيي  مساسيية حجييةال  ،ب انيية

 .(23) لسد الفج ة بن  المعلمن  لاألكيميمنن  ،م  هبل صني ة الانيسيل 
 ،ميمقةابنيية العالقيية بيين  المعلميين  لالثيييحان  لتتكيد المفيييمنا الايييبقة علييى

نييية فييي  الاييينيه الث ييي   الدعيلن نديييياج لالةؤ ييية المميييدةكة حييي ر هممنييية ت ظنيييأل
لا الئي ع مي  الث ي   في  تئييم  لعي  إس يم مال مي  ي إلىلتمنة هيض   الدعلنم .
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لاكداييييير  ،لالييييدعلا ب جييييةال الدساسيييية ميييي  نيحنييييةالثيييييحان  بعملنيييييل الدييييدس و 
 .ميسسيت ا الددس انة م  نيحنة هبة  المعلمن  م يسة الدفكنة الئقد؛ لالد مل  لم

ب ن ييييي  ي للث يييي   الدعيلننييييةبةاانيييي  إي ي ييييدم الث يييي  الييييةام  تعة فيييي   لميييي   ييييا  
لسد الفجوة بين التنظير والممارسة في السياق  األنشطة البحثية التي تسع "

والتىىي تسىىمد بتىىداول المعلومىىات واألدوار بىىين المعلمىىين والبىىاحثين  ،التعليمىىي
 ."في إطار العدالة والديموقراطية واحترام كل منهما لآلخر

 منهج البحث وخطواته:
 صييي ر إلن يييي، م ظيييألفييي   ييي   القضييينة المطةلحييية لاألميييدا  الميييةام ال  

لالدفاييينة  ،لالد لنيييل الاقييييف  ،ب بعييييمع: ال صيييألالمقييييسج  ئ جالمييي  اليييةام الث ييي  
 المقيسج.

 بط ال الث   الةام  فنمي مل : ت دمد  سثق يمك  لممي
 لالثيحان : إبيس نظة؛. الث    الدعيلننة بن  المعلمن   -1
 لالصن . الث    الدعيلننة بن  المعلمن  لالثيحان : بثةت  م لئدا  -2
 ف  مصة. لث    الدعيلننة بن  المعلمن  لالثيحان إبيس مقدةج ل -3

 الئ   الديل : ى علل عةض الث   بط اته الايبقة تفصنال  
،  .حثين: إطار نظري االبحوث التعاونية بين المعلمين والب أوال 

 إبمييييي  حان  يم ييدا اإلبيييس الئظييية؛ للث يي   الدعيلننيية بييين  المعلميين  لالثيي 
يقيي م   بإعيييمة الئظيية فيي  إعييدام المعلميين  لالثيييحان  لعيييلا تة يي ؛ هكايية شييم لنة

 ،علييى الكفييي ال المخصيينة الدكيملنيية إلنديييج حليي ر إبداعنيية للممييكالل الدة   يية
فيق ا إلقيمة الةلابل لالصالل بن  األفكيس رلت سنح  ،لتط  ة قدسات ا لملافع ا

في  لتطثنق يي نقل معييسف ا لبثيةات ا  ا     لم   ،ي عالقة بنئ ي هي هنالد  بدا سيبق  
 م اقأل تة   ة بدمدة.

 
ل ادئد اإلبيس الئظة؛ للث    الدعيلننة بن  المعلمن  لالثيحان  إلى عدة 

 هبعيم هسيسنة، م :
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 .المعلا كثيح  ف  مئظ مة تة نة المعلمن  -1
 الث    الدعيلننة بن  المعلمن  لالثيحان . ميمنة -2
 لالثيحان : األممنة لاألمدا .الث    الدعيلننة بن  المعلمن   -3
 معلا الثيح  ف  الث    الدعيلننة.رلنيل مميسكة ال -4

  على الئ   الديل :ل عةض الث   لألبعيم الايبقة تفصنال  
 المعلم كباحث في منظومة تربية المعلمين: -1

ليينو بيلجدمييد، فقييد  يبيحايي  ب صييفه اإلشيييسة إلييى هج مصييطلح المعلييا  سد جيي ت
يق مي ج هج المعلمين  اليلم   .Doornekamp et alقيةس ملسنكيمي  لربيةلج 

 ،عليييى لعييي  بد اميييد هممنييية ت ميييل اليييلال الئقيييد؛ل ايييدخدم ن ي األب يييي   بيييإبةا 
 لت لنل يييينديييياج اليييدعلا لسيييل ا الطيييالر لالقيييدسة عليييى مالحظييية  ،لتقييي  ا اليييلال 

في  ميلا المجيير عليى اليدلس  . كمي سكي ل الدساسييل األكاية حدا ية  (24) ميلتفانة 
الدييدس و القيييياا المعلميي ج لديي فنة هملييد ا ممييي مييتم؛ إلييى  متميييهالييل؛ يمكيي  هج 

rased oB Evidence  (25)المعدميد عليى الثنينييل الديدس و لية هل األم  ىعلي 
Data- Driven Teaching. 

فييييلدغنةال فييي  الد بيييه العييييلم  حييي ر ت قعييييل الدعلييينا العييييم مييي  بينييي ، 
الدييييدس و  فيييي  Professionalismلامدميييييم الثيييييحان  الدة يييي  ن  بف ييييا الم ئنيييية 

مدطلي  مي  المعلمين  الممييسكة في  هملاس بدميدة، في   م  بيني  ربيةلتع   مي 
س المعييس ، م يللة لالسدجيبة لالدفيعل مح الدئ ع المادمة ف  المجدمح، لتط  

لميي   ييا ي ييدا مجدمييح المعةفيية  ل  يييمة الد اصييل، لال صيي ر للمعيييس  المخدلفيية.
 (26):ى مي مل ا عللنك ج قيمس   ،ا مغيمةة للمعلاهملاس  

 للطالر. ؛ مغ      بثةال الدعلا م  هبل إتيحة م د    تك    -
م  هبل تصمنا بثةال الدعلا   ،هنمي  الدعلا لالدط  ة الدعة  على -

 . لتئفنلمي ةالمئيسث
 الدخطنل الدعيلن  مح المدعلمن  لدعا بثةال الدعلا.  -
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  الدعيلج مح  نةع م  الم ئنن  ف  المدسسة لبيسب ي لدخطنل عملنة الدعلا  -
 .لتنانةمي

س ا  بمكل مثيشة هل م  بالر الانيقيل   ،تئمنة م يسال الدفيعل الدعيلن  -
 ايفدةا نة. 

 حدنيبيته الم ئنة المد امدة.الدعلا الم ئ  المادمة لمقيبلة ا -
لالث   ع  مصيمس بدمدة   ،اسدغالر الفةل المديحة لد ان  مميسسيته -

   للدفكنة.
ت ييدا متسايييل  ،لمغيييمةة للمعلييا فيي  مجدمييح المعةفييةفيي   يي   األملاس ال  

بإكايير المعليا  الديدس   لالمميسسية هل ،اإلعيدام  على ماد   س ا  تة نة المعلا 
   لعنيييه لقدستيييه عليييى الدعيميييل ميييحد مييي لالم ييييسال الث انييية الدييي  ت  ييي المعييييس  

  لتلثيي  ،بطة قيية علمنيية تاييدجن  للد قعيييل  لحل ييي ممييكالل المميسسيييل الن منيية
لكييلل  إتيحيية فييةل حقنقنيية لنكيي ج سيينيه  ،احدنيبيييل هبييةا  العملنيية الدة   يية

 العمل بمايبة المكيج ال قنق  يكداير الخثةة لالدعلا.
، ت دا كلنيل الدة نة بدطثنق المثيمئ ايسدةشيمية الد   فعل  مستوى اإلعداد

لتدضم    ،لمن  معيس  لم يسال الث   العلم م  ش ن ي إكاير الطالر المع
 :(27)تل  المثيمئ مي مل  

اإلعدام  نة  فمةحلة  ؛التعلم والتضارب المستمر في مطالب التنافس -أ
المعلمن  بمكل كيمل ل نيت ا الم ئنة ب كمل ي.   كيفنة إلعدام الطالر 

ي لمف  م الدعلا الم ئ  تةك  مةحلة اإلعدام على تمجنح الطالر للفق  
القنيم بلل  ى الدعلا م  بالر الخثةة لثئي  معيسف ا الم ئنة. إي هج عل

س ة  مجم عة م  المطيل  المدضيب ب م  ي ايعدةا مدطل  هيض  
ج ف  صةاع بن  ال يبة ألج  المعلم  لالمدئيفاة لايسدجيبة ل ي، فيلطالر 

لمدعلمن  م  هبل الددس و ف  نفو   ،يك ن ا مدعلمن  م  هبل الدعلا
  ،Learners of Learning and Learners of Teachingال قت 

  مكل مادمةل  للا يج  هج ت  ح المميسسيل ف  مةحلة اإلعدام 
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لالدعلا للددس و، لنك ج كال المئظ س     ع  الدعلا األملاس الم ملبة للدعلا
 لخثةات ا.ي ف  بلنعة ت لنل الطالر ماام  

بالفعل،   اموجود   ا موضوع   من كونه المعرفة كموضوع إبداعي بدال   -ب
يمك  تنانةع   ،المعلمن  هنفا ا معةفة م   ع مدمكل م  قثل الطالر فيل

م  بالر عملنة الد بنه لاإلسشيم. لاألسل ر المادخدم لدك    المعةفة 
م فة للطالر المعلمن   ممي  ، The one to oneيك ج م  فةم إلى فةم 

للدعلا على هسي  بثةات ا الخيصة. ف ا ي مدعلم ج الكانة م    ةالفةص
للك  م  بالر الد مل الثئيا  ف  بثةات ا   ،بالر معلم  المعلا

ج ف  تك    معيسف ا  هقةان ا  حن  مثده الطالر المعلم  لالمئيقميل مح 
 الم ئنة بيلدعلا م  بالر الخثةة. 

ف  ئي  الددس و   ؛التركيز عل  المتعلمالتحول في التركيز من المنهج إل   -ج
هي نخثة الصأل ع  قضنة مي، للك  هج مئيا حيبة مل ة لمادمةة 

نة  نجعل القضنة ب   ا م  ال لقة الددس انة نفا ي. للا فإنه م  األمم
ج المئ ج لهممنة الة ل بن  الئظة ة  بمكيج هي مدس  الطالر المعلم  

المدعلمن  ه ئي   دغالر بثةال على معلم  المعلا اس للك   ،لالمميسسة
 الددس و.

ل تكد تعزيز التعلم عن التدريس من خالل بحوث الطالب المعلمين،  -د
ممي  ،المعلمن  على الث   ملا المثده على الاقة ف  قدسة الطالر 

  قد  بثةات ا لالد  ت ظنأل يكاث ا اإليميج بقدسات ا لدط  ة سلطد ا على 
ج ت قح لب م إتدعيسض مح معلم  المعلا هل ممةف  الدة نة العملنة. 

    المع س بيلملكنة  الطيل  كثيح  ف  متسايل اإلعدام همة ميم لدك
الل؛ مدجيل  الخصياع الدقئنة للمميسسة.  ، ف  الدعلا ع  الددس و

االطيل  المعلا فعئدمي يجمح      بثةاته   الثنينيل ل  لل ي ف  عمد 
: فعيلنة الدعلا الفةم؛ للطيل  المعلا هلي   نئدج ع   ل ،الخيصة س
م  المةبح هج مي   .  ينن ي:Student-teacher researcherالثيح  
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ندنجة القنمة المضيفة يخديس ت  نقه لتثيمله مح هقةانه سنت ة على تعلم ا 
 عئد ت دمد قضييي لامدميميل لمميسسيل ممي لة.

تلفت األمبنيل الث انة ايندثيع إلى   حن   ؛وثيق مع األقران العمل بشكل -ه 
ف  تمكنل مفيمنا  يحيسم   عيمال  ب صف ي  Collegialityهممنة ال ميلة 

. ل ع   الدعلا ع  الددس و  حجةة الدساسةح ر مميسسيت ا ف  المعلمن  
ل ك ج لقت الدة نة   ،مدابل تعيلننة لبميعنة ح ر الددس و لالدعلا

بمايندة ف  ملا المجير. ل مال الدعلا  ة  العملنة بيلمداس  األكاة فياد 
رلنة للطالر المعلمن  ل نكلة   Peer-support learningاألقةاج 
مايعدة بعض ا الثعض على الدفكنة.  إ يفة إلى  ،ت مالت ال تفكنةما 

ل   ر ملا المثده الدةكن  ف  الدعلا ع  الددس و م  ايعدميم الدقلند؛ 
إلى ت مند    ا(منعلمل  ،الطالر المعلمن على العالقيل الةهسنة )بن  

  عض ا الثعض(.لمعلمن  ل لعالقيل األفقنة )بن  الطالر االتقدمة 
توثيق الصالت والعالقات بين المدارس والجامعات والطالب المعلمين؛  -و

ب مة الدعلا ع  الددس و  لمايندة حن  مدطل  الدعيلج ال  نق الال م 
الفةم؛ للددس و، لالمعلا ف  الثن ة  : الدعلا، م مخدلفة ع  بعدة سؤ؛ ال

المدسسنة، لمعلم  المعلا ف  الثن ة الجيمعنة. لعلى الة ا م  ايبدال   
لمعلمن   ل؛ الخثةة ف  المداس  إي هج ااإلشيسة إلن ي،  سيبق الةؤ؛ ف  

العدمد م   سنك ج لدم ا لمعلم  المعلمن  ف  الجيمعيل  بطثنعة ال ير 
م  بالل ي مئيقمة مد  الدط  ة لالدقدم للطالر  مدا المئيسثيل الد  

 المعلمن  الما  لن  عئ ا.
امدميييم متسايييل اإلعييدام فيي  مئظ ميية تة نيية  ميي  المثيييمئ الايييبقةثيين  د ل 
لاييد الفجيي ة بإكاييير الطييالر المعلمين  معيييس  لم يييسال الث ي  العلميي  المعليا 

، ل ليي  ميي  بييالر الث يي   ل يين  المميسسييةعلييى بيين  المعةفيية لبيصيية القياميية 
م  ل الييي  -العملنييية الد كنيييد عليييى تجييييل  بثيييةال معلمييي  المعليييا لمميييةف  الدة نييية 

 عييي  الميييكل اليييل؛ فضييال   ،ي ييدملج للطيييالر المعلمييين  ممييكالت ا لكنفنييية حل يييي
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 ،إلى ايمدميم بدعدم بثةال الطالر المعلمن   -يج  هج تك ج علنه مميسسيت ا
 إلييى تطيي  ة بثييةات ا ميي  بييالر الد مييل لصيي ي   ، ال ي فنمييي بنييئلتئ ع ييي، لتييدال 

 الئقد؛ لمميسسيت ا.
فددئيلر األمبنيل سميل   ،)أثناء الخدمة( أما عل  مستوى الممارسة والتدريب

، لكلل  المعيس  لالم يسال الث انة المطل  ة م   لبصياصه المعلا الثيح  
 الجدلر الديل : قثل المعلا للدمك  مئ ي، لالد  م    ي 
 ()( 1بدلر سقا )

 سميل المعلا الثيح  لالمعيس  لالم يسال المطل  ة
 المعلم في حاجة إل ... سمات المعلم الباحث

مةكيي  علييى ممييكالل الايينيه لالمميسسيية  -
 المد صلة ف  المميسسيل الددس انة.

م يييييييييدا بمميييييييييكالل مدسسييييييييية لاحيييييييييدة هل  -
ل مييييييييييعة  ،مجم عيييييييييية ميييييييييي  المييييييييييداس 

 بما  لنة تقديا هما  تدس ا  م ئ .
فكييييس يعميييل عليييى تطييي  ة المعييييس  لاأل -

تطيي س الديي  تايي ا فيي  حييل الممييكالل ل 
 ف  مميسسيل الددس و.

 مدجه ن   الث    الد ملنة لالئقدية. -
ل  قييييييق  ،ياييييييدخدم األسيييييييلن  المئيسييييييثة -

ايعدميميييييييية  :مايييييييل ،المعييييييييمنة الث انييييييية
 لالصيييييالحنة ملج الدقلنيييييل مييييي  الطثنعييييية

 العملنة للث  .
مدعييييييلج ميييييح الييييي مال  هل الثييييييحان  مييييي   -

الخيييييسج إلبييييةا  الث يييي  حيييي ر الممييييكلة 
 /Problem- ownerالخيصية بيه. 

ايمدميمييييل ل ل المميييكالالمعةفييية بييي ن اع  -
 المئيسثة إلبةا  الث   .

 ،مالحظيية الممييكالل العملنيية لتةبمد يييي -
الممكلة إلى هس لة كل م  بالر ت لنل 
 .ةص ن ب انة بص سة 

الاع  المايدمة ن ي  الد اينئيل لسؤ ية  -
 المميسسيل ب سل ر م ئ .

 الدقنييييييينا لالدفاييييييينة لالد ميييييييل فييييييي  نديييييييياج -
األبة  لتةبمد ي إليى تطثنقييل  الث   
 عملنة.

 حل المخدلفة للث  .امعةفة المة  -
معةفيييييييية الدصيييييييييمنا الث انيييييييية المدئ عيييييييية  -

لالميييييدابل  لالمئيسييييثة لكييييلل  األسيييييلن 
 الث انة.

ابدنييييييييييس األسييييييييييلن  المالامييييييييية لجميييييييييح  -
 .لت لنل ي الثنينيل لتفانةمي

 
() Wieste Van der Linden et al., “Student teachers’ development of a positive 

attitude towards research and research knowledge and skills” European Journal of 

Teacher Education, Vol.35, No.4, November 2012, P.404. 
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teacher  -  معةفيية معيييمنة بيي مة الث يي   لالم يييسال
 ف  إبةا  ب   ه.  يالال مة لدطثنق

كديبيية تقة يية نديييياج الث يي  بصيي سة تدييينح  -
 اإلفيمة مئ ي.  الدعلنا ل مالاه ف

الث   ف  مميسسيته الخيصية مئفيةما هل  -
 بيلدعيلج مح فةه ب انة.

   ح الجدلر الايبق هممنة الدمنن  بن  الاميل لالخصياع المئ جنة ل 
 فضيال   ،لالاميل لالخصياع المادئدة إليى الدطثنيق لالمميسسية ،للمعلا الثيح  

عي  المعيييس  لالم يييسال المطلي ر ميي  المعلييا اكداييب ي يسييدخدام مييلع الاييميل 
مييي  تلييي  المعييييس  لالم ييييسال: الفعيلنييية ل  ،ته الن منيييةيلالخصيييياع فييي  مميسسييي 

لايلد ام اليلات   ،لممكالته الد لنل الئقد؛ لقضييي الددس و لالقدسة على اللاتنة،
مييح الم دميين  لم يييسة المميييسكة لالدعيييلج  لالدقيي  ا الييلات ، ن يي  الييدعلا الماييدمة،

ال قيييت  عييي  اكدايييير المعييييس  الخيصييية بكنفنييية إماسة فضيييال   بيلمييي ج الدة ييي ؛،
 لالضغ   ف  م اقأل تدس انة مدئ عة.

 البحوث التعاونية بين المعلمين والباحثين:  ماهية -2
ملفت ال دم  ع  بثنعة الث    الدعيلننة بن  المعلمن  لالثيحان  الئظة 

ميييح هصييي ير المصييييلح  بيلدعييييلج  القيبلييية للدطثنيييق إليييى هممنييية ت لنيييد المعييييس 
علييى الدجيييسر قيي ر ربيية تةتكيي  الث يي   الدعيلننيية  المجدمعنيية ل ييلع المعيييس . ل 
ف   تد يد  ايفدةا ييل العلمنية لال صيفنة حي ر  لالمميسسيل الن منة، لم    ا  

لتدجيل  الدجة ثنة هل العمي اانة الدي  قيد ت ميل بعيض الدمييبه  ،معةفة الئظة ةال
هل حيي ر للكيي  . فيييلث    الدعيلننيية لناييت عيي  حجييةال الدساسييةمييح ال نييية فيي  
 Collaborative researches not on or about, butفي  لللدعلينا 

'rather in and for education (82). 
الدمييسكنة  بين  الث ي    ت  ينح الفيةه  الانيه إلى لتجدس اإلشيسة ف  ملا

Participatory Researches    لالثييحان لدعيلننية بين  المعلمين  ا لالث ي  



 د/ أمل عبدالفتاح محمد                             البحوث التعاونية

والدوليةمجلة التربية املقارنة  40  

 

م2015يناير  –العدد األول   

فييييلث    الدمييييسكنة فييي  الدعلييينا تييي فة الفيييةل للثييييحان  بيلجيمعييية للدعييييلج ميييح 
-)الجيمعيية تقايينميل  ، لالدغليي  علييىتفيمميييل  ، ب ييد  الد صييل إلييىالمعلميين 
مف ي م العالقييل  ، لتقي م الث ي   الدمييسكنة عليىسسية(لالممي-لالث    لالمدسسة

مدايييييل ة العالقيييييل الهل  ،الث انييية المئصييييفة للخثييييةال بيييين  المعلميييين  لالثيييييحان 
 فيي تدضييم  الث يي   الدميييسكنة  ،ا  لميي   يي  مد ا نيية بيين  المييداس  لالجيمعيييل.الل 

بيين  الجيمعيية ل يحان ييي ميي   مف يي م  العداليية لالديمقةابنيية علييى الد كنييد  ب مةمييي
 .(92)   لالمدسسة لمعلمن ي م  نيحنة هبة  ،نيحنة

علييى مف يي م الدكيييفت  فدتكييد الث يي   الدعيلننيية بيين  المعلميين  لالثيييحان   همييي
لالدكييفت ي يعئي  الماييلاة  بةا  مال ملا الئي ع مي  الث ي  .إل  هسيس كعئصة

لالثييييحان  فييي  ت ميييل ماييي  لنة ت دميييد المميييكلة لبميييح الثنينييييل بييين  المعلمييين  
لونمييي يعئيي  "الئظيية للمميييسكن  فيي  الث يي    ت لنل ييي لكديبيية الدقيييس ة الث انيية ل 

ت لنيد ل ي ال ق األبالق  في  الممييسكة في  قيةاسال ل  ،الدعيلننة ككنينيل مادقلة
ي م يد  إليى م، لونديب ي المعةفة ي ح اس ي  سيد الفجي ة الدقلنديية مي يادل م تثئ  ن ج 

لالددفق هحييم؛ ايتجييع  ،لالدقانا بن  الث   لالمميسسة ،بن  المدسسة لالجيمعة
. ل صيييثح م قيييح المعليييا بمايبييية حجيييةال الدساسيييةللمعةفييية مييي  األكييييميمنن  إليييى 

 .(30)نل للمعةفة ف  إبيس عملنة الث  "ال س
لثيييحان  ال  المعلميين لميي  شيي ج الييئ ج ال يي اس؛ فيي  الث يي   الدعيلننيية بيين  

 ال قييياقف ااييد مدثيمليية  حنيي  يايييعد الثيييحان  علييى الد يي ر فيي  ف ييا هج ي قييق 
بيصية اسيدنعير  ،لت قنيق تئمنية م ئنية حقنقنية للمعلمين  ،حجةال الدساسيةع  

 .(31)ف  مجير عمل الالد انئيل المئ جنة لالدة   ة  ،المفيمنا الئظة ة الجدمدة
 -ي للةؤ ية الايييبقةلفقي  -المعلمين  لالثييحان   لتدثئيى الث ي   الدعيلننية بين 

 What is للية ل بيين  الئظة ية لالدطثنييق، مي  حنيي  ميي يعدقييد شيييمال   يمف  مي  
Thought لمييي مييدا تمانلييه ،What is Represented  لمييي مييدا الدصيية ،

، لكل يي بصيياع مددابلية لمدمييبكة What is acted uponعليى هسيسيه 
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تعيلج ي الث    الدعيلننة بن  المعلمين  لالثييحان ، لمي  للخثةال المعيشة الد  
 .(32) ا يصع  مئيقمد ي هل تفانةمي بمكل مئفصل

عليييى ميييي سيييثق، تايييمح الث ييي   الدعيلننييية بييين  المعلمييين  لالثييييحان   ل ئيييي   
فيييييييلمعلم ج   دصيييييييسمي عليييييى بيييييية  ملج ربيييييةاق ملج  دثييييييمر األملاس لالخثيييييةةب

بغييييض الئظيييية عيييي  مكيييييند ا لهملاسمييييا  ،سيييي ا ج مييييا بثييييةا  علييييى حييييد لالثيييييحا  
فكيييل عضييي  فييي  الث ييي   .المتساييينة لالعلمنييية، مميييي مدييينح م اقيييح مدعيييدمة للخثيييةة

س ا  كيج معلا هل بيح  م  بمايبية الخثنية في  م اقيأل م يدمة لم ييم  الدعيلن 
 مدئ عة.

 .البحوث التعاونية بين المعلمين والباحثين: األهمية واألهداف -3
بيين  ي  األمييدا  المقصيي مة ميي  الث يي   الدعيلننيية نيييقك كانيية ميي  العلميي 

لتيييي  نةال إيجيبنيييية علييييى الجيمعيييييل لالمييييداس ، لمييييي ت ققييييه ميييي  ف ااييييد مدثيمليييية 
المعلمن  لالثييحان   حني  هبمعيت الث ي   لالدساسييل في  ميلا المي ج عليى هج 

 :(33)لهمداف ي تد دم فنمي مل  ،دعيلننةالث    الهممنة 
 للباحثين في الجامعات: بالنسبة  -ه

ن     ظ ةل الث    الدعيلننة بن  المدسسة لالجيمعة كيسدجيبة لل يبة -
  إبةا  ب     ال قنا هكاة عملنة لوبةاانة، ت  د م   قة الثيحان 

 ن   الئدياج.  لالد ام ا
ي بللا سؤ  المعلمن  لهفكيسما    ام األبالق  للثيحان ، بمعئى هجايلد -

  الدعيمل مع ي كمجةم م   عيل هل همدا  لتجيل  ، مل الجد معلى 
 لث    ا.

حجةال المثيشةة على ماد   اكداير الثيحان  كم ي لفنة ا م  المعل ميل  -
لث   الممكالل لت لند الئظة يل الد  ل ي ت  نةمي المثيشة على   الدساسة

 ت ان  المميسسيل الدة   ة. 
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ج ف  مايعدة المعلمن  على إعيمة الئظة الثيحا  متميه الدلس ال يم الل؛  -
لوحدا  الدغننة الدة  ؛، لمايندت ا ف  ل ح   ،ف  ملسما كمعلمن 

 األبة الئظة ة لمميسسيت ا. 
علمن  ف  إيجيم الطةه لاألسيلن  الد  ت قق الم ا نة  ج الميايند الثيحا   -

بن  هفكيس المئ ج لالمميسسيل بدابل سنيقيت ا ل ل  م  بالر األفعير 
 لالد مالل.

 : في المدارس بالنسبة للمعلمين أما -ر 
م ا للانيه  الث    الدعيلننة مح الثيحان  بيلجيمعيل م  فتع     -

إلى م  د م  الدعمق لالف ا لعملند    ،الةلتنئ لتجيل  الددس و  ،الدة  ؛ 
 الدعلا لالددس و.

لالد  ر ع    ،تعلا م ئ  بدمدةللمعلمن  يكداير  قيفة  ةإتيحة الفةص  -
 قيفة الددس و المئع لة  حن  مئيقك المعلم ج قضييي لهم س ح ر  

 ع   ب    ا ل دميسك ج قصع نجيح ا هل تقدم ا مح  مالا ا، فضال  
   يمة لع  المعلمن  بيلعمل الجمع  مح  مالا ا. 

لمي مةتثل ب ي م  مميسسيل   إكاير المعلمن  م يسال الدفكنة الئقد؛ -
  حن  حجةة الدساسةيك ج الطيل  م  م  س ابدميعنة تاددع  هج 

انفديج المعلمن  على هفكيس بالب ا لاإلعدام للثئي  علن ي م  بالر عدة 
المئيقميل لال  اسال، لالعمل ل الئميبيل الكديبنة الد ملنة، ، مال: رلنيل 

 الجميع . 
ل يسيييدقةا  األبعييييم الاييييبقة، يمكييي  القييي ر بفعيلنييية الث ييي   الدعيلننييية بييين  

فييإ ا كيييج  .لدطثنييقن  لالثيييحان  فيي  سييد الفجيي ة المعةلفيية بيين  الئظة يية لاالمعلميي 
الثييييحا ج مئدجييي ج الئظة ييييل الدييي  يجيييدمي المعلمييي ج صيييعثة الدطثنيييق هل الدئفنيييل 

 يل ا لطثنعد يي الدجة ديية لدسبية يصييع  مع يي اسيدخدام ي لد اين  المميسسيي نظية  
  لالثييييحان  بييي ج فييإج الث ييي   الدعيلننييية مييي  شييي ن ي هج ت  يييد مييي  لعييي  المعلمييين
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فيلث ي  بي   هسيسي   .ي في  عملنية لاحيدةيمك  هج مئيدمجي معي  الددس و لالث   
 كمي هج الددس و م  الانيه الطثنع  للث  . ،م  الددس و

 آليات مشاركة المعلم الباحث في البحوث التعاونية:  -4
تدئيي ع رلنيييل مميييسكة المعلييا الثيحيي  فيي  الث يي   الدعيلننيية بيين  المدسسيية 

 لالجيمعة، ل  ت  م  همم ي مي مل :
 Teacher Communitiesمجدمعيل المعلا  -ه

م  هبل ت دمد   ،تئيللت األمبنيل الئظة ة المصطل يل المخدلفة
، لالد  مئ ي مجدمعيل الدعلا الم ئنة  لهنمطد ي بصياع مجدمعيل المعلا

Professional teaching communities،   لمجدمعيل المميسسة
Practice Communities ل     الفعل ،Action researches  لمساسة ،

، لعلى الة ا م  الددابل بن  المصطل يل الايبقة، Lesson Studyالدس  
تدميسا ف  ال د  لهج لكل مئ ي مثيمئ هسيسنة تةتك  علن ي، إي هن ي 

المدمال ف  ت ان  المميسسيل الدعلنمنة )لم   ا تعلا  األسيس  مئ ي، 
 .(43)دئمنة الم ئنة المادمةة للمعلمن الر تع    الالطيل ( م  ب

إلييى مجم عيييل ميي   -شيييمال   يمف  ميي  ب صييف ي  –لتميينة مجدمعيييل المعلييا 
 يعمل ج بمكل تعيلن  مح الثيحان  ف  الجيمعية لمعلمي  المعلياالمعلمن  اللم  

 الئ يا  لف ا لت ان  مميسسيت ا. لل د  لص ي   المعئنن ، هص ير المصل ةل 
فيي  تع  يي  الييةلابل بيين  الث يي  لالمميسسيية ميي  بييالر تايي ا مجدمعيييل المعلييا ل 

تييي فنة سييينيه للدعييييلج المايييددام  حنييي  ميييدا ايسيييدعينة بيييةؤ  مخدليييأل الج ييييل 
ي مييييي  بيييييالر ب ييييي  لبثيييييةات ا المعئنييييية ، لتع  ييييي  صيييييالحنة الث ييييي   إيك ل بنييييي 

فيي   الممييكالل  ال الصييلة لاألممنيية لمميسسيييل المميييسكن ، لومكيننيية اإلسيي يم
 .(53)فيمنا بدمدة ح ر الددس و لالدعلات لند معيس  لم

 مئيياإي هج  لميدامي  لعلى الة ا م  الدثيم  ف  مسبة ممييسكة المعلمين 
بيحان  مميسكن  ف  مجدمعيل المعليا بيعدثيسما بدلس المعلمن   يصة     ياعدةاف  

ايييين  تئمنيييية القيييينا لالةؤ يييية الممييييدةكة بيييين  المعلميييين  لالثيييييحان  لد ميييي  هبييييل 
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المميسسييييل الدة   ييية، لعييييمة ميييي تئطييي ؛ الممييييسكة فييي  مجدمعييييل المعليييا عليييى 
 ،لمعلم  المعلا ،لالثيحان  بيلجيمعة ،لالمعلمن   ل؛ الخثةة ،الطالر المعلمن 

هل  نيييييةما مييييي  هصييييي ير المصيييييل ة المةتثطييييية  ،لصيييييينع  الانيسييييية الدعلنمنييييية
إليى –ملع  المعلا  ثنل الماير:فعلى س ،ا مخدلفة  كل مئ ا هملاس   ل تم؛بيلدعلنا، 

ميي  بيالر مساسية مميسسيييته  ،ملس الثيحي  الممييسا -بيني  الدصيمنا لالدييدس و
ي ميييييي مدقليييييدلج ملس الجيمعييييية فغيلثييييي   ي بييييييحا لت  نةميييييي عليييييى تعليييييا الطيييييالر. همييييي 

ال ييييي اس لالماييييييندة لتثييييييمر  عييييي  ماييييي  لنيت ا عييييي   يييييميج ضيييييال  ف ،المناييييية  
 .(63)المعةفة

ل ئم  القةاس ح ر المميسكة ف  مجدمعيل المعلا إمي بمكل بثنع  ندنجة 
ل ييييلع الممييييكالل الديييي  ت ابييييه المعلميييين  فيييي  مميسسيييييت ا الن منيييية، هل الدييييةل ج 

هل بييةامج الدئمنيية  ،ميي  بييالر مثيييمسال الدجدمييد فيي  المدسسيية ،يالمميييسكة بيسبنيي  
لقيد مديةالج الدعييلج في  مجدمعييل المعليا بين   هل الممةلعيل الث انة. ،الم ئنة

الدييييي  تضيييييا ، School-based communitiesالمجدمعييييييل المدسسييييينة 
 Local orالمجدمعيييل الم لنيية هل اإلقلنمنيية ل المعلميين  ميي  نفييو المدسسيية، 

regional-based communities ، مخدلييييأل  الديييي  تضييييا معلميييين  ميييي
، لالثييحان  بيلجيمعييل  ،مال: المة ن  ،المداس  ل نةما م  هص ير المصل ة

الدفيعييل لال يي اس بيين  إج لفيي  كييل ال ييييل فيي  ،(73)لصييينع  الانيسيييل الدة   يية
فلكيييل  ،هفيييةام المجدميييح مييي  اليييل؛ يايييمح بديييدفق المعةفييية بييين  الث ييي  لالمميسسييية

  مميسسيت ا الخيصة.لبثةات ا، ل  ،مميسا فةصده لدعلا لب يل نظة اآلبة  
ظ يةل في  مئدصيأل  ميننئنييل القيةج  الدي الم ئنية لتمال مداس  الدئمنية 

هنميي  مجدمعييل المعليا المعثيةة   حيد إالعمة   ف  ال ييييل المد يدة األمة كنية 
ل الدعييييييلن  بييييين  المدسسييييية عييييي  كيييييل المصيييييطل يل لالئميييييي ج المخدلفييييية للعمييييي 

 .(83)لالجيمعة
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لقيييد حيييدمل الجمعنييية الق منييية لميييداس  الدئمنييية الم ئنييية بيل ييييييل المد يييدة 
لضيميج عالقييل نيب ية لفيعلية بين  المدسسية لالجيمعية،  هسوتاعة  األمة كنة

 :(93)م  بالر مداس  الدئمنة الم ئنة، لم 
سسيلة هشمل لهلسح ف  الئطيه لالمد ، لدع    م ئة الدعلنا، هج تك ج  -

 المايلاة بيلمداس  لالمجدمح األلسح. لت قنق 
الجيمعة بإعدام معلم  المادقثل القيمس   على -الد ام  قيفة المدسسة -

 المميسكة الئمطة ف  المجدمح المدسس .
 ا بيحدنيبيت ا. الدط  ة الم ئ  المادمة لجمنح المميسكن  اسدةشيم   -
منح  ايلد ام الممدةا ن   المميسسيل الدجدمدية لالد ملنة م  قثل ب -

 المميسكن . 
 المميسكة ف  ل ح ندياج المميسسيل الدعيلننة لتفانةمي.  -
  ا  ة ألملاس كل المعئنن  لما  لنيت ا. الصني ة ال -
 اميج لكل المميسكن  بمميسسة ال  كمة لالدفكنة لالدعيلج.ال -
 العمل م  بالر هملاس سسمنة لكنينيل متسانة.  -
 تخصنع الم اسم الممدةكة لالمكيفآل الةسمنة. -

ل مال إبةا  الث    الدعيلننة بن  المعلمن  لالثيحان  ف  سنيه ميداس   
االدئمنة الم ئنة ف      األسو  ليه ر ييسع  ،األبعييم  لمدعدم  امعقد   الايبقة تجدمد 

لتطثنقيته على عملنيل الدعلا لالددس و ف  بمنح مايد  يل الدئظينا المدسسي ، 
لكييييلل  المييييةاكة بيييين  المييييداس  لمتسايييييل تة نيييية المعلييييا فيييي  الدعليييينا العيييييل  

 .(04)لالجيمعيل 
 Expert Educationتربية الخبير  -ب

الضييعنأل تماييل تة نيية الخثنيية رلنيية مئيسييثة للدغليي  علييى هسييثير الد ظنييأل 
 :(41)  الفعل ف  مميسسيل المعلمن  الن منة، لالد  م  بنئ ي مي مل لث   

بيلخصياع  - لبيصة الطالر المعلمن  –إلميم المعلمن    عأل -1
 لاإلمكينيل المطل  ة إلبةا  ب    الفعل.
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م   نة المد قح هج يجة؛ المعلم ج المميسس ج ب    الفعل  حن   -2
  ااد  نة مدف ع األبة )بدلج مقيبل(.مةلن ي مجةم عمل 

م  يقةس م  المعلمن  إبةا  ب    الفعل )على سثنل الماير كج     إج -3
ه؛ معا م      ف  الغيل  م  الدساسيل العلني هل مساسيل الدكد ساع( ي مدلق 

 ه.دمدسس
مميسسيل  فنة المئيخ اإلبداع  إلبةا  ب    الفعل، بيصة محصع  ة ت   -4

الد  تعكو تئفنل الدغننةال المفةل ة علن ا م   المعلمن  ب  لة األمد، 
 بيسج سنيه المدسسة.

الد  يج  هج تدي افة ل ميكل ، لتقدم تة نة الخثنة بعض المثيمئ الم ب ة
 :(42)مي مل ف  متسايل ل ةامج تة نة المعلا، لتدضم  تل  المثيمئ  ماثق

ج ل نةما م  المميسكن  ف  ت دمد  يج  هج مئخة  الثيحا   :الدعيلج  -1
لتئفنلمي   تئمنة المعلمن سثل لاقدةاج  ،ايحدنيبيل، لصئيعة القةاس

 . لتق  م ي
المخصنة، م   تقديا المايندة للمعلمن  لل ق   على كنفنة ت دمد همداف ا  -2

 . لتة ن ا  بالر ابدنيس الم   عيل الم ئنة الد  تلث  احدنيبيت ا
تثيمر الخثةال بن  المعلمن  لالثيحان  كئقطة لالنطاله ف  إبةا  الث      -3

 الدعيلننة.
تمجنح الدفكنة الئقد؛ الد مل  لمايعدة المعلا على مساسة لف ع  -4

 خيصة به.الفة نيل الاقيفنة لالدئظنمنة لكلل  مميسسيته ال
اتخي  القةاسال  مح إمكيننة  Action Learningتمجنح الدعلا بيلفعل  -5

 للمعلمن .  ال اقعنة  المةتثطة بيلممكالل 
الديي  تعكيييو مميسسييييل ، لتجييدس اإلشييييسة إلييى تئييي ع هسييييلن  تة نيية الخثنييية

الدة   يييية لالمدخصصيييية،  لمعيصييييةة، لمئ ييييي: الدساسيييييل العلنييييي  سيييي ا الدييييدس و ا
نيييية الخثنيييية فيييي  الدعيييييلج المييييثك ، لالييييدعلا الدعيييييلن ، لتة ل الييييدعلا عيييي  بعييييد، ل 

 .(43)المداس 
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ل ثيين  ممييي سييثق هممنيية تة نيية الخثنيية كآلنيية إل ييفي  الم ئنيية علييى عملنيية 
لتمييييجنح المعلييييا الثيحيييي  الييييل؛ ياييييدطنح ت ايييين  م يساتييييه لكفي اتييييه  ،الدييييدس و

 ع  ت قنق سؤ ة الدعلا ميد   ة ممن ة لطالبه، فضال  الال مة لد قنق ندياج تة   
 ال نية للمعلمن  لالمدعلمن  على حد س ا .

 : Professional Identity Memoمذكرة الهوية المهنية  -ج 
تاييييدخدم كخطيييي ة تم ندييييية عئييييد إبييييةا  الث يييي   الدعيلننيييية بيييين  المعلميييين  

 ايمدمييم بطيةج الداييؤر "ميي الايلثنيل لالامة األسيسنة ل لع الملكةة  ،لالثيحان 
مي هج ت بيد  الم دملية في  اعدقييما الدي  يمكي  )لألميدا  لالمعدقيدال لالخثيةال(

الثيحيي  علييى ممييي قييد يايييعد المعلييا  ،(44) لكنييأل يمكئيي  الدعيمييل مع ييي؟" ؟ليي 
لكنيأل تيا ت دميد  ،ح ر المميكلة الدعلنمنية قنيد الث ي  لو يست ي ف ع الدايؤيل 

 ف  مكيج عمله. الممكلة
 :(45)بة تل  الملكةة بيألس لة الديلنةالثيح  عئد كدي ل  م دا المعلا  ىلعل

 مي الممكلة الدعلنمنة الد  تة   ف  معيلجد ي؟  -1
 كنأل حدمل الانيسيل لالمميسسيل ال يلنة للمدسسة ملع الممكلة؟ -2
الممكلة على ملا م  هص ير المصل ة اللم  سيمم ا ف  ت دمد  -3

 الئ  ؟ 
كنأل مدائى ل  )للمميسسد ( هج تطثق ي إ ا تا تئيلر الممكلة ف   -4

 إبيس لسنيه مخدلأل؟ 
ميييلع عييي  فييي  اإلبيبيية  ج بيلجيمعييييل المعلميين  بيلميييداس ل ايييعد الثييييحا  

األسي لة ميي  بييالر اسدكمييي  مييد  تيي  نة بثييةال المعلميين  الم ئنيية علييى سؤامييا 
ميلع األسي لة يمكي  للمعلمين  لالثييحان  ف يع عي  يإلبيبية  للب يل نظيةما. ل 
الدييي  تتبيييل ، لت لنيييل هبعييييم عميييل المعلمييين لت لنيييل ب انث يييي، المميييكلة الدة   ييية 

 .(46)عيمة على هن ي حقياق يعدد ب ي عئد إبةا  الث    الدعيلننة 
نييييل الاييييبقة لممييييسكة المعليييا الثيحييي  فييي  الث ييي   لل يييتم؛ ت ظنيييأل اآل
لجيمعيية إلييى تئيييم  مخةبيييل هنمييطة المعلييا الث انيية. الدعيلننيية مييح الثيييحان  بي
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لت اين  المعييس   ،هكاية إيجيبنيةبصي سة ولى بين  تط  ة اتجييع ن ي  الث ي  ل 
تييةتثل بييإبةا  الث يي   ي تمننيي  مخةبيييل هبيية  لالم يييسال الث انيية، يمكيي  هيضيي  

 :(47)ميسسة م  بالر المعلا كثيح ، لم القيامة على الم
م  د م   مد قح هج تا ا الث    الدعيلننة القيامة على المميسسة ف   -1

 لتئمنة ايتجيع الئقد؛ الد مل  للمعلا.  ،ال ع  بعملنيل الددس و لالدعلا
م  بالر إبةا  هنمطة الث    الدعيلننة القيامة على المميسسة، يط س   -2

لم  شة  هسي  لدئمنة   ،المعلا بمكل فيعل معيس  عملنة بدمدة
 يسسة الم ئنة. المم

لبمعه  على ف ا المعلا الثيح  العمنق لالاة؛ بمميسسيته الدة   ة  بئي    -3
يفدةض هج يك ج   Knowledge of Practiceلمميسسة المعيس   ل  م  الئ  

لتئمنط ي  هفضل قدسة على إعيمة تجدمد مميسسيته الددس انة  المعلا
ي للانيقيل المميسسيل لفق   ع  قدسته على تعدمل ملع بيسدمةاس، فضال  

 المدغنةة لالمدئ عة. الدة   ة 
م  بالر الث    الدعيلننة القيامة على المميسسة، يصثح المعلا هكاة   -4

ي للنو  يعدثيسع مدعلم  ل ل  بسؤ ده الئقدية للدجدمدال الدة   ة،  ي ف تعمق  
 ملج ستار.ل ديبع ي ي مئفل األلامة م  هعلى إلى هسفل م ظف  

يحان  بمايبيية لكييال  للدغننيية فيي  حجييةال ج المعلميين  الثيي إ :ل مكيي  القيي ر
ا تالمنيلما لمميسسييت ا ي ن ي  ف يا هفضيل لعملنييل تعلي لالمداس ، لسعن  الدساسة 

كيي ج اإلفيييمة ميي  ندييياج الث يي   الدعيلننيية مييح الثيييحان  بيلجيمعيييل ت الددس ايينة 
الدالمنيييل(  لآلبيية   )بيصيية ا لوبييةا ال هكايية مةاعيييية  يتخييي  قييةاسال هكايية سشيييد  

فيلث    الدعيلننة يه المميسسة لالدجدمدال الدة   ة   ي بيألملة ف  سنلهكاة ت  نق  
 هملاس المعلمن  ال يلنة ب ملاس الثيحان  لالمجدمم  لمط س؛ المئيمج. تاة؛ 
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 :البحوث التعاونية بين المعلمين والباحثين: خبرتي هولندا والصين ا،ثاني  
الدعيلننية خثةتي  م لئيدا لالصين  في  إبيةا  الث ي   لميلا الم ي س  يعيةض 

بييين  متساييييل تة نييية المعليييا )سييي ا  عليييى مايييد   اإلعيييدام هل مايييد   الدطثنيييق 
 ل :لالمميسسة( م  بالر تطثنق مف  م المعلا الثيح ، ل ل  على الئ   الدي

 الخبرة الهولندية: -1
بيييةا  الث ييي   الدعيلننييية بييين  المعلمييين  إميييدا تئييييلر الخثيييةة ال  لئديييية فييي  

 ي للم يلس الديلنة:لالثيحان  لفق  
 . الانيه الق م  -
 . تة نة المعلا -
 الث    الدعيلننة بن  المعلمن  لالثيحان   -

 الئ   الديل : على ل عةض الث   للم يلس الايبقة تفصنال  
 السياق القومي:  -أ

تقيسيا الايلطة  عة ق ف  صئح الانيسيل القيامة علىتدمدح م لئدا بدقلند 
ميييدا تميييكنل ال ك مييية ال  لئديييية مييي  قثيييل  لعييييمة ميييي لالد افيييق فييي  صيييئح القيييةاس.
ل ييدا اسدميييسة كييل ميي  الئقيبيييل العميلنيية لمئظميييل  ااييدال  األحيي ار الانيسيينة.

ابدميعنية   هلاقدصيمية س ا  كينت  ،مدا اتخي ع م  قةاسال  األعمير ف  كل مي
ميي   احنيي  تعقييد ال ك ميية ابدميعيييل مئظميية مييح مييلع الكنينيييل بيعدثيسمييي بيي    

 Economische Raad-Sociaal المجلو ايقدصيم؛ ايبدميع  ب  لئدا.

(48). 
فيي  ايت يييم  صييئفت م لئييدا  ييم  الييدلر الاميييج األكايية  ييةا    ي،لاقدصيييمي  

ايقدصيييييييم  مييييييي هج للع لميييييية ت  نةمييييييي الكثنيييييية علييييييى، كم2014األلسل يييييي  عيييييييم 
 لعليى كمةكي  للدجييسة لالئقيل األلسل ي . مي  ملس مييم تتميها لمي ، نظة  ال  لئد؛

إي هج نايييييثة  ،م2008مييييية ايقدصييييييمية العيلمنييييية عييييييم الييييية ا مييييي  تييييي  نة األ  
 ،عييبلن  في  ايت ييم األلسل ي ثة الالعيبلن  ب  لئدا هقل بكانية مي  مد سيل ناي 
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 ي للعميييية لماييييد   مجدمييييح ال  لئييييد؛ تثعيييي   عيييي  تثيييييم  مييييلا الديييي  نة فيييي  الفضييييال  
 .(49)الد صنل العلم  للفةم 

 تربية المعلم: -ب
مئقايييا نظييييم الدعلييينا العييييل  ال  لئيييد؛ إليييى الجيمعييييل الث انييية، لبيمعييييل 

 Instituationsالعلنيي بمتسايل الدة نة الم ئنة  هيض    لتامى  ،الدطثنقنةالعل م 
for Higher Professional Education،  لمي  المئي   ب يي إعيدام المعليا

لتعيييييدما لمميسسييييية م ئييييية  ،قثيييييل الخدمييييية، لتقيييييدم مسبييييية الثكييييييل س    لطالب يييييي
بيةا ال لتدمدح ملع المتسايل بييسدقاللنة ف  ت دمد اللي ااح لاإل .(50)الددس و

لمئيييا  لكييلل  نظييا ايبدثيييسال ب ييي. ،تقدمييه ميي  بييةامج تدس ايينة يالخيصيية بميي 
 240متساييية للدة نييية الم ئنييية العلنيييي فييي  م لئيييدا تقييي م بديييدس و  30مييي   هكاييية

هل هس ييييح سييييئ ال مييييي  الدساسيييية بيييييدلام  ،ي للئظيييييم األلسل ييييي لفقييييي   سيييييعة معدمييييدة
   .(51)كيمل

دمييية( فيييال ت بيييد )ه ئيييي  الخ الدئمنييية الم ئنييية للمعلميين  عليييى مايييد    همييي 
لم د اميييي الدئمنيية الم ئنييية علييى المايييد   القييي م  لد دمييد كيييا  لييي ااح يي ابل هل 

لللمييييداس  فيييي  م لئييييدا اسييييدقاللند ي  .ايلديييي ام ب يييييالمعلميييين   مدعيييين  علييييى الييييل؛
ن  نية للمعلمي حن  تقيدم فيةل الدئمنية الم ئ  ف  ملا المجيرلمن انند ي الخيصة 

في   لي  متساييل  بميي لاسح م  المتسايل العيمة لالخيصة، ع  بة ق مد 
 فضييال   ماسال تييدس   المعلميين ،إالدة نيية الم ئنيية العلنييي لالجيمعيييل بيلدعيييلج مييح 

سدعينة المداس  بيلخثةا  لالخدميل ايسدميس ة م  مابل نظييم الدعلينا هل اع  
 .(52)م  بيسبه

 : المعلمين والباحثينلتعاونية بين البحوث ا -ج
ي -األلسل يييي ملر ايت يييييم   حييييد ب صييييف ي إ – لئييييدا ت ييييدا م إلعييييالج  لفقيييي 

 10لمييث نة بيي ج تكيي ج ميي  هكايية مجدمعيييل المعةفيية ممئيمنيية فيي  العيييلا بييالر 
تاييسع األنميطة الث انية في  مجيير الدعلينا في     لي  يانعكي قيد ظ ية سئ ال. ل 

الدطييييي  ة لالد سيييييح لتيييييدالر المعةفييييية. فييييي  مجيييييير بيصييييية  ،العييييييل  ال  لئيييييد؛
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يألنمطة الث انة فنمي تقدمه مي  بلهصث ت كل متسايل الدعلنا العيل  مطيلثة 
 .(53)مئيمج 

، تاعى متسايل تة نة المعلا ف  م لئدا إلى نمية ي للد به الايبقلت قنق  
لتطي  ة الد بيه اإليجييب  ن ي  الث يي    ،لوعيدام المعليا الثيحيي   ،الاقيفية الث انية

تة نيية ، ل دضييح  ليي  فيي  متسايييل يلتئمند يي  دعيلننيية بيين  المعلميين  لالثيييحان ال
 المعلا ال  لئدية على ماد  ن :

ف  سنيه تع    ايتجيع   ،عل  مستوى إعداد المعلم )قبل الخدمة( (1)
لتئمنة مميسسيت ا   ،اإليجيب  للطالر المعلمن  ن   إبةا  الث    

المعلم ج مقةس "مقدمة ف  ب    لم يسات ا الث انة، مدس  الطالر 
الائة  بداية  ف  An Introduction In Teacher Research المعلا"

ا المقةس عدمد مل ل  .الايننة م  بةنيمج تة نة المعلمن  لمدة هس ح سئ ال 
سيلن  تة نة الخثنة إلكاير  هلم  هحد  ،على هسل ر الدعلا الدعيلن 

  طل  ة إلبةا  الث   .الطالر المعلمن  الخصياع لاإلمكينيل الم
ل  د  ملا المقةس إلى: تئمنية لتطي  ة م قيأل إيجييب  للطيالر المعلمين  
ن ييييي  الث ييييي ، لمييييي  همييييية  يييييةلس؛ لقثييييي ل ا ايسيييييدمةاس فييييي  إبيييييةا  الث ييييي   

فييي  الايييئ ال الديلنييية ل يييا مييي  مساسيييد ا الجيمعنييية. كميييي هج اليييدلس لاسيييدخدام ي 
 .(54)المادقثلنة كمعلمن الث ا  سنك ج له ه ةع المثيشة ف  م ئد ا 

( 11) لطالر الائة الايننة عقد مقدمة ف  ب    المعلا" "ل دضم  مقةس 
ل ييدا تييدس و المقييةس ميي  قثييل ا ئيين   ،سيييعدن إلييى  تييهمد تصييل  ،يي إل امنيي  ابدميعيي  

م  معلم  المعلمن  على مداس هس عية هشي ة. ل قيدم الجيدلر الدييل  نظيةة عيمية 
تةبمييت إلييى لاقييح  الديي ، علييى م يييلس مييلا المقييةس ل عييض األماليية  ال العالقيية

 .(55)عمل 
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 () (2بدلر سقا )
 مقةس "مقدمة ف  ب    المعلا" عئيصة
 همالة م  المقةس  عئيصة المقةس

ي مدج ه م  المئ ج  ب   المقةس -
 الدة نة.العيم لمع د 

تادخدم م   عيل م  المئ ج الدساس   -
المعلمن  ك مالة على ب    المعلا، للطالر 

بدعلا كنفنة ت ضنة ل: مئمغل الطالر ما
الدس  عئدمي تايس نقطة الث   القياا على  

 الدصمنا ه ئي  تدس و المقةس.
ت ظنأل الم يم المةتثطة بيلث    م  المئ ج   -

ف   الدساس  للطالر المعلمن  لتئيقك 
ل: مث   الطالر هسيلن  ايبدميعيل، ما

الددس و لمالحظة الدالمنل ف  المداس  
 لمئيقمة الاثل لفعل  ل . 

م  بالر المقةس، يصثح الطالر  -
المعلم ج على لع  بيلمفيمنا 
لالمعيس  الماثقة ح ر ب    

 الطالر المعلمن .

مثده كل ابدميع باتار الطالر: مي ا يعةف ج  -
ع  م   عيل م دمة هل مي ا مدلكةلج م  

 ايبدميعيل الايبقة.
الد  تدلس  لالمفيمنا  ،ما مئيقك الطالر رسا -

م  بالر مئيقمة   ،المعلا ب    ح ر
ايحدمييل المخدلفة لم   عيل هل  

 مئ جنيل الث   ف  شكل مجم عيل.
مثةسال تصدم ا هج مدثن  للطالر  -

لمساسد ا لث    المعلا ف  بةامج 
 تة نة المعلا.

لطالر هن ا إعالم ا ف  بداية المقةس، مدا  -
سندعلم ج ع  ب    المعلا ف  مةحلة مثكةة 

 لي:   ج لدم ا الفةصةحدى تكم  مساسد ا 
 ف  تعلنم ا.مميسسة الث    -1
 ماة يكداير المعةفة  كاسدخدام الث    -2

 ف  تعلنم ا. 
 

() Wieste Van der Linden et al., “Student teachers’ development of a positive 

attitude towards research and research knowledge and skills” European Journal of 

Teacher Education, Vol.35, No.4, Pp. 406-407. 
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الم  د م  الم يم الث انة األبة   اكداير-3
 ف  بيق  المقةسال.

تمد األنمطة ف  ملا المقةس   -
بيلخثةال المة نة: ف نمطة الدعلا 
لالم يم لاألمالة يج  هج تةتثل 

لا ح بي/ هل ممدقة م  بمكل 
المميسسيل الددس انة م  هبل هج  

 تك ج مفندة للطالر.

يعة  الطالر الث   م  بالر همالة لم يم  -
 .ل ميسس نه حقنقنة

 

م فة المقةس للطالر الفةل  -
الم يم يبدنيس الم   عيل  ال 

 ا ال قنقنة المةتثطة بيمدميميت
 المل ة. 

  يميس  الطالر الدخطنل بيسدخدام هسيلن   -
للدم ا الفةصة يبدنيس  ،الث  

 الم   عيل. 

له ئي  هما    بالر تعلنا الطالر -
لتقننا الم يم هل ايبدميعيل يعمل 

ي بمكل  ئيا  هل ف   الطالر مع  
مجم عيل يمك  هج تدفيعل مح 

فيلدفيعالل الصفنة   بعض ي الثعض
بيل ة ة لعدم  ت فة للطالر المع س 

تثئ  الدةمم ف  الد سح ب فكيسما هل 
لب يل نظة بدمدة لاسدقثير األن اع 
المخدلفة م  الدغلية الةابعة م  

 المميسكن .

كل الم يم الد  هنج ل ه ئي  ايبدميعيل هل  -
بيسب ي تدا بمكل تعيلن   ئيا  هل بميع ،  

فةصة المئيقمة فنمي مديج للطالر  ا  لم     
 بنئ ا.

سابعة   تغلية -الم يمبعد هما  –يقدم الطالر  -
ح ر ا ئن  م  الم يم المئج ة م  قثل  مكد  ة

لمئيقمة مي قدم ع م  تغلية  ، مالا ا الطالر
 م  هقةان ا ف  المقيبل.سابعة لمي تلق ع 

 ه ئي  ايبدميعيل، مدا تمجنح رسا  الطالر -
 .لمفيمنم ا لمئيقمد ي

بيلئاثة لمعظا الطالر، تعد ب     -
المعلا مف  مي بدمدا لمعقدا، للا  

هنمطة الدعلا لالم يم ف  تادخدم 
تالال مددسج م  الا ل إلى 

 الصع .

األمالة الث انة )ال قنقنة( للث    المادخدمة   -
ا فنمي مدعلق ف  بداية المقةس هقل تعقند  

بيألسيلن  هل الدصمنا م  تل  المادخدمة ف  
 ن يية المقةس.
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 ، لمييي م ييد  إلنييه ميي ل يسييدقةا  م يييلس مقييةس "مقدميية فيي  ب يي   المعلييا"
م يثين  امدمي دليد  الطيالر المعلمين  ن ي  إبيةا  الث ي  ، م تك    اتجيع إيجييب 

الطيييييالر  اإلعيييييدام بييييي ع عليييييى مايييييد   متساييييييل تة نييييية المعليييييا فييييي  م لئيييييدا 
لايسيييدمديع  ،لتئفنيييلميلاقدئييييع ا ب ممنييية لبيييدل  اسيييدخدام الث ييي    ،المعلمييين 

ع ، فضيال عي  بإبةاا ي م  بالر احديةام بنييسات ا الث انية لالعميل بميكل بميي
ن   مي يق م ج به م   اكدايب ا الاقة ف  قدست ا المعةفنة لالال كنة لاينفعيلنة

 هنمطة ب انة.
تمال مداس  الدئمنة   ،عل  مستوى التطبيق والممارسة )أثناء الخدمة( (2)

  Dutch Professional Development Schoolsالم ئنة ال  لئدية 
بيحان  على الماد    مكملة يمدميم م لئدا بيلمعلمن  ب صف ا الال لقة 

لتعدثة تل  المداس   .الدطثنق  هل ه ئي  مميسسد ا لم ئة الددس و بيلمداس 
ت ان    إلى  الد  ت د  بمكل سانا هنمي  مجدمعيل المعلا  حد إ

   المميسسيل الدعلنمنة م  بالر الدئمنة الم ئنة المادمةة للمعلمن .
بمايبيية تعييد مييداس  الدئمنيية الم ئنيية ال  لئدييية فييإج  ي للخثييةة ال  لئديييةللفقيي  

دم سؤ يييية هعمييييق لدصيييي سال تقيييي ف يييي   ،بن يييية تعلنمنيييية مايييييندة للث يييي   الدعيلننيييية
حييي ر ال  يييح الفعلييي   ، لميييدمة؛ الميييداس لالثييييحان  ،المعلمييين الممييييسكن  مييي  

اميية علييى لالمخةبيييل للمميسسيييل القي ،لالعملنيية ،الايينيه :لالمفضييل ميي  حنيي  
 ان  ندياج الطيالر ت إل  بيحان ، لص ي  الث   م  بالر المعلمن  ب صف ا 

 .(56)لندياج الدعلا
ميي  بييالر مييداس   -الث يي   الدعيلننيية بيين  المعلميين  لالثيييحان   لتعكييو 

الد كند لالدةكن  على تص سال المميسكن  فنمي مدعلق   -الدئمنة الم ئنة ال  لئدية
  حني  Preferred or Idealلالمفضيل هل الماييل   Actualبيل  يح الفعلي  

ل؛ م ييدا اليي  يقييدم الثيييحا ج تصيي سات ا حيي ر ال  ييح المفضييل للث يي   الدعيلننيية
لتقئنيل الث   المئيسثة إلبةا  مال تل  الث   .  ،لتئظنميل القنا ،بيألمدا 

اليل؛ ل ف  حن  يقدم المعلم ج تص سات ا ح ر ال  ح الفعل  للث    الدعيلننة 
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ميح  نيةما مي  م دا بيلد لنل لالد ميل الئقيد؛ لمميسسييت ا الخيصية هل المميدةكة 
الدييييي  يمكييييي  هج تميييييد ل للمعل مييييييل  صيييييدسلايسيييييدعينة بدالمنيييييلما كم ،الييييي مال 
ي ميي لاليل؛  يلثي   ،بمصيدس قينا مي  الثنينييل للد ميل لالدفكنية المخصي  المعلمن 

 .(57)الثد  لممةلعيل الث    الدعيلننةيك ج نقطة 
لتدمنيي  ميييداس  الدئمنييية الم ئنيية ال  لئديييية بدييي فنة الايينيه المالايييا إلبيييةا  

لايحديةام  ،لالدكييفت ،م  حن : الاقة ،لالثيحان الث    الدعيلننة بن  المعلمن  
 ،المدثييييمر بيييين  المميييييسكن ، لت دمييييد ايمدميميييييل الفةمييييية للمميييييسكن  لهمييييداف ا

الديييي  يمكييييي  هج تصيييييثح األسيييييي  لألمييييدا  العيمييييية لايمدميمييييييل المميييييدةكة، ل 
لمدمة؛ الميداس  لمعدقيدات ا حي ر الث ي   بيإل يفة إلى تئمنة لع  المعلمن  

 على المميسسة ف  المداس .القيامة 
س الدي  تلعث يي الف ييل المميدةكة ي بدئ ع األملاتل  المداس  هيض  كمي تدمن  

بفعيلنيية فيي  إبييةا  الث يي   )المعلميين  ب ييي، ففيي  سيينيه الث يي ، يميييسا الييثعض 
ميدمةل الميداس (، لمئييا المةاقثي ج لالثيحان (، لالثعض اآلبة ميدعا الث ي   )

 لةؤ ييية هكاييية  ييي   )هللنيييي  األمييي س لالطيييالر( لصييي ي  ج لئديييياج الثهل المايييد لك  
 .(58)لد ان  ب مة الدعلنا لتكيمال    لنة  شم

ل مك  تفانة بثيةة م لئيدا في  الث ي   الدعيلننية بين  المعلمين  لالثييحان  
 -ك ن يي عضي  ايت ييم األلسل ي –ف      تة نة المعلا األلسل ي  بميكل عييم 
 -Value- Laden Contextمي  بيالر  قيفييل الاينيه القيياا عليى القينا 

based Cultures    يكميةهملاس المعلا لتددابل ميح الميت ةال الت  دم حن   
لت دميييد مكييييند ا  ،فيل ك مييييل ل يييي ت  نةميييي القييي ؛ الميييةتثل بد ظنيييأل المعلمييين 

 .(59)، لفعيلنة سنيسيل الدعلنا ال بئ الم ئنة
مئظ ميييية  فيييي   يييي  ل مكيييي  ف ييييا امدميييييم م لئييييدا بدة نيييية المعلييييا الثيحيييي  

ي تفصيييل متساييييل اإلعيييدام عييي  متساييييل  ،لمدكيملييية لدة نييية المعليييامدةابطييية 
لييييا ميييي  بييييالر اسييييدقةا  مميسسيييييل تة نيييية المعل طثنييييق لالدييييدس  ، المميسسيييية لالد

حنييييي  الدفييييييعالل عليييييى   Glocalاأللسل ييييي  بيعدثيسميييييي ظييييييمةة م ل/عيلمنييييية 
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ماد  يل مخدلفة لدط  ة هنظمة تة نة المعلا المدةابطة. فإ ا كينت مئيمج تة نة 
المعلييييا( يمكيييي  هج تماييييل ال   يييية ال بئنيييية، فييييإج المعلييييا لمخةبيتييييه )شخصيييينة 

 بد ظنيأل ،الدغننةال الدجدمدية الم ل/عيلمنة ب سع ي معيلجة الد دييل العيلمنة
مةكيي  الخطييير  ،ا  ا، لميي   يي  مفيييمنا مجنئيية تجمييح بيين  الدييدس   لالدييدس و لالييدعل

لسيطي  لقدسات ا لميتمالت ا، ب صيف ا األلسل   على هملاس المعلمن  لالثيحان  
 ال األسيسينة لاليدعلا للمعةفة ف  القضييي ايبدميعنية لايقدصييمية تع  ي  ا للكفيي

 .(60)مد  ال نية
 الخبرة الصينية: -2

الدعيلننييية بييين  المعلمييين  بيييةا  الث ييي   إميييدا تئييييلر الخثيييةة الصييينئنة فييي  
 لالثيحان  لفقي للم يلس الديلنة:

 . الانيه الق م  -
 . تة نة المعلا -
 الث    الدعيلننة بن  المعلمن  لالثيحان   -

 الئ   الديل :  علىل عةض الث   للم يلس الايبقة تفصنال  
 : السياق القومي -أ

ا لقييد  سع ميييل  يمدييد ألكايية ميي  بمايية ري  عيييم، ،للصيين  تيييس ي ب  ييل
الدييس ي الط  ييل الاقيفيية الخيصية لالطيييبح اليي بئ  الممنيي  ل يي  لفيي  مييلا الايينيه 

سلج عمليت عليى تغليية الثةلتايديندنة قيد هج هبالقنييل إليى يمنة "ميكو فنثية" 
  فيي  حيين  هج الك نف شيينة ل ييي نفييو الديي  نة فيي  الصيين  الةهسييميلنة فيي  الغييةر،

تلييي   ،مدم ل بنييية الةسييمنة للدللييةحنيي  ه يي ت تعييييلنا "ك نف شيين  " بمايبيية األ
المجدمييح الصيينئ  فيي  القييةج  تيي ار تميييس  ت  نةات ييي الق  يية علييىالدعيييلنا الديي  ي
   .(61)ال يم؛ لالعمة  

 كمييييي تيييي  ةل األبيييية الانيسيييينة لايقدصيييييمية بيييييلقنا الاقيفنيييية الك نف شيييينة،
لسييييلطة  الاييييلطة األب  يييية، بيصيييية المفيييييمنا الةانايييية للمجدمييييح لالمعثييييةة عيييي :

لميي  مفيييمنا مالييت ت ييدييل ب مة يية  ،لالدالاييل ال ةميي  ايبدميييع  لجميعيية،ا
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لقيييد ميييةل الصييين   للدغننييية الدئظنمييي  لالايييل ا الفيييةم؛ فييي  المجدميييح الصييينئ .
ت سيييينو  مئ ييييي: لايقدصيييييمية،  اي ييييطةابيل لالد يييي يل الانيسيييينة بمةاحييييل ميييي 

-1949) عصييية ميل/ايقدصييييم الم بيييه (،1949) بم  س ييية الصييين  الميييعثنة
اينفديييج الدجيييس؛ مييح العيييلا  (،1978) بييد  اإلصييالحيل ايقدصيييمية (،1977
الد  ر اإلماس؛ لونميي   ،)م  ن يية الاثعنئنيل إل  بداية الاميننئنيل( الخيسب 

نمييي  نظيييم إ )عقييد الاميننئنيييل(، المتسايييل ايقدصيييمية الم ب يية ن يي  الايي ه 
الصييئيع  لو يياله مصييينح الدلليية اإلصييالج  )عقييد الداييعنئنيل(، مصييةف  قيي ؛ 
 نضييميم إلييىلهبنييةا اي (،2000عيييم  )ميي  هلابيية الداييعنئنيل إلييى  نيية الةاب يية

   .(62)(2001) مئظمة الدجيسة العيلمنة
لتثئي  سنيسييل ايقدصييم ال ية  الة ا مي  الد بيه ن ي  الالمةك  ية، لعلى

ل الصنئنة الصن  هل معا المةكيس ا  الاميج للمةكيل األبئثنة بيلعمل ف  -
إي هج حك ميييية الصيييين  المةك  يييية ي تيييي ار تلعيييي  الييييدلس  –الخيييييسج فيييي للدئيييييفو 

بيصية تايخنة المي اسم  ،ف  المثيمسال لالل ااح المئظمية ل يلع الانيسييل  نوالةا
مدفيييق لاليييئمل  لت بنيييه تطييي  ة الصيييئيعيل بميييي ،المخدلفييية لخدمييية هميييدا  الدللييية

 .(63)ال ك م  المة  ر 
 المعلم:  تربية-ب

ا في  تطي س   العق م المي ينة يح  الئم  ايقدصيم؛ المدايسع على مد ص
ن  فييييسقدن  لدة نييية ل مكييي  الدمننييي  بييين  ميييةحلد فييي  الصييين . المعليييانظييييم تة نييية 

 :(64)ممي ،المعلا الصنئ 
 إليييى كلمييية شييينفيج لتمييينة ،Shifan Eraشىىىيفان  عصىىىر :المرحلىىىة األولىىى 

ل يدهل ميلع المةحلية  "نم  ج المعليا". يحةفن   لتعئ  المعلمن  ف  اللغة الصنئنة،
حن  هنمي ت الميداس  العيميية   (1949) بعد ت سنو بم  س ة الصن  المعثنة

Normal Schools ، نطيه لاسح ، لالجيمعيل العيمية علىلكلنيل المعلمن، 
 . لسمنت بمداس  شنفيج هل كلنيل لبيمعيل شنفيج



 د/ أمل عبدالفتاح محمد                             البحوث التعاونية

والدوليةمجلة التربية املقارنة  58  

 

م2015يناير  –العدد األول   

الاين  يييية الييييدنني بيلمييييداس  العيمييييية لمييييدة هس ييييح  المييييداس  ق بة جيييي ل لد يييي 
 لتئ عييت كلنيييل المعلميين  مييي .إلعييدامما للدييدس و بيلمةحليية ايبدداانيية ،سييئ ال 

همييييي  لكلنيييييل لمييييدة هس ييييح سييييئ ال. ،هل  ييييال  سييييئ ال ل لمييييدة سييييئدن  بييين  كلنييييي
فكينيت  -مةتثية في  نظييم تة نية المعليا في  الصين  األعليى –الجيمعيل العيميية 

 إلعدام معلم  المداس  الاين  ة لمعلم  بعض الكلنيل المد سطة.
 Professional Teacher تربية المعلم المهنية  :المرحلة الثانية

Education ،حن  تدجه    ف  الصن  لم  المةحلة ال يلنة لدة نة المعلا
م  بالله ممج   مدا نظيم بدمد  تة نة المعلا م  بالرإعيمة بئي  ال ك مة ن   

المداس  العيمية لكلنيل المعلمن  لالكلنيل العيمية ف  كلنيل شيملة لبيمعيل 
  مدة الدساسة ب ي هس ح سئ ال.

بعييييض الجيمعيييييل  ال الد بييييه الث ايييي  فيييي  إعييييدام  مييييتبة القييييد شيييييسكت 
، مميي في  المايدقثل جييعلمد قح هج تد  ر ميلع الممييسكة إليى اتلم  ا المعلمن ،

تقدمييييه مييييلع  لت ايييين  بيييي مة مييييي ،ت ايييين  ن عنيييية تة نيييية المعلييييا يايييييعد علييييى
 الجيمعيل م  ب    ح ر المعلا.

 والباحثين: التعاونية بين المعلمين  البحوث-ج 
بيعدثييييسما عليييى ميييداس العقييي م القلنلييية المي ييينة بييييلمعلمن   الصييين امدميييت 

المعلييا  معلميي  المييدبل ال ميي  ع  يي  حنيي   ،لدطيي  ة اسييدقاللند ا كمييدبل ،بيييحان 
لمطي س؛ المئييمج. لمي   –بيصية متساييل اإلعيدام –بمتسايل تة نية المعليا 

مميييةلعيل الصييين  فييي  ميييلا المجيييير مميييةلع الث ييي   الدعيلننييية بييين  الثييييحان  
 دعافييي  م يللييية لييي  ،بيلميييداس  الاين  ييية اإلنجلن  ييية بيلجيمعييية ميييح معلمييي  اللغييية

 لنة المعلا ف  الانيه الصنئ .اسدقال
بيلمييداس  الاين  يية  اإلنجلن  يية ل  ييد  الممييةلع إلييى تييدس   معلميي  اللغيية

هشييكير مجدمعيييل المعلييا   حييد إتماييل الديي  ل  -الفعييل ب يي   علييى كنفنيية إبييةا  
لمي  بيالر ميلا المميةلع تيا   - لمميسكة المعليا الثيحي  في  الث ي   الدعيلننية

كميةكي  مح المعلمين  م  بالله يعمل الثيحا ج بيلجيمعة  ،تئظنا مجدمح للدعلا
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ي ل لييي  معمييي   ،لمئيقمييية هفكييييس الميييئ ج لاستثيب يييي بيلمميسسييية ،عليييى قيييدم الماييييلاة 
 ،لا الم ئ ، لكلل  تقلنل الفج ة بن  الئظة ة لالمميسسيةللددس و ايبدكيس؛ لالدع

ي تع  ييي  الدغننييية ميييداس  معييي  ب نييي  يايييدطنح الثييييحا ج فييي  الجيمعييية لمعلمييي  ال
كدايييييير ي–ل مييييية المعلمييييي ج ه ئيييييي  تعليييييا إبيييييةا  ب ييييي   الفعيييييل  .(65)الدة ييييي ؛ 

 باال ة مةاحل تط  ة ة م    ي المكل الديل : -اسدقاللند ا الم ئ 
 ( ) (1شكل سقا )

 المةاحل الدط  ة ة لدعلا المعلا اكداير اسدقاللنده الم ئنة

 
له ئيييي  تئفنيييل المميييةلع، تديييةبا المةاحيييل الدط س ييية الاييييبقة إليييى الخطييي ال 

 اإلبةاانة الديلنة:
مي   تدضم جيمعة، عقد بلايل عيمة للددس   يمة  علن ي الثيحا ج بيل  -ه

 :(66)مل 
 لكنأل؟ ،للمي ا ،مي السشة عمل تم ندية: ب    الفعل:  -
  يبيحا  ب صفه لسشة عمل للث   المصغة: الدعة  على الث    للمعلا  -

 أللر مةة. 

 
() Qiang wang and Hang Zhang, “Promotion teacher autonomy through university 

–school collaborative action research, Language teaching research, Vol.18, No.2, 

2014,P.230. 
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 لسشة عمل: بمح الثنينيل لالد لنل الكم .  -
 لسشة عمل: بمح الثنينيل الئ عنة لت لنل ي. -
 لسشة عمل: ت دمد الممكالل الث انة الخيصة بيلمعلا.  -
 ايسدثينيل. لسشة عمل: ت ان  تصمنا   -
  لسشة عمل: تخطنل ممةلعيل ب    الفعل الخيصة بيلمعلا -

 . لتصمنم ي
 تقيس ة الدقدم ف  الث   لمميسكة الئدياج.  -
 الدعلا م  تقيس ة ممةلعيل ب    الفعل المئم سة.  -
 . مميسكة الدقدم -
 مجم عة القةا ة: األمبنيل المةتثطة بكل ممةلع ب ا .  -
 )ت لنل ال يلة(. لسشة عمل: كديبة تقيس ة ب    الفعل -
 المميسكة لت ان  ما مة الدقيس ة. -
 ت ضنة العةلض الخيصة بيلدقيس ة.  -
 إعدام الدقيس ة لنمةمي.  -
يصيح  بلايل الددس     يسال منداننة م  قثل الثيحان  بيلجيمعة   -ر 

لوبةا  المئيقميل مع ا  ،المعلمن حجةال مساسة لمالحظة  ،للمداس 
لد اصل المادمة مع ا م  بالر  ع  اح ر مميسسد ا الن منة، فضال  

الدعا  ب د  تقديا  ،لالةسيال ،ننة  الثة د اإللكدةلن ، لالمكيلميل الدلنف
 .(67)ل ااينفعيل  لالفئ  

لتدضم :  ،بلاة تدس   للمعلمن  ح ر كنفنة إبةا  ب    الفعلعقد  -ج
لبمح   ،الد مل لايسدقصي ، لل ح بطل األما ، لالدئفنل ل ت دمد الممكلة، 
 .(68)ا الكديبة لالمميسكةدق  ا، لهبنة  لال ،الثنينيل، لالد لنل

 هبيية؛ ممييةلعيل عييدة  بيإل يييفة ل ييلا الممييةلعلتدضييم  الخثييةة الصيينئنة 
تعكيو الةؤ ية  ،بن  المعلمين  بيلميداس  لالثييحان  بيلجيمعييل لث    الدعيلننة ل
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لر الدييل  ل   يح الجيد  ،الممدةكة لالمدميميل الث انة بن  المعلمين  لالثييحان 
 :همالة تل  الممةلعيل 

 ( ) (3بدلر سقا )
لث    الدعيلننة بن  المعلمن   لممةلعيل اايمدميميل الث انة 

 لالثيحان  
عدم   االهتمام البحثي

 الممةلعيل 
 عئيل   الث   بعض 

 تدريس الكتابة
 
 

 

5 
 

بيلكديبة لتعلا س ل تعلا القةا ة  -
 الق اعد لالمفةمال اللغ  ة. 

مقيبح ف  اللغة لد ان   تدس و  -
 كديبة الطالر.

ت  نة األشكير المخدلفة للدغلية   -
 الةابعة على كديبيل الطالر.

ت ان  اسدةاتنجنيل القةا ة  - 3 تدريس القراءة
 للطالر بمايعدة الكد  المدسسنة.

ت ان  قدسة الطالر على القةا ة  -
 م  بالر مقةسال اإلندةنت.

لد ان   اسدخدام القةا ة الج ة ة  -
 ف ا قةا ة الفقةال.

ت ان  ابدنيس الطالر لمفةمات ا  - 4 تدريس المفردات
 اللغ  ة م  بالر تكةاس الكديبة.

اسدخدام اللع  ف  تلكة  -
 المفةمال.

اسدنعير اسدةاتنجنيل تعلا  -
 . يالمفةمال لدع    الدعلا العمنق ل

 
()Q. Wang and H. Zhang, The Practical Probe into the collaborative action research 

between universities and secondary school EFL teachers: Research in action- 

development in research, (Shanghai: Shanghai Educational Press, 2012), P.45.
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الطالر ع    مميسكيل   يمة - 1 مشاركة الطالب
 بة ق ت ان  اسدةاتنجنيل الددس و.

اسدخدام األ ين  اإلنجلن  ة   - 2 تدريس االستماع  
 لد ان  قدسال ايسدميع للطالر.

ت ان  اسدميع الطالر بيسدخدام  -
 األنمطة الصفنة لالالمئ جنة

لددس و ق اعد   فعير مدبل معةف  - 1 تدريس القواعد
 اللغة  

لميييي  شيييي ج ممييييةلعيل الث يييي   الدعيلننيييية بيييين  المعلميييين  لالثيييييحان  فيييي  
الديييدس و الةلتنئييي  لنصيييث  ا ممييييسكن  مدجييييل لج   تجعيييل المعلمييينالصييين  هج 

فييييعلن  فييي  اإلصيييالحيل لالدجدميييدال الدة   ييية، لتغننييية لب ييييل نظيييةما حييي ر 
فيلممييسكة في  تلي  المميةلعيل   الطالر لبةه العمل ميح  نيةما مي  الي مال 

حني    الدساسينةحجةات ا الث انة للمعلمن  لدساسة ممكالل ئت م  القدسال حا  
اسييدخدام األسيييلن  ، إ يييفة إلييى فيي  اإلبيبيية عيي  تايييؤيت ا الث انيية  اسيييعدت

لاألكايية هممنيية ميي   ليي  اسييدخدام تليي    لجمييح الثنينيييل لت لنل ييي الديي  تعلم مييي
هفكيس  العالقيل ال  نقة بن لومساا لتق  م ي، الصفنة  هما ات االثنينيل لد  نح 

 .(69)المئ ج لمميسسيت ا الصفنة
ل مكيي  تفايينة بثييةة الصيين  فيي  إبييةا  ممييةلعيل عييدة للث يي   الدعيلننيية 

ف   بصفة عيمةبن  المعلمن  لالثيحان  ف      امدميم علميا ي بث    الفعل 
ي ل لا الئ ع م  الث ي   مي  ع اايد م  ل     ل ل يل القةج المي  مئدصأل  ميننئن

لتطثنق يي  ي   الفعيل بيده اسيدخدام ب، لقيد إيجيبنة للة ل بن  الئظة ة لالمميسسية
مي   ،مي  القيةج المي ي بمكل لاسح الئطيه ف  الصن  ف  هلابة الدايعنئنيل 

 علييى مييدابل ب يي   الفعييل  الديي  سكيي ل بمييكل سانايي بييالر الكديي  لالمقييييل 
دمي ا ب يلع الئ عنية مي  الث ي   اماليلم  . لم  بن  الكانة   لهسيلنث ي لوبةا ات ي
لدع  يي  الدغننية الدة يي ؛ بيين  الجيمعيييل  اة مييئ فيي  م يللي  ،الثييحا ج بيلجيمعيييل 

ا بييدعا بيييحا  الجيمعيييل ي كثنيية  هبييد  المعلميي ج تةحنثيي   ،لالمييداس . لفيي  المقيبييل
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لمايييعدت ا فيي  تئمنيية م يييسات ا إلبييةا  الث يي   حيي ر مميسسيييت ا الن منيية ل ييا، 
 .(70) ا الدساسنةحجةاتحدى مدمكئ ا م  اتخي  قةاسال سشندة ح ر 

ميي  نيحنيية هبيية ، تفايية بثييةة الصيين  فيي  إبييةا  الث يي   الدعيلننيية بيين  ل 
 المعلمن  لالثيحان  ف      الد ي ر الديدس ج  مي  المةك  ية في  تئفنيل المئييمج

معلميي ج الممييي يفدقييد معييه  -لنميية األفكيييس عيي  بة ييق الخثييةا  لمييدس   المعلييا
 جيييةال لد   يييل األفكييييس ايبدكيس ييية إليييى لاقيييح عملييي  بسيييدةاتنجنيل الدئفنليييية اإل

 ،ميييح الدجدميييدال المئ جنييية فييي  القيييةج ال ييييم؛ عميييةإليييى الالمةك  ييية  -الدساسييية
 إلييى المعةفيية لالم بييه ن يي  ايبدثيييس هسييل ر الدييدس و القييياا علييى  لالد يي ر ميي 

القيييياا عليييى كفيييي ال المعليييا لالم بيييه ن ييي  ل  األسيييل ر المدمةكييي  حييي ر الميييدعلا
ب ييا ل يييل  مكيي  المعلمييين  ميي  تثئييي  مثيييمسات ا الخيصيييةت  دييي ال، الجيي مة الئ عنيية

 .(71)حجةال الدساسةممكالل 
جراء البحوث التعاونية بين  إين في المقارن لخبرتي هولندا والص التحليل-3

 المعلمين والباحثين:
ل دئيلر الث   الةام  الد لنيل المقييسج لخثةتي  م لئيدا لالصين  في  إبيةا  

 الث    الدعيلننة بن  المعلمن  لالثيحان  م  بالر األبعيم الديلنة:
أوضاع البحوث التعاونية في خبرتي هولندا والصين باإلطار  ارتباط -ه

 :النظري 
الد ب ييل  مبميكل عيي تعكو الث    الدعيلننة ف  بثةت  م لئدا لالصن 

معيلجد يييي مييي  بيييالر اإلبييييس  ت الفكة ييية لاألميييدا  لالمثييييمئ الئظة ييية الدييي  تمييي 
 فعل  سثنل الماير: الئظة؛ للث   الةام ،

ففيي  م لئييدا   فن ييي يللمعةفيية لمميييسك   يمئدجيي   يبيحايي   ايمدميييم بيييلمعلا ب صييفه -
تئفنييييلا للمثييييده  "مقدميييية فيييي  ب يييي   المعلييييا" مقييييةس ج المعلميييي   /مييييدس  الطييييالر 

"تع  يي  الييدعلا عيي  الدييدس و ميي  بييالر ب يي   الطييالر المعلميين "  ايسدةشيييم؛
كمييي  .يت ا الددس ايينةسيي يس ممعمييي لم ،معيييس  لم يييسال الث يي  العلميي   اإلكايييب

"العميييل بميييكل ل نيييق ميييح األقيييةاج"  ت قنيييق مثيييده ي إليييىالمقيييةس هيضييي   ام يييد  ميييل 
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مقدمة ف  ب ي   "مساسة مقةس ف  ه ئي  ج مي الطالر المعلم  فيلم يم الد  مئج  
تيييدا بميييكل تعييييلن   ئييييا  هل بمييييع ، لمييي   يييا مدييييج للطيييالر فةصييية  "المعليييا

 المئيقمة فنمي بنئ ا.
 ن  لالثييحان  في  الصين  بمثيدهت دا ممةلعيل الث    الدعيلننة بن  المعلم -

حنييي  تدعيييدم بييين  الميييداس  لالجيمعييييل لالطيييالر"   "ت  نيييق الصيييلة لالعالقييييل 
لتدئ ع بلايل الددس   لال  يسال المنداننة م  قثل الثيحان  بيلجيمعة للمعلمين  

ي تليييييي  كمييييييي ت ييييييدا هيضيييييي   بيلمييييييداس  لمئيقمييييييد ا حيييييي ر مميسسيييييييت ا الدعلنمنيييييية.
 د يي ر ميي  الدةكنيي  علييى المييئ ج إلييى الدةكنيي  علييى"ال الممييةلعيل بدطثنييق مثييده

"  يييييمة مميييييسكيل الطييييالر عيييي  بة ييييق ت ايييين   المييييدعلا" ميييي  بييييالر ممييييةلع
 .اسدةاتنجنيل الددس و"

معليا الثيحي  في  تئ ع بثةتي  م لئيدا لالصين  في  ت ظنيأل رلنييل ممييسكة ال -
لنييي ع  مسبيييةل  ،ي لل يييد  مييي  الث ييي   فييي  كيييال الخثيييةتن لفقييي   الث ييي   الدعيلننييية

ففيي    بييةا  مييلع الث يي   إمميييسكة المعلميين  ل نييةما ميي  األبييةا  المعئنيية فيي  
تدئيي ع األملاس الديي  تلعث ييي الف يييل الممييدةكة فيي   مييداس  الدئمنيية الم ئنيية ب  لئييدا

  )المعلمييي ج الث يي   الدعيلننيية، فقييد يمييييسا الييثعض بفعيلنيية فييي  إبييةا  الث يي  
ةل الميداس (، لمئييا المةاقثي ج ج(، لالثعض اآلبة مدعا الث    )ميدملالثيحا  

 لةؤ يية هكايية لصيي ي   ،هل الماييد لك ج لئدييياج الث يي   )هللنييي  األميي س لالطييالر(
همييييي الصيييين  فدةكيييي  علييييى الفيييييعلن   شييييم لنة لتكيمييييل لد ايييين  بيييي مة الدعليييينا.

 (، ميي  بييالر مييد ج المعلميي ج لالثيييحا  إبييةا  الث يي   الدعيلننيية )  فيي  الةانايين
 عيييي  ال  يييييسال المنداننيييية فضييييال     للسش العمييييل،ميييي  بلايييييل الدييييدس  يمدئ عيييي  

الة ا م  الدثيم  ف  مسبة مميسكة المعلمين   لعلى للمداس  م  قثل الثيحان .
 يبيحاي  ب صفه دميم بدلس المعلا المغيمة ماي ، إي هجإبةا  الث    الدعيلننةف  

ي لييةؤ؛ لقيينا ممييدةكة مييح ت قنقيي  ل  ،م لئييدا لالصيين  ميي  كييل فيي  هميية مدفييق علنييه
 الثيحان  لد ان  المميسسيل الدة   ة ف  حجةال الدساسة بمكل عيم.
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كميييي تيييا  - تضيييمئت هميييدا  الث ييي   الدعيلننييية بييين  المعلمييين  لالثييييحان ل 
اليييدلس ال ييييم اليييل؛ ملعثيييه الثييييحا ج فييي   - تئيلل يييي فييي  اإلبييييس الئظييية؛ للث ييي  

معلمييين ، لوحيييدا  ب صيييف ا ماييييعدة المعلمييين  عليييى إعييييمة الئظييية فييي  ملسميييا 
ويجييييم ل  الدغننييية الدة ييي ؛، لماييييندت ا فييي  ل يييح األبييية الئظة ييية لمميسسييييت ا،

الطيييةه لاألسييييلن  الدييي  ت قيييق الم ا نييية بييين  هفكييييس الميييئ ج لالمميسسييييل مابيييل 
لتةكيي  الث يي   الدعيلننيية بيين   األفعييير لالديي مالل.ل ليي  ميي  بييالر  ،سيينيقيت ا

ميي  بييالر مييداس  الدئمنيية الم ئنيية  ،األمييدا  الايييبقة علييىالمعلميين  لالثيييحان  
ال  لئديييية الدييي  تعدميييد عليييى تصييي سال الممييييسكن  فنميييي مدعليييق بيل  يييح الفعلييي  

Actual،   لالمفضيل هل الماييلPreferred or Ideal حني  يقيدم الثييحا ج  
يألمييييدا ، بحيييي ر ال  ييييح المفضييييل للث يييي   الدعيلننيييية الييييل؛ م ييييدا  تصيييي سات ا

لتئظنميل القنا، لتقئنييل الث ي  المئيسيثة إلبيةا  مايل تلي  الث ي  . في  حين  
يقييدم المعلميي ج تصيي سات ا حيي ر ال  ييح الفعليي  للث يي   الدعيلننيية، الييل؛ م ييدا 
  بيلد لنييييل لالد مييييل الئقييييد؛ لمميسسيييييت ا الخيصيييية هل الممييييدةكة مييييح  نييييةما ميييي 

 .ال مال 
لف  الانيه  اته، تضمئت همدا  الث    الدعيلننة بن  المعلمن  لالثيحان   -

إتيحة الفةصة للمعلمن    :، لم كمي بي ل ف  اإلبيس الئظة؛ للث   
يكداير  قيفة تعلا م ئ  بدمدة، لالد  ر ع   قيفة الددس و المئع لة  حن  

ميسك ج قصع نجيح ا هل  ل د ،ح ر ب    ا امئيقك المعلم ج قضييي لهم س  
 ع    يمة لع  المعلمن  بيلعمل الجمع  مح تقدم ا مح  مالا ا، فضال  

لقد حةصت الصن  م  بالر ممةلعيل الث    الدعيلننة بن     مالا ا.
تجعل المعلمن  مدجيل لج الددس و الةلتنئ    هج على المعلمن  لالثيحان ،

لنصث  ا مميسكن  فيعلن  ف  اإلصالحيل لالدجدمدال الدة   ة، لتغننة  
لب يل نظةما ح ر الطالر لبةه العمل مح  نةما م  ال مال   فيلمميسكة 
ئت م  القدسال الث انة للمعلمن  لدساسة ممكالل   ف  تل  الممةلعيل حا 

لسيعدل ف  اإلبيبة   - سدخدام األسيلن  الد  تعلم ميحجةات ا الدساسنة، لا
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 ،لجمح الثنينيل لت لنل ي  لاألكاة هممنة م   ل  - ع  تايؤيت ا الث انة
اسدخدام تل  الثنينيل لد  نح هما ات ا الصفنة لتق  م ي، لومساا العالقيل 

 ال  نقة بن  هفكيس المئ ج لمميسسيت ا الصفنة. 
هممنة اكداير الثيحان  كم ي لفنة ا م       علىمتكد األبيس الئظة؛ للث  -

لث   الممكالل لت لند   المعل ميل المثيشةة على ماد   حجةال الدساسة
لقد ظ ة   الئظة يل الد  ل ي ت  نةمي المثيشة على ت ان  المميسسيل الدة   ة.

بةا  الث    الدعيلننة بن  المعلمن  لالثيحان  ف  كل م   إي ف   ل  بلن  
تقلنل الفج ة بن  الئظة ة   مئ ي   الد  كيج ال د  الةانا لالصن ، م لئدا 

ي تع    لالمميسسة، ب ن  يادطنح الثيحا ج ف  الجيمعة لمعلم  المداس  مع  
  الدغننة الدة  ؛. 

ف      تئيم  ايتجيع ف  علا   ،التشابه واالتفاق بين الخبرتين أوجه -ب
به لايتفيه ف  الدساسيل الدة   ة يمدهلبه الالدة نة المقيسنة ن   الد كند على 

به بن  بثةت  م لئدا لالصن  ف  يمدهلبه ال م  ح الث   الةام المقيسنة، 
 الث    الدعيلننة بن  المعلمن  لالثيحان  فنمي مل : 

تسايل تة نة المعلا ف  م لئدا حن  سعت م  تطثنق مف  م المعلا الثيح   -
لتط  ة الد به اإليجيب  ن     دام المعلا الثيح ،لوع ،إلى نمة الاقيفة الث انة

كمي امدمت الصن    الث    الدعيلننة بن  المعلمن  لالثيحان  لتئمنده. 
بيلمعلمن  كثيحان  لدط  ة اسدقاللند ا م  بالر معلم  المعلا لمط س؛ 

 المئيمج.
الل؛  ،لة المف  م األلسح لدة نة المعلاإبةا  الث    الدعيلننة ت ت مظ -

)ه ئي  الخدمة( ف   )قثل الخدمة( بمتسايل الددس    مدمج متسايل اإلعدام 
 مئظ مة مدكيملة.

بةا  الث    الدعيلننة بن  المعلمن  لالثيحان  لد قنق اإلفيمة المدثيملة م   إ -
ف  ال اقح لتع   مي المميسسيل الدة   ة  ت ان  إل  لص ي   ،هملاس كل مئ ا

 الددس  ،  ، س ا  على ماد   اإلعدام هلم  اآللنيل م  بالر عدم  الدعلنم ،
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م  ش ن ي ت  نح العالقة ال  نقة بن  المعيس  الئظة ة للثيحان   الد  ل 
لالمداس  بمكل  ،لالخثةال العملنة الد  يعييم ي المعلم ج ف  حجةال الدساسة

 عيم.  
لتضمئت   .يبيحا  ب صفه هممنة إكاير المعلا م يسال بدمدة تدعا ملسع  -
الد لنل لالد مل الئقد؛  الم يسال الديلنة: علىثةت  م لئدا لالصن  الد كند ب

العمل الجمع  ل  لمميسسيل المعلا الخيصة هل الممدةكة مح  نةع م  المعلمن ،
 تجيع اإليجيب  ن   الث  ،ايل  مح األبةا  المعئنة بيلعملنة الدعلنمنة، 

 لتق  ا األقةاج.  ،الدق  ا اللات ل  سدقاللنة الم ئنة،ايل 
بيةا  إتفانة هلبه الدميبه الايبقة بن  بثةت  م لئيدا لالصين  في   ل مك 

، Practical/Theorisingمف ي م الدئظنية العملي  الث    الدعيلننة ف   ي   
الل؛ يعكو هممنة الددقنق المئ ج  لمميسسيل المعلا لمعدقداتيه، لالد كنيد عليى 

للكيي   Clinician-Professional Modelت ظنييأل نميي  ج الطثنيي  الم ئيي  
للمعلييييا  حنيييي  اقدييييةاج الث يييي   القياميييية علييييى المعةفيييية بيلدييييدس و لالمميسسيييييل 

 ،لالثيحييي   ،لالخثنييية ،تكييي    المعليييا المد ميييل إليييى الم ئنييية ميييح الد ميييل، لصييي ي  
 .(72)لنظة يل مةبعنة شخصنة ،مادقال   االل؛ يط س تفكنة   ،لالمدكنأل

لالمدميميل الث انة بن  المعلمن  لالثيحان  ف  سنيه  ت افة سؤ ة ممدةكة  -
لبه   على ي ألمدا  الث    الدعيلننةت قنق   م  الاقة لايحدةام المدثيمر،

 لت ان  المميسسيل الدة   ة ب به عيم.  الخص ل،
لدعيلننة بن  المعلمن   ات فنة بن ة مدسسنة مايندة لماعمة إلبةا  الث     -

لع  مدمة؛ المداس  ل نةما م  المعئنن  بيلعمل  تق م على لالثيحان ،
  ع الئ عنة م  الث    على الدعلنم  لالدة  ؛ بيلمةملم اإليجيب  لئدياج مل 

 لت قنق همدا  العملنة الدعلنمنة بكفي ة لفعيلنة. ،الطالر لالمعلمن 
ل فايية لب يي  الدميييبه الايييبقن  فيي   يي   مف يي م المييداس  الم ب يية ن يي  

اإلمكينييل الدابلنية  الد  تعدمد على Change-Oriented Schoolsالدغننة
الييييلم  يمييييكل ج ل  ،إلبييييةا  الدغننييييةال فيييي  المييييداس  علييييى المعلميييين  لاإلماس يييين 
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مجدمعيييل الييدعلا الم ئيي ، ل ضييع ج بطيييل األما  ميي  هبييل تغننيية مميسسييييت ا 
لت قنيييق نديييياج هفضيييل. مميييي يعئييي  هممنييية تيييدس   المعلمييين  عليييى سصيييد نديييياج 

ل ا لتقننم يييي. كميييي يجييي  عليييى كيييل مدسسييية العميييل عليييى تصيييمنا نم  ب يييي هعمييي
الدئم ؛ الخيل ب يي، لوعييمة ال نكلية الاقيفنية إلمكينيت يي الدابلنية إلنجيي  عملنية 

  .(73)الدغننة لت ان  المميسسيل الدة   ة 
تخدلأل بثةة م لئدا ع  بثةة الصن  ف   االختالف بين الخبرتين:  أوجه-ج
 الئ   الديل :  ن  المعلمن  لالثيحان  علىالث    الدعيلننة ب بةا  إ

  عيلننة بن  المعلمن  لالثيحان  على بةا  الث    الدإتعدمد الصن  ف   -
مئه م  بلايل تدض لم  هحد هشكير مجدمعيل المعلا، لمي ب    الفعل،

ة  )م  هسيلن  تة ن  الدعلا الدعيلن بنئمي ت ظأل م لئدا  .للددس   للسش العمل
إلبةا   )م  هشكير مجدمعيل المعلا( لمداس  الدئمنة الم ئنة الخثنة(،

 الث    الدعيلننة بن  المعلمن  لالثيحان . 
تع    ايسدقاللنة الم ئنة   صن  م  بالر الث    الدعيلننة إلىتاع  ال -

بن  ال  ح الفعل    ب به عيمت قنق الد ا ج  لت د  م لئدا إلى للمعلمن .
 مايل  للمعلمن  ف  مميسسيت ا الدة   ة.  لالمفضل هل ال

لدعيلننيية فيي  بثةتيي  بييةا  الث يي   اإل مكيي  تفايينة ابييدال  ال ييد  ميي  
 Researchلالمميسسيةفي   ي   مف ي م العالقية بين  الث ي   ،م لئيدا لالصين 

Relationship /Practice   ي لتفدةض ملع العالقة هج العيلا حقنق  مدئ ع لفقي
يايييييند مييييلا  عئييييه. لفيييي  مجييييير الث يييي   الدعيلننييييةلبثييييةات ا لدصيييي سال األفييييةام 

 المف  م لصأل لتفانة لف ا عيلا ال نية/العمل للمعلا إل في  المعئ  لخثةاته.
م ييليل  لف  المقيبيل تايعى العالقية بين  الث ي  لالمميسسية إليى ال قي   عليى

ةال الدساسييية فييي   ييي   المعليييا للدكنيييأل ميييح الثن ييية الدعلنمنييية فييي  الميييداس  لحجييي 
  .(74)تص سع للظ امة

  على مميسكة المعلا كثيح  على ماد    بمكل هكثة تةك  بثةة الصن  -
لعلى معلم  المعلا لمط س؛ المئيمج على   ،المميسسة لالددس   ه ئي  الخدمة
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كة مد ا نة للمعلا  ف  حن  ت قق م لئدا مميس  .)قثل الخدمة( اإلعدام  مااد   
اإلعدام هل الددس   ه ئي  الخدمة ف  سنيه مئظ مة  على ماد   كثيح  س ا  

 مدكيملة لدة نة المعلا. 
هممنة الد به اإليجيب  لالمميسكة الفيعلة ف  الث      س ا اتفيق مي على  -

إي هج بثةة م لئدا تخدلأل ع  بثةة الصن  ف  ن ع لمسبة مميسكة   الدعيلننة،
بةا  ملع  إبيلم ج الدة  ؛ عئد  المعلمن  لالثيحان  ل نةما م  المعئنن  

ف  الث     ةفف  م لئدا تدئ ع األملاس لكلل  الف يل المميسك الث   .
لهللني    ،)كداعمن ( المداس  لمدمةل ،ج لالثيحا   ، ج المعلم  الدعيلننة، فمئ ي: 

همي ف  الصن  فدك ج  . )كمةاقثن  لماد لكن  لئدياج الث   ( لالطالر  ،األم س
 األكثة ف  معظا ممةلعيل الث    الدعيلننة للمعلمن  لالثيحان . المميسكة 

ف   ي   مف ي م الاينيه القي م      الايبقنتفانة لب   ايبدال ل مك 
National Context ، ل خيصييية بعدييييه الدييييس خ   ليييدللد  م لئيييدا لالصييين

 عة ييق فيي  صييئح الانيسيييل القياميية علييىف  لئييدا ملليية  ال تيييس ي لالانيسيي   
فييي  حييين  هج الصييين  مللييية  لالالمةك  ييية فييي  صيييئيعة القيييةاسل، ،لايييلطةتقيسيييا ا

 لسييلطة الجميعييية، الاييلطة األب  ييية،مفييييمنا مييي  بييالر تعمييل  ،يمةك  يية تيس خنييي  
 ،الة ا مي  ب ي م الد ي ر ن ي  الالمةك  ية علىل  ،لالدالال ال ةم  ايبدميع 

ةك  يية ي بيصيية مييح تثئيي  سنيسيييل ايقدصيييم ال يية، إي هج حك ميية الصيين  الم
 ،فييي  المثييييمسال لاللييي ااح المئظمييية ل يييلع الانيسييييل   اليييدلس الةاناييي  تيييتم؛  تييي ار 

لت بنييييييه تطيييييي  ة  ،تاييييييخنة الميييييي اسم المخدلفيييييية لخدميييييية همييييييدا  الدلليييييية بيصيييييية  
: إبمييي   قي ر، يمكي  اللم   يا مدفق لالئمل ال ك م  المة  ر. الصئيعيل بمي

لمسبد يييي فييي  الث ييي    ايبيييدال  بييين  م لئيييدا لالصييين  فييي  نييي ع الممييييسكةإج 
ايبدال  بن  الدللدن  ف  اإلميدم ل بني  مةبح ف  ب   كثنة مئه إلى ،الدعيلننة

 لييي  مييي  مسبييييل مدفيلتييية مييي  سييينطةة  مدةتييي  عليييى لميييي لالانيسييية لايقدصييييم،
كيل مي  ل قيفيل الددس و في   ،ع الدعلنا الجيم لت فنة ،لمعلظةل  ال ،الدللة

  م لئدا لالصن .
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تدطل  اإلفيمة م    ،المستخلصة من خبرتي هولندا والصين  المعطيات-د
- بثةت  م لئدا لالصن  ف  ابةا  الث    الدعيلننة بن  المعلمن  لالثيحان 

عدم م  المعطنيل هل المثيمئ  الد صل إلى - ي ألبعيم المئ ج المقيسج للفق  
العيمة الد  يمك  ايسدةشيم ب ي ف  ل ح اإلبيس المقدةج للث    الدعيلننة  

لف      الد لنل المقيسج أللبه المثه  بن  المعلمن  لالثيحان  ف  مصة.
   دم الث   المعطنيل الديلنة: ل  ،يبدال  بن  بثةت  م لئدا لالصن لهلبه ا

بيصة ملسع كثيح  هل ل لجدمدة لالمغيمةة للمعلا، الد كند على األملاس ا -
الثيح   فيلمعلا  - للنات  يية –لسنل للمعةفة، لاعدثيس المعةفة لسنلة 

للكئه م  يادخدم تل  المعةفة   لنو م  يمدل  الم  د م  المعةفة ف ا  
 . لتطثنق ي لف ا الدجدمدال الدة   ة ،ل  ظف ي لد ان  مميسسيته الن منة

م  بالر إبةا     تقلنل الفج ة بن  الث   لالمميسسة هل الئظة ة لالدطثنق -
الث    الدعيلننة بن  المعلمن  لالثيحان ، لالد  م  ش ن ي إ في  الطيبح  

ف  المداس  لت لنل ي ل لالمميسسيل الدة   ة العلم  على مساسة الممكال
م  نيحنة، لال د م  تجة دية الث    الئظة ة الد  تدا على ماد    

 الجيمعيل م  نيحنة هبة . 
الدةابل  الل؛ متكد على  ،تئمنة المعلا الثيح  ف  إبيس مف  م تة نة المعلا -

الددس   لمتسايل المميسسة ل  ،لالدكيمل بن  متسايل اإلعدام قثل الخدمة
 ه ئي  الخدمة. 

ا تئمنة الد مل الئقد؛ للمعلمن  لالد لنل اللات  لمميسسيت ا الدة   ة تم ند   -
 إلبةا  الث    الدعيلننة مح الثيحان  بيلجيمعيل. 

الد به اإليجيب  ن   إبةا  الث    الدعيلننة لألبةا  المميسكة ف  مال   -
 بيصة المعلمن  لالثيحان . ل ملا الئ ع م  الث    

  ، ل ةل على ت قنق الدكيفت ف  عالقيل المميسكن  ف  الث    الدعيلننةا -
 ألملاس لالخثةال فنمي بنئ ا. تدالر ا ع   فضال  
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م    ،تئ ع مسبة الد ا ج بن  الاقة لالالطة المخ لة للمعلمن  لالثيحان  -
بةا   إل  لمي يع د إلن ا م  ما  لنيل  ،يق م ج به م  هملاس بالر مي
 الدعيلننة.الث    

بن  المعلمن  لالثيحان  ف  متسايل تة نة  لن عه الدعيلج  استثي  مد  -
المةتثطة بم ئنة   لالةؤ   ،الديس ي تدضم : ،المعلا بالالة م  الع امل

 مدم ل بني الايادة.   لاأل ،ماسةنمي  اإلهل  ،المعلا
 لبحوث التعاونية بين المعلمين والباحثين مصر:  إطار مقترح ل)ثالثا(:  

ة  لالثيحان  ف  مصللث    الدعيلننة بن  المعلمن   المقدةجبيس اإليادئد 
هل بن  الث    الئظة ة   ،   لالدطثنقعلى تثئ  مثده الدقيسر بن  الث

–لالمميسسيل الدة   ة الن منة للمتسايل المئ   ب ي تة نة المعلا ف  مصة 
لت ان    ،إلى   يمة فعيلنة العملنة الدعلنمنة لص ي   - المداس  لكلنيل الدة نة

س ا  للمدعلمن  هل المعلمن  هنفا ا، لف ا هفضل لانيسيل   ،عملنة الدعلا
 لالعمل على تئفنلمي بيلص سة المالى. ،ت يالدجدمد الدة  ؛ لمثةسا

 من خالل المحاور التالية: طار المقترحاإلويمكن عرض 
الةؤ ة المادقثلنة للث    الدعيلننة بن  المعلمن  لالثيحان  بكلنيل الدة نة   -1

 ف  مصة.
 م ب يل الث    الدعيلننة بن  المعلمن  لالثيحان .  -2
 الدعيلننة بن  المعلمن  لالثيحان . مينيل نجيج الث     -3

  على الئ   الديل :ل عةض الث   الم يلس الايبقة تفصنال  
التعاونية بين المعلمين والباحثين بكليات التربية  الرؤية المستقبلية للبحوث  -1

 في مصر 
تايييددع  الةؤ ييية المايييدقثلنة للث ييي   الدعيلننييية بييين  المعلمييين  لالثيييييحان  

لالييةلابل بيين  الث يي      مصيية ايندثيييع إلييى بثنعيية العالقيييل يل الدة نيية فيي بكلنيي 
ثيملنييييية  الئظة يييية لالمميسسييييييل الدة   ييييية الدييييي  تدايييييا بيلدةكنييييي  لالدمئيمنكنييييية لالد

الثييحان  عليى قد مدفح بدايؤيل ب انة بدميدة ت في   فددس و المعلمن  لطالب ا
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المميسسيييل الدة   يية بطيييةه ي، ممييي قييد ي ايي  ميي  ي لمئ جنيي   ييثل هبةمييي نظة يي  
ل ايييدطنح المعلمييي ج ايبدنييييس مييي  بنئ يييي بميييي مدفيييق لت ب ييييل الميييئ ج  ،مدعيييدمة

 لحيبيل بالب ا لالانيقيل الدة   ة المديحة.
لف      الفكةة الاييبقة، تجميح الةؤ ية المايدقثلنة للث ي   الدعيلننية بين  

  ة القييياا علييى المعلميين  لالثيييحان  بكلنيييل الدة نيية فيي  مصيية بيين  هبعيييم الدطيي 
 Target-driven of higher education goalsهميدا  الدعلينا العييل  

الد  ل ي ت  نةات ي المثيشةة لانعكيسيت ي ال ا  ة على عمل المداس  بمكل عيم 
-Change المميكلة للميداس  الم ب ية ن ي  الدغننية لهما الج اني  ، م  نيحنة

Oriented Schools   في  هميدا  الدعلينا العييل ، فييلدط  ة مي  نيحنية هبية 
 :(75)يمك  هج مدضم 

المميسكة ف  الدعلنا العيل  ل ةامج لتئظنميل مساسنة هكاة  تئيم  -ه
 مةلنة لتثيمئي. 

لت ان    ،بيلدعلنا العيل الطالر  اسدخدام هسيلن  مخدلفة يلد يه -ر 
 المةاكة بن  الدعلنا الاين ؛ لالعيل .

لوعدام منيكل المايندة المةتثطة بيلددس     ، مدئ عةت فنة بةامج مساسنة  -ج
 لت سنح نطيه المتمالل المقدمة. ،لالدئ ع ف  بةامج الدكد ساع 

لتع      ،الدكيمل بن  الم د   العلم  لالم يسال الفئنة لالدخصصيل  -م 
ن   الددس و الم به م  بالر و م يسال هعضي  من ة الددس 

 الممكلة.
  ، ت قنق الدكيمل بن  المئيمج الدساسنة لمفيمنا القيبلنة للد ظنأل -ه

لتع    الم يسال الفةمية ف    ،على الددس و م  بالر الث    لالد كند 
 ال قت نفاه.

لالمميسسيل ف  الدعلنا  ،ممج مف  م ايسددامة ف  المئيمج الدساسنة -ل
 العيل .
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 ي الدة   ية ادئد ف  ت ان  مميسسيتهمي المداس  الم ب ة ن   الدغننة، فد
 :(76)على الج ان  الديلنة

اعدميم اإلمكينيل الدابلنة إلبةا  الدغننةال ف  المداس  على  -ه
ل ضع ج   ،يمكل ج مجدمعيل الدعلا الم ئ    المعلمن  لاإلماس ن  اللم

ي م  هبل تغننة مميسسيت ا لت قنق ندياج هفضل. مم  بطل األما  
. كمي  لتقننم ييعئ  هممنة تدس   المعلمن  على سصد ندياج هعميل ا 

على كل مدسسة العمل على تصمنا نم  ب ي الدئم ؛ الخيل  يج  
إلنجي  عملنة الدغننة    لوعيمة ال نكلة الاقيفنة إلمكينيت ي الدابلنة ،ب ي

 لت ان  المميسسيل الدة   ة.
اسدجيبة المداس  بمي مالاا ت د؛ ت دمدال الق   الخيسبنة، لت   ل   -ر 

تل  الد دييل إلى م ايي ل ي. لم  الع امل ال يمة ف  ملع العملنة: 
لالعالقيل المددابلة بن    ،لالمجدمعيل الم لنة لالدكئ ل بنة ،اآلبي 

 لكلل  تئمنة م ئة الددس و. ،ايقدصيم لالانيسةالئظا الايادة ف  
لاإلفيمة مئ ي ف  ت قنق   ،إعيمة ت بنه الع امل بعندة الصلة بيلمداس  -ج

لتع    القدسال   ،م  بالر تطثنق الالمةك  ة ،الج ان  سيلفة اللكة
 لت فن  ايبدكيسال. ،الم لنة

مييكلة   الم  ل  ديييج الييدمج بيين  األمييدا  الدط س يية للدعليينا العيييل  لالج انيي 
القيييدسة  لمعلمييين  لالثييييحان س  الم ب ييية ن ييي  الدغننييية هج يكييي ج لكيييل مييي  اللميييدا

اسيييدخدام ال قيييت ل عليييى: العميييل بصييي سة بنيييدة ت يييت لبييي ة الضيييغ   المخدلفييية، 
ت  ينح ل تثيمر الكفي ال لالخثةال مح اآلبة  ، ل  ،العمل المئدجل بمكل فيعل، 

 نمي بنئ ا.لتئانق األنمطة الث انة ف ،المفيمنا لتثيمل ي
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موجهات البحوث التعاونية بين المعلمين والباحثين بكليات التربية في   -2
 مصر 

تعدمد م ب يل الث ي   الدعيلننية بين  المعلمين  لالثييحان  بكلنييل الدة نية 
لال ييد  بيين  كلنيييل الدة نيية )متسايييل فيي  مصيية علييى  ييةلسة ت حنييد الةؤ يية 

اإلعيييييدام( لالميييييداس  )سييييينيقيل المميسسييييية لالدطثنيييييق(. ل معئيييييى ربييييية معيلجييييية 
في  تثييمر  مئظ مة تة نة المعلا ف  إبيس كل  شم ل  ي قق اينانيبنة لالديدفق

: المعلمييييين  مييييي  المعل مييييييل لنديييييياج الث ييييي   بييييين  بةفييييي  المعيملييييية الدة   ييييية
ممي مدةت  علنه تعيظا اإلفيمة م  ندياج الدئظنة ف  حل الممكالل  ،لالثيحان 

الن منييييية للمعلمييييين  فييييي  الميييييداس ، لفييييي  المقيبيييييل ت قنيييييق الم  يييييد مييييي  الم ئنييييية 
ميييح الثييييحان  فييي  ت اييين  مييي  بيييالر الممييييسكة الفيعلييية لال قنقنييية  ،للمعلمييين 

 ف  المدسسة. مهحجةة الدساسة س ا  مابل  ،مميسسيت ا الدة   ة
على لفيت ايندثييع ألممنية  - الث   الةام ف       –لتعمل الم ب يل 

الدييييي  فة يييييد ي بثنعييييية ، معيلجييييية القضيييييييي العيلقييييية بييييين  المعلمييييين  لالثييييييحان 
ي مييي للعييي  كيييل مئ  ،بالل ييييالمتساييييل لالاييينيقيل المخدلفييية الدييي  يعملييي ج مييي  
 بيألملاس المئ   ب ي اآلبة. لملع الم ب يل م :

كمميسسة ابدميعنة تع   ملكنة األفةام لألفكيس. ليبد  ،التفكير النقدي -أ
للمعلمن  م  بالر الث    الدعيلننة م  اكداير م يسال الف ع  

نة  الفكةة لالديم قةابالد  تامح بيلدعدمية ف  تئيلر  ،لالمئطق لاإلبداع
 .(77)ف  ت لنل ي

  الد  مدثع ي بئي   ، لد ان  المميسسيل الدة   ة ؛الرؤية الفكرية المدروسة -ب
  Whiteheadمند  لممكلة الث انة. لف  ملا الانيه، يقدةج لامت على ا

 ا بةج الاتار م   ، على القنا الم ملة ف  المميسسةهممنة الدعة  هلي  
ي ف  الث   قثل المعلا: كنأل يمكئئ  ت ان  مميسسد ؟  ا المض  قدم  

 .(78)يلفمل هل اندظيس ال ل ر الخيسبنة م  اعدةافه بالدعيلن  بدي  
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ف   لنات م يمدة م  حن  مي تعثة عئه  خصوصية الظاهرة التربوية،  -ج
ةة الدة   ة على  مساسة الظيمابدميعنة، لم   ا يك ج الد كند عئد م  قنا 

 .(79)م  الدةكن  علن ي لدفانةمي علمني بدي   ،ف م ي لدغننةمي
الل؛ م فة األبة  ، الدور الثقافي والمفاهيمي للبحوث التعاونية -د

لتط  ة   ،الدفانة ة الد  تل ا المعلمن  إعيمة الئظة ف  مميسسيت ا
 لم اقف ا تجيع الدعلنا لالدعلا.  ف م اتعمنق ل 

فيلثيحا ج ف  كلنيل الدة نة لالمعلم ج ف  التكافؤ والتوقعات المنطقية،  -ه
، لعئدمي يجمع مي ممةلعيل المداس  يعمل ج ف  سنيقيل مخدلفة

الث    الدعيلننة مثده كل مئ ا ف  معةفة بثنعة اآلبة، ل قةس ب سج  
Borg  م قأل هبل لعطي  "هج الدعيلج يج  هج يك ج م  بالرgive –

and-take situation،   يا م م  بالله المع س بيلدكيفت لالدثيملنة
ة سلنمة بن  الثيحان   مك نيل هسيسنة لثئي  عالقبيعدثيسمي  ،لالملكنة

 .(80)لالمعلمن "
 فيلث    الدعيلننة ت ف  الال ارأس المال التدريسي ومهنية المعلمين،  -و

لت فة فةل الدعلا المادمة لدط  ة م يسات ا   ،الددس ا  الجند للمعلمن 
 صيح   ل  مسبة عيلنة م  الاقة ف  قدسة المعلمن  على  ل الم ئنة، 

 ت ظنأل تل  الم ئنة ف  مميسسيت ا الن منة مح بالب ا لف  المدسسة.
 ضمانات نجاح البحوث التعاونية بين المعلمين والباحثين بكليات التربية  -3

 في مصر 
ج ال ييدم  لالكديبيية عيي  هممنيية الث يي   إ :تجييدس اإلشيييسة ابدييدا  إلييى القيي ر

بين  المعلميين  لالثييحان  بكلنييل الدة نية فيي  مصية هسي ل ميي  لقنمد يي الدعيلننية 
الد ب ييييل اإليجيبنييية نجيييد هج بئيييي  عالقييييل لرلنييييل الدعييييلج فنميييي بنيييئ ا. ليييلل  

هج ل  الدطيييي  ة،لالدفيييييما المدثيييييمر لالد قعيييييل المعق ليييية فيييي  حيبيييية ميسيييية إلييييى 
في  حيبية إليى اسيدنعير  - على لبه الخص ل  -الثيحان  ف  كلنيل الدة نة 

لاكدايييير م ييييسال الد اصييييل  ،لتقيييدمة عميييل المعلميييين  فييي  الميييداس  المصيييية ة
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نجييييج الةؤ ييية المايييدقثلنة  الفعيلييية مع يييا. لتعيييةض الدساسييية لعيييدم مييي   يييمينيل 
إلبةا  الث    الدعيلننة بن  المعلمن  لالثييحان  بكلنييل الدة نية في  مصية في  

لالصييين  فييي  ميييلا م لئيييدا كيييل مييي   ، لبثيييةةالئظة يييةمييي  األبييية  ييي   اإلفييييمة 
المجييير، ل مييي مدفييق لالايينيه الدة يي ؛ لت ب يييل تطيي  ة الدعليينا المصيية؛، لمييلع 

 الضمينيل م :
  ، بةنيمج الدة نة العملنة للطالر المعلمن  بكلنيل الدة نةف  إعيمة الئظة  -

لالممةفن  على الثةنيمج، لنضا ف    ،لالثئنة الد دنة ،األمدا  :م  حن  
   )المعندم اإلشةا  على مجم عيل الطالر من يل الددس و المعيلنة 

  على الم يسال ل ل  لددس   الطالر المعلمن ،لالمدسسن  المايعدم (
العملنة ن اة حقنقنة للدعيلج  لاألنمطة الث انة، لنصثح بةنيمج الدة نة 

 الث ا  بن  الطالر المعلمن  لالثيحان  بكلنيل الدة نة.
اتنجنيل للددس و ف  كلنيل الدة نة قيامة لم ب ة ن    سدة ت ظنأل إ -

 و  ك  ألعضي  من ة الددس الث   ، فإلى بين  الم ي ةال اإللقيانة، يم
 ،للع  األملاس ،لتثيمر األملاس ،سدةاتنجنيل العصأل اللمئ اسدخدام إ

بيصة الد مل   ،لطالر الث انة للقدسال لسدةاتنجنيل الم ف ة ل نةمي م  اإل
 لالدفكنة الئقد؛ فنمي يقدم ل ا م  مقةسال مساسنة.
 ،كيميمنية للمعليا الجييمع ل مك  ايسدةشيم ف   ل  بمعييمنة المميسسية األ

 عد ي ال ن ة الق منة لضميج ب مة الدعلنا لايعدميم ف  إصداسمي األلر الد  ل 
، اشييدمل المعنيييساج الاييين  ففيي  مجييير الدعليينالاعدميممييي   لييدلنل تقيي  ا الجيمعيييل 

 :(81)مي مل  لالايل  على
،  الدعلنا لعملنة الجند  الدخطنل م   الجيمع   المعلا تمك  : الثاني المعيار

 :المتشةال 
 .المخدلفة الدعلا لم اقأل يخطل •
 .الطالر  احدنيبيل      ف  تعلنمنة بطة يصما •
 .المخدلفة لالدعلا الدعلنا لعملنيل  األبل ب  لة يبطط   يضح •
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 .لالدعلا الدعلنا ألنمطة األبل قصنةة يبطط   يضح •
 .مدئ عة تعلنا سدةاتنجنيل إ يسدخدام يخطل •
 لالاقيفنة لالميمية الثمة ة اإلمكينيل  مدغنةال      ف   بططه يط س •

 المديحة. 
 :، المتشةال المخدلفة الدعلنا بةه  م  الجيمع  المعلا  تمك : الثالث المعيار
 .لبالبه لدخصصه المئيسثة الدعلنا بةه  ي دم  •
 .الدعلنم  الم قأل لطثنعة بثقي المخدلفة  الدعلنا بةه  م ظأل •
  ة.الةابع الدغلية      ف  لالدعلا الدعلنا لبةه  اسدةاتنجنيل  يعدر •

  ، الدئ ع ف  هسيلن  تق  ا الطالر المعلمن  بكلنيل الدة نة ف  مصة -
لالدخفنأل م  ايعدميم على   ،لايعدميم على الدق  ا الدك  ئ  لالمادمة

بيلث     ايمد ينيل الدقلندية المقيلنة إلى تكلنأل الطالر المعلمن  
لتق  ا   ،لاسدخدام هسيلن  الدق  ا اللات  ،لال  يسال المنداننة ،الجميعنة
 األقةاج. 

اسد دا  مقةس مساس  بدمد  م  مقةسال كلنيل الدة نة ف  مصة، على   -
الائة الايننة ت ت   لطالر  - ال  لئديةالخثةة لعلى  ةاس  –هج يقدم 

عئ اج "المعلا الثيح : مدبل إلى الث    الدعيلننة" ب د  تئمنة  
لالث     ،الر المعلمن  ن   الث   بمكل عيمايتجيميل اإليجيبنة للط

 الدة   ة الدعيلننة بمكل بيل.
تمكنل لجئة ق منة تيبعة لل ن ة الق منة لضميج ب مة الدعلنا لايعدميم   -

قح على عيتق ي  الد  يل  ،ف  مصةتضا ممالن  ع  الكنينيل الدة   ة 
 ، ةالما  لنة ع  مئظ مة تة نة المعلا ف  مصة، مال: كلنيل الدة ن

لالمةك  الق م  لالمد ينيل   ،لالمةك  الق م  للث    الدة   ة لالدئمنة
لمةك  تط  ة المئيمج، لممالن  ع  المعلمن  م  كل   ،لالدق  ا الدة  ؛ 

 الانيقيل الجغةافنة. ل ع د ل لع اللجئة الم يم الديلنة:
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صني ة منايه ألبالقنيل الث    الدعيلننة بن  المعلمن  بيلمداس   •
 ان  بكلنيل الدة نة ف  مصة.لالثيح

الث    الدعيلننة بن  المعلمن    سسا بة طة ب انة لممةلعيل  •
لالمقيبالل  ،لايسدثنينيل  ،على الدساسيل المنداننة بئي    ،لالثيحان 

لبيصة المعلمن    ،ف  الث    الدعيلننةالم ب ة للف يل المميسكة 
 لالثيحان . 

ف      الخة طة الث انة   الفعلالم  د م  ب    إبةا  الد به ن    •
ا ألممند ي لفيعلند ي ف  الد صل لف ا الظ امة  نظة     ل ل الايبقة

ممكالل ملم سة هل حل  ،الدة   ة الفةمية م  هبل الدغننة لالد ان 
ج كل الث    الدة   ة  هلف  حن   ف  مميسسيل المعلمن  الدة   ة.

    الفعل ل ي إي هج ب ت ان  المميسسيل الدة   ة، ت د  إلى
لحل ي ع   ،ت دمد الممكالل الدة   ة :بثنعد ي الخيصة م  حن  

بة ق المعلمن  لالمميسسن  هنفا ا للنو م  قثل الثيحان   
 ،الددس ول ممي يعمق م  ف ا المعلمن  لعملند  الدعلا  المدخصصن ،

م  بالر مميسكة ل  ،دنح ل ا اإلس يم ف  هسي  المعةفة الم ئنة ل 
م  بالر نمة المقييل  ، هل حدىالئدياج مح  مالا ا لالمدسسة ككل
 .(82)ف  الدلس يل لالمجالل العلمنة

إصداس لت   ح كدنثيل ملس ة ع  هما الخثةال الدللنة لاإلقلنمنة   •
المعلمن  لالثيحان   ف  إبةا  الث    الدعيلننة بن  لالم لنة الئيب ة 

ندياج ملع الخثةال ف  سنيقيل لمد  إمكيننة تعمنا  ،بكلنيل الدة نة
 تة   ة هبة . 

 ،إقيمة لسش عمل لدفعنل العالقيل الائيانة بن  المعلمن  لالثيحان  •
لتئمنة األنمطة الث انة للمعلمن  إلكايب ا م يسال المعلا الثيح   
القيمس على الد مل لالئقد اللات  لمميسسيته الدة   ة كخط ة هللى 
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لحل ي بص سة علمنة م  بالر الث     ،الممكالل يسدمعيس 
 الدعيلننة مح الثيحان  بكلنيل الدة نة. 

الددس   لت   ل لحدال  ،الثن يل المايندة بيلمداس  المصة ة ت فنة -
بيلمداس  إلى حي ئيل لممةلعيل الث    الدعيلننة بن  معلم  كل 

 مدسسة لالثيحان  بكلنيل الدة نة. 
 س  المصة ة م  بالر:تئمنة سه  المير الددس ا  بيلمدا -

ال قت( ع  المعلمن  ف  مقيبل  ل  ،تخفنأل هعثي  الددس و )الطيقة •
حض س اللقي ال لالامنئيسال العلمنة لألقايم األكيميمنة لالدة   ة  

 بكلنيل الدة نة. 
لالة ل بن  مي يق م به   ، إعيمة منكلة نظيم األب س لالدةقنيل للمعلمن  •

اته، لمي ي صل علنه م   المعلا م  ب    لماد   لن عنة قةا 
 ح اف  لتةقنيل.

تثئ  رلنيل الدق  ا الد  تع   الماي لة الم ئنة للمعلمن  بيلمداس   •
م  بالر  بيلمعيمنة الم ئنة المصة ة  حن  مةتثل تقننا المعلا

 لدك    مجدمح  لص ي   ،لتقننا مجم عة األقةاج الماي لة الم ئنة،
 المعلمن  الم ئ  بكل مدسسة.

من  تد مل ل اسة الدة نة لالدعلنا تكيلنأل الد يه المدمن    م  المعلهج  •
 لالدكد ساع(. ، ةامج الميبادنةل  بيلدساسيل العلني )الدبل ميل،

إلى بين    Researcher Teacherالثيح  اسد دا  ف ة المعلا  •
  ، لالخثنة ،لالمدمك  ،لالكأل  ،لالئيم  ،ف يل المعلمن : ال دم  
يييل المطل  ة ل ص ر المعلمن  على ملع  لل ح إبيس عيم للكف 

 الف ة. 
م    يفة ق   و األمئي  بيلمداس  المصة ة لدضاإعيمة الئظة ف  تمكنل مجيل  -

إلحدا  الم  د م  الدقيسر ف  الةؤ  للب يل   ،كلنيل الدة نة م الثيحان  
 الئظة بن  متسايل مئظ مة تة نة المعلا ف  مصة. 
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ضي  ال ن يل المعيلنة بكلنيل الدة نة تمكنل فةه للمايندة الث انة م  هع  -
ه ئي  إبةا  ممةلعيل  -تد دم م يم ا  ،)معندم  لمدسسن  مايعدم (

ف  العمل   - الث    الدعيلننة مح المعلمن  ف  المداس  المصة ة
لالد اصل   ،تقديا الدعا اإللكدةلن ل كمناة   لمةاقثن  لألنمطة الث انة، 

 مح المعلمن  لالثيحان  بيسدخدام تكئ ل بني ايتصير المديحة.
ف  فةه   -بكلنيل الدة نة ف  مصة –هج تك ج مميسكة ال ن يل المعيلنة  -

 الث انة  م  مدطلثيل مساسد ا لثةامج الميبادنة لالدكد ساع. المايندة 
   م  هج تك ج المميسكة ف  الث    الدعيلننة مح المعلمن  ف  المداس  -

م يلس تقننا األنمطة العلمنة ألعضي  من ة الددس و بكلنيل الدة نة ف   
 هسدي .ل  ،مصة عئد الدةقنة لدسبة هسدي  مايعد 
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