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المدارس  لمعلميالتنمية المهنية  لتحقيقمدخل : مجتمعات التعلم
الواليات المتحدة األمريكية  خبرتيعلى ضوء مصر  فيالثانوية العامة 

 وسنغافورة
 

 *حسنية حسين عبد الرحمن
 

 الملخص:
نهم من ا في نجاحهم؛ إذ تمك  رئيسا  وحاسم  ا عنصر   تعد التنمية المهنية للمعلمين

من أنسب المداخل مجتمعات التعلم يم، وُيعد مدخل التدريس وطرق التقو  تطوير أساليب
التي يمكن تطبيقها في تدريب المعلمين، كما أنه مناسب لمتطلبات القرن الحادي 

يدية في والعشرين؛ فهو ُيخفف من عزلة المعلمين ويقضي كذلك على المعوقات التقل
مما يؤثر على التعاون  ؛صص للتدريب(التدريب )والتي تتمثل غالبا في قلة الوقت المخ

وأسس  مجتمعات التعلم المهنيةمفهوم والتفكير بإيجابية، لذا هدف هذا البحث إلى تعرف 
في كل من الواليات المتحدة األمريكية  هاوواقع تطبيق اخصائصهو ها، وأهدافها ئبنا

هنية تنمية الملتحقيق التفعيل تطبيق مجتمعات التعلم كمدخل من أجل صياغة  ؛وسنغافورة
 .مصر فيالمدارس الثانوية العامة  لمعلمي

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 الفيوم جامعة التربية،  كلية المقارنة، التربية مدرس *



 تنمية املهنيةمجتمعات التعلم: مدخل لتحقيق ال                                                           حسنية حسين عبدالرحمن د/

 2018  ديسمبر   - العاشر العدد                                                               ISSN 2682-3497مجلة التربية املقارنة والدولية 

264    

Learning Communities: An Introduction to Professional 

Development for General Secondary School Teachers 

in Egypt in the Light of the Experience of the United States of 

America and Singapore 

 

Abstract 
The professional development of teachers is a key element in their 
success. They enable them to develop teaching strategies and 
methods of assessment. The learning communities’ approach is 
one of the most appropriate approaches that can be applied in 
teacher training. It is also suitable for the requirements of the 21st 
century; it alleviates the isolation of teachers and eliminates 
obstacles; therefore, the purpose of this research is to define the 
concept of the professional learning communities, the foundations 
of their construction, their objectives, characteristics and application 
of professional learning communities in both the USA and 
Singapore Its formulation in order to activate the application of 
learning communities as an input to achieve professional 
development for teachers of public secondary schools in Egypt. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 تنمية املهنيةمجتمعات التعلم: مدخل لتحقيق ال                                                           حسنية حسين عبدالرحمن د/

 2018  ديسمبر   - العاشر العدد                                                               ISSN 2682-3497مجلة التربية املقارنة والدولية 

265    

 فيالمدارس الثانوية العامة  لمعلميالتنمية المهنية  لتحقيقمدخل : مجتمعات التعلم
المتحدة األمريكية وسنغافورةيات الوال خبرتيعلى ضوء مصر   

 

 *حسنية حسين عبد الرحمن
 مقدمة:

على عاتقه عبء كبير  يقع إذيمثل المعلم حجر الزاوية في العملية التعليمية؛ 
المختلفة وأعمارهم  بسيكولوجيتهمكيفية التعامل مع الطالب : يفيتمثل  ،داخل الفصل

تختلف الصورة الجديدة للمدرسة  وحيث .بالمتفاوتة، وكيفية توصيل المعلومة إلى الطال
يختلف  ؛ وعليهكمجتمع تعلم مهني عن الصورة التقليدية للمدرسة المتعارف عليها اآلن

، فهو بتدريسها الصفوف التي يقوم ستوى على م ر المعلم داخل مجتمع التعلم المهنيدو 
ى مستوى لعو  ،هني عموما  في تحويل المدرسة إلى مجتمع تعلم م هاما  دورا   لعبي

بيئة صفية مناسبة ومالئمة الحترام النقد ل ه توفير ؛ بعلى وجه الخصوص الحجرات الدراسية
  .(261، 260 ص، 2015أحمد محمد،  )إكرام اآلخرينوتقبل آراء 

ولية عن ئم بالمسلتعاون بين المعلمين على الرضا الوظيفي وشعورهفة اثقا وتؤثر
أن غياب ثقافة التعاون،  كماالمدرسة. بناء ثقافة إلى إعادة  تعلم طالبهم، وحاجتهم كذلك

عور ترك أثره على شاإلسناد من األقران عند الحاجة، يوعدم توفر آليات لتقديم الدعم و 
من الفشل، وعلى شعورهم بأن عليهم وحدهم تحمل  هم خوفالمعلمين بالعزلة المهنية و 

يز  بن عبد العز لك عبد هللا)مشروع الممسؤولية القرارات التي تتعلق بعملهم وتبعاتها 
 .(11 ص، 2014 التعليم،لتطوير 

 ،ا في مفاهيم التعليم باتجاه دعم "التعلم"ن تحوال  جذري  ان األخيـر اكما شهد العقد
التعليم  فلم يعدتلبية الحتياجات سوق العمل.  ؛ات الفكرية والتطبيقيةوتنمية المهارات والقدر 

الحصول على التـرقية واأللقاب علمية أو التدرج في ا بهدف الحصول على الشهادة المرتبط  
العلمية، بقدر ما أصبحت الشهادة العلمية تقاس في ضوء المهارة والتميـز في مواقع 

وتدريب منهجـي داخل ورش ومختبـرات المؤسسات  ،ةالعمل، انطالقا  من ممارسات فكري

 
 الفيوم جامعة التربية،  كلية المقارنة، التربية مدرس *
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در )صالح عبد القا .عملا أكبـر ومجاالت أرحب في سوق الفرص   تهيئالتعليمية التـي 
  (13، 12 ص، 2017، النعيمي

الكتب والمراجع،  فين المعارف والمهارات الحاسمة لعملية التعليم ال توجد إوحيث 
ا ما تظل حبيسة لدى كل اتهم اليومية التي غالب  خبرات المعلمين وممارس فيبل تكمن 

طويرها بفتح قنوات منهم، وأهم اآلليات والطرق التي تساعد على جمع المعارف وت
استخدام  فيأخرى التعاون  ناحية، ومن ناحيةاالتصال بين المعلمين لتبادل األفكار من 

م مجتمعات التعلعليه ُتعد مطبقة لزيادة فاعليتها. و ال االستراتيجياتجديدة، وتطوير  طرق 
عبد  )مشروع الملك عبد هللا بنسياق العمل  فياإلطار األكثر فاعلية للتنمية المهنية 

 .(11 ص، 2014 التعليم،العزيز لتطوير 
تحديد مالءمة كل نوع من الممارسات  فيوتلعب مجتمعات التعلم المهنية دورا  

ا تؤدي مجتمعات التعلم المهنية دور للسياقات المختلفة لعملية التعليم والتعلم، كم
ويؤدي العمل  وتجعلها مشتركة للجميع. ،ن الخبرات الخاصة لألفرادالمنظومة التي تؤم  

ثرها على تعلم دراسة البيانات الناتجة عن تقييم الممارسات وأ في -لتأمليالتعاوني ا
 ،شتركإلى تحويلها إلى معلومات ومعارف تساعد على تطوير الفهم الم -الطالب

)مشروع الملك عبد واستخالص الدروس والعبر والمبادئ الرئيسة التي تحكم عملية التعلم 
 .(21 ص، 2014 التعليم،عزيز لتطوير هللا بن عبد ال

بسبب  ؛االحتياجات التعليميةتحديد  فيكثر أهمية األ هي المحادثة المهنيةكما ُتعد 
ن و صبحيُ التعليمية، وبالتالي  الحتياجاتهم  الذاتيم اختياره في لعبه المعلمون يالدور الذي 
كجزء ال  هنيةلتعلم الممجتمعات اة ممارسة أصالمفهوم  هذا يدعم و ا لطالبهم. أكثر وضوح  

 , .Godlesky, L. E)التطوير المهني المضم ن في الوظائف  أي ؛يتجزأ من العمل
2018, p. 36). 

ه واحترامه أكثر بكثير من أوضاع صعبة تمس مكانت المصري  المعلم يعانى وحيث 
صعبة  ، ومع ذلك فهو يواجه مهماتىمن يعانيه المعلمون منذ نصف قرن مضم

قد تدهورت ظروف عمل الماضي؛ فعما كان عليه الوضع في ، ثر تعقيداومسؤوليات أك
التي من شأنها  ،المعلمين وافتقر تدربيهم إلي الحافز واألحوال االجتماعية والمهنية الجيدة 

بدأ النظام التعليمي في بعض الدول كما علي تحقيق قفزه واسعة إلي األمام،  ممساعدته
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أو شهادة تربوية  دئين لم يحصلوا علي أي تدريب تربوي العربية باالستعانة بمعلمين مبت
)منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( واألمانة العامة إدارة التربية   قبل الخدمة

أن ما يصل إلى الفصل الدراسي من  عالوة على. (9 ص، 2008والتعليم والبحث العلم، 
 في%من الدعم واإلسناد  95 نن أحي فيتكاد ال تذكر،  هتنسب للمعلم النظري  التدريب

)مشروع الملك عبد  .الفصل الدراسي فيبيئة العمل وتدريب األقران يؤثر على أداء المعلم 
  .(13 ص، 2014 التعليم،هللا بن عبد العزيز لتطوير 

بوجود فجوة واسعة اليوم بين خصائص ومهارات المعلم الذي  يوحى الذياألمر 
وخصائص المعلم الحالي في المدارس  ،لراهنوالمعرفة االمعلومات تتطلبه ظروف عصر 

تمام بدور أنه آن األوان لاله إلىاإلشارة  -حل  بل المُ  -وأصبح من الضروري  ؛العربية
أساس العدالة في التعامل مع هذه الفئة المهنية التي  علىقط ، ليس فالمعلم، ومهنة التعليم

بل ألنهم يشكلون عامال حاسما  في أي  ،ايا مهم  اجتماعيا  ووطنيا  ومهنتؤدي دورا  
)منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( واألمانة العامة  للتنمية البشرية إستراتيجية

  (9 ص، 2008، يدارة التربية والتعليم والبحث العلمإل
 :مشكلة البحث

التعليم الثانوي وافق المجلس األعلى للتعليم قبل الجامعي على مشروع نظام 
لى ثالث سنوات )يستخدم فيه الطالب التابلت كوسيلة تعليمية عدل بنظام التقييم عالم

 (2018 يحيى،)وفاء  حديثة أكثر تطور ا
ل بنظام التقييم على ثالث سنوات مشروع نظام التعليم الثانوي المعدنظرا  لحاجة و 

 فيالمعلم واقع تأهيل مع  ال يتسقلمعلم على درجة عالية من التأهيل، األمر الذى قد 
 للقياممعلما  تعد إذ يشير الواقع إلى أن برامج إعداد المعلم بكليات التربية  ؛الحاليلوقت ا
م للقيام باألدوار المتعددة ففاعليتها محدودة في تأهيل المعل وبالتالي ؛دور نقل المعرفةب

المواقف مبتكر يقوم بحل المشكالت، و  –ناقد  –قعة منه عند اشتغاله بالمهنة )ميسرالمتو 
الصعبة أو األزمات، واتخاذ القرار، واستخدام األساليب التكنولوجية الحديثة وإدارتها، 

، 17 ص ،2010) محمد أمين المفتي،  لمثال ...( وهذا على سبيل ا-وإدارة الوقت 
، فضال  عن أنه على الرغم من توافر بنية تحتية هائلة للتدريب لدى قطاع التعليم (18

 .(47 ص، 2014)وزارة التربية والتعليم، هااستغاللتحتاج لحسن ال أنها قبل الجامعي؛ إ
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والتي توضح وجود طموحات لدى القائمين على السياسة بالرغم من جهود الوزارة، و 
 مجال التنمية المهنية لمعلميتتعلق بإجراء العديد من اإلصالحات في  مصرالتعليمية في 

ظهور الحاجة إلى العمل و  ،متكاملتحقيق التعليم الوالتي تهدف إلى  ،التعليم قبل الجامعي
جمهورية مصر العربية تدريبات التعلم النشط داخل مدارسها؛ ذلك التدريب  وتبني ،كفريق

كل  فين الل اجتماع المعلمين المتخصصية؛ من خة الصفيالذى يعتمد على المالحظ
سة، والمدرس األول، شهر برئاسة مدير المدر ال فيمرة واحدة بحد أدنى مادة دراسية 

وتبادل الممارسات التربوية الجيدة  ،لتدارس سبل تطوير تدريس المادة  الفنيلموجه وا
 صم، 2011ة والتعليم ، )وزارة التربي والتخطيط لتفعيل متطلبات التدريس الفعال ،بينهم 

6)  . 
قل من مستوى الطموحات التي تم تنفيذها أ نه من المالحظ أن هذه اإلصالحاتفإ 

 تظهروهنا  .ليست بالكفاءة المطلوبة إلحداث التغيير والتطويرعلى المستوى النظري، و 
 وبين التطبيق ،في عدم التزامن في درجة التغييرات على المستوى النظري  البحثمشكلة 

 :اإلصالحات، وعليه تتمثل المشكلة فيالفعلي لهذه 
 :(Change) التغير .أ

حيث يتمتع  ؛حو اقتصاد المعرفةوجه نوالت ،ويتضمن نواتج االنفجار المعرفي
 ص، 2016)محمد عبد الرحمن فهد الدخي ل،  مجتمع المعرفة بمجموعة خصائص أهمها

وتكوين منظمات  ، Specialized Knowledge التخصصية:: المعرفة (306: 304
 Team وظهور الحاجة إلى العمل كفريق ، Learning Organizations التعلم:
work، االستقصاء جة إلى مهارة وبروز الحا Inquiry ،  وتزايد أهمية التعليم مدى
واالستخدام المكثف لتقنيات االتصال  ،Life Long Learning الحياة
، وإجراء العديد من يم المتكاملالتعل وتحقيق:Condense use of ICT وماتوالمعل

، فضال  عن تيجيةا في السياسة التعليمية والخطط االستراوتضمين ذلك نظري   ،اإلصالحات
التعلم  "م، قد تبنت هدف2020أن استـراتيجية البنك الدولي المعنية بالتعليم حتـى عام 

البشرية من أجل تعزيـز إذ أكدت أهمية "االستثمار في معارف ومهارات الكوادر  ؛للجميع"
معنية )فريق إعداد استـراتيجية البنك الدولي ال حيث تلخصت مؤشراتها فيما يأتي ؛"التنمية
  :، باتجاه تحقيق هذا الهدف(10 -1 ص ص، 2011، يمبالتعل
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 الدراسة.هدف التعل م للجميع، ما بعد مرحلة  -
 التعليم مفتاح تحقيق التنمية والنمو. -
حات التعليم على المسـتوى ات جودة عالية إلصالبناء قاعدة معرفية ذ -

  .العالمي
اســتثمر بذكاء، واســتثمر  ،ااســتثمر مبكر  أ "ا لمبدالتعليم مدى الحياة وفق   -

 ".من أجل الجميع
 :(No Change) ريالالتغي  .ب
 منها أن تؤديه من دور التدريب بالمدارس في أداء ما كان مأموال  فشل وحدات  •

ي؛ فتم اختزالها في ة نوعية في أداء العاملين بالحقل التعليمهام في إحداث نقل
أو البعيدة كل البعد  ،المحتوى  مجموعة من السجالت والدورات التدريبية ضعيفة

 .(2016)أحمد سعد،  يةعن االحتياجات الحقيقية للعاملين بالمؤسسات التعليم
االستفادة  :ثلم ،غياب بعض الممارسات المهنية المفيدة في المدارس المصرية •

كحضور المعلمين حصص بعضهم للتعلم من بعضهم  ،من خبرات اآلخرين
 .(527 ص، 2009د، )إيمان زغلول راغب أحمالبعض 

قمتها نظام الثانوية الرؤية المستقبلية لتطوير منظومة التقويم التربوي، وعلى  •
فضال  عن والذي يعد أهم أولويات التعليم في المرحلة المقبلة،  ،العامة الجديد

مشكلة الدروس  يتفش وة علىغياب التوظيف األمثل لتكنولوجيا التعليم، عال
 .(52 ص، 2014والتعليم،  )وزارة التربية الخصوصية

أو  ون سواء المعلم ،العاملين مهنيا  قصر مدة البرامج المخصصة لتدريب وتنمية   •
 ،إلى أسبوع حيث تصل أطول فترة لتلك البرامج في الواقع ؛القيادات المدرسية

وهي فترة غير كافية لتعديل وتحسين الممارسات التدريسية واإلدارية والقيادية 
 ص، 2008)إيمان زغلول راغب أحمد،  مية كفاياتهم المهنيةللعاملين أو لتن

401 ،402). 
، من خالل رؤية مرحلة التعليم الثانوي  مناهجغياب االهتمام بالتحسين الكيفي ل •

ي يمكن تبنيها، وتطوير ير القائمة، والنظرة المستقبلية التنقدية لعمليات التطو 
 تفعيل قلةو  ،ائل التقنية لهوالتعليمي والبد المطبوعالكتاب المدرسي بشقيه 
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، كجزء هام وضروري الستكمال عمليات التعليم إن وجدتاألنشطة المدرسية 
 .(52 ص، 2014)وزارة التربية والتعليم،  والتعلم 

سوء  م على التعليم قبل الجامعي إلىريخي لإلنفاق العاويشير التطور التا •
مخصص لألجور توزيع المخصصات المالية، من حيث ارتفاع نسبة ما هو 

ثرت أاست فاق االستثماري؛ فقدوالمكافآت من إجمالي الموازنة مقارنا  باإلن
 – 07/2008األجور نسبة متزايدة من هذا اإلنفاق خالل الفترة 

من إجمالي موازنة القطاع  ٪89٪: 84ت من نحو ؛ حيث زادم11/2012
 وذلك تحت ضغط ،٪ في السنة األخيرة 89لسنة األولى إلى نحو في ا

زادت التعليم؛ وعليه فقد  قطاع في كررة بتحسين أجور العاملينالمطالب المت
والعام  م"2012/ 11" وتيرتها في العام األخير من الخطة الخمسية السادسة

وكذلك  ،اصر اإلنفاق الجاري لمقابل فقد تراجعت باقي عنالتالي لها، وفى ا
جملة % من  16من نحو  (اإلنفاق االستثماري )اإلنفاق على المشروعات

%في السنة التالية  11اإلنفاق العام على التعليم قبل الجامعي إلى نحو 
أن سياسات  للخطة الخمسية السادسة، وهو ما يعبر من ناحية أخرى عن

تمام للمجاالت المختلفة في لم تعط نفس القدر من االه المالية العامة
 ،ة عن عنصر العملباستثناء األجور، وهى مجاالت ال تقل أهمي  ،اإلنفاق

وينعكس هذا الوضع على عدم كفاية الميزانية لتلبية احتياجات التطوير من 
ر مدخالت التعليم وتسيير الرأسمالي لتوفيأدوات ومواد تعليمية واالستثمار 

، 2009فبراير  -)أحمد اسماعيل حجي، يناير ملياته، وتحفيز العاملين ع
 .(50 ص، 2014)وزارة التربية والتعليم،  (375 ص
العامة  يةمدارس الثانو الالتنمية المهنية في يمكن القول: "أن  ؛على ما تقدموبناء 

ومن ة"، معلم هذه المرحلا على مستوى تعاني من أوجه قصور متعددة تؤثر سلب   مصر في
، وفى ظل وم عليها مجتمعات التعلم المهنيةثم غياب بعض المقومات األساسية التي تق

ورغبة  وازدياد حدة المنافسة العالمية، ،المصري دية الراهنة للمجتمع األوضاع االقتصا
بجانب ضعف  خلق بيئة مدرسية داعمة ومحفزة على التعلم، في الثانوي دارس التعليم م

، كان المدارس الثانوية العامة لمعلميالالزم  لتقليدية على توفير التأهيلقدرة الجامعات ا
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تلك ية المهنية، من شأنها مساعدة اط جديدة للتنمنحو إيجاد أنم السعي الضروري من 
 في؛ األمر الذى يتطلب اإلسراع إلحداث نقلة نوعية بها مدارس على تحقيق الجودة بهاال

التأكيد على التنمية  فيت المجتمع وير بما يواكب احتياجالمطالب التغيير والتط االستجابة
لتحقيق التنمية المهنية كمدخل ات التعلم نمط مجتمع تبنيب ؛المستدامة، والتعلم مدى الحياة

 .مصر فيالمدارس الثانوية العامة  لمعلمي
الفرض  فيوعليه يمكن معالجة المشكلة البحثية اعتمادا  على مقترحات السياسة 

 :التالي
ية الثانو  مدارسالإصالح وتطوير  في إحداث نقلة نوعية ُتساعد فيإذا رغبت مصر 

مجتمعات التعلم نمط  يتبنفعليها  ؛لتعلماعمة ومحفزة على اخلق بيئة مدرسية دب العامة
 .مصر فيالمدارس الثانوية العامة  لمعلميلتحقيق التنمية المهنية كمدخل 

لإلجابة عن األسئلة  الحاليالبحث  وفى سبيل التحقق من هذا الفرض يسعى
 التالية:

 ؟ها، وما أهدافهائأسس بنا ومامجتمعات التعلم المهنية، ما  .1
التغير في المجتمع المصري، والتي تدعو إلى تطبيق فكرة  جوانب ما .2

تغير التي تمثل عوائق على  جوانب الال ، ومامجتمعات التعلم المهنية
 ذلك؟ وتحد من ،تحقيق ذلك

المدارس  لمعلميلتحقيق التنمية المهنية م كمدخل عات التعلواقع مجتم .3
 ؟وسنغافورةفي كل من الواليات المتحدة األمريكية الثانوية 

 بعض المقومات األساسية التي تقوم  تحقيق ما الجهود المصرية في .4
 ؟عليها مجتمعات التعلم المهنية

م مجتمعات التعل تطبيقاتما التصور المقترح لالستفادة من بعض  .5
 ؛ة المهنية في الواليات المتحدة األمريكية وسنغافورةكمدخل للتنمي

 ؟مصر فيانوية العامة رس الثالمدا لمعلميلتحقيق التنمية المهنية 
 :البحثأهداف 

 :إلى تحقيق ما يلي البحثيهدف 
 .ها، وأهدافهائمجتمعات التعلم المهنية، وأسس بناتعرف  .1
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ة والتي تدعو إلى تطبيق فكر  التغير في المجتمع المصري،جوانب رصد  .2
تغير التي تمثل عوائق  جوانب الال، وكذلك مجتمعات التعلم المهنية

  .لكيق ذتحق منوتحد 
لتحقيق التنمية المهنية واقع مجتمعات التعلم كمدخل الوقوف على  .3

في كل من الواليات المتحدة األمريكية المدارس الثانوية  لمعلمي
 .وسنغافورة

بعض المقومات األساسية التي تقوم  تحقيق رية فيالجهود المصتعرف  .4
 .عليها مجتمعات التعلم المهنية

مجتمعات  تطبيقاتمن بعض  ستفادةاللمقترح إلى تصور التوصل  .5
 ؛التعلم كمدخل للتنمية المهنية في الواليات المتحدة األمريكية وسنغافورة

 .مصر فيالمدارس الثانوية العامة  لمعلميلتحقيق التنمية المهنية 
 :بحثأهمية ال

 :نذكر منها ،أهمية البحث الحالي من عدة جوانب تنطلق
 تتبناها التي التحسين إلى الدعوة  اكبأهمية هذا البحث من كونه يو  تبرز .1

 جمهورية مصر العربية. في التربية والتعليم  وزارة 
 لمعلمين عموما ، ل التنمية المهنيةالقائمين على برامج  قد ُيفيد البحث .2

ارس الثانوية خصوصا  عن وحدات التدريب والجودة داخل المدولين المسئو 
 ،التنمية المهنية للمعلمينج تخطيط وتنفيذ ومتابعة هذا النمط من برام في

تنمية المعلمين مهنيا ؛ باالستفادة من خبرتين  فييمكن االستعانة به  الذي
   رائدتين في هذا المجال. 

مهامهم بكفاءة عالية؛ بتنمية  أداءمن  الثانوي التعليم  معلميمساعدة  .3
يستطيعوا مواكبة  كي ؛المهارات والممارسات واالتجاهات الالزمة لهم 

 رات المعاصرة؛ باالستفادة من التصور المقترح. تجدات التربوية والتغيالمس
 مصطلحات البحث:

 :professional learning community (PLCمجتمع التعلم المهني )
يسعون باستمرار  -حيث القيم واألهداف والمعتقدات المشتركة -مينهو كادر من المعل
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 ,SALAZAR, AGUIRRE-MUÑOZ, FOX)  ثم تطبيق ما يتعلمونه  ،لمشاركة التعلم 
& NUANEZ-LUCAS, 2010, p. 2). 

فإن  ؛الممارسةملكية مشتركة لمشكالت  تضمنإجراء ي بأنه:أيضًا يمكن تعريفه و 
عرفة من أجل الممارسة" إلى "معرفة الممارسة" من ال من "المعلى االنتقُيبنى هذا التأثير 

صفوفهم في  أعمالهم وتكريم ،معلمون خالل إضفاء الشرعية على العمل الذي يقوم به ال
وتحصيل تأثير إيجابي على كل من ممارسة التدريس  ايجعله ذ الذي؛ األمر الدراسية
 .(Russell, J. L. , 2018, p. 24) الطالب

مجموعة من األفراد يشتركون في هدف واحد، ويتعاونون في تحديد  أنه:كما 
تنوع اآلراء، ويدعمون بفاعلية فرص جوانب القوة لدى كل فرد، ويحترمون واستثمار 

توفير متعاونة نشطة، وتنمية قدرات عالية لدى جميع األعضاء، و توفير بيئة التعلم؛ ل
 ,Kilpatrick, Barrett، & Jones) إمكانية إنتاج معارف جديدة والعمل على تبادلها

2003, p. 11) 
تضم األشخاص  تيالبأنها تلك المجتمعات  كما ُتعرف مجتمعات التعلم المهنية:

 ,Sompong) .اليوميوممارسات العمل  النقديالذين يتشاركون وُيناقشون عبر البحث 
Erawan, & Dharm-tad-sa-na-non, 2015, p. 2790) 

 مجموعة من معلمي  :الحاليالبحث  فيلم المهنية وُيقصد بمجتمعات التع
يترجمونها إلى أهداف  ،احدة يلتفون حول رؤية مشتركة ورسالة و  ،المدارس الثانوية العامة

الثقة  يملؤه جو  فيبروح الفريق ينفذونها  ،مشتركة، ثم ينفذونها بعد تحويلها إلى مهام  
 لتطوير ؛التعلم عن طريق العمل ألجل بينهم ولية المشتركةئوالمس ،نالمتبادالواالحترام 

 استخدام، و ممارساتهم المهنية في الجماعيوالتأمل  ،مهاراتهم عن طريق بحوث الفعل
 .األداء فيأساليب تقويمية لمعرفة التقدم 

 :وخطواتهمنهج البحث 
في  Problem Approach تباع مدخل المشكلةاباتبعت الباحثة المنهج المقارن 

التربية المقارنة(، وتتلخص خطواته فيما في دراسة مقارنة )منهج هولمز مجال الدراسات ال
 : (159، 158 ص، 2003زيدان، اوي بدر  وهمام )شاكر محمد فتحي أحمد  يلي
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( )ومن المهم تحديد أهمية المشكلة بالنسبة للمجتمع اختيار المشكلة •
طار اإلو  ،المعياري اإلطار  فيمع تحديد التغيرات غير المتزامنة وتحليلها 

 الخاص بالمؤسسات.
وتختص هذه الخطوة بدراسة  صياغة مقترحات السياسة التعليمية: •

كل من دول المقارنة  في المختلفة لحل مشكلة البحثالسياسات التعليمية 
، ويشمل ذلك التعرف على الجهة المنوط بها صياغة والدولة المحلية

 .ن والمجتمعميعلوالتعرف على مدى تلبيتها الحتياجات الم ،السياسة
عوامل أيدولوجية وعوامل  ما بينتتنوع  والتي تحديد العوامل ذات العالقة: •

في جمهورية مصر العربية، المجتمعية المختلفة مرتبطة بالمؤسسات 
 .باعتبارها مؤثرة على التنمية المهنية للمعلمين

 رسمل ؛المقارنةوقد أكد "هولمز" على أهمية التنبؤ في الدراسات  التنبؤ: •
 ،الخطوة األخيرة وه؛ فوالوقوف على إمكانية تطبيقها ،اسات تربويةسي
ذا ما وضعت موضع التطبيق، وهو عنى بمدى نجاح الحلول المقترحـة إوتُ 
  .بقصد إصالح التعليم ؛ي يجعل للدراسة المقارنة فائدة أكبرالذ

 حدود البحث:
 يتحدد هذا البحث بالحدود التالية:

 ول البحث معالجة المحاور التالية:  يتناسوف : الموضوعية الحدود .1
 رؤية مجتمعات التعلم المهنية. •
 عليها. المهنية، وطرق التغلب واجهت مجتمعات التعلم  التيالعقبات  •
 قيادة مجتمعات التعلم المهنية. •
 أنواع فرق مجتمعات التعلم المهنية. •
 المهنية والوقت المخصص لها.مجاالت اهتمام مجتمعات التعلم  •

وســنغافورة علــى خبرتــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة  اقتصــر البحــث انيةة:حدود مك .2
ــال  ــي مجــ ــدخل فــ ــتعلم كمــ ــات الــ ــق تطبيــــق مجتمعــ ــي لتحقيــ ــة لمعلمــ ــة المهنيــ التنميــ

ــةمـــدارس الثانو ال وبالنســـبة للجهـــود المصـــرية؛ ســـيتم عـــرض مـــدى تـــوافر  .يـــة العامـ
 نية.بعض المقومات األساسية التي تقوم عليها مجتمعات التعلم المه
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 ويرجع ذلك للمبررات التالية:
امج برن فيتصدرت كل من سنغافورة والواليات المتحدة المراكز العشرة األولى  .1

لـ كشف تحليل أحدث تقرير  فيم؛ وذلك 2017 تقييم الطالب الدوليين لعام 
(Programme for International Student Assessment) 

PISA  ،)لبالغين والذي يقي  م كيفية أداء األطفال ا)برنامج تقييم الطالب الدوليين
العلوم في  نميةعام ا في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والت 15من العمر 

البلدان التي يستطيع األطفال فيها القيام كشف عن  والذيوالرياضيات والقراءة؛ 
 .(Jezard, 04 Dec 2017) بشكل تعاوني أفضل المشكالتبحل 

 وذو منح المدرسون يُ نهج الجدارة؛ إذ  سنغافورة  في المعلمينيحكم تنمية وترقية  .2
ام مفرط للفترة، وهناك باب دوار األداء العالي مسؤوليات قيادية دون إيالء اهتم

فيتم إعارة المعلمين بشكل  ؛ليم والفصول الدراسية وإدارة المدرسةبين وزارة التع
ل ذلك العودة إلى الفصيختار الكثيرون بعد و  ،متكرر للقيام بالعمل السياسي

 .(Yiannouka, 10 Apr 2015) الدراسي
ت األكاديمية للمرشحين من المعلمين وزارة التعليم اهتماما  شديدا  لإلنجازا يول  تُ  .3

 ص، 2014)عزام بن محمد الدخيل، التواصل وحفزهم للتعليم  فياتهم ومهار 
170).. 

 ؛التكنولوجيداع اإلب فيدول  10ظت سنغافورة على مكانها بين أفضل حاف .4
 /Schwab & Martín, 2017)العالم  فيفلديها أفضل مراكز االبتكار 

2018, pp. 26, 262) . 
مستويات متقدمة في نتائج المنتدى االقتصادي للتنافسية العالمي سنغافورة  قتحق .5

خصصت لإلنفاق على التعليم ما  ؛2016، 2015خالل السنتيـن األخيـرتيـن 
%من مجمل  19.93ونسبة  ،اتج المحلي اإلجمالي%من الن 3.12نسبته 

يصات المالية أهمية الكفاءة في استثمار التخص كديؤ  ماوهو ؛ الحكومياإلنفاق 
متميـزة في مؤشرات جودة التعليم العالي التـي ال تتوقف والحصول على نتائج 

 .(22 ص، 2017، النعيمي)صالح عبد القادر  .عند حدود التمويل الحكومي
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ن مؤشر إإذ  ؛م 2018/ 2017ي تقرير التنافسية الدولية لعام د ذلك فكما تأك .6
مؤشر  في دولة137مرتبة الثانية من لافيه العام قد احتلت سنغافورة  االقتصاد

وتعرف بأنها مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل  ،التنافسية العالمية
 .Schwab & Martín, 2017/ 2018, p) تحدد مستوى اإلنتاجية. التي
ix). 

 في تخلف سنغافورة عن الواليات المتحدة لتحتل المرتبة الثالثة  بالرغم من .7
ال يزال األكثر قدرة اقتصادها  إال أنعلى الصعيد العالمي،  التنافسي االقتصاد

 .(Schwab & Martín, 2017/ 2018, p. 25)على المنافسة في المنطقة 
سعى وزارة التربية  :فيختيارها لها تبرر الباحثة ا وبالنسبة للجهود المصرية .8

انية "جايكا" يابال الدوليوالتعليم نحو تقديم المنح المقدمة للوزارة من هيئة التعاون 
 فيعقد سيُ  والذي( Bمجال تحسين جودة التعليم من خالل دراسة الدرس) في

)وزارة م 2018/ 12/ 15م إلى 2018/ 11/ 25اليابان خالل الفترة من 
 (2018تعليم، التربية واال

 الدراسات السابقة:
تعددت البحوث والدارسات المتعلقة بمجتمعات التعلم المهنية على مستوى 

باستخدام تطبيقات  المتعلقة، إال أنه يوجد ندرة في الدراسات والعربية راسات األجنبيةالد
على حد  ية العامةمدارس الثانو الالتنمية المهنية لمعلمي  لتحقيقمجتمعات التعلم كمدخل 

فقد  وفيما يلي عرض بعض الدراسات التي تناولت مجتمعات التعلم المهنية؛ علم الباحثة،
 Prenger, R., Poortman, C. L., & Handelzalts, A., 2018))دراسة عتبرت ا 

ا حاسم  ا التعلم المهني للمعلمين عنصر  " آثار مجتمعات التعلم المهنية الشبكية بعنوان "
يمكن لتعاون المعلمين في مجتمعات التعلم االحترافية أن ؛ إذ عليم في تحسين جودة الت

في مجتمعات التعلم المهنية  فيحدث تحول د قو  ،يساهم في فعالية جهود التطوير المهني
 وقد تم  ،من كونها تتم داخل المدرسة إلى أنها أصبحت تتم بين المدارس ،العقد الماضي

في هذه ت التعلم المهني الشبكية جتمعامن م ا( مجتمع  23) حواليفحص آثار عدد 
النتائج آثار ا  أظهرتوقد  ؛في السياق الهولندي، باستخدام نهج األساليب المختلطةالدراسة 
كل من: المعرفة والمهارات والمواقف  في على رضا المعلمين المدركمعتدلة إيجابية 
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األولى من تطوير على أرض الواقع. وبالنظر إلى المرحلة  المتقدمة؛ وتطبيقهم لها
الشبكية  ةة تلك، فإن مشاركة المعلمين في مجتمعات التعلم المهنيمجتمعات التعلم المهني

 & ,.Prenger, R., Poortman, C. L) عزيز تعليمهم المهنيدو واعدة لتتب
Handelzalts, A., 2018). 

شم، محمد بن سالم الصالحية و نور حياتى بنت الها)فاطمة بنت  دراسة وتناولت 
 التحصيليرفع المستوى  في"تطبيق مجتمعات التعلم المهنية ودورها بعنوان  (م 2018

 التحصيليرفع المستوى  فيات التعلم المهنية ودورها طبيق مجتمعإمكانية ت مدىللطالب" 
وجهة نظر  من التربوي الحقل  فيإلى أن الممارسات المهنية  تللطالب، وقد توصل

لخدمة التحصيل  المهنيةجال إلمكانية تطبيق مجتمعات التعلم المعلمين األوائل تفتح الم
تساعد على تطبيق  التيوالتوصيات  ، كما توصل البحث إلى عدد من المقترحاتالدراسي

 ،نية لدى المعلمين وإدارة المدرسةمجتمعات التعلم المهنية لتطوير الممارسات المه
يجية مجتمعات التعلم يف استراتمثل: توظ ،للطالب التحصيليوتطويعها لرفع المستوى 

نور  )فاطمة بنت محمد بن سالم الصالحية و المهنية لدعم التحسين المستمر للمدرسة
 .  (447 ص، 2018بنت الهاشم،  حياتي

"واقع مجتمعات ( بعنوان م 2018المطيرى، هياء بنت عمر بن منير دراسة )أما 
 المرحلة الثانوية بمنطقة القصيم" يفالتعلم المهنية لمعلمات العلوم ومتطلبات تطبيقها 

المرحلة  فيإلى تعرف واقع تطبيق مجتمعات التعلم المهنية لمعلمات العلوم فقد سعت 
لبات الالزمة لتطبيقها وكذلك معوقات تطبيقها، فضال  عن المتط ،الثانوية بمنطقة القصيم 

يسود بينهم  المهنيمن وجهة نظرهن، وتوصلت الدراسة إلى أن أعضاء مجتمع التعلم 
االحترام والثقة المتبادلة، وأن تطبيق مجتمعات التعلم المهنية لمعلمات العلوم يتطلب 

الفصول  فيالمدرسة، عالوة على أن زيادة كثافة الطالبات  فيغير متوفرة إمكانات 
العلوم تحد من فرص  المتعددة لمعلمات وكثرة األعباء التدريسية واإلدارية  ،اسيةالدر 

أهمها  ،مجموعة توصيات إلى الحصة الدراسية، كما توصلت الدراسة فيشترك العمل الم
وكيفية تفعيلها  ،ح فكرة مجتمعات التعلم المهنيةتنظيم مؤتمرات وندوات متخصصة لتوضي

، 66 ص، 2018، المطيري )هياء بنت عمر بن منير  على أرض الواقع بصورة واضحة
68 ،70).  



 تنمية املهنيةمجتمعات التعلم: مدخل لتحقيق ال                                                           حسنية حسين عبدالرحمن د/

 2018  ديسمبر   - العاشر العدد                                                               ISSN 2682-3497مجلة التربية املقارنة والدولية 

278    

( 2017محمد بكري موسى،  محمدين و أحمد )حشمت عبدالحكم دراسة وبالنسبة ل
من وجهة نظر "متطلبات تطبيق مجتمعات التعلم المهنية بالمعاهد األزهرية بعنوان 

إلى تعرف متطلبات تطبيق مجتمعات التعلم المهنية بالمعاهد  هدفتفقد المعلمين" 
ستبانة ، وطبقت االوصفياألزهرية من وجهة نظر المعلمين، واستخدمت الدراسة المنهج 

أن متطلبات التطبيق تندرج تحت محاور  ( من المعلمين، وتوصلت إلى702ى عدد )عل
المقصود،  الجماعي، ووجود قيادة داعمة، والتعلم الرؤية : صياغةفيتمثلت  ة،ست

 )حشمت عبد والظروف الداعمة، والممارسات الشخصية المتبادلة، والتركيز على التعلم 
 .(13 ص، 2017كري موسى، الحكم محمدين و أحمد محمد ب

 (zhang, jia& Nicholas Sun- Keung Pang, 2016)قدمت دراسة و 
المهنية: مقارنة المدارس في شنغهاي وجنوب تمعات التعلم "فحص تطوير مجبعنوان 

 وميانيانغ شانغهايمدارس  في المهنيمقارنة بين تطور مجتمعات التعلم غرب الصين" 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية  التنمية التعليمية فيتان تختلف المدين؛ حيث الصينيتين

شرق الصين، فإن ميانيانغ  فيلمباشرة ابة اللرق شانغهايفبينما تخضع بلدية  ،بشكل كبير
تطبيق و  الصينيجنوب غرب الصين. وبتحليل السياق  فيُتعد مدينة بمقاطعة سيتشوان 

بمدارس المدينتين؛ كشفت  ومقارنتها هنيالماستبانة الستكشاف ممارسات مجتمع التعلم 
 في (ة التشاركيةقيادوال التعاونيالتعلم )ك المهنيممارسات مجتمع التعلم  أن النتائج عن

وتعزو هذه االختالفات إلى الفروق  ؛شنغهاي فينظيرتها أكثر من  تمدارس ميانيانغ كان
سة اآلثار العملية . وقدمت الدراالتعليمية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية بين المدينتين

 (zhang, jia & Pang, 2016) وميانيانغ. شانغهايكل من  فيللتنمية المدرسية 
)ياسر فتحى الهنداوى، بدرية بنت عبد هللا الرواحية، و عائشة بنت سة ادر  وسعت

"واقع توافر أبعاد مجتمعات التعلم المهنية والممارسات ( بعنوان م2016سالم الحارثى، 
 قيادية الداعمة لها في المدارس الحكومية بجمهورية مصر العربية وسلطنة عمان"لا

المدارس  فيالقيادية الداعمة لها  علم المهنية، والممارساتتعرف أبعاد مجتمعات الت نحو
ن بهدف تعرف درجة تقدير المعلمين لواقع يالحكومية، وتم تطبيق مقياس أوليفير وآخر 

لم المهنية بمدارسهم، ودرجة توافر الممارسات القيادية الداعمة عتتوافر أبعاد مجتمعات ال
، pohlضوء تصنيف بول  فيالقيادة المدرسية المدارس طبقا  لمعايير  مديري من قبل  لها
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وتوصلت الدراسة إلى أن أبعاد مجتمعات التعلم المهنية والممارسات القيادية الداعمة لها 
الختالف الجنسية  اعينة الدراسة ككل، وأن هناك تأثير   تتوافر بدرجة مرتفعة طبقا  لتقدير

ا  هناك تأثير الختالف النوع لصالح درجة توافر األبعاد لصالح العينة العمانية، وأيض في
 الدراسة مجموعة آليات لدعم األبعاد والممارسات القيادية الداعمة لها اإلناث، وقدمت

، الحارثيم رواحية، و عائشة بنت سال، بدرية بنت عبد هللا الالهنداوي  فتحي)ياسر 
 .(271 ص، 2016

يادة مدرسة وقثقافة ال "بعنوان  ( Daniel Carpenter, 2015)سةراد فيو 
 األوسط الغرب منطقة في ثانوية مدارس ثالث في ُطب  قت التيو مجتمعات التعلم المهنية" 

 الثقافة الستكشاف نعلميوالم المديرين مع مقابالت تأجر ؛ فقد  األمريكية المتحدة  بالواليات
ضرورة  لىع سةراالد وأكدت،  التعلم لمجتمع المهنية الممارسة تنفيذ في المتبعة المدرسية

 ثقافة توفير أجل من؛  بالمدارس للمدرسين المشتركة القيادة  من داعمة هياكل ريتوف
 تحسين يف أهمية من لها لما الفع ال؛ المهني التعلم  مجتمعات وثقافة إيجابية، مدرسية

؛  المدارس في مباشرة  المعلمين مع األشياء هذه  تعمل أن عالوة عن ضرورة  المدارس،
 الجهود تحسين فور مباشرة  القيادة  هيكل للمعلمين توفر تءاار وإج سياسات وضعل

 (Carpenter, 2015)  المهنية المدارس مجتمعل التعاونية
عات التعلم المهنية على تممج أثر"بعنوان  Fuller, 2014))دراسة هدفت  وأخيرا  

 -إلى بيان أثر تطبيق مجتمعات التعلم  "المدارس االبتدائية فيالمعلمين والطالب 
 ؛للطالب األكاديميعلى التحصيل  -قام بها المعلمون  التيوخاصة فوائد الممارسات 

، وذلك الوصفيالقراءة والرياضيات، واستخدمت الدراسة المنهج  مادتي فيخاصة 
صيل التالميذ قبل وبعد تطبيق مجتمعات التعلم المهنية، لى كشوف بيانات تحباالطالع ع

 فيتمت  التيومراجعة سجالت اجتماعاتهم  ،لمينوكذلك من خالل المقابالت مع المع
إلى: أن مجتمعات التعلم المهنية كان وقد توصلت الدراسة  ،ظل مجتمعات التعلم المهنية

ُيعزى إلى التعاون المشترك  والذيداخل صفوفهم؛  على تحصيل التالميذ إيجابيلها أثر 
 ,Fuller) التعليميطالب وهو تحسين مستوى ال ،هدف واحد فيبين المعلمين واشتراكهم 

2014). 
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 تعقيب على الدراسات السابقة:
 الدراسات السابقة، يالحظ ما يلي:من خالل استعراض 

المهنية )حشمت اهتمت بعض الدراسات بمتطلبات تطبيق مجتمعات التعلم  •
 &zhang, jia)(، 2017محمد بكري موسى،  وأحمدالحكم محمدين  عبد

Nicholas Sun- Keung Pang, 2016) وعليه أكدت دراسة ،
(Daniel Carpenter, 2015) من داعمة هياكل على ضرورة توفير 

)ياسر فتحى الهنداوى، للمدرسين بالمدارس، وقدمت دراسة  المشتركة القيادة
( مجموعة 2016نت سالم الحارثى، ت عبد هللا الرواحية، وعائشة ببدرية بن

 داعمة لها. آليات لدعم األبعاد والممارسات القيادية ال
إلى أن مجتمعات التعلم المهنية كان لها أثر بعض نتائج الدراسات  أشارت •

، Fuller, 2014))على تحصيل التالميذ داخل صفوفهم كدراسة  إيجابي
)فاطمة بنت محمد بن سالم الصالحية و نور حياتى  وعليه وضعت دراسة

عد على سات التيمن المقترحات والتوصيات  ا( عدد  م 2018بنت الهاشم، 
وإدارة  ،لمعلمينللتطوير الممارسات المهنية  تطبيق مجتمعات التعلم المهنية

  للطالب. التحصيليالمدرسة وتطويعها لرفع المستوى 
 ,Prenger, R., Poortman, C. L., & Handelzalts))أكدت دراسة  •

A., 2018  مشاركة المعلمين في مجتمعات التعلم المهنية الشبكية على أن
 واعدة لتعزيز تعليمهم المهني. تبدو

تواجه المدرسة  التيكشفت بعض الدراسات العديد من التحديات والمعوقات  •
ر هياء بنت عمر بن منيكدراسة ) ،تطبيق مجتمعات التعلم المهنية في

 .(2018المطيرى، 
وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في صياغة مشكلة الدراسة وضرورة 

المدارس الثانوية في  الممارسات المهنية للمعلمينهنية لتطوير ت التعلم المتطبيق مجتمعا
     بالنمو.التنمية المهنية من المدخل للسماح لهذا  ؛مصرب
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 :جوانب التغيير والالتغير(الدراسة )القسم الثاني: تحليل مشكلة 
اإلطار  طبقا للمنهج المتبع في هذه الدراسة، ولتحليل مشكلتها بعد تحديدها في

لمصري، والتي تدعو إلى العام للدراسة، يتناول هذا القسم جوانب التغير في المجتمع ا
، وذلك للمعلمينتحقيق التنمية المهنية المستدامة  فيتطبيق فكرة مجتمعات التعلم المهنية 

حد من التطـوير وتُ  ،الال تغير التي تمثل عوائق وقيودا على تحقيق ذلكفي مقابل جوانب 
 .عام بشكل

 :(Change) جوانب التغير :أوال
 :المجال السياسي -أ

يرتبط المجال السياسي بنظام الحكم، والحكم الرشيد الذي يوفر الحرية للمواطنين 
ومن ثم فالتنمية البشرية  ؛ة الحكم التي تؤثر على حياتهم وفرص المشاركة في عملية إدار 

يوجه نحو تحقيق سياسات  الذي ،الديمقراطي(الحقيقية تتم في ظل الحكم الرشيد )
كما تدعو عناصر التنمية الرئيسة من  ،لدعم تنمية المواطنين ؛اقتصادية واجتماعية

ر للناس(، إلى تحري واالقتصادي ياالجتماع)العدالة االجتماعية، والحرية السياسية واألمن 
 يف معويتك ،ويتخيل ،ويكتشف ،وينقد ،يتأمل العقل من مصيدة الذاكرة وجعله عقال  

 .(12، 11 ص، 2014)وزارة التربية والتعليم، ويبدع ويبتكر  ،التغيير
ينتقل من مجموعة إلى  ،ن الحكم السياسي الديمقراطي هو حكم غير أبديإوحيث  

)عفاف محمد رساته السياسية كما يظهر من نتائج مما ،الشعب أخرى بحسب رغبات
مصر قد تأسس على  في تعليميلا النظام أنوعلى الرغم من  .(469 ص، 2013جايل، 

تلك  فإنم، 1952مبدأ ديمقراطية التعليم، وتعددت اإلصالحات التعليمية منذ ثورة 
 ،اك تيارات فكرية متصارعةاإلصالحات لم تنبع من سياسة تعليمية مستقرة، فقد كانت هن

 .(175، 174، 159 ص، 1998)لورانس بسطا زكريا،  بين الكم والكيف االزدواج :مثل
لتهيئة األفراد للعمل  ؛من الديمقراطية عن طريق آلية استلزم تحقيق ذلك مزيد  يو 

ويتم  ،وتلك اآللية تتمثل في ثقافة الديمقراطية ،وإكسابهم المعارف والقيم  ،الديمقراطي
من خالل إكساب األفراد مقومات السلوك الديمقراطي القائم  ،ا عبر مؤسسات التعليمتنميته

 ،الديمقراطية المناخ الثقافي العام بقيم ومبادئأ لي فإنه يجب أن يهيعلى الحوار؛ وبالتا
وتوعية العقول بأهمية التطبيق الصحيح للديمقراطية؛ ومن هنا يبرز دور المؤسسة 
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للتأثير في تشكيل العقل المصري وإكسابه مقومات العمل التعليمية كأداة 
 .(470، 469 ص، 2013)عفاف محمد جايل،  الديمقراطي
السالم  معانيبتحقيق  ، فالتعليم الجيد يرتبطقوميالتعليم قضية أمن  أصبحه ليوع

 تهديد أليبتصديها  ؛ومن ثم ضمان القوة لكيان الدولة ؛والديموقراطية والمشاركة السياسية
وحيث ترتبط السياسة في  .(231 ص، 1999)أمل سعيد حباكة،  خارجيأو  داخلي

وقد  ،م أيضا  من خالل قوانين ولوائح وأنظمة وبرامجج  تر فهي تُ  ،الحقل التربوي بالسلطة
فمثال   ،انعكست التوجهات االقتصادية والسياسية واالجتماعية على السياسة التعليمية

وذلك التغير  ،التسعينات اسية حاليا  يخالف ما كان سائدا  فيالتوجه الرسمي للقيادة السي
عفاف ) السياسيةءم مع التوجهات تتال لكي ؛يرا  في التشريعات التعليميةيستوجب تغي
 .(470 ص، 2013محمد جايل، 

وحيث تطبق مصر نظام التعدد الحزبي، وتعكس األوضاع السياسية الحالية 
وزارة التربية والتعليم، ) المصريةعددة في الحياة السياسية اتجاها  نحو اشتراك األحزاب المت

 ؛الفكرية بالمجتمع المصري  وقد انعكس كل ما حدث على الحياة .(12 ص، 2014
وكشفت عن التناقضات واالزدواجية  ،التيارات الفكرية نحو قضايا التعليم  ينتفتبا

بط منذ نشأته األولى بالنظام كما يعبر عنها واقع النظام التعليمي الذي ارت ،االجتماعية
وير إلى تط الحاجة لذلك فإننا اليوم في أمس   ؛رات التاريخية المتتاليةالسياسي عبر الفت

، 2013)عفاف محمد جايل،  وال سيما البنية المعرفية ،التعليمي جذري في بنية النظام 
  (407، 406 ص

وتوظيف  ،القدرات مصر إلى تطوير كفاءة المؤسسات المعنية ببناء تحتاجوعليه 
أو  ،بحيث تتناسب مخرجات القوة الناعمة مع الموارد ؛واستثمار مصادر القوة الناعمة

 فييلعبه المعلم  الذيونظرا  للدور  .(31، ص 2017)إبراهيم نوار،  ة لهادر المتاحالمصا
عقول األجيال الجديدة وتدريبها على الحصول على المعرفة من مصادرها وتوظيفها 

السياسي  الوعيفي تنمية سهم يجب أن تُ  التيفلسفة التعليم ، و متطلبات المجتمعلخدمة 
ية، والمواطنة، اطنين، وتعزيز قيم الديمقراطية، والحر والمشاركة السياسية لدى المو 

تظهر  ؛والتسامح، وقبول اآلخر من أجل تحقيق التحول الديمقراطي على أسس سليمة
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 في المنوطة به  اته، كذلك تظهر الحاجة لتوعيته بأدواره الحاجة الملحة لتأهيله وتنمية قدر 
 . الحياة وأهمية التعلم مدى  ،مجتمع المعرفة

 (:قتصادي )التحول إلى اقتصاد المعرفةجال االالم -ب
وتعد  ،لقد شهدت معظم الدول المتقدمة تغييرات هيكلية كبيرة في السنوات األخيرة

شطة االقتصادية إحدى الخصائص الرئيسة لهذه األهمية المتزايدة للمعرفة في جميع األن
المورد راضي هي حيث األ ؛غييرات؛ فقد تطورت هذه الدول من االقتصاد الزراعيالت

لتصبح الموارد الطبيعية واليد  ؛ثم انتقل إلى االقتصاد الصناعياالقتصادي الرئيس، 
 )Knowledge- رفةمعالعلى  اقائم   اوأصبح اآلن اقتصاد  الرئيسة،  العاملة هي الموارد

Based economy)  تكون فيه المعرفة هي المورد الرئيس والذي. 
، وخصوصا  المعرفة العلمية المعرفة اإلنسانيةتراكم في  ولقد تسببت ثورة المعلومات

 ؛الحاسمة لتحقيق التقدم االقتصاديوالتكنولوجية، وأصبح التقدم التكنولوجي هو الحلقة 
ي إلى اقتصاد يعتمد على المعرفة أن تحول االقتصاد العالموكان من نتيجة ذلك كله 

وأصبحت قدرة  ،خدمةالتي تحولت إلى  وهي المعرفة الجديدة ،البحوث الناتجة عنالعلمية 
ي بعض الدول تقدر المعرفة العلمية والتكنولوجية فو تتمثل في رصيدها المعرفي،  الدول
تمع التعليم الذي ات يرتبط بمفهوم مجأصبح مجتمع المعلوممن اقتصادها؛ إذ  ٪٨٠بنحو 

حقق ويُ رين، يعلم، يعيش مع اآلخو يعرف، ) كي ؛ا للفرد ليتعلميتيح كل شيء فيه فرص  
)عصام بن يحيى  .للدخول في مجتمع المعرفة المعلم  ليتأه مما يفرض علينا ؛(ذاته

 ع( ص ،1428الفياللى، 
 ،ة من عدد كبير من المصادروتزداد وتيرة إنتاج المعرفة. وتنشأ التطورات الجديد

لول ومع ذلك؛ فبدال من تقديم الح ،والسفر عبر مناطق واسعة خالل فترات زمنية قصيرة 
بناء  قيطر نع  ،ند إنتاج المعرفة خطر انعدام األماالجتماعية، يول    شكالتالموثوقة للم

لك ونتيجة لذ ؛وإظهار خيارات جديدة للعمل ،ة ررة مستمواجتماعية جديدة بص قحقائ
تحتاج إلى التعامل معها في المستوى  ،لمهنيون لمطالب متعددة ومتناقضةيتعرض ا
 .(Jensen, Lahn, & Nerland, 2012, p. 2) منتجةمن أجل أن تكون  ؛المؤسسي

ا "مجموعات من الممارسات والترتيبات واآلليات المرتبطة مع  وُتفهم ثقافة المعرفة على أنها 
التي  ،يخية في مجال معين من الخبرة المهنيةمصادفة التار واأللفة وال ،بحكم الضرورة
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التي تتكشف في  ، تلكة محددةتشكل كيف نعرف ما نعرفه. "من عوالم حياتية لمعرف
تراتيجيات المعرفة بطرق معينة، تعمل على تشكيل ممارسات واس والتي ،المكان والزمان

ون بالمعرفة واالنخراط في من خالل توفير السياق المرجعي الذي يرتبط فيه الممارس
 .(Nerland, Monika ;, 2012, p. 25)المهني السلوك 

 في تغيرا   جتماعياالوتطبيقات تكنولوجيا التواصل  يالتكنولوجوقد نتج عن التطور 
 فقط عن والعشرين، فلم يعد المعلم مسئوال   الحاديالقرن  فيأدوار المعلم المتوقعة 

محو األمية التكنولوجية  في ا فاعال  متد دوره ليكون مشارك  التخطيط للتدريس وتنفيذه، بل ا
متغيرات مع تناسب  التيفة التدريسية لدى المتعلمين، والعمل على تعميق وإنتاج المعر 

 .(2015)اليونسكو،  بصفة عامة، والمتعلم بصفة خاصة التعليمي وعناصر الموقف
في شـهر مارس االقتصادي في مصر  نجاح مصر في عقد المؤتمركما ُيعد 

لن يكون له مردود استثماري  الذيإحدى خطوات الطريق الصحيح؛ األمر  2015
استعادة مصر استقرارها وأمنها رغم اضطراب المنطقة من  على فحسب، بل تأكيد واضح

للعام  االقتصاديةكما أن من أهم التوجهات  .(2015)الهيئة العامة لالستعالمات،  حولها
 ؛الحكومية لالستثماراتظ على معدالت مرتفعة سـتهداف الحفام ا٢٠١٧/٢٠١٨ المالي

 ىإلتهدف  التيت القومية التنموية روعاسـتكمال تنفيذ المشاساسـية، و لتطوير البنية األ
سـياسات مالية وضريبية شفافة جاذبة  نيوٓافاق للتنمية وتب ،خلق مجتمعات جديدة 

للوصول  ؛الدعم  استهدافٓاليات  وتطوير ،ةاالجتماعيببرامج الحماية  الرتقاءاو ، لالستثمار
 .(9 صم، 2018)وزارة المالية،  للفئات األولى بالرعاية

مجموعات المهنية القائمة على المعرفة مجتمعات مهنية مكونة من ال ُتعدوحيث 
والتحقق من  ،إنتاج المعرفة وتوزيعها طرقُ  إذ تمنحهم ؛طرق مميزة لتنظيم وإدارة المعرفة

هذه العمليات ثقافات معرفية  ليعلى تشكتكاملية. عالوة  قوة   ؛ منها قترابواال ،صحتها
ا للتعلم والعمل لمهتشك    ؛(Nerland , Monika ;, 2012, p. 25) ن محددة ل أساس 

مؤشر النجاح في مجتمع المعرفة يرتبط ارتباط ا وثيق ا بإعداد القوى البشرية  أصبح وبالتالي
ار في التعليم بشكل عام ُيعد حاليا  هو االستثمار ن االستثمولذلك فإ ؛المتعلمة والمدربة

 األكثر أهمية وجدوى.
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 :التعليمي المجال -ج
ما انتقلنا إلى المجال التعليمي نجد أنه ال ينفصل عما سبق؛ فقد أصبحت  ذاوإ

توى السياسات التربوية وبرامج إصالح نظم التعليم والتدريب متشابهة بدرجة كبيرة على مس
وبرامج التعليم المتمركزة حول الطفل، واإلدارة  ،راكة بين التعليم العام والخاصلم؛ كالشالعا

وتنفذ على مستوى العالم، وهذا  ،توضع في إطار التيرسة والمحاسـبية القائمة على المد
وقد   )global education polices” )GEP“ "ما يسمى "سياسات التعليم العالمية

كالتربية  ،يجة عمل باحثين من تخصصات علمية فرعيةالمية نتياسة العجاءت تلك الس
 .(Verger, 2014, pp. 16- 18) واألنثروبولوجيا ،والعلوم السياسية ،المقارنة

 :سبق إلى ظهور صيغ جديدة منها وأدى ما
مثل المؤسسات  ،الشراكة بين المدارس والجامعات األخرى ومقدمي المحتوى  •

لتحقيق االستفادة من الفرص التي  هنية:مات الموالمنظ ،والمتاحف ،الثقافية
عن  التدريسية، فضال   وابتكار األساليب ،يوفرها االستثمار الحديث للبنية التحتية

 فيتثقيف وتزويد معلمي المستقبل بإمكانيات عقد المؤتمرات عبر الفيديو 
نحو تطوير الفصول الدراسية وجعلها  السعيعالوة على  المناهج الدراسية،

 ,.Perry, R.,, Pressick-Kilborn, K., & Kearney, M) ترابطة  م
2013, p. 702). 

إلى تحقيق التكامل بين المعرفة وطرق التفكير دف ته والتي البينية: اساتر الد •
استيعاب ظاهرة تداخل التخصصات  ويمكن ،التخصصاتثنين أو أكثر من ال

ث العلمي، وأصبحت الحاجة إلى والفروع العلمية في برامج التأهيل والتعليم والبح
سبب المشاكل المتزايدة إجراء الدراسات البينية اآلن أقوى من أي وقت مضى؛ ب

ل بشكل كاف عن طريق تخصص واحد ح  ال يمكن أن تُ  التي ،لتي تهم المجتمعا
تعتمد على الطرق  ،تطلب دراسات بينية ذات رؤى واضحةمعين؛ وإنما ت

)مركز األبحاث الواعدة في  إلنتاج معارف جديدةوعلى باحثين مؤهلين  ،الحديثة
 . (10 ص، 2017 ودراسات، االجتماعيةالبحوث 

وتعميق  ،البينية إلى تنمية العمل الجماعي ط الدراساتاألخذ بنم ويؤدي
وصل إلى ممارسات مبتكرة في المجاالت المختلفة، النظرة للقضايا المختلفة والت
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لتخصصات المختلفة، وُتعد مجتمعات ويقضي على العزلة واالنفصال بين ا
لتوفير  ؛أهم الدراسات البينية التي يتطلبها العصر الحالي إحدىالتعلم المهنية 

 .معلمين من ذوي الفكر المتكامل
يمكن للمعلم حضورها لتعرف  ؛) افتراضية اإلنترنت( ندواتظهور ندوات عبر  •

 ،ارساتهم التعليميةوالموارد الالزمة لتحسين مم ،أحدث التقنيات التعليمية
الطالب على أدوات اإلنترنت  تعليم إذ يعد ؛ومشاركتها مع الطالب ألداء مهامهم 

ولتحقيق ذلك، يجب على  نترنت،عصر اإل فيمن واجب المعلم  والموارد
 ,Williams) تعلم نفس التكنولوجيا الجديدة. االفتراضيةمدارس ال فيالمعلمين 

2013, p. 205) 
 :فيما يأتي ى المستوى المحليوانعكس ما سبق عل

تتعدد ثمة دالئل على اهتمام السلطات التعليمية في مصر بدعم ثقافة  •
العمل الفريقي، ومن ذلك: تحديد عدد من المعايير ومؤشرات التعاون و 

د من المجاالت، في إطار مشروع إعداد المعايير اإلنجاز الخاصة بعد
د ، لعل أهمها في هذا الصدنوي ثاالالقومية للتعليم في مصر لمرحلة التعليم 

، 44، 43 ص، 2011القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد،  )الهيئة
90): 

  .لقيادة وحدة التدريب والجودة م اتدع ✓
  .تدعم القيادة المتميزين من العاملين ✓
 تشــــجع القيــــادة العــــاملين علــــى التنميــــة المهنية المستدامة. ✓
 لزمالء. الخبرات مع ا يتبادل المعلم ✓

 ،( لتؤكد على أن المعلمين الركيزة األساسية للتعليم 22كما جاءت المادة ) •
ورعاية حقوقهم  ،كفاءاتهم العلمية ومهاراتهم المهنيةولة تنمية وتكفل الد

، 2014)وزارة التربية والتعليم، بما يضمن جودة التعليم.  ؛المادية واألدبية
 .(13 ص

وبث  ،لمتعلمين على العمل الجماعين على تشجيع ايعمل المعلمو  وحيث •
عدهم في حل على إيجاد حلول إبداعية تسا تشجيعهم  وبالتاليروح الفريق، 
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على  تواجههم، وعليه يقوم المعلم ببناء صف قيادي ثان   المشكالت التي قد
 )إكرام  مستوى المتعلمين، وتكوين مجتمع تعلم مهني بين المتعلمين وبعضهم

 .(260،261 ص، 2015، أحمد محمد
حو إعداد ونشر ن الجامعيفضال  عن سعى الخطة االستراتيجية للتعليم قبل  •

دريب لمختلف المسارات الوظيفية، للتنمية المهنية ومصادر الت برامج متكاملة
وفتح المجال العتماد التنمية  ،وخرائط زمنية لخطط ومواقع وطرق التدريب

 .(97، ص 2014والتعليم، وزارة التربية الذاتية )المهنية 
ثانوي عام وفني( وحدة  -إعدادي -كما تقرر أن تنشأ بكل مدرسة )ابتدائي •

ر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة المدرسة وتختص الوحدة بما للتدريب يصد
 :(620، 619 ص، 2014)سميه يوسف حسنين نعيم،  يلي

 .تقديم المشورة الفنية للعاملين بالمدرسة ✓
 .على مستوى المدرسةلعاملين امج التدريبية لتصميم وعقد البر  ✓
ر نقل الخبرات التي أتيحت للمبعوثين العائدين من الخارج لتطوي  ✓

 .األداء المدرسي
رفع الكفاءة المهنية على مستوى المدرسة بتقديم النماذج المستحقة  ✓

 لطرق التدريس.
 مصر "نحو حلول إبداعية" على الدعوة إلى فيوقد أكد مؤتمر التعليم  •

الدولة بجعل التعليم هو المشروع  التزام يتضمن  ،سياسيصدور إعالن 
الالزمة  وتوفير الموارد المالية السنوات العشر القادمة، فيلمصر  القومي

العملية التعليمية  فيلتنفيذ هذا المشروع، فضال  عن دمج بنك المعرفة 
ن بمختلف مراحل التعليم؛ بحيث يكتسب الطالب القدرة على البحث ع

وزارة التربية )المعرفة لمشكالت باستخدام مختلف مصادر المعلومات، وحل ا
   (2017والتعليم،

م على أن: 2014الدستور المصري لعام  ( من19ة رقم )كما نصت الماد •
والحفاظ على  ،هدفه بناء الشخصية المصرية ،"التعليم حق لكل مواطن

تشجيع و  ،لمواهبوتنمية ا والتفكير ،وتأصيل المنهج العلمي ،الهوية الوطنية
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 ؛االبتكار، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره 
 .(13ص، 2014)وزارة التربية والتعليم،  عايير الجودة العالمية"ا لموفق

يتسق مع رؤية مصر  ،جديد للناشئة تعليميوكذلك التأكيد على إعداد نظام  •
 ،خ قيم المواطنة واالنتماءستدامة، يتضمن ترسيم، ومشروع التنمية الم2030

يم، بما يتطلب ونشر األخالق وإعالء غايات التفكير والنقد والتحليل والتقو 
 (2017)وزارة التربية والتعليم،  تدريب المعلمين الجدد على نفس المستوى 

؛ حيث صدر فاكس من وزارة التربية نترنتاتصال المدارس بشبكة اإل •
ري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بخصوص ضرورة ديم إلىوالتعليم 

وزارة ) .م 2015-11-12والصادر في  ،نترنتاتصال المدارس بشبكة اإل
 . م(2015 والتعليم،التربية 

للقادة، وعلى ا على كل من: التوجهات الفكرية هناك توافق   إن لقولاصة خالو 
ت على ضرورة توفير مناخ اجتماعي مستوى التشريعات والخطط االستراتيجية والمبادرا

ويدعم  ا من االحترام المتبادل بين جميع أعضاء المجتمع المدرسي،مدرسي، يتيح جو  
 ،ركتهم في صنع القرارات المدرسيةالتعاون والجماعية فيما بينهم، ويتيح الفرصة لمشا

 يحقق الجودة المنشودة.  واتخاذها بما
 :(No Change) تغير جوانب الال :ثانيا

يتضح أن التغيرات على المستوى السياسات  ؛وبنظرة تحليلية واستقراء للواقع
هوض بالتنمية المهنية للمعلمين لم يقابلها تغييرات متكافئة واالستراتيجيات التي وضعت للن

 :الل ما يليعلى أرض الواقع، ويتضح ذلك من خ في التنفيذ
 188م من 2014لعام  في تقرير التنمية البشرية 108احتلت مصر المرتبة  •

فت ضمن البالد ذات التنمية البشرية المتوسطة، وسبقتها بالد عربية ن  بلدا ، وُص 
، كوريا 22، فرنسا 9ة عديدة ذات تنمية بشرية عالية، فقد جاءت كندا رقم وأجنبي

)برنامج األمم  32, وقطر 41إلمارات العربية ، وا11، سنغافورة 24، فنلندا 17
 . (39 ص، 2015، المتحدة اإلنمائي
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حيث  ؛ا من المشهد العام في البالدال تزال التفاوتات فيما بين المناطق تمثل جزء   •
بواقع ثالثة أمثال معدالتها في المدن  الصعيدفي قرى عدالت الفقر تزداد م
 .(2 ص، 2018)البنك المركزي المصري.، الكبرى 

الثورة إلى أوضاع أفضت التحوالت التي شهدتها الدولة خالل مرحلة ما بعد  •
تراجع معدالت النمو االقتصادي؛ األمر اقتصادية متأزمة، كان أبرز مالمحها 

ن مؤشر إإذ  م 2018/ 2017ام افسية الدولية لعقرير التنظهر في ت الذي
 & Schwab) دولة137من  115العام قد احتلت فيه مصر المرتبة  االقتصاد

Martín, 2017/ 2018, p. ix). 
المباشر ال يزال  األجنبيلى أن معدل االستثمار ارير رسمية إكما أشارت تق •

ع األول من السنة المالية % من إجمالي الناتج المحلي في الرب0.7ضعيفا  
%  من إجمالي الناتج المحلي في العام السابق، 0.8م، منخفضا  من 2018

ارتفع على مدى السنوات المالية  يفضال  عن معدل التضخم المتراكم والذ
لألسر المعيشية  الشرائيةانخفاض القوة ؛ األمر الذى أدى إلى 2017: 2015

المباشرة للنمو  غير اإليجابيةثار  من اآلمما حد   ؛عبر مختلف توزيعات الدخل
) البنك المركزي واالقتصادية االجتماعيةوأثر بشدة على األوضاع ، االقتصادي
 .(2، 1 ص، 2018المصري.، 

رتفاع الهائل في األسعار بعد تعويم الجنيه ت التضخم، واالالستمرار معدال اونظر   •
خفض معدل النمو االقتصادي المصري وتدني قيمته أمام الدوالر األمريكي؛ ان

على  االقتصاديفي البالد؛ فقد حصلت مصر وفق مؤشر بلومبرج للبؤس 
ع رات األخرى تقب، وفى المؤش2018وفى توقعات العام  ،الترتيب الرابع عالميا  

أصدرت وكالة  العالم، فينطاق التعاسة بين الدول العشر األكثر بؤسا  فيكذلك 
ي ، الذ2018لبؤس االقتصادي العالمي للعام “بلومبرج” األمريكية مؤشر ا

، باإلضافة إلى (18 ص، 2018)خالد عاشور،  دولة في العالم 66تضمن 
% مع عدم تسارع  10ارتفع معدلها فوق مستوى  والتينسبة البطالة المرتفعة؛ 

؛ (2 ص، 2018) البنك المركزي المصري، الوظائف بشكل ملحوظ وتيرة خلق 
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حيث تظهر عدم القدرة على  ؛اعيةبا  على الحالة االجتماألمر الذى ينعكس سل
 وعلى التعليم بوجه خاص. ،ما  توفير االحتياجات األساسية للحياة عمو 

إلى أن  2013/ 2012عام  فير كما أشار تقرير التنافسية االقتصادية الصاد •
منها مصر بعد كل من  تعانيقوة العمل غير المتعلمة تشكل ثالث أخطر مشكلة 

على انخفاض كفاءة النظام التعليمي والتدريب ويل ونقص الكفاءة، عالوة التم
، عالوة على واالستعداد التكنولوجي واالبتكار، وضعف القدرة البحثية والتنمية

دريسية الفعلية، بجانب ت والتخصصات مع االحتياجات التعدم اتساق المؤهال
ُيشكل عوائق تنافسية  الذي؛ األمر القوة التدريسية لهذه  الجغرافيسوء التوزيع 

 .(38، 6 ص، 2014)وزارة التربية والتعليم، لمصر 
كما تواجه مؤسسات التعليم الثانوي العام بعض اإلشكاليات التي تتعلق بجانب  •

ا ما ن األهداف غالب  إحيث  ؛ألهداف وضعف إجرائيتهاغموض امنها  ،األهداف
ن تركيزها على ائي يصعب تحقيقه، فضال  عتصاغ بشكل نظري غير إجر 

بدال  من المهارات الالزمة لكل مرحلة، فال توجد أهداف إجرائية لتلك العموميات 
د أحم جاد )محمدمحددة المرحلة الثانوية، قائمة على خطة محددة في فترة زمنية 

 .(516 ص، 2014عبد النعيم، 
ل عالوة على معاناة نظام التعليم من عدم تطبيق نظام اليوم الكامل، والفصو  •

ى المزدحمة بالتالميذ، والعجز الكمي والنوعي في المعلمين، وانخفاض مستو 
المناهج والكتب الدراسية، واالنتشار الكبير للدروس الخصوصية سواء في شكل 

 الخارجيةخدام الكتب أو المدرس الخاص، والتزايد في استمجموعات التقوية 
 .(374 ص، 2009فبراير  -أحمد اسماعيل حجي، يناير )

وحيث ُتعد مجتمعات التعلم المهنية الحاضنة للثقافة المشتركة التي تشمل أفضل 
تحقيق األهداف المشتركة، وهي البوتقة التي تحول  فيالممارسات المجربة الفاعلة 

إطار عمل  فيت إلى ممارسات يومية ت النظرية لنتائج البحوث والدراساالمعلوما
ومن ثم إعادة رفد الدراسات واألبحاث  ،اهاالمدرسة، وتعمل على اختبار صحتها وجدو 

 ص، 2014 التعليم،)مشروع الملك عبد هللا بن عبد العزيز لتطوير بالتغذية الراجعة 
21). 
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بتبني الثقافة التعاونية تدامة للمعلمين ال يتم إال لذا فإن تحقيق التنمية المهنية المس
ب المعارف كتس  كما يمكن أن تُ  ،ةلتكون عرفا  سائدا  بالمدرس ؛وتحويلها لسلوك وممارسة

ويتم تنميتها من خالل التفاعل مع الزمالء، ومن خالل العالقات المتبادلة  ،المهنية
 .والتعاون مع اإلدارة المدرسية

 طار النظري القسم الثالث: اإل
بناء  أسس :والذي يشمل ،القسم من الدراسة اإلطار النظري يتناول هذا 

 .وفوائدهامجتمعات التعلم المهنية  أهدافو  ،مجتمعات التعلم المهنية
 مجتمعات التعلم المهنية. بناء أسس  أوال:

وضع الباحثون مجموعة من األسس والمقومات لبناء مجتمع تعلم مهني، وتتحدد 
 :المهني فيما يليء مجتمع التعلم شروط بنا

 Supportive Shared Leadership عمةاالد المتعاونةالقيادة  .1
صائية )تشرك الجميع( وتؤكد بقوة إقعلى وجود قيادة غير فة تؤكد وجود ثقاُيعد 

 مهنيأهم المقومات لبناء مجتمع تعلم  على تعلم التالميذ والتنمية المهنية للمعلمين
(Hipp, K. K., Huffman, J.B.,Pankake, A. M., & Olivier, D. F. , 

من  ل قيادة المدرسة؛ب  ق  مباشر من ال المهني لتطويرلأهمية الدعم وتتضح  .(2008
المصداقية؛ ، والتحقق من اإللهام دعم، باللسماح للمدرسين المشاركين بالشعور ا خالل

يجب أن  ،التعلم بسبب فرصة ؛سيؤدي إلى تغييرات في ممارسات المعلم  الذياألمر 
إيجاد طرق لمعالجة ودعم  من خالل ،يكون التركيز على التطوير المهني للمدرس

 ,Kociuruba Jr) التآكلخطر ل غير متعرضة مستقلةلمين بطريقة مهنية احتياجات المع
J. P. , 2017, p. 88). 

سين عدم وجود التوجيه والقيادة المشتركة التي تقدمها المدرسة للمدر وحيث يؤدى  
ضعف إلى ثقافة عدم الثقة و  مجتمعات التعلم المهنيةعملية  تقوم بها التي يةكيفحول ال

تأثير على ضعف الوبالتالي  ؛ممارسة الفصول الدراسيةبتصال ضعف االو  ،للقيادة الدعم 
اإلدارة أن تسعى إلى أعمق من ذلك على  جبو  ومن ثم ؛نجاز طالبإ ممارسة المعلم أو

المدرسة أن تنظر في  على جبو يتمجتمعات التعلم المهنية؛ إذ ة فهم ممارس في بكثير
حيث  ؛الدولةوحول بل ، الوالية، وحول اقتهمنطفي  لمجتمعات التعلم المهنية نماذج فعالة



 تنمية املهنيةمجتمعات التعلم: مدخل لتحقيق ال                                                           حسنية حسين عبدالرحمن د/

 2018  ديسمبر   - العاشر العدد                                                               ISSN 2682-3497مجلة التربية املقارنة والدولية 

292    

ر يتوفل ؛لهافي المدارس المماثلة  دة المشاه   مجتمعات التعلم المهنيةممارسة ل تنفيذالجودة 
ن يمحبطسيظل المعلمون  إذ ؛ليوفروا التغذية المرتدة ؛التعاون لمعلمي مدرستهم  ثقافة
أثير على ممارسة المعلم لتا وسينخفض، مجتمعات التعلم المهنيةن عن عملية يفصلومن

تعكس بها  التعلم المهنيةمجتمعات جعل إلى  سعى المدرسةت حتى ؛الحد األدنىإلى 
 .(Carpenter, Dan, 2012, p. 195) للمنطقة التعليمية تمدالمعاألدب والنموذج 

في أي بيئة مدرسية؛ يجب دعم التنفيذ  مجتمعات التعلم المهنيةتزدهر  ولكي
وقد شهد  ،بتنفيذ مجتمعات التعلم المهنية قبل قدرات فريق القيادة المعني واالستمرارية من

داخل المدرسة منافع كثيرة؛ حيث أدى هذا التعزيز  مجتمعات التعلم المهنيةتعزيز ودعم 
الطالب، تعزيز التفاعل بين قادة دعم تنمية المعلمين، رفع إنجاز  فيقدرة القادة  ادةزي إلى

 مجتمعات التعلم المهنيةضال  عن التأثير المباشر على فرق المدارس والمعلمين، ف
(Kociuruba Jr, J. P., 2017, p. 89) 

ا في الحاالت   التي يعمل وعليه ُتعد مجتمعات التعلم المهنية أكثر األعمال نجاح 
ت أدبيات دككما أ ،أهدافهاالمعلمين نحو  جنبا إلى جنب مع فيها المدراء واإلداريون 

ولية في مكان العمل" ئع القيادة لتشجيع "المسلم المهنية أهمية توزيمجتمعات التع
من أجل العمل نحو الرؤية المشتركة لمجتمعات  ؛و"اإلجراءات المتبادلة لعدد من الناس"

لمشاركة في بابل إدارة ترغب يجب دعم مجتمعات التعلم المهنية من ق   لذلك ؛يةالتعلم المهن
 .(Browne, C. L., 2014, p. 131المهنية ) مجتمعات التعلم إجراءاتتنفيذ 

قادة بأكبر قدر من التعلم، فسيكون في الحرص على أن التلخيص ماذا وأين قام ول
تأكد من أن ال مع ضرورةلخاص بهم، يكون هناك تركيز واضح لمجتمع التعلم المهني ا

 ؛ل الفنيةعمااألموا بتنظيم الحديث حول تلك و قيوأن  ،هذا التركيز مرتبط بأهداف واضحة
  .(Russell, J. L., 2018, p. 84) الستنباط األفكار من المشاركين حول ما يعتقدون 

 عمليةتحسين و حاسما  في بناء مجتمع التعلم المهني  اأن للقيادة دور  ويتضح مما سبق 
قيادة العمل  في والمصارحة أساليب ديمقراطية قائمة على الحواراستخدام ب ؛التعلم

  .المدرسي
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  Shared Values & Visionالرؤية والقيم المشتركة .2
التعلم  مجتمعاتحاسما لنجاح تنفيذ  التركيز على بناء مهمة مشتركة أمرا  ُيعد  

رؤية قادرة على االلتزام بتعلم س بالمهمة المشتركة والن المدارس التي لديها حإ، إذ المهنية
كما أن  .(p. 86East, K. A ,2015 ,.)ودعم التحسين الفردي والجماعي  ،الطالب

 ,Schaap)على تحسين المدرسة  امباشر   افريق تأثير  لل المشتركعقلي النموذج التطوير ل
H., & de Bruijn, E. , 2018, p. 111)رؤية مشتركة  ود، عالوة على أن وج

 وجود نإ؛ إذ المهنية مجتمعات التعلممهم لتطوير  أمر المدرسة بأهداف تحسين وشعور
مهم لتطوير  ز تحسين المدرسةيعز وتالتطوير المهني وتعلم الطالب،  مثل:ركة، رؤية مشت

 ,.Lomos, C.,, Hofman, R. H., , & Bosker, R. J) المهنية مجتمعات التعلم 
2011). 

مع التعليمي على الجودة والتحسين المستمر في األعمال اليومية ية المجتوتؤكد رؤ 
أفراده  التزام لم المهني على إشراك الجميع، وزيادة لهيئة التدريس، إذ يعمل مجتمع التع

من خالل األنشطة دعم معايير السلوك على  مهاراتهم، عالوةووالئهم له، وتطوير 
منظمة مهنية فاعلة تتميز بكل من  عمل على خلقهذه القيم تالجماعية، وبالتالي فإن 

والتعلم الجماعي التطوير المستمر  فيُيسهم  الذياألمر  الوعي والنقد الذاتي؛
(Morrissey, M. S. , 2000, p. 5)  

 Collective Creativity التعاوني /اإلبداع الجماعي .3
مجتمعات  ة الزدهارواالقتراحات( فعالة وضروريُتعد ثقافة التعاون )تقاسم األفكار 

التعلم  مجتمعات ث التعاون كعنصر حاسم في نجاحابح؛ فقد دعمت األالمهنيةالتعلم 
ا كفريق  ؛المهنية ألنها تؤثر على االحترام والثقة المهنية، وتحفز المعلمين على العمل مع 

(East, K. A., 2015, p. 86) قناعة لدى العاملين في مجتمعات  ن هناكإ؛ حيث
لم يصحبه  إن ،ممارسات تدريسية جيدة يعتبر هدفا  غير قابل للتحقيق تحقيقأن "التعلم ب

وجود مصالح إنكار ، وهذا ال يعني واحدوتحقيق هدف  ركالمشتتعاون يربط بين النشاط 
خاصة، إال أن تصارع المصالح يمكن حسمه بشكل أكثر فعالية في مجتمعات التعلم 

فيما  حملون مسئولية جماعيةالتعلم المهني يتأن أعضاء مجتمع  فضال  عن، المهنية"
ف من وتخف    االنضباط راستمراعلى  تعمل المشتركةالمسئولية  لكيتعلق بتعلم الطالب؛ ت
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تجعل أولئك الذين ال يقومون بنصيبهم العادل من العمل تحت ضغط  فهياالنعزال؛ 
 ,,.Stoll, L., Bolam, R. , McMahon, A., Wallace, M)محاسبة األقران

&Thomas, S., 2006, pp. 222- 237). 
 ،نيةالتعاو ثقافة الفي فهم قيمة  لى مستوى الدولعبدأت أنظمة المدارس وعليه  

بهدف  لتوفير الوقت للمدرسين للعمل كفريق ؛مكان كلوخطط التطوير المهني اآلن في 
تطوير ن م النموذجلهذا  والمالزيادة تعلم الطالب؛ فيتم تخصيص قدر كبير من الوقت 

وكذلك من توفير  ،زيد هذا النموذج من تعلم الطالبي الموظفين، ويأمل المعلمون في أن
 .(East, K. A., 2015, pp. 29, 30) للمعلمينالنمو المهني 
يشجع المدراء المعلمين على خلق وإبداع برامج تعليمية وأنشطة جديد، كما 

وقت ليجتمعوا سويا ، ويناقشوا م المنحهب المستمر للتعاون والعمل المشترك؛ وتحفيزهم
هم أ  مثلوتت، (Morrissey,M. S., 2000, p. 35)القضايا الخاصة بالتطوير المدرسي 

 ,Stoll, L., Bolam, R., McMahon) يليفيما  لمعلمينبين ا أوجه التعاون 
A.,Wallace, M., & Thomas, S., 2006, pp. 222- 237): 

 .لتعلم التعاوني واستمراريتهالمناقشات المكثفة بشأن تطوير ا •
واقتراح ، المشترك للدروس التعاونية التي تقدم للطالبوالتنفيذ التخطيط  •

 .ديالتالتع
ا إلى التكافؤ في القيمة و فيجب أن يكون طوعي ا،  ؛فعاال  التعاون لكي يكون و  مستند 

المشتركة ولية المشتركة عن صنع القرار، والمساءلة ئيتطلب األهداف والمسو المتساوية، 
 .Carpenter, Dan, 2012, p)تكون طارئة قد  التيو  ،عن النتائج والموارد المشتركة

15). 
 Supportive Conditionsاعمةالظروف الد .4

وتتم من خالل إمكانية إعادة التصور حول الكيفية التي يتفاعل بها المعلمون 
نه إتلف المستويات؛ إذ مع بناء التفسيرات على مخ ،مجتمعات التعلم المهنية فيوالقادة 

مجتمع التعلم المهني للمدرسين؛ ُيصبح من األهمية إرساء عمل  عمل في تقدم المع 
لفردي للمعلمين؛ كما هو األمر بالنسبة إلرساء عمل ع التعلم المهني في العمل امجتم
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 .Russell, J. L. , 2018, p)المهنية في فصول المعلم الفردية.  التعلم مجتمعات 
82). 

جتمعات التعلم المهنية في مدرسة ما "بيئة حية ومثمرة"، حيث يشترك ل متمث
من النمط المألوف إلى نمط مجتمعات ل المدارس إال أن تحو في صنع القرارات؛  الجميع

التعلم المهنية غير المألوف ليس باألمر الهين، ولكنه يتطلب تغييرا  جوهريا  في هيكل 
لينعكس ذلك على تعلم  ؛عرفة المدرسين وخبراتهم ن محسيتل ؛المدرسة وسياستها وثقافتها

 مجتمعات التعلم  اءنشكما أن إ .(Morrissey, M. S. , 2000, p. 34)التالميذ 
بيئة تعليمية المنتجة لثقافة المدرسة لخلق باستخدام االحترام والثقة والحكمة  المهنية

شاؤها على التي تم إن افة المدرسةقمع ثفلطالب. إضافية ل مكاسب إلىتؤدي  تعاونية؛
درسة مللاإليجابية  ثقافةالالقدرة على خلق تبدو  ؛المهنية مجتمعات التعلم تاريخ ومعتقدات 

على االتصاالت المفتوحة والصادقة بين  ةعتمدالم المهنية مجتمعات التعلم مع استخدام 
 , .Kociuruba Jr, J. P)تعلم الطالب على  حيث التركيز ؛بيئة المعلمين إلنشاء
2017, p. 24). 

تغيير الهيكل التنظيمي الذي يعمل فيه الطالب والمعلمون والموظفون  ُيعدو  
إذا ما أردنا تغيير أفعال هؤالء، ويبدأ هذا التغيير بتحدي فاعلية  اي  والمديرون ضرور 

% 85 حوالي األفراد فيه الهيكل التنظيمي الذي يعمل يقرر ؛ حيثالهيكل التنظيمي القائم 
 .Morrissey, M. S) هم أفعالمن فقط  %15قررون سوى ، بينما األفراد ال يهممن أفعال

, 2000, pp. 6- 7)  
 Shared Personal Proactiveدلةشخصية المتباالممارسات ال .5

تتم التنمية المهنية في مجتمعات التعلم غالبا  من خالل بناء فرق من المعلمين 
يعمل على تغيير ل مجتمع تعلم صغير حسب طبيعة برنامج التنمية المهنية؛ حيث تشك

معلمون باآلليات التركيز من التعليم إلى التعلم، ومن خالل هذا المجتمع الصغير يتزود ال
دما ، ة التطوير قُ التي تؤهلهم أن يكونوا قادة في مدارسهم، وبالتالي يسهمون في دفع عملي

كمشرفين ثر فاعلية ومن مردودات هذا المجتمع الصغير أيضا  أن يصبح المدرسون أك
 .Kessler, Cristy & Wong, Caroline S., 2008, pومنفذين للبرامج الدراسية )

62  .) 
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في مثل هذه المجتمعات تكريس الجهود المتعمدة من  المشاركةتتطلب يه وعل
 ,.Schaap, H)من خالل التغذية المرتدة التي يتم فيها تبادل الخبرات  ،أعضائها للتعلم 

& de Bruijn, E. , 2018, p. 110). 
في فرق المعلمين كمصادر لتبادل  الحوارات التأملية/ التغذية المرتدةتبدو أهمية 

 ,Schaap)في ممارسة التدريس  تالكم من المشتجارب والوصول إلى المفاهيم والتعلال
H., & de Bruijn, E. , 2018, p. 111). ن بعملية التقييم التكويني: و م؛ حيث يقو

لدعم التعلم اإلضافي، و معلومات الستخدامها كمالحظات لضبط التعليم، ر اليوف الذي
 (.Carpenter, Dan, 2012, p. 15وتوجيه دورة التعلم )

التأثير  في؛ الموضوع وإنجاز الطالبب المرتبطةفرق المعلم  العالقة بين تبدوو 
مجتمعات تعاونية في واألنشطة ال التغذية المرتدة  /الحوارات العاكسة زيادة مدىل اإليجابي

كة السالمة العاطفية المدر كما تبدو أهمية كل من  ،لها على تحسين المدرسة المهنية التعلم
 المتبادلة ولية الجماعية والثقة ئالمس وكذلك لشخصية والسرية،لمشاركة المعلومات ا

 .Schaap, H., & de Bruijn, E. , 2018, p) التغذية المرتدة /العاكسة للحوارات
111) 

 حواراتفي كثير من األحيان إلى  المهنية مجتمعات التعلم في تؤدي المحادثات و 
 والتعليم الطالب وتقدم المعلمين حول المناهج،  بين ةومستمر واسعة  تغذية مرتدة  /اكسةع

مراقبة األقران  كما ُتعد .(Schaap, H., & de Bruijn, E. , 2018, p. 111)عموما  
وهذا يؤكد أن القدرات القيادية  ،داخل منظمات المعلمين يرطو طريقة فعالة لتسهيل الت

 , .Godlesky, L. E)الممارسة  تحقيقيمكن تطويرها من خالل تدريب األقران لدعم 
2018, pp. 134, 135). 

األنشطة  ؛ حيثبناء القدرات في المدارس في المهنية مجتمعات التعلمأثر  ظهروي
األنشطة التعاونية لألعضاء تلك حدد وتت؛ المهنية علممجتمعات التتعاونية مهمة لتطوير ال

الدروس راسة األدب، ومراجعة المالحظات الصفية، ود :في المهنية مجتمعات التعلمفي 
وتتضح والتحقيق في أفكار جديدة للتعليم. جديدة المسجلة بالفيديو، وتطوير مواد تعليمية 

 والتي  ،ومالحظات الفصول الدراسية ،البحث اإلجرائي :مثل ،أهمية األنشطة التعاونية
حول  المرتدةالتغذية  /للحوارات التأملية بمثابة نقطة انطالق هاتائجنغالبا ما تكون 
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 ,.Schaap, H)بديلة للتفكير والتعلم    اطرق   توفر هذه الحوارات العاكسةو   ،التدريس والتعلم
& de Bruijn, E. , 2018, p. 111). 

في حين أن ؛ سمه المعلمون ب التدريس الذي يتقاوجه الممارسة هو جانكما أن 
ي يقدمونها في تفاعالتهم شفافية الممارسة تتعلق باكتمال التمثيل ومقدار التفاصيل الت

في العمل األخير مع مجتمعات متعددة للمدرسين، أن وقد بدا  ،حول ممارساتهم التدريسية
جودة حضور المعلمين للتحقيق وجه الممارسة وشفافيتها كان لهما تأثير مباشر على مدى 

 .(Russell, J. L. , 2018, p. 23)في مشكالت الممارسة في فصولهم الدراسية 
ع الممارسة التم يهوعل عادة  على رواية القصص، حيث يجب تبسيط  ةيلثاتشج 

ال  اما فعلوه، لكنهعجميع اإلجراءات المعقدة التي يتخذها المعلم في يوم عادي للتحدث 
إال  ،لتحقيق، حيث يحتفظ المعلمون بمعايير الخصوصية داخل عملهم ا على اجع أيض  ُتش

يتم إقرارها بشكل أكثر درسين، فإن معايير الخصوصية في الحقبة الحالية لمساءلة المأنه 
 التدريسإحكام ا حيث قد تشعر التحقيقات بتقييمها وتركز على المعلم بدال  من 

(Russell, J. L. , 2018, p. 23). 
 المهنية للمعلم ميةتنال .6

على  هاالمدرس قدر تركيز  على كيزتر المن  مجتمعات التعلم المهنيةقيمة نبثق ت
وتطويره من العناصر المهمة في نقل الخبرات داخل الفصول االهتمام بالمدرس ف الطالب؛
وسيلة  المهنية مجتمعات التعلم فُتعد ، (Morrissey, M. S., 2000, p. 24) الدراسية

زيادة في الالتعلم المهني، و  في النمو المهني، وتبادل أفضل الممارسات، والتعاون  لتوفير
المزيد من  هاتوفير  عالوة على تهم كمعلمينعن مهنالمعلمين رضا و المهارات التربوية، 

 (Kociuruba Jr, J. P. , 2017, p. 89) التعلم الفعال والمستدام فرص 
أن المتعلمين أكثر فاعلية حيث تبين تجعل التنمية المهنية عالوة على أنها  

%من  20بيئة العمل و فيوالممارسة  التجربة%مما يحتاجونه من خالل  70يكتسبون 
فقط من خالل  % 10لتفاعل االجتماعي مع اآلخرين، بينما يحصلون علىخالل ا

، 2014 التعليم،لتطوير  )مشروع الملك عبد هللا بن عبد العزيز التدريب والتعلم التقليدي
، التي تركز على المدرسينتتم التنمية المهنية من خالل اجتماعات عليه و  .(13 ص

إليها البحوث والدراسات فيما يتعلق  توصلتسات التي جوانب تتعلق بأفضل الممار 
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فكير النقدي ومهارات حل التشجيع على الت طرق بالتدريس داخل الفصول الدراسية، و 
 .(Kessler, Cristy & Wong, Caroline S., 2008, pp. 61- 62) المشاكل

ى ت إلأشار  والتي( Ratts, Pate, & Archibald, 2015دراسة )نتائج وهو ما أكدته 
 فيكانت متمثلة  والتي تحسين التعليم والتعلم  في المهنية مجتمعات التعلم ممارسات دور 

(Ratts, Pate, & Archibald, 2015, p. 58): 
 .لمستمر والمدمج في الوظائفالمشاركة في تدريب المعلمين ا •
الفصول إجراء مالحظات األقران وتقديم التغذية الراجعة على التدريس في  •

 .يةالدراس
إجراء محادثات جماعية حول عمل الطالب وبيانات اإلنجاز وممارسات الفصل  •

 .الدراسي
 .العمل مع الزمالء على مستويات مناسبة من الدقة والجودة لعمل الطالب •
 .بشكل تعاوني لتحسين التحليل التعليمي وجودة التعليم مل الطالبيمراجعة الع •
 .ليم وى تباين التعالمعلمين بمستتشكيل عالقات توجيهية بين  •

ضروريا  ا وإنما أصبح مجتمع التعلم لم يعد اختياري   أن التعلم فيوُيالحظ مما سبق 
ملية وهنا تكون عومجتمعين،  ىداعلى جميع األعضاء، وعليهم أن يتعلموا ويعلموا فر 

إلى أعمالهم  مضاف نشاطالتعلم مستمرة، وال ينظر إليها أعضاء مجتمع التعلم بأنها 
على اعتبار أنها جزء من ثقافة مجتمعهم التعليمي، وبالتالي  ، وإنما ينظرون إليهااليومية

 .فإن هذه العملية تحدث لديهم بصورة مستمرة
 .ائدهاو فالتعلم المهنية و مجتمعات  : أهدافثانيا

 :يليما  ومنها ،مجتمعات التعلم المهنيةوفوائد أهداف  تتعدد
 ُيعد :المهنية مي في مجتمعات التعلمتحسين األداء األكاديبتطوير المدارس  .1

 مجتمعاتتعمل ؛ فغاية لمجتمع التعلم المهنيإصالح التعليم بالتعليم أسمى 
دة تنشيط المدارس مع الحواجز التقليدية للعزلة وإعاكسر على  التعلم المهنية

ويخلق هذا النوع  ،لى التحسين المستمر من خالل التواصل والتعاون التركيز ع
علمين الذين يحولون المدارس جو ا من النجاح للطالب والم من التفاعل

التعلم والنتائج  منخفضة األداء إلى مدارس عالية األداء مع التركيز على
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تتأثر  التي؛ تلك الثقافة ( ,.p. 5East, K. A ,2015)افة التعاونية. والثق
فة اقحيث تؤثر مجتمعات التعلم المهنية على ثبمجتمعات التعلم التعاونية؛ 

؛ وعليه (Schaap, H., & de Bruijn, E. , 2018, p. 111)المدرسة 
كفلسفة تعليمية ومشروع إصالحي، يخطط له من داخل تبرز مجتمعات التعلم 

الة المدرسة ذاتها، وطبيعة اإلمكانات المادية المدرسة، على ضوء رؤية ورس
لتعاون المثمر الل العمل الجماعي المشترك، واوالبشرية المتاحة، وذلك من خ

 .Morrissey, Mبين الطالب والمعلمين وإدارة المدرسة والمجتمع المحلي )
S. , 2000, p. 34.) 

ي سياق أكثر انتشارا ليس فقط ف مجتمعات التعلم المهنيةحيث أصبحت و 
قيادة هذه فإن  ؛العادية يةلمدرساتقع باستمرار في الحياة ها ولكن ؛التنمية المهنية

ادة يقالفرص  عطاءإ القدرة على ف، باألمر اليسيرليست ت أصبحالمجتمعات 
مجتمعات التعلم لنجاح  تكون حاسمةسلمعلمين للتعلم من القيادة التي يقومون بها ل

 .(Russell, J. L. , 2018, p. 93)المدارس في  المهنية
بناء هذه البيئة المحفزة لعملية التعلم ُيعد  :لتعلملبيئة مدرسية داعمة  توفير .2

البيئة  تلكبدون تحقيق مثل لبناء مجتمع تعلم مهني؛ فاألهداف  أولى من
مجتمعات التعلم  ؛ حيث أنعائد منهيصبح كل ما تقوم به المدرسة جهد ال 

ويعتقد  ،ستخدم لزيادة تحصيل الطالبة مؤثرة تلتكون أدا  قد ُوجدت المهنية
؛ ر آخرأنهم يتعلمون من أقرانهم بشكل كبير أكثر من أي مصد المعلمون 

فإنها توفر أيضا  ،لطالبلزيادة التحصيل  فباإلضافة إلى كونها تعمل على
 .(East, K. A., 2015, p. 26)المعلم  أداء وسيلة لتحسين جودة 

طبقت على مديريات  التيو - (Carpenter D., 2012) دراسة أكدت كما
 6نية لمدة نفذت مجتمعات التعلم المه التيوالتعليم بنبراسكا خاصة تلك التربية 
 ين ممارسة المعلم فيلها أثر  التعلم المهنية كان لى أن مجتمعاتع -سنوات

 فضال  عنمجتمعات التعلم المهنية،  في، وذلك نتيجة للتفاعالت والتعاون ألدوارهم 
 إيجابيةلتصبح  ؛غيرت نظرتهم لمهنة التعليم لدافعيتهم نحو العمل كما  هايدو ز ت
(Carpenter D., 2012). 
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مــن خــالل تنميــة الشــعور بالشخصــية ف :بالشخصةية الجماعيةة اإلحسةاستنمية  .3
علــى مشــكلة ميــل بعــض المعلمــين  التغلــبالجماعيــة يــتمكن مجتمــع الــتعلم مــن 

تلــك المجتمعــات مــن عمــل ت؛ حيــث اعيإلــى العزلــة وعــدم تحمســهم للعمــل الجمــ 
ــر الفـــرق التعاونيـــةخـــالل  ــي يـــؤدي إلـــ  الـــذي؛ األمـ ــعور الفـــرد بأنـــه عضـــو فـ ى شـ

، وتتحدد قيمته بقــدر مــا يقــوم بــه فريــق العمــل الــذي ينتمــي إليــه، ومــن ثــم ةجماع
أنهم ال يمكن أن يكونوا مستقلين تماما  بذاتهم، وال معتمدين تماما  علــى  ون يتعلم

 .اآلخرين
 فيتوفير مفردات مشتركة للمشاركين بين توافق عاة ضرورة تحقيق المرا مع 

ردي في فصولهم الدراسية أو عملون بشكل فسواء كانوا ي- مجتمعات التعلم المهنية
مع العمل الذي يقومون به  -المهنيةبشكل تعاوني في مجتمعات التعلم 
(Russell, J. L. , 2018, p. 82).  أكدته دراسة  الذياألمر((East, K. 

A., 2015, pp. 26,27  مجتمعات تعلم تؤدي إلى  التيالخصائص من أن
محتوى واتجاه  وتحديد نتماء للمجتمع،: اإلحساس باالهي ناجحة مهنية

المعلمين يريدون أن يكونوا ، فضال  عن أن ادةوالقاالجتماعات من قبل المعلمين 
اإلصالح  تحقيقدهم على تعلمهم الخاص. هذا الحكم الذاتي سيساع ولين عنئمس

 .East, K. A., 2015, pp)ألنهم ال يريدون أن يكونوا مدارين من قبل اإلدارة. 
26,27) 

زيادة مهارات الطالب  الهدفيتصل بهذا  :خبرات الطالب والمعلمين تطوير .4
والمعلمين في التعلم والبحث والتأمل، حيث يتعود الطالب على ممارسة البحث 

وكذلك  ،، وجمع المادة العلمية من مصادرهامحددة يةقضالعلمي في دراسة 
فتحمل مجتمعات   ؛تنمية مهارات التفكير المعقدة، خاصة التفكير اإلبداعي

 فيتسمح للمدرسين بالتدقيق  التيالوعود التعلم المهنية قدرا  هائال  من 
ا، فأولئك  على  القادرون ممارساتهم الخاصة، ولكنها ليست متساوية جميع 

على تعلم الطالب، وكذلك الذين ُيشركون جميع المعلمين في  يز المستمرالترك
كما  .(Russell, J. L. , 2018, p. 93) العمل التفسيري هم األكثر نجاحا

تعمل مجتمعات التعلم المهنية على التأكيد من أن جميع المعلمين في نفس 
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عض وما يعلموه لبعضهم الب أنالصفحة، وأنهم يتفقون معا  حول ما يجب 
، والوقت المناسب لمشاركة بعض األفكار التي توصلوا إليها يناسب أحدهم

، عالوة (Godlesky, L. E. , 2018, p. 94)والتي يمكنهم استخدامها 
من  ،تغيير الجوهري عن النماذج التعليمية التقليديةفرصة الل هار يتوفعلى 

على  اإليجابير أو مجموعات للتأثي بالتعاون كفرق  خالل السماح للمعلمين
 , .Kociuruba Jr, J. P)الوقت بكفاءة  تعلم الطالب بطريقة استخدام

2017, pp. 88, 89) 
قد تم ربط التطوير المهني للمدرس الذي يحدث في بيئة تعاونية مع ه؛ فوعلي

 ,Godlesky, L. E. , 2018)األقران بشكل مباشر بتحسين تحصيل الطالب 
p. 35) ص جديدة للعاملين في مهنة علم على توفير فر تعمل مجتمعات الت؛ إذ

الثابت أنه ال  فمن ،إلى عملية التدريس والتعلم بشكل أعمقالتدريس للتفكير والنظر 
أكثر فاعلية في  المعلمون التالميذ إال إذا أصبح تحصيل يمكن االرتقاء بمستوى 

تزويدهم  عنفضال  من خالل تعلم مناهج واستراتيجيات تعليمية جديدة،  ،ممارساتهم 
 .Morrissey, M)  بالطرق التي تساعدهم على التعامل بصورة مثمرة مع تالميذهم 

S. , 2000, p. 3.) 
جعلت الكثير من المعلمين  المهنية؛ فقد مجتمعات التعلم بسبب مبادرات و 

مجتمعات نتائج مختلفة من قد ُوثقت ؛ فالمدرسة داخل الرغبة في التعلم  ون يظهر 
جعلها ب المهنية األنشطةو عروض واالجتماعات الرسمية ل ال، مثالمهنية التعلم 

وتطورهم  ممارساتهم عضاء ألا ُيظهر وعليه؛ في المدرسة متاحة ألولئك المهتمين
المزيد من االهتمام  المهنية مجتمعات التعلم ضع تكما  ،بشكل نقدي المدرسي

 & ,.Schaap, H)  .المدرسةفي  احتراف المعلمين وتعلم الطالب الواضح نحو
de Bruijn, E. , 2018, p. 127). 

لى التعلم حسب محور اهتمامها ع مجتمعاتيمكن تصنيف  يتضح مما سبق أنهو 
 :(29 ص، 2014 التعليم،)مشروع الملك عبد هللا بن عبد العزيز لتطوير النحو التالي 
أكثر من مادة  فيتعلم الطالب  فييبحث  الطالب:مجتمع يركز على  •

 .دراسية
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 الممارساتتطوير أفضل  فيويبحث  لمادة الدراسية:كز على امجتمع ير  •
 .لتعلم المادة 

المدرسة  فير العمل التربوي يركز على قضايا تطوي مجتمع تربوي: •
 .وخارجها

نها إتنمية عملية التعلم؛ إذ  فيالمهنية  التعلم  مجتمعاتوُيالحظ مما سبق دور 
م هلمين على تغيير ممارساتع المعوتشجي ،ظروف عمل المعلمين وتنميتهم يُصممت لتراع

 لدعم جودة التعلم. ؛حجرة الصف فيفهم واستكشاف تدريس المعلمين  في
 لمعلميلتنمية المهنية لتحقيق امجتمعات التعلم كمدخل تطبيق  واقع :الرابعالقسم 

 .في كل من الواليات المتحدة األمريكية وسنغافورة الثانويةمدارس ال
 :ويتم تناول ذلك من خالل

مدارس ال لمعلميلتنمية المهنية لتحقيق امجتمعات التعلم كمدخل تطبيق واقع أوال: 
 .يةلمتحدة األمريكفي الواليات ا الثانوية

 علىإحدى الطرق لمساعدة المعلمين  مجتمعات التعلم المهنية المشاركة فيُتعد 
كال  من ممارسة  مجتمعات التعلم المهنية ن المشاركة فيحس   تُ  ؛ إذربط البحث بالممارسة

مجتمعات التعلم  كاملة فيالمشاركة الالمعلمون  ظهريُ  ؛ حيثالبالمعلم وكذلك إنجاز الط
 تجعلبدورها  التيو  ،المشتركةااللتزام بالمهمة  الوقت؛ حيثمع مرور  أقوى بشكل  هنيةالم

ا مجتمعات التعلم المهنية  ُتعد نيةمجتمعات التعلم المهأن  عتقد المعلمون كما ي ،أكثر نجاح 
 .East, K. A., 2015, p) وسيلة لزيادة تحصيل الطالب واإلصالح المدرسي العام 

30.)  
 والتي ،األمريكية المتحدة الغرب األوسط للواليات مقاطعة لثانوية لوفى المدارس ا

من المعلمين  7000أكثر من كما تضم  طالب وطالبة 10.000أكثر من التحق بها 
فقد طبقت تلك المدارس ، المدارس الثانويةفي جميع مباني  واإلداريين وموظفي الدعم 

مجتمعات  وذجنم واعتبرت أن ،نواتس 6 لمدة  مجتمعات التعلم المهنيةالمقاطعة الثانوية ب
كل مدرسة وتطبق  ،بها بالطالم يتعل تحسينبللمنطقة أداة لتحسين المدرسة  التعلم المهنية

لمجتمعات التعلم  المحددة للمقاطعةاألهداف في إطار  مجتمعات التعلم المهنيةثانوية 
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تؤكد  مدرسة يجب أنكل في  مجتمعات التعلم المهنيةالمنطقة أن تلك ذكرت وقد  ،المهنية
  :(Carpenter, Dan, 2012, pp. 73, 74) على
: )أ( ضمان أن جميع الطالب يتعلمون، مجتمعات التعلم المهنيةالرؤية التالية ل (1

 وال  ئوعليه ُتعين المدرسة مس؛ ، )ج( التركيز على النتائج)ب( خلق ثقافة التعاون 
ة في ول في اجتماعات القيادئالمسوُيشارك  ،للمالحظة واإلشراف والتقييم للمعلمين

ل بتقييم ئو ويقوم المس ،لتحسين المدرسة ووظيفة مجتمعات التعلم المهنية ؛المدرسة
ا ول أيض  ئويقوم المس ؛نيةوبالتالي يشترك في كل مجتمعات التعلم المه ؛كل معلم 

 وإلتمام  ؛كجزء من عملية التقييم ،بإجراء مالحظات الفصول الدراسية لكل معلم
ول ويقدم مالحظات خطية إلى كل فصل دراسي أربع ئلتقييم، يالحظ المسية اعمل

 :Carpenter, Dan, 2012, p. 73) كجزء من عملية التقييم، مرات خالل العام 
75). 

والتدريس  المناهج في تكاملال( غرس 1إلى: ) نميتشجامبادرة وقد سعت 
المدارس  كل من ير علىالتأث إحداث( 3مي و)منظو ال التغير ( تعزيز2والتقييم )

 ,.Dutro, E., Fisk, M. C., Koch, R) ن والطالبوالمعلميوالفصول الدراسية 
Roop, L. J., & Wixson, K. , 2002, p. 788) مجتمعات التعلم  جدتو ، و

ميشيغان مجموعة متنوعة بلغة اإلنجليزية ال تحت قيادة إطار فنون  ناتشجيمب لمهنيةا
تم تسليط  التيية بعض من الممارسات المثال ،لمقاطعةمستوى ا ىعلمن التعبيرات 

 ،ممارسات التدريس والتوجيه التحسينات في تشمل ميتشغانفي دراسة  الضوء عليها
 ،بالممارسة االنعكاسية والتعلم مدى الحياة  بيرالكالمعلمون أيضا االلتزام  ذكركما 

ن في تحسين مؤثرين ينظرون إلى أنفسهم كعامليباتوا ن أن المعلمي إلىباإلضافة 
 .(Lee, D., Ying, & Hong, H., 2015, p. 7) السياسةوفى  المدارس

مجتمعات  بتنفيذ المدارس منخفضة األداء، تم تكليف م2009 عام وبدء ا من 
تلك المدارس التي تلقت الدعم من خالل  ،في والية فرجينيا الغربية هنيةالتعلم الم

، كما تتوفر لدى ( ,K. A., 2015, p. 5East) سبرنامج منحة تحسين المدار 
فرصة الالتي تفي بمعايير المدارس منخفضة األداء  في ويست فرجينيا المدارس

 School(IGSلحصول على منح تطوير المدارس )بطلب اللتقدم المستمرة 
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Improvement Grants   ؛مصممة لتوفير األموال للمدرسةالالمنح  تلك يهاوتلق 
تطوير المدارس المتلقية لمنح المدارس  تحديدتم و  ،ة التحسينالستخدامها لدعم عملي

 فرجينيا الغربيةلالتعليم  دائرة ودائما تحدد ،على مستويين: مستوى أول، مستوى ثان
(WVDE) nia Department ofVirgiThe West  Education المدارس 

الفئات  التقدم في جميعضعف تلك المدارس التي تعاني من بأنها منخفضة األداء 
وقد  .WESTESTلوالية، لالسنوي  تقييم ال فيالقراءة والرياضيات  لكل منة الفرعي

األولى في شملت مدارس المستوى األول المدارس الخمس األدنى من حيث اللقب 
فرجينيا لالتعليم  دائرة حددت ؛ فقد في تحديد مدارس المستوى الثاني ، أمايةالوال

ولكنها لم  للحصول على المنح؛ وية المؤهلةس الثانالمدار  بأنها تلك WVDE الغربية
٪ من المدارس  5 نسبة الـ ا من بين أدنىه، وأنلقب المستوى األولتحصل على 

  .(East, K. A., 2015, pp. 2, 5) الثانوية.
تقوم المدرسة بعد إنشاء فريق قيادة المدرسة  مجتمعات التعلم المهنية:فرق  أنواع (2

 ،لمدرسةلحتياجات الفردية اال إضافية على أساس نيةهممجتمعات تعلم بتطوير 
  (.East, K. A., 2015, p. 90) تكون قد  والتي

 .على مستوى الصف مجتمعات التعلم المهنية فرق  •
 .في مجال المحتوى  لمهنيةمجتمعات التعلم ا فرق   •
 الخ  أو.... على مستوى المدرسة، مجتمعات التعلم المهنية فرق  •

الذي أتقن إدارة  قائدوهو ال ،المعلم الرئيسالسابقة من خالل  ويتم تنفيذ األنواع
وهو الذي لديه اتصال  ،ووجد طرق لتسريع التعلم لجميع الطالب ،الصفوف الدراسية

فبدال   ،توى رك أن عملية التعليم أكثر من مجرد مشاركة المحمميز وقوي مع طالبه، ويد
يساعدهم هذا التفكير  لكي ؛لتفكير النقديوا متعلمين مستقلين لديهم مهارات امن ذلك يرب  

فون المنهج الدراسي وُيعدون طالبهم من أولى اهتماماتهم، وُيكي   ،النمو بشكل فردي في
لتوقع. إنهم يؤدون مراقبة لى أعلى مستويات اويرفعون طالبهم إ ،الحتياجات المتعلمين

ون طالبهم مسئولون منتظمة للمتابعة، ويعدلون منهجهم التدريسي حسب الحاجة، ويجعل
بشكل منهجي والمساءلة  تالشكلية قادرة على حل المبعق ون ويتمتع ،عن تعليمهم

ربين كما يبحث هؤالء المعلمين باستمرار عن الفرص لتحسين أنفسهم كم ،الشخصية
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والتواصل بصدق حول القضايا  ،من خالل نظرة شاملة ،محترفين لديهم القدرة على النظر
تحديد هذا المعلم عن  ويتم ،ياء األمور واإلداريينة، وكذلك مع أولصفوفهم الدراسي في

طريق اختيار األقران واإلداريين من أولئك الذين يستوفون المعايير المذكورة أعاله 
(, 2012, pp. 15, 16Carpenter, Dan). 

 من هائأعضا وملكية المهنية مجتمعات التعلماالستقرار في تكوين وُيعد تحقيق 
مدراء المدارس )على سبيل  المجموعة إلى دورشير استقرار تكوين يُ و  ،نالتكوي أساسيات

وكذلك  ،وملكية الرؤساء، احتياجات المعلمين( تلبيةمدى قدرة القادة على  ،المثال
 /وينفذونها المهنية مجتمعات التعلممبادرة  المدى الذي يأخذ فيه المعلمون  مثل:)األعضاء 

 Schaap, H., & de) التخصصي  كمجتمعهم   المهنية  التعلم مجتمعات  مدى إدراكهم لأو  
Bruijn, E., 2018, pp. 110, 111). 

الواليات المتحدة  في مجتمعات التعلم المهنية وتقسيمهااجتماعات تنظيم  (3
  :كيةاألمري

قيادة مجتمعات التعلم المهنية من خالل عرض: )اجتماعات سيتم تناول تنظيم 
والوقت المخصص  المهنيةتعلم مجتمعات ال مجاالت اهتمام م ث مجتمعات التعلم المهنية،

وفقا  للترتيب  ؛كالتالي(، وهو واجهت مجتمعات التعلم المهنية التيالعقبات لها، وأخيرا  
 المشار إليه أعاله:

  :الواليات المتحدة األمريكية في قيادة مجتمعات التعلم المهنيةبالنسبة ل •
تخصيص  من خالللى مجتمعات تعليمية، يبدأ المديرون بتحويل مدارسهم إ

 للتعاون  وقت ا :الموارد تلك وتتضمن ،الموارد ووضع الهياكل الداعمة في مكانها
الفصول الدراسية،  فيعجز سد ال /ومالحظات األقران، استبدال المعلمين لتغطية

اء من العمل خارج يوم العمل أو نتهالوالمواد الالزمة للتعلم المهني، والرواتب ل
وقت تخطيط مشترك ) ة:عما دالقد تتضمن الهياكل و  ،السنة الدراسية العادية

لزمالء، لالقرب من الفصول الدراسية و للمعلمين المضمنين في الجدول اليومي، 
ومراجعة أعمال  ،حيث يمكن للمعلمين تبادل األفكار ؛مشتركلاومنطقة لالجتماع 

 .Ratts, Pate, & Archibald, 2015, p)بيانات اإلنجاز  الطالب وتحليل
58). 
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 ول الوحيدئالثانوية هو المس واشنطنمدرسة  فيالمدرسة  تطويرل مسئو  ُيعد
التعلم مجتمعات  تحسين وظيفةكذلك و  ،يوم التدريب فيعن تحسين المدرسة  فقط

لمجتمعات التعلم  تدريبالوإجراء  التنسيق من خالل ،المدرسيالمبنى  داخل المهنية
يوم التدريب بأنه إذ ُيعد  (Carpenter, Dan, 2012, pp. 99, 100) المهنية

وتحديث النماذج ونشرها في  ،تم ملؤها من العام السابق التي يوم لمراجعة النماذج
 .عبر اإلنترنت رونيةإلكت مكتبة

 المدارسمنح تحسين من خالل لتعزيز تجربة مجتمعات التعلم المهنية 
Improvement Grants School) SIG( ،استراتيجيات  يتم جلب معظم حيث

إلى المدرسة من خالل أخصائي تحسين المدرسة،  التطوير المهني أو التعليمي
.  amSchool Leadership Te(SLTمدير المدرسة، وفريق قيادة المدرسة )و 

 مجتمعات التعلم المهنيةل أوائ منفريق قيادة المدرسة  وُيعدفي عملية التحسين، 
نموذج وأعضاء الفريق  لكل من المديرالقاعدة  تلكعطي تُ ؛ إذ يتم تنفيذها التي

(؛ East, K. A., 2015, p. 90) مجتمعات التعلم المهنية عمل إيجابي من
؛ مجتمعات التعلم المهنية األهمية في تنفيذن القدرة القيادية للمدير أمر بالغ إحيث 

 ؛لألفرادير الفرص يقوم مدير المدرسة بتطوير قدرات األفراد داخل المدرسة وتوفإذ 
ا في بيئة عمل إيجابية.  وازن تحقيق الت في دور المديرويتمثل للعمل والتعلم مع 

مدير  رادو أأحد أهم األفكار القديمة  التحرر من ؛ حيثلدعم والضغطبين ادقيق ال
 .(East, K. A., 2015, p. 86)المدرسة 
في  اإلداري ريق وتقسيمها من قبل الف مجتمعات التعلم المهنية تنظيمتم يو 

ا إلى  ؛مدرسة واشنطن الثانوية نظام  فياالنضباط المحتوى و  فيخبرة الاستناد 
م الكبيرة مجموعة العلو الخاصة ب مجتمعات التعلم المهنيةتم تقسيم فمثال  ي ،التدريس

ما هو مطبق ل أصغر في مجموعات مشابهة تعلم مهنيةى ثالث مجموعات إل
الثانوية إلى  واشنطنمدرسة معلمي العلوم في  تقسيم متفي ؛مدرسة روزفلت الثانويةب

معلمي و معلمي علم األحياء، فرعية خاصة بكل من:  مجموعات تعلم مهنية
ا يشتمل على أربعة معلمين؛ منه ( كلف التاسعالص)الكيمياء، ومدرسي الفيزياء 
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ا تم تعيينهم لتدريس 12لدى قسم العلوم في واشنطن  كانحيث  لوم مناهج الع معلم 
 .(Carpenter, Dan, 2012, pp. 97, 98) سية واالختياريةاألسا

 فيويتضح مما سبق مدى وعى القيادة بأهمية دورهم كمشاركين وميسرين 
 الذيتوفير المناخ المناسب؛ األمر  فية هذه البرامج، فضال  عن دور المدرس

 التغلب على الصعوبات المتعلقة بضيق الوقت. فيُيساعد 
 في تعلم المهنية والوقت المخصص لهامجتمعات ال اهتمام تمجاالمن حيث  •

 : الواليات المتحدة األمريكية
 واشنطنمدرسة نظمت ؛ المهنيبالنسبة لتنظيم اجتماعات مجتمعات التعلم 

 للمدرسين بطريقة منظمة ومنسقة اجتماعات مجتمعات التعلم المهنية الرئيسة الثانوية
كان من المتوقع أن يلتقي المعلمون  ؛ حيثشهرلاثالث مرات في  ،عملية شهرية في

جتمع وي ،المهنيمجتمعات التعلم لالمجموعات الفرعية كذلك و  ،المدرسية هم في إدارات
األسابيع الثالثة األولى من الشهر.  في الظهر ثالثاء بعدالالمعلمون في األقسام يوم 

البناء لتحسين  توقعات مستوى  ن قشو ويناجلس المعلمون كقسم يالجلسة، هذه في و 
ول واألنشطة الطالبية امثل الجد ،األخرى مور المدرسة وقضايا اإلدارة مع األ

 دقيقة  20إلى  10ستغرق الجلسة ما بين وت ،وموضوعات أخرى مماثلة ،واإلشراف
(Carpenter, Dan, 2012, p. 99) ، 

بعد  المعلمون  ينصرف الفرعية تعلم المهنيةأما بالنسبة لمجموعات ال
إلى الفصول الدراسية  ون ذهبي ؛ حيثجتمعات التعلم المهنية الرئيسةعات ماجتما

 مجتمعات المخصص ل فرعية لبقية الوقت تعلم مهنيةكمجموعات  ون جتمعوياألخرى، 
 تربويةالدقيقة للحصول على جودة المحادثة  40حوالي  امنه ؛المهنيالتعلم 

(Carpenter, Dan, 2012, pp. 99, 185) . 
خطة مشتركة للعمل أو التعاون في  فرعيةال تعلم المهنيةالمجموعات  وتوفر

وظائف المدرسة، مثل:  تعلم المهنية الرئيسة؛المجموعات تحسين المدرسة أو عمل 
على مهارات الرسم البياني أحدهم  عملوقد ي ،قسم ال جدولة قضاياالطالب، و  اهتمامات

 ،المدرسةقدمه ت  النموذج الذي بملء  وقد يقومون ، نموذج التقييمب المرتبطةالمشتركة 
؛ الفرعيالتخصص على بيانات من االختبارات السابقة والالحقة للطالب في  والمشتمل
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 القواعد والمعاييرالثانوية  واشنطن بمدرسة التعلم المهنية الفرعية مجتمعات ُتحددحيث 
 (. Carpenter, Dan, 2012, p. 101) دوار لألعضاءواأل

مجموعة العمل  الرابع من الشهر، يلتقي المعلمون في ثاءالثالفي يوم و  
 فيوعلى المعلمين . الكبيرة على مستوى التخصص العام  المهنيالتعلم  مجتمعاتل

تطلب فرقة العمل ؛ إذ تعدة لجانعمل في واحدة من للالكامل  لتزام اال هذه فرقة العمل 
احدة على األقل من في لجنة و  من كل معلم أن يجتمع المهنيالتعلم  مجتمعاتل

المجموعات الفرعية قد كما أن ، (Carpenter, Dan, 2012, p. 99) اختياره لها
ختبارات على بيانات من اال المدرسة والمشتملقدمه ت  النموذج الذي تقوم مثال  بملء 

 .Carpenter, Dan, 2012, p) الفرعيالتخصص والالحقة للطالب في  السابقة
 واشنطنمدرسة في  التعلم المهنية الكبرى  مجتمعاتلمل الع فريق ملشوقد  (.101

مجاملة الموظفين، و التنوع، و تحسين المدرسة، و  لجان لحضور الطالب،الثانوية 
 فيمن نوعه  افريد   التعلم المهنية مجتمعات في فرقة العملل اللجنة مفهومويعد وغيرها. 

 على ممارسة المعلم  األقرب هاتأثير فضال  عن  ،لالهتمام  ومثيرا  المدرسة  تلك
(Carpenter, Dan, 2012, p. 99). 

تم تجميع المعلمين في ؛ فيالغرب األوسط للواليات المتحدة  مقاطعة فيأما 
ية وموضوع التدريس تتفق ومهامهم لتي ا من مجتمعات التعلم المهنيةمجموعة فرعية 

على  مكان في أي من مجتمعات التعلم المهنيةكل مجموعة فرعية وتتكون ، االنضباط
بعد  مجتمعات التعلم المهنية طبقتو اثنين إلى ستة مدرسين.  من لمقاطعةامستوى 

 .عصرا   3:15بعد الظهر إلى الساعة  2:15الساعة  منتقريبا  ظهر يوم الثالثاء 
(Carpenter, Dan, 2012, p. 75). 

م مع أيا ةبحيث يتم إطالته خالل أربع ؛الدراسييتم إعادة جدولة اليوم  اوعموم  
تشابه  ةاليوم الخامس لممارسة أنشطة التنمية المهنية، مع مراعا فيتفرغ المعلمين 

 في لنفس التخصصبرامج التنمية المهنية  فيالجداول الدراسية للزمالء المشاركين 
ُيشارك  كيساعة سنويا   40 -30من حوالى يتم تخصيص  ثناء تقسيم الوقت، كماأ

يمكن أن توزع بتخصيص نصف يوم كل  والتيل؛ لجان العم فيالمعلمون خاللها 
أو  ،نهاية األسبوع فيأو تخصيص آخر حصتين  ،أسابيع ألسرة كل مادة دراسية ةثالث
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ى موضوعات تخص جميع للتدريب عل ؛عقد اجتماعات دورية مرتين كل شهر
 .(347، صفحة 2016)حمادة رشدى عبد العاطى،  المعلمين

 ،أمريكا أنها تتسم بالحرية والمرونة فيمهنية وُيالحظ على مجتمعات التعلم ال
ليست إجبارية من  فهي وبالتاليتحسين أدائهم؛  فيوأنها نابعة من رغبة المعلمين 

 الجهات العليا.
في الواليات المتحدة  PLCات التعلم المهنيةواجهت مجتمع التي العقبات •

 األمريكية وطرق التغلب عليها:
كشكل  -مجتمعات تعليمية مهنية ن لديهاأ تدعي التيفشلت بعض المدارس 

من خالل  إنهفي إنشاء والحفاظ على ثقافة المدرسة؛ إذ  -من أشكال التطوير المهني
اول اليومية كل من المعلمين تقييم المجتمعات التعليمية؛ تقود المطالبة بالجد

د وقتهم. وبالتالي، يجب عليهم أن يروا أي جه ىواإلداريين لوضع قيمة عالية عل
من أجل تحديد أولويات وقتهم  وليات إضافية أنها ذات أولوية عاليةئلتحديد مس

 .East, K) المدرسةترسخ وُيصبح جزءا من ثقافة لي المهنيوإتاحة الفرصة للنمو 
. 27A., 2015, p).  

مجتمعات التعلم يجب أن يرتبط اتجاه ممارسة  السابقة؛وللتغلب على المشكلة 
مجتمعات التعلم يجب أن تتطابق عملية كما المعلم.  إعداد /بيةتر  معمباشرة  المهنية
القيم وُتعد معلم مع ما يحتاج المعلمون إلى القيام به في الفصل الدراسي. لل المهنية

كل مجتمعات التعلم المهنية ل فييستحق أن يحتل قيمة  ذيالشيء ال المشتركة هي
 هيُتعد  شارك الرؤية والقيمالتي ت أن مجتمعات التعلم المهنية ؛ حيث اتضحشخص

جب أن ، كما ين الرؤية االتجاه؛ حيث ُتكو  المهنيةمجتمعات التعلم في  تأثيرا   كثراأل
من أجل  ؛مجتمعات التعلم المهنيةكيفية عمل ل الالزمةالقيادة  التوجيه /ن االتجاه و  كيُ 

فصول ما يقومون به في المجزء  مجتمعات التعلم المهنيةبأن  علمون أن يشعر الم
 قيمتها التي وضعت التعلم المهنيةلمجتمعات  العاليالتأثير  فضال  عن  ،الدراسية

 ,Carpenter, Dan, 2012, pp. 190) مماثلةالتعليمية ال الممارساتعلى 
191). 
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 ما تتمثل مشكلة التدريب في ارتفاع معدالت التدوير في المدارس وغالبا  
مجتمعات ال يمكن ل إنهتدريب؛ إذ الوإعادة  منخفضة األداء الناتجة عن دورة التدريب

ألنهم مجبرون على البدء  ؛أهدافهم أحيانا   الحصول على أي اتجاه نحو التعلم المهنية
تدريب أي مدرس بديل  هوالمشكلة حل هذه ومن جديد عندما يغادر المعلمون. 

ولية األ مجتمعات التعلم المهنيةباإلضافة إلى جعل التعاون و  ،يعمل في المدرسة
 ,East, K. A., 2015) ي الكليات والجامعاتللتعليم في برامج اإلعداد للمعلمين ف

p. 90). مل أو أنه لم يتم التعا ،كما ُيعد الدوران في كثير من األحيان أحد التحديات
مجتمعات التعلم المهنية؛ ويتم مع التعيينات الجديدة من قبل أولئك الذين ينفذون 

 .A., 2015, East, K) يط المقصود الستيعاب أعضاء جددالتخطالتغلب عليها ب
p. 30.) والية ب في المدارس مجتمعات التعلم المهنية تعترضالتي ا  عوائقومن ال

ى الذي تم تحديده مسبق ا، والتدريب، والعالقات ، والمحتو الوقت شملت فرجينيا الغربية
 .(East, K. A., 2015, p. 25) بين األشخاص

 الخبرة األمريكية: فيل المؤثرة القوى والعوام
الصادر  No Child Left Behind(NCLB) أثر قانون  :السياسيعلى الجانب  

ظيمه، سياسة الذي يتكون من ثالثة أجزاء رئيسة، هي: هيكل التعليم وتن 2001عام 
التعليم وإدارته، التأكيد على المرحلة الثانوية، ويهدف إلى تحسين إنجاز الطالب وتغيير 

م، 2002ا كما أقره الكونجرس األمريكي عام ا كبير  وقد القي القانون تأييد  فة المدرسة، ثقا
نظر في وُيعد هذا القانون نقطة تحول في سياسة التعليم األمريكية؛ فقد أدى إلى إعادة ال

للتغلب على المشكالت  ؛النظام التعليمي بصفة عامة، كما ساعد على وضع المبادرات
بقاء عليهم. يد على توسيع البرامج التي تحسن تدريب المعلمين واإلمع التأك ،عموما  

(American Association of University Women, 2013, pp. 2,5). 
 تقديم الدعم لجميع المعلمين أهميةلى أكد قانون إصالح النظام التعليمي ع كما

لتحقيق  ؛وى أدائهم من تحسين مستداخل مدارسهم وأثناء ممارستهم لعملهم، بما يسمح لهم 
تدريب اإلشراف على برامج بجماعة التنمية المهنية من الجودة، وتقوم  مستوى عال  

رسية، وعدد من تتكون من عضو من اإلدارة المد والتيالمعلمين داخل المدارس بأمريكا؛ 
األمور، أولياء و  ذوي الخبرة، ومنسقي المواد، وأعضاء من المجتمع المحليمن المعلمين 
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وأعضاء من وحدات التدريب  لمدرسة،ل المجاورة بعض الكليات ك أعضاء من كذلو 
، ص 2013) أمل عبد الفتاح محمد و عبد الناصر محمد رشاد،  مستويات اإلدارة العلياب

ليتم  ؛والعشرين المدارس الحادينظمة الشراكة من أجل مهارات القرن دعت م كما، (734
من أجل نمذجة وتعليم المهارات التي يحتاجها  ؛تنظيمها في مجتمعات التعلم المهنية

أفضل البيئات لتعليم مهارات القرن الحادي والعشرين هي  إن :وتقول المنظمة ،الطالب
مين من التعاون، وتبادل أفضل الممارسات، "مجتمعات التعلم المهني التي تمكن المعل

 Partnership for) الحادي والعشرين في ممارسة الفصول الدراسيةودمج مهارات القرن 
21st Century Skills, 2015) " 

أوائل القرن العشرين؛ الحظ "ديوي" أن الممارسات فمنذ  :التاريخيوعلى الجانب 
ع الذي تتشكل منه مشكلة البحث، كما أشار التعليمية يجب أن تقدم البيانات والموضو 

Stenhouse  بل يتعدى ذلك  ،أن المدرس ُيفضل أن يكون باحثا  ليس فقط في فصله
ليكون علي مستوى مدرسته أيضا ؛ ليقوم بدور فاعل في عملية بناء المنهج، ثم 

والذى عمل على نشر فكرة "الممارس المتأمل"، وفي السبعينيات بدأت   Schonجاء
سلسلة من المشروعات كة "وضع المناهج من داخل المدرسة"، عالوة على بروز حر 

المفكرة"، و"مدرسة حل المشكالت" و"المدرسة المبدعة"، واألنشطة التي تتعلق بالمدرسة "
 وفي الثمانينات حدث تحول إلى ما يسمى "مدرسة التقييم الذاتي أو المراجعة الذاتية"

(Stoll, L., Bolam, R. , McMahon, A., Wallace, M.,, & Thomas, S. , 
2006, pp. 222- 237) 

المدارس  لمعلميالتنمية المهنية مجتمعات التعلم: كمدخل لتحقيق وبعد تناول 
بأمريكا من خالل تنظيم  مجتمعات التعلماتضحت األهمية الكبيرة ل ؛أمريكا فيالثانوية 

 عملية شهرية فين بطريقة منظمة للمدرسي اجتماعات مجتمعات التعلم المهنية الرئيسة
، ولى من الشهراألسابيع الثالثة األ فيثالثاء اليوم  بعد ظهر؛ وذلك الشهرمرات في ( 3)

تتفق التي  من مجتمعات التعلم المهنيةتم تجميع المعلمين في مجموعة فرعية يكما 
التعلم من مجتمعات كل مجموعة فرعية وتتكون  ،ية وموضوع االنضباطالتدريس ومهامهم 

من  االنتهاءمدرسين وبعد  (6: 2) من لمقاطعةعلى مستوى ا في أي مكان المهنية
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مجتمعات التعلم:  فية سيتطرق البحث لعرض خبرة سنغافورة عرض الخبرة األمريكي
 .المدارس الثانوية لمعلميكمدخل لتحقيق التنمية المهنية 

مدارس ال لمعلميمية المهنية لتنلتحقيق اكمدخل مجتمعات التعلم تطبيق  واقعثانيًا: 
 .سنغافورة في الثانوية

 التيالتمكن من المادة سنغافورة دون  فيال يستطيع المرء أن ُيصبح ُمدرسا  
، عالوة على سنة على األقل من التعليم الُمضنى دسيُ  حرفة  فيرسها على نحو عال 

لنظام سنغافورة  ليعكس الحاجات المتغيرة ؛وُيحدث هذا المنهاج على الدوام ،التعليم
التطوير  معظميحدث وعليه  ،(172 ص، 2014)عزام بن محمد الدخيل،  التعليمي
داخل المدارس، حيث يتوفر  االبتدائية والثانوية المدارس لمعلمي افورةفي سنغالمهني 

أن المدارس واقعيا  وم المعلمن فالعمل، كجزء ال يتجزأ من لديهم العديد من فرص التعلم 
ة التي تعزز تعلم المعلمين، وأن المدارس نفسها يجب أن الرئيسن المنظمات يجب أن تكو 

من أكثر مرور بعد  -2009/2010 عام  فيفعليمية". يتم تصورها على أنها "منظمات ت
جميع المدارس العامة لوزارة التعليم  سمحت -مبادرات التطوير المهني المبتكرة  علىعقد 

جعلت هذه السياسة سنغافورة أول دولة في وقد  (.PLCمجتمعات تعلم مهنية ) لتصبح
 ,,.Bautista, A) لدولاعلى مستوى مهنية التعلم المجتمعات العالم تعتمد إطار عمل 

Gopinathan, S. , 2015, pp. 319, 320Wong, J., & ) 
 :كيف تعمل مجتمعات التعلم المهنية في سنغافورة .أ

ُتفيد بأن المعلمين هم العناصر  تيال( صحة األدلة PISAأكدت نتائج برنامج بيزا )
بتوفير الجهود  امهاالتز الجودة؛ وعليه تواصل الوزارة  عاليتوفير تعليم  فياألكثر أهمية 

تساعد  التيأهم المجاالت  فيولبناء قدراتهم  ،والموارد لدعم التطلعات المهنية للمعلمين
م بإعداد القوة الدافعة 2011 لذلك بدأت وزارة التعليم منذ عام ؛معلمينكعلى تعزيز دورهم 

معلمون من ا الهيئة مستقلة ُيديره وهيلهذه العملية بإنشاء أكاديمية سنغافورة للمعلمين، 
)عزام بن محمد  أجل المعلمين، لتعزيز ثقافة التفكير واالستعالم والنقاش بقيادة المعلمين

 .(174 ص، 2014الدخيل، 
أكاديمية سنغافورة  تقدم -لم المهنيةمجتمعات التع ضمان تماسك برنامجل-وعليه 

 تضمنا  مرؤية لما كان  “the Academy of Singapore Teachers ”AST للمعلمين
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 على إبقاءالمدارس  ويعمل مديرو ،مجتمعات التعلم المهنيةالعملية ل في اعتماد الممارسة
تيعاب الس ،االستقاللية لتكييف تنفيذ البرنامج ن عطو يُ و  ،هذه الرؤية في أذهانهم

 .Lee, Hong, Tay, & On L, 2013, p) االحتياجات التعليمية المتنوعة لمعلميهم
54) . 
  :التعلم المهنيةمجتمعات رؤية  .ب

على إطار  مجتمعات التعلم المهنية فيرؤية أكاديمية سنغافورة للمعلمين تشتمل 
، )ب( "الطالبتعلم  دعم: )أ( "DuFourمستوحاة من ال"  ى ر الكبألفكار الثالثة ل مفاهيمي

على  الرئيسةالمبادئ وقد ُبنيت "بناء ثقافة التعاون"، و)ج("التركيز على نتائج الطالب". 
)أ( "علم  :مجتمعات التعلم المهنيةالداعمة لـ  عواملعن ال ” views Fullan’s”فوالنراء آ

" )أي ، )ب( "النظام (والتعلم التربية" )أي يجب على المدرسين تعميق قدرات التعليم أصول 
، و)ج( فيها( داخل المدارس التي يدرسون  ةالمتاح إمكانيات الفعل الهيكليةالعمل ضمن 

Lee ,) المسعى(ة ")أي يجب على قادة المدارس دعم المعلمين في هذا يرسالمد "القيادة 
Hong, Tay, & On L, 2013, p. 54). 

م أن تقو دراسته على ضرورة  في Godlesky, L. E., 2018)أكد ) وعليه
باالعتقاد الجماعي  المرتبطةبتطوير القيم والمعايير المشتركة  مجتمعات التعلم المهنية

 .Godlesky, L)  ب وأولويات المدرسة وأدوار اآلباء والمعلمين واإلداريينحول قدرة الطال
E. , 2018, p. 31).  التي من خالل اقتراح "أجندة اإلصالح يجب أن يتم الذياألمر 

المعلمين إعادة التفكير في ممارساتهم الخاصة، وبناء أدوار وتوقعات من معظم  تتطلب
لطالب، والتدريس بطرق لم يسبق لهم تعلمها جديدة في الفصل الدراسي حول نتائج ا

من أجل تحقيق هذه الرؤية، و  .لمنظور السلوكي في التعلم المهنيلاالستجابة  أي"؛ قبل
العالقة بين  تتناول التيلى النظريات يجب تصميم التطوير المهني بطريقة تعتمد ع

عتمد التطوير المهني كما يجب أن ي ،الممارسة والتعلم المهني للتأثير على إطار التصميم
ا مجتم على طريقة للمعلمين لتبادل نتائج الطالب مع معلمين آخرين، ويجب أن يشكال ع 

 .(Russell, J. L. , 2018, p. 17) والتأملمن المعلمين يشجع على التجريب 
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  :في سنغافورة مجتمعات التعلم المهنيةفرق  أنواع .ج
قائمة على المشاركة والتعاون والحوار عملت سنغافورة على بناء مجتمعات التعلم ال

سواء كانت قائمة على عالقات داخلية على مستوى المدرسة، أو بناء عالقات  البناء
حيث أشار وزير ؛ Clustersخارجية مع المدارس األخرى على مستوى المجموعات

بية والتعليم خطة عمل وزارة التر  في Heng Swee Keatالتعليم السيد هينج سوى كيت 
منها  للمعلمين المهنيالتطوير  مجال فيالعديد من الجهود  م؛ إلى أن لديه2014

(Ministry of Education in Singapore, Speeches/ Interviews, 2013) ؛ 
 :يليوتتم داخل كل مدرسة من خالل ما  :المدرسةعلى مستوى الفرد أو  •
 ستمر.يتم من خالل توفير اإلرشاد المنظم والمعلى مستوى الفرد:  •
إدخال مجتمعات التعلم  يتم من خالل المدرسة:على مستوى  التنظيمأما  •

جدول  فيالعديد من المدارس بعضها كفرق، وبعضها ُمنظم  في المهني
 Whole- Schoolاع "نهج مدرسة بأكملها، واألقوى من ذلك تم اتبزمني

Approach  وهذا النهج الشامل جماعيلدراسة موضوع أو درس بشكل ،
مفردات مشتركة؛ حيث يتقاسمون  فيرسة مهم ألن الجميع يشترك للمد

المهام مع بعضهم البعض، ويتعلمون من بعضهم البعض، وفى نفس 
يكون المعلم أكثر الوقت من خالل التجمع ومشاركة الموارد، يمكن أن 

  . متنام   مهنيكفاءة؛ ومن ثم خلق مجتمع تعلم 
وتتم مجتمعات  ،School Clustersوعات المدارس على مستوى مجم •

 من خالل:على مستوى "مجموعات المدارس"  التعلم المهنية
 Networked Learning Communities شبكيالتعلم ال مجتمعات •

(NLC   
فصول خاصة بكل  وهي؛ Subject Chaptersفصول الموضوعات  •

وذلك لتبادل الممارسات الجيدة بين المعلمين  ؛دراسيمقرر أو موضوع 
 اكل المشتركة ووضع حلول لها. وتحديد المش
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 :سنغافورة في وتقسيمها المهنيمجتمعات التعلم  اجتماعاتتنظيم  .د
 قيادة مجتمعات التعلم المهنية من خالل عرض: )اجتماعات سيتم تناول تنظيم 

والوقت المخصص  المهنيةتعلم مجتمعات ال ثم مجاالت اهتمام  مجتمعات التعلم المهنية،
وفقا  للترتيب  كالتالي(، وهو واجهت مجتمعات التعلم المهنية التيت العقبالها، وأخيرا  

 المشار إليه أعاله:
  :سنغافورة في قيادة مجتمعات التعلم المهنيةبالنسبة ل .1

 الموظفين كمدربيبقيادة قادة المدارس )لتعلم المهنية دائما ما توفر مجتمعات ا
 من األكاديميات للمعلمين في سنغافورة المواد الدراسية(، بدعم    ومستشاري ورؤساء األقسام  

البنى التحتية والموارد للمشاركة في مجموعة متنوعة من ممارسات التطوير المهني القائمة 
 المهنين تقديم التطوير كما أ .(Yoong, 17-20 January, 2013االستقصاء ) على

مجتمعات تيسير الذي تقوده الدولة للمعلمين واإلداريين حول قيادة المعلمين من خالل 
ودعم نمو  (قيادة المعلمين) يمكن أن يعزز فهم طبيعة هذه الظاهرة التعلم المهنية

 رورة ضمع مراعاة  .(Godlesky, L. E. , 2018, p. 146)المعلمين في هذا المجال 
التركيز على الممارسة وشفافيتها معا  جنبا  إلى جنب؛ ألن التركيز الضعيف لن يعطي 

 ل ممارسته شفافة، والعكس بالعكس. المعلم عدسة لجع
كما وجد القادة أنهم يستطيعون إنشاء عالقات أعمق بالفصول الدراسية عن طريق 

نقطة الضعف الالزمة جة لخاصة حول التفكير الطالبي، من خالل النمذ تنظيم محادثات
مجتمعات التعلم المهنية في الجولة األولى، وعن طريق  عن طريق التطوع داخل

حظة للمعلم عندما يكون تمثيله انتقائي أو جزئي، وأخيرا  التكيف إلعطاء سياق المال
االنخراط في ممارسة  وُيعد (Russell, J. L. , 2018, p. 83) .الضرورة إضافي عند 
يمكن أن توفر إطار ا لعرض وممارسة قيادة المعلم،  ؛ إذأصيال   تعلم المهنيةمجتمعات ال

 .Godlesky, L. E. , 2018, p)  يمكن تحقيق القيادة ولكن بدون التدريب والدعم، ال
140) 

 تعلم المهنية والوقت المخصص لها:مجتمعات ال مجاالت اهتماممن حيث و  .2
ممارسات التطوير المهني القائمة لى مجتمعات التعلم المهنية ع فييتم التركيز  

عة من دوائر ومجموعة واسس اليابانية و در الدراسة و ث العمل و بحمثل  االستقصاء على
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وممارسات التدريس التي  ،ابتكار المناهج مثل:التعلم التي تركز على مواضيع مختلفة )
والتخطيط  ،تواالستخدامات الجديدة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاال ،تركز على الطالب

شار إلى مجموعات الزمالء يُ  (. حيثوالتعلم القائم على المشروعات، التعاوني للدرس
ا ويتعاونون باسم "فرق التعلم"الذين يت فترات  هذه عادة ما تكمل عملها خاللو  ،علمون مع 
يتم و (Yoong, 17-20 January, 2013) تسمى "المساحات البيضاء" محددةزمنية 

 المخصص على توفير ما ال يقل عن ساعة واحدة من الوقتالحكومية  مدارسالتشجيع 
بنشاط في هذه األنواع من مبادرات  شاركةللمالدراسية في األسبوع للمعلمين  للحصص

 10: إلى 8من عادة ما تخطط فرق التعلم لحوالي و  ،المدرسةالتنمية المهنية القائمة على 
 ساعات العملبرف عت  ويُ  ،الدراسي بأكمله على مدار العام  موزعة جلسات لمدة ساعتين

تدريب من الساعة سنوية  100المساهمة في فضال  عن المعلمين،  تقييم هذه في
 ,Bautista, A.,, Wong, J., & Gopinathan, S. , 2015) .المستحق االختياري 
p. 320). 

في  مهنيةمجتمعات التعلم الل واحدة من أكثر الممارسات انتشارا   العملث و بح وُتعد
 ,Kirkwood)دراسة أكدت فقد  (؛January, 2013-Yoong, 17 20) "سنغافورة 

M., & Christie, D. , 2006) التنمية المهنية  فيأن البحوث العملية تسهم  على
وإكسابهم  ،العمل فيوتحسين أدائهم  ،وزيادة معارفهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم  ،للمعلمين

الدراسة بضرورة تشجيع المعلمين على إجراء تلك فاعل، وأوصت القدرة على التواصل والت
 .Mitchell, S. N.,, Reilly, R) اسةر د كما نادت ترتبط بمجال عملهم. التيالبحوث 

C., & Logue, M. E. , 2009) باعتبارها الفعل بحوث مدخل استخدمت والتي 
 بين التشاركية الفعل بحوث استخدام في التوسع بضرورة  المهنية، للتنمية مدخل أفضل

 نم المبتدئين المعلمين تمكين إلى تؤدي ألنها الجامعة؛ وأساتذة  والمشرفين، المعلمين
 .المختلفة والسلوكية التعليمية المشكالت مع التعامل

 ،ابرامج التطوير المهني المدرسي الذي اكتسب زخم   من أشكال آخرشكل وهناك  
على غرار  ،م 2005في مدارس سنغافورة في عام دم الذي قو س اليابانية، و در الهو دراسة و 

س و در الدراسة  دعن بشكل عام  إيجابيتهم  سنغافورة وقد أظهر معلموث العمل، و بح
 ،امهني  هم يمنحهم الفرصة للتعلم من زمالئهم ونمو أن ذلك  ون عتقدي م نهإ؛ إذ اليابانية
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على  ن له أثر إيجابيكا المهنيمن النمو واعتبر المشاركون في الدراسة أن هذا النهج 
والهدف الشامل لدراسة  ،أفضل هم بشكللطالب هم وساعدهم في فهم ،استراتيجيات تدريسهم

البيانات بين القائم على التربوي  فكيروالتس اليابانية هو تعزيز البحث التعاوني و در ال
 نفإ؛ التربوي  هذا النهج في األدبلعلى الرغم من االختالفات المتعددة و  ،المعلمين

ومتكررة تكون من أربع مراحل دورية ت نماذج قياسية واعتمدا  اعموم   سنغافورةبالمعلمين 
(Wong, J., & Gopinathan, S. , 2015, p. 320: 322Bautista, A.,, ) 

يقوم المدرسون بتحليل المناهج الدراسية لتدريسها  وفيها :مرحلة الدراسة •
 .وتعليمية طويلة األجل تدريسيةوصياغة أهداف 

عندما يقوم المعلمون باختيار الدروس البحثية، والتنبؤ  :مرحلة التخطيط •
تنفيذ دروس محددة لتخطيط ال، و واجههمت التي تفكير الطالب والصعوباتب

 .لجمع البيانات
الدراسية ل و أدلة الفص ون ناقشوي ،يالحظ المعلمون  وفيها :التحليلمرحلة  •

 (.كتابية للطالبلا عمالاألفيديو، المقاطع  :ثلممعت )جُ  التي
وتحديد مساحات يناقش المعلمون تعلم الطالب  وتتم بأن :مرحلة التفكير •

 الستفسار.لمزيد من اجديدة 
 هم الكبيردعم يواقعبشكل  يةالبحثس و الدر  درسواالذين  ن المعلمو  وقد أبدى 
 فيساهمت  التي رئيسةسلسلة العوامل ال ذلك فيساعدهم ، و س اليابانيةو در اللدراسة 

قناعة فضال  عن  ،من قادة المدارس الدعم  إيجاد، مثل س اليابانيةو در التلك اح دراسة نج
في الجداول األسبوعية  اإلضافيوتوفير الوقت النهج،  الية هذافعب أنفسهم المعلمين 

 ,,.Bautista, A) س داخل مجموعة العملو دراسة الدر ل ميسرالحضور الللمدرسين، و 
, 2015, pp. 321, 322Wong, J., & Gopinathan, S. ). 

ويتضح من عرض المجاالت السابقة أنها تعمل على تمكين المعلم من التطور، 
 فيا ُتلبى احتياجات المعلمين التدريبية، فضال  عن كونها تؤدى إلى إحداث تغيير كما أنه

 مازالت تعتبر المعلم ما هو إال ناقل للمعرفة.  والتي ،الثقافة التقليدية
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وطرق التغلب  في سنغافورة PLCالتعلم المهنية مجتمعاتواجهت  التيالعقبات  .3
 :عليها

 ؛في الوقت الحالي في سنغافورة  PLCمهنيةمجتمعات التعلم ال مبادرة لقد توسعت 
 ا بالرغم من هذا االنتشار؛؛ إال أنهمدرسة سنغافورية متعاونة 300تشتمل على أكثر من ل

مدرسة  51، والذي تم إجراؤه في المهنية مجتمعات التعلم لاألول  التقييم خالل تبين 
 هي محتملة في التنفيذ صعوبات ثالثتم تحديد فقد  ؛تجريبية، فجوة بين النظرية والتطبيق

(, Hong, Tay, & On L, 2013, p. 54Lee) : 
 .لدى المدرسين الزائد عبء العمل •
 .وفعاليتها المهنيةمجتمعات التعلم غموض عمليات  •
شير إلى أُ  كما ،المستقل للمعلم  التطوير المهني اأعاق انذلالين روتالبيروقراطية وال •

 مفرط بشكلال المركزي لمدرسية والتنفيذ مثل أنماط القيادة ا -الحواجز السياقية
مجتمعات على أنها عقبات أمام تطبيقات  -مجتمعات التعلم المهنيةل ملموس

 .نظمةاألعلى مستوى  الفعالة التعلم المهنية
مجتمعات التعلم اقتراحات للمدارس حول الجوانب العملية لتنظيم يم تم تقدوعليه 

 :(L, 2013, p. 54 Lee, Hong, Tay, & On) أهمها، المهنية
)أي منصة يتم فيها إجراء  مجتمعات التعلم المهنيةمن  الهدفالحفاظ على  •

 .(والتعلم  عليمالتعاونية لتحسين التحوارات انعكاسية لغرض تجميع الجهود 
 .(قسامإلدارة األ كوقت) المهنيةمجتمعات التعلم استخدام وقت عدم  •
 8-7ما ال يزيد عن الحفاظ على فريق التعلم في حجم معقول )أي  •

 (.أعضاء
  .تخصيص التعلم المهني للسياقات المدرسية •

 الخبرة السنغافورية: فيالقوى والعوامل المؤثرة 
 :االقتصادي والسياسي ينعلى الجانب

تحديد سياسة التعليم؛ ألن  فيات االقتصادية للبالد دورا  مهما  لقد أدت الحاج
يجية رئيسة لتحقيق األهداف االقتصادية الطموحة تحسين التعليم ُعد  منذ البداية استرات

وعليه جعلت منه وقودا   .(44، 43 ص، 2017)بالل ياسين محمد الكساسبة، لسنغافورة 



 تنمية املهنيةمجتمعات التعلم: مدخل لتحقيق ال                                                           حسنية حسين عبدالرحمن د/

 2018  ديسمبر   - العاشر العدد                                                               ISSN 2682-3497مجلة التربية املقارنة والدولية 

319    

، فعملت الحكومة على بناء االقتصاديو ُيغذى رأس المال البشرى لدفع عجلة النم
معلم وقدراته القيادية المهارات لتحقيق ميزة تنافسية للدولة؛ وذلك بالتركيز على بناء ال

على مستوى المدارس، فضال  عن الرؤية  يعمل على إحداث إصالحات الذياألمر 
العالم  فيل تحكم على نجاح الممارسات التربوية عبر مقارنتها األفض التيالمستقبلية 

 . (45 ص، 2017)بالل ياسين محمد الكساسبة، 
 وُيجرى  سُيناسبهم. مهنيمسار  أي دُيحد   لكيوعليه ُيراقب المعلمون ثالث سنوات؛ 

ر هؤالء  المعلمون ألدوار قيادية مستقبلية؛ التعرف إلى موهبة القيادة مبكرا ، وعندئذ ُيحض 
 عليه يتم سبب رئيس لفشل المدارس، و  هيفة مبدأ: أن القيادة الضعيبسنغافورة إذ تعمل 

تدريبهم  فيثمار مسيرتهم المهنية، واالست فيوقت مبكر  فياختيار أفراد موهوبين 
إلى لجان أكاديمية  واالنتدابعمر صغير،  فيمنصب رئيس قسم ل تهم وتنميتهم؛ لترقي

ستة  تهدم دراسيوزارة التعليم، وحضور مقرر  فيمهمات وإدارية عدة، عالوة على ال
)عزام بن محمد الدخيل، ( NIEللتعليم ) الوطنيالمعهد  فيالقيادة التنفيذية  فيأشهر 
 .  (172 ص، 2014

والتربوية التخصصية للتعليم على المعرفة  الوطني المعهد فيوتركز الدورات 
هو القائم على  الشائع المهنيالتطور وُيعد  ،إلى درجة أعلى أو دبلوم ُمتقدم وتؤدى 

تحديد المشاكل  هي، ووظيفتهم Staff Developersالموظفين"  ور مطو  سة، ويقوده "المدر 
ولكل مدرسة أيضا  صندوق يمكن من خالله دعم نمو  ،درسةالم فيالتدريس الناجمة عن 

جوانب لتعرف  ؛إلى الخارج ذلك تطوير آفاق جديدة عن طريق السفر يفالمعلمين؛ بما 
 فياألمر الذى ساعد سنغافورة ؛ (OECD , 2010, p. 169) بلدان أخرى  فيالتعليم 

التعليم  فيلتحقيق القيادة  تحقيق األداء المتميز في جميع المجاالت، كما تواصل الكفاءة 
( كما تحتل العاليأداء التعليم  فيوالتدريب وسوق العمل، )فتحتل المركز األول  العالي

لعام، كما ُيعد سوق العمل فعالة أداء القطاع ا فيسنغافورة المرتبة األولى في العالم 
 ,Schwab & Martín)للغاية، ولدى المالية قطاع متطور ومستقر وجدير بالثقة 

2017/ 2018, pp. 26, 262) ا في . ومن ثم تصدرت سنغافورة الدول األقل بؤس 
 ص، 2018)خالد عاشور،  2017في م  2.8العالم بعد تايالند بقيمة بؤس تصل إلى 

تنفق مبالغ كبيرة على تدريب المعلمين أكثر مما تنفقه نظم التعليم  وبناء عليه .(13
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)عزام  سنغافورة فيلم عمال  جذابا  وحالة مرموقة يجعل تدريب المع الذياألخرى؛ األمر 
 .  (171 ص، 2014بن محمد الدخيل، 

م، وقد 1965نالت سنغافورة استقاللها عام  :واالجتماعي التاريخي ينوعلى الجانب
الذي يتكون من ثالثة أعراق رئيسة:  السنغافوري بناء الدولة الحديثة أبناء الشعب  فيأسهم 
 فيمن حضر موت بصفة خاصة  القادمون العرب  ويأتيوالهنود  ن، والماليو،يالصيني

ثقافة الشعب تكوين  في جنسيالالترتيب، وقد أسهم هذا التنوع  فيدرجة متأخرة 
، 32 ص، 2017)بالل ياسين محمد الكساسبة،  طقةالمن فيليكون فريدا   ؛السنغافوري 

صعوبة بن؛ فضال  عن اعترافها تهتم بتقدير المعلمي التي الكونفوشيوسيةتلك الثقافة  .(33
 في سنغافورة يتبوأ طلبتها أعلى المراتب  معلمينه بفضل إأن ُيصبح المرء معلما ، حيث 

 المدرسة الثانوية خريجيفضل من تختار سنغافورة مدرسيها من الثلث األ ثم العالم؛ ومن
    .(170 ص، 2014)عزام بن محمد الدخيل، 

سبتمبر  23 فيارة التعليم السنغافورية على موقع وز  صحفيصدر بيان كما 
شمل حرص الوزارة على تحقيق عدة  والذيم بعنوان "نمو المعلمين يبنى أمتنا"، 2014

 :(Keat, 2014)  أمور
ليقوموا بتدريب زمالئهم األصغر واألقل خبرة  دعم المعلمين داخل المدارس •

 منهم.
بناء الجيل  فيلعب دورا  كونه ي ؛المعلم وحاجته للتنمية المهنية تعزيز ثقافة •

 التالميذ من قدرات. فيواستخراج أفضل ما  ،الجديد من األمة
 ،وإرشادهم ،للتعليم بتدريب المعلمين الجدد الوطنيالتزام الوزارة والمعهد  •

 ن إعطائهم المزيد من الوقت والمساحة للتعلم.فضال  ع
ببرنامج  لتحاقلالترشيح المعلمين ممن تتوفر لديهم مهارات القيادة  •

  المعلمين القادة.
لمجتمعات التعلم: كمدخل لتحقيق الكبيرة  األهميةاتضح من العرض السابق 

على ممارسات زها بتركي ،سنغافورة فيالمدارس الثانوية العامة  لمعلميالتنمية المهنية 
دراسة الدروس و بحوث العمل  :مثل ،التطوير المهني القائمة على االستقصاء

للمدارس الحكومية على توفير ما ال يقل عن ساعة  تشجيعهاوة على اليابانية، عال
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للمشاركة  ؛واحدة من الوقت المخصص للحصص الدراسية في األسبوع للمعلمين
كما تخطط  ،التنمية المهنية القائمة على المدرسة بنشاط في هذه األنواع من مبادرات

زعة على مدار العام جلسات لمدة ساعتين مو  10: إلى 8فرق التعلم لحوالي من 
كمدخل  -مجتمعات التعلم وبعد أن قام البحث بوصف وتحليل واقع ، الدراسي بأكمله

سينتقل  -قارنةفي دولتي الم المدارس الثانوية العامة لمعلميلتحقيق التنمية المهنية 
 وهي خطوة التحليل المقارن. ،ة في المنهجيةالبحث إلى الخطوة التالي

 :رن ثالثا: التحليل المقا
 ،للقسم الرابع من البحثومكملة  ،تأتي هذه الخطوة في إطار المنهج المقارن 

 لمعلمي لتحقيق التنمية المهنية تناول واقع تطبيق مجتمعات التعلم كمدخل  والذي
وقد أكد ، كل من الواليات المتحدة األمريكية وسنغافورة  في ثانوية العامةالمدارس ال

 مجتمعات التعلم كمدخل للتنمية المهنيةبتطبيق ها التناول السابق للخبرات اهتمام
، ويوضح ما سبق أيضا يات الحديثة في التنميـة المهنية()باعتبارها من االستراتيج

خرى، والتي يمكن الفها في جوانب أوجود أوجه تشابه في بعض النواحي واخت
 :توضيحها فيما يأتي

 التشابه وتفسيرها:أوجه 
دعم تعلم الطالب، وبناء ثقافة التعاون،  وهي نيةمجتمعات التعلم المهرؤية  .أ

 .والتركيز على نتائج الطالب
 . PLCمجتمعات التعلم المهنيةواجهت  التي عقباتال .ب
 .PLCالمهنيةعات التعلم مجتمواجهت  التي عقباتال علىطرق التغلب  .ج

 وقد ترجع أوجه التشابه إلى
تحديد  فيالمهنية دورا  تلعب مجتمعات التعلم : إذ نحو إدارة المعرفة التوجه .1

مالءمة كل نوع من الممارسات للسياقات المختلفة لعملية التعليم والتعلم، كما 
اصة لألفراد تؤدي مجتمعات التعلم المهنية دور المنظومة التي تؤمن الخبرات الخ

دراسة البيانات  فيوتجعلها مشتركة للجميع. ويؤدي العمل التعاوني التأملي 
ا على تعلم الطالب إلى تحويلها إلى معلومات الممارسات وأثره الناتجة عن تقييم

واستخالص الدروس والعبر  ،ومعارف تساعد على تطوير الفهم المشترك
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)مشروع الملك عبد هللا بن عبد العزيز  والمبادئ الرئيسة التي تحكم عملية التعلم 
 .(21 ص، 2014 التعليم،لتطوير 

 محورية أمورا   ةالفعال التعلم معاتمجت تستهدف حيث: الجودة إلى السعي .2
 كعنصر المتعلم  على تركز التي القيادة  توفير في المنظمة مهمة :منها ،بوضوح

 لتحقيق ضغط عالية كأداة  التعلم مجتمعات في الفعالة مجراالب عناصر من رئيس
 جديدة، وأدوار جديدة  تنظيمية هياكل إلنشاء الناجحة تراالمبادكذلك و  الجودة،

 منالمتبادل  للتعلم  ساحات وبناء ومكافأتهم، فاءاألك   لجذب الناجحة جمراوالب
 التعليمية الفلسفة تحويل نحو دائما   تسعى التي الناجحة مجراوالب البعض، بعضها

 .(MacGregor & Smith, 2009)  فعالية أكثربشكل  ممارسات لىإ
 :أوجه االختالف وتفسيرها -ب

تتم من خالل قادة المدارس : سنغافورة في المهنيةقيادة مجتمعات التعلم  .1
المواد الدراسية(، وفى  ومستشاري ورؤساء األقسام  الموظفين كمدربي)

ين أخصائي تطوير/ تحسأمريكا: تتم من خالل قادة المدارس فضال  عن 
نظام  فيالتقويم السنوي ألداء المعلم  ضوء فيويمكن تفسير ذلك المدرسة، 

؛ حيث ُيجرى تقويم المعلمين باالستناد إلى فورة سنغا في إدارة األداء المحسن
ذلك عملهم داخل غرفة الصف وتفاعلهم  فيست عشرة كفاءة ُمختلفة، بما 

ذلك  فيبما  ،عدة  وتتخذ المكافآت أشكاال   ،األكبر المدرسيمع المجتمع 
لمنحهم الجوائز  ؛وتقوم الوزارة باختيار المعلمين ،التكريم وعالوات الراتب

 . (173 ص، 2014)عزام بن محمد الدخيل،  الوطنيلى المستوى والتقدير ع
 تنقسم األنواع إلى: :أمريكا في : أواًل:التعلم المهنية مجتمعاتفرق  أنواع .2

مجتمعات التعلم  ستوى الصف، وفرق على م مجتمعات التعلم المهنية فرق 
على مستوى  التعلم المهنية مجتمعاتوفرق في مجال المحتوى،  المهنية

 فتنقسم األنواع إلى:سنغافورة  في أمارسة، و.... الخ؛ المد
 توفير اإلرشاد المنظم والمستمر. يتم من خالل على مستوى الفرد: •
 المهنيالتعلم إدخال مجتمعات  يتم من خالل على مستوى المدرسة:و  •

، زمنيجدول  فيالعديد من المدارس بعضها كفرق، وبعضها ُمنظم  في
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 Whole- School"نهج مدرسة بأكملهاواألقوى من ذلك تم اتباع 
Approach  جماعيلدراسة موضوع أو درس بشكل .  

وتتم  ،School Clustersعلى مستوى مجموعات المدارس  •
 جموعات المدارس" من خالل:مجتمعات التعلم المهنية على مستوى "م

 Networked Learning شبكيالتعلم ال مجتمعات-
Communities (NLC   

 ؛Subject Chaptersات وفصول الموضوع -
يحكم تنمية وترقية  الذينهج الجدارة ضوء  فيويمكن تفسير ذلك 

وليات قيادية دون ئاألداء العالي مس وذو منح المدرسون ؛ إذ يُ سنغافورة  في المعلمين
يالء اهتمام مفرط للفترة، وهناك باب دوار بين وزارة التعليم والفصول الدراسية إ

يختار ، و ارة المعلمين بشكل متكرر للقيام بالعمل السياسيفيتم إع ؛وإدارة المدرسة
 .(Yiannouka, 10 Apr 2015) الكثيرون بعد ذلك العودة إلى الفصل الدراسي

 والوقت المخصص لها: تعلم المهنيةمجتمعات ال اهتمام مجاالت .3
التطوير ممارسات على  سنغافورة في مجتمعات التعلم المهنية فييتم التركيز 

ومجموعة ،دراسة الدروس اليابانية و  ،بحوث العمل :مثل ،لقائمة على االستقصاءالمهني ا
 ،واسعة من دوائر التعلم التي تركز على مواضيع مختلفة )مثل: ابتكار المناهج

يس التي تركز على الطالب واالستخدامات الجديدة لتكنولوجيا المعلومات وممارسات التدر 
والتعلم القائم على المشروعات(، أما بالنسبة  ،درسوالتخطيط التعاوني لل ،واالتصاالت

المدارس الحكومية على توفير ما ال يقل عن ساعة  تشجيعللوقت المخصص لها؛ فيتم 
للمشاركة بنشاط  ؛في األسبوع للمعلمين للحصص الدراسية واحدة من الوقت المخصص

وعادة ما تخطط فرق  ،في هذه األنواع من مبادرات التنمية المهنية القائمة على المدرسة
جلسات لمدة ساعتين موزعة على مدار العام الدراسي  10: إلى 8التعلم لحوالي من 

 بأكمله.
ت التعلم المهنية اجتماعات مجتمعاالثانوية  واشنطنمدرسة نظمت أمريكا  فيأما 

؛ وذلك عملية شهرية ثالث مرات في الشهر في للمدرسين بطريقة منظمة ومنسقة الرئيسة
الجلسة هذه في و  ،األسابيع الثالثة األولى من الشهر في ثالثاء بعد الظهرالوم ي في
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اإلدارة  توقعات مستوى البناء لتحسين المدرسة وقضايا ن قشو ويناجلس المعلمون كقسم ي
وموضوعات أخرى  ،واإلشراف ،الطالبية ول، واألنشطةاالجد :مثل ،األخرى مور مع األ

تعلم كمجموعات  ون جتمعكما يدقيقة،  20إلى  10 ستغرق الجلسة ما بينوتمماثلة. 
دقيقة  40حوالي  منها :المهنيالتعلم  مجتمعاتالمخصص ل فرعية لبقية الوقت مهنية

مدرسة معلمي العلوم في  تقسيمتم : ي؛ فمثال  تربويةالللحصول على جودة المحادثة 
ي علم األحياء، معلمفرعية خاصة بكل من:  مجموعات تعلم مهنيةالثانوية إلى  واشنطن

( كل منها يشتمل على أربعة معلمين؛ الصف التاسع)معلمي الكيمياء، ومدرسي الفيزياء و 
ناهج العلوم م تم تعيينهم لتدريس ،معلم ا 12لدى قسم العلوم في واشنطن  يوجد حيث

 .األساسية واالختيارية
يع المعلمين تم تجم؛ فيفرجينيا" " الغرب األوسط للواليات المتحدة  مقاطعة فيأما 

ية وموضوع التدريس تتفق ومهامهم التي  من مجتمعات التعلم المهنيةفي مجموعة فرعية 
على  في أي مكان من مجتمعات التعلم المهنيةكل مجموعة فرعية وتتكون  ،االنضباط
بعد ظهر  مجتمعات التعلم المهنية جتمعتو . اثنين إلى ستة مدرسينمن  لمقاطعةمستوى ا

 .عصرا   3:15بعد الظهر إلى الساعة  2:15الساعة  منريبا  تقيوم الثالثاء 
ضوء امتالك فرجينيا لنظام للدعم والمحاسبية لمدارسها  فيويمكن تفسير ذلك 

حاسبية تتم من خالل المعايير األكاديمية للتعلم، يتم العامة على مستوى الوالية، وهذه الم
بارات متغيرة في اللغة اإلنجليزية، التأكد منها من خالل اختبارات ثانوية ثابتة، واخت

% من طالبها هذه 70، فال بد أن يجتاز والعلوم، والحساب، والدراسات االجتماعية
مناهج الدراسية؛ لكي تحصل ال االختبارات، التي ال تطابق بالضرورة ما يدرس من خالل

ن، واآلباء، تحقق توقعات الطالب، والمعلميالمعايير  كما أن تلكالمدرسة على االعتماد، 
)أمل سعيد  طالبوالكليات، وأصحاب األعمال، والتي سوف ينتج عنها تحسين نتائج ال

 (873 ص، 2014حباكة، 
دة بأمريكا وغير موجود الموجو  مجتمعات التعلم المهنيةلتطبيق  الوحيدةالعقبة  .4

 بسنغافورة:
لتدريب ارتفاع معدالت التدوير في المدارس منخفضة األداء الناتجة عن دورة ا 

حل وال ،جديد عندما يغادر المعلمون  منمعه البدء  ينبغي الذيوإعادة التدريب؛ األمر 
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عاون باإلضافة إلى جعل الت ،تدريب أي مدرس بديل يعمل في المدرسة لهذه المشكلة هو
األولية للتعليم في برامج اإلعداد للمعلمين في الكليات  المهنيةمجتمعات التعلم و 

 والجامعات.
 فيالعوامل الثقافية المؤثرة  :تفسير أوجه االختالف في ضوء العوامل اآلتية ويمكن

قوانينها  فيخر إلعادة النظر مما تدفعها من حين آل ؛كل دولة في التعليميالنظام 
من أجل تحسينها وتطويرها بما يتالءم ومتطلباتها اآلنية  ؛لتعليمية والتدريبيةوبرامجها ا

 والمستقبلية. 
يمكن استخالص الكثير من اآلليات  ؛وسنغافورة كل من أمريكا  برتيخوبعد عرض 

لتحقيق التنمية من مجتمعات التعلم كمدخل  االستفادةتحقيق التي يمكن أن ُتسهم في 
، مع مراعاة ظروف العامة بجمهورية مصر العربيةدارس الثانوية المهنية على معلمي الم

بعض  لجهود المصرية في تحقيقاوإمكانات المجتمع المصري، وذلك بعد تعرف 
، وهو ما سيتم تناوله في المقومات األساسية التي تقوم عليها مجتمعات التعلم المهنية

 المبحث التالي.
بعض المقومات األساسية التي تقوم  قتحقيالجهود المصرية في  :القسم الخامس

 عليها مجتمعات التعلم المهنية: 
حسين األداء بالمدرسة المصرية، ودور على الرغم من الجهود المبذولة في ت

 نهافإالقيادات التربوية في تحسين األداء على المستوى التنظيمي والجماعي والفردي؛ 
رة وبناء القدرات القيادية ألعضاء الفريق من إخفاق في دعم التنمية المهنية المستم تعاني

مجتمعات التعلم  ومن ثم غياب بعض المقومات األساسية التي تقوم عليها ؛المدرسي
حيث أثبتت البحوث والدراسات العلمية والوثائق الرسمية أوجه القصور على المهنية؛ 

 النحو التالي
النور عبد  )محمود أبو والتي تتضح في النقاط التالي معوقات إدارية .1

 ص ص، 2009)إيمان زغلول راغب أحمد،  (515 ص، 2013الرسول، 
522-528): 
ية في عملية التخطيط؛ إذ ال يزال شعار ضعف دور اإلدارة المدرس •

اآلن،  إلىوال مركزية التنفيذ هو الشعار السائد  ،مركزية التخطيط
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إضافة إلى العزوف عن استخدام المداخل المستحدثة في قيادة 
 رسة. المد

من قبل  مهارات استخدام األساليب التكنولوجية الحديثةتوافر قص ن •
  .المركزية على مستوى المدرسة سيادة ثقافة ،المدارس مديري معظم 

عدم للمداخل التقليدية في اإلدارة، فضال  عن  المدرسيةتباع اإلدارة ا  •
  .تشجيع المديرين على التجديد واالبتكار في المدارس

لعوامل بدورها إلى ضعف قدرة المدرسة على تعزيز المناخ اإليجابي ا هذه وتؤدي 
 في الثانوية العامة  ات الالزمة لتحويل المدارسللتعلم، األمر الذي يعوق تحقيق المتطلب

ضعف تحقيق التنمية المهنية لمعلميها من  وبالتالي؛ إلى مجتمعات تعلم مهنية مصر
 .خاللها

عزه أحمد محمد ) التعليميةمؤسسة للبعض مشكالت البنية التنظيمية  .2
أحمد محمد،  )إكرام (93 ص، 2005زغلول راغب أحمد،  وإيمانالحسيني 

-522 ص ص، 2009)إيمان زغلول راغب أحمد،  . (267 ص ،2015
 .(270 ص، 2008محمود أبو النور عبد الرسول، )( 528
  .اإليجابيةافتقار المدارس المصرية إلى ثقافة تنظيمية تدعم القيم  •
إهمال الثقافة المدرسية، والتركيز على بعض القضايا التنظيمية  •

كل التنظيمية للمدرسة، التي تتسم المتعلقة بالقوانين واإلجراءات، والهيا
  .بالطابع الهرمي البيروقراطي وغيرها

عزه أحمد محمد الحسيني و إيمان زغلول راغب أحمد، أشارت دراسة ) •
المدرسي في مصر إلى غياب  تناولت واقع األداء( التي م 2005

الثقافة التنظيمية، التي تسمح بتفويض السلطات، وتمكين العاملين، 
اإلدارة وصنع القرارات المدرسية، إضافة إلى االفتقار إلى  في إشراكهم و 

قيادة مدرسية فعالة تسهم في توفير المناخ المدرسي الجيد، باإلضافة 
واحتكار المعلومات  ين المستويات كافة،إلى صعوبات االتصال ب

 .وحجبها عن العاملين، ومنع نشرها وتداولها فيما بينهم
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اعد على إحداث المشاركة في اتخاذ غياب المناخ المدرسي الذي يس •
 القرار، حيث يتعذر نجاح المشاركة في ظل اإلدارة التقليدية القائمة. 

راغب أحمد، )إيمان زغلول إضافة إلى ما سبق، كشفت دراسة  •
عن جوانب  2030-2014والخطة اإلستراتيجية للتعليم ( م 2009

 :الضعف بالمدارس المصرية والتي تحول دون تحسين أدائها
تباع أسلوب فرق العمل، وغياب اافتقار المدارس المصرية إلى  -

 .العمل الجماعي التعاوني بين أعضاء المجتمع المدرسي
صنع واتخاذ القرارات ضعف مشاركة األطراف المعنية في  -

 .لمدرسيةا
المصرية ما زال يسير وفقا  الثانوية إلى أن العمل داخل المدارس  ذلكويشير 

حيث يتجنب المديرون وأفراد المجتمع المدرسي العمل الجماعي في  ؛لألساليب التقليدية
ويفضلون األداء الفردي، األمر الذي يعوق تحقيق أحد المتطلبات  ،صورة فرق عمل

ضعف تحقيق التنمية  وبالتالي ؛إلى مجتمعات تعلم مهنيةساسية لتحويل المدارس األ
 المهنية لمعلميها من خاللها.

)إيمان زغلول راغب أحمد،  ة بجودة األداء المدرسيبعض المشكالت الخاص  .3
)وزارة  (226 ص، 2006جمال أبو الوفا، ) (528-522 ص ص، 2009

 :(59 ص، 2014التربية والتعليم، 
 .يعمل بها جميع العاملين بالمدرسةغياب رؤية ورسالة مشتركة  •
حيث ال  ؛بعض المناهج بمجتمع التعلم واقتصاد المعرفةضعف ارتباط  •

وال تبنى  ،ا كافية لالبتكار واإلبداع والتفكير الناقدللطالب فرص   تتيح
؛ ية، والتنافس الشريف والعمل في فريقبداخله القدرة على المبادرة الفرد

 يرة االتجاهات الحديثة.عن مسا الجمودتعاني من  فهي
انفراد مدير المدرسة باتخاذ القرار دون مشاركة العاملين بالمدرسة في  •

ف أو مهام من خالل رؤية مشتركة لهم حول أهدا ،القرار عملية صنع
، باإلضافة إلى وجود بعض القيادات محددة أو مشكالت معينة

أو  ،المدرسيال تؤمن بمشاركة العاملين في أمور العمل  التيالمدرسية 
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اتخاذ القرارات التي تتصل بمصالحهم أو مشاركتهم في حل المشكالت 
  .المدرسي التي تعترض العمل

األساسية وينعكس ذلك في مجمله بصورة سلبية على تحقيق أحد المتطلبات 
ضعف تحقيق التنمية المهنية  وبالتالي ؛لتحويل المدارس إلى مجتمعات تعلم مهنية

 .المعلميها من خالله
المشكالت المرتبطة بضعف أداء العاملين بسبب ضعف برامج التنمية  .4

)إيمان  وذلك على النحو التالي المهنية للعاملين على مستوى المدرسة،
)محمد السيد محمد االخناوي،  (402، 401 ص، 2008زغلول راغب أحمد، 

 :(528، 527 ص، 2009)إيمان زغلول راغب أحمد،  (149 ص، 2016
اهتمام المعلمين بتطوير ة للتغيير لكل ما هو جديد وضعف وجود مقاوم •

إضافية في مجال والحصول على معلومات  ،وتنمية مهاراتهم ،أدائهم
  .عملهم 

 ،للعاملين على أساليب التدريب المباشر المهنيةاقتصار برامج التنمية  •
والتدريب عن بعد والبعثات التدريبية، وإغفال األساليب األخرى )مثل: 

الشراكات مع  -وخاصة القدامى منهم  ،لم من خالل الزمالءالتع
دارات التعليمية واإل ،مثل الجامعات ،عالمؤسسات األخرى في المجتم

  .التعلم الذاتي( ،والمدارس األخرى 
  .ضعف فعالية وحدات التدريب داخل المدرسة •
البرامج التدريبية يتم بصورة مركزية دون مشاركة  وتصميم مازال تخطيط  •

سوى في تنفيذ هذه البرامج، األمر الذي يقلل من  المعلمينية من فعل
  .تلك البرامج وفعالية كفاءة 

لمدرسة على توفير أساليب التدريب الجيدة التي تقوم ضعف قدرة ا •
 ،بتدريب المشتركين على المهارات األساسية لصنع القرار الجماعي

  .والمهارات الضرورية لحل المشكالت
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أو بالترقية  ،ين بتعديل المقررات الدراسيةملعملل المهنيةاقتران التنمية  •
في صورة برامج تدريبية إلى مستويات وظيفية أعلى، إلى جانب اختزالها 

 .إغفال استمرارها على طول مساراتهم الوظيفيةمع قصيرة، 
ضعف تشجيع المدرسة للمعلمين على القيام بالبحوث لحل مشكالت  •

 العمل.
 ،مصر فيالثانوية العامة التفكر في المدارس غياب ثقافة التأمل و  •

ع بالرغم من أهميتها في تحسين وتطوير أداء جميع أعضاء المجتم
  .المدرسي

التدريبية دون مراعاة لالحتياجات التدريبية والتنموية  البرامجتصميم   •
الفعلية للفئة التي يتم تدريبها، إضافة إلى بعدها عن المشكالت التي قد 

  .لعاملون في الواقعيتعرض لها ا
بعض المقومات توفير  ناة المدرسة المصرية من إخفاق فيامع مما سبق ويتضح

التنمية المهنية  تحقيق ضعفومن ثم  مجتمعات التعلم المهنية؛وم عليها لتي تقاألساسية ا
ويمكن أن تعزى هذه وبناء القدرات القيادية ألعضاء الفريق المدرسي،  ،المستمرة

عوامل عدة، منها القصور المتعاقب في توفير الموارد المالية، وسوء توزيع  المشكالت إلى
 وسياسية. واقتصاديةة وثقافية متعددة اجتماعي ميزانية التعليم، بجانب عوامل

لتحقيق التنمية مجتمعات التعلم كمدخل  من لالستفادةالتصور المقترح : القسم السادس
معلمي وتطبيقها على  ،مريكية وسنغافورةالمهنية في كل من الواليات المتحدة األ

 .بجمهورية مصر العربيةالمدارس الثانوية العامة 
من مجتمعات التعلم  االستفادة “تحقيقوهو ، البحثالرئيس من ا للهدف قيق  تح

وتطبيقها  ،لتحقيق التنمية المهنية في كل من الواليات المتحدة األمريكية وسنغافورةكمدخل 
اإلطار النظري في ضوء  ."الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية على معلمي المدارس

، االستفادة لتحقيق هذه ؛ تم وضع تصور مقترح لواقعوالتحليل المقارن وا والدراسات السابقة
 ويشتمل هذا التصور على األسس التي تم االعتماد عليها في بناء التصور المقترح،

، ومعوقات تنفيذ التصور ، وعوامل نجاحهات تنفيذهه، استراتيجياته، وآليأهدافو  وفلسفته،
 .المعوقاتالمقترح، وسبل التغلب على هذه 
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 التصور المقترح: : منطلقاتأوال
 تتمثل منطلقات التصور المقترح في:

االهتمام برأس المال الفكري، وهو ما يمتلكه أعضاء الفريق المدرسي  تزايد .1
 .زة التنافسية للمدرسةمن أفكار ورصيد معرفي يسهم في تحسين المي

التغيرات بتحقيق االستجابة لمتطلبات  حتمية االندماج في مجتمع المعرفة .2
 .المجاالتخليا  وخارجيا  في كافة التكنولوجية السريعة الحادثة داو  المجتمعية

ابية على إقامة عالقات إيج تعملالحاجة الملحة إلى توفير بيئة مدرسية  .3
 .تنتشر فيها قيم الثقة واالحترام المتبادلمدرسي بين أعضاء الفريق التعاونية 

بما يتالءم درسة تطوير الهياكل التنظيمية الحالية للم بحتميةالمطالبة  .4
 .طبيعة مجتمع التعلم المهنيو 

 متطلبات تطبيق التصور المقترح:: ثانياً 
 ويتطلب تطبيق هذا التصور ما يلي:

باألنشطة المطلوبة من  استبعاد العمل الفردي في إنجاز المهام والقيام .1
 .أعضاء الفريق المدرسي

للمدرسة، الممارسات اليومية  فيتضمين عمل مجتمعات التعلم المهنية  .2
أثناء  التعاونيا للعمل وإعادة هيكلة الجدول الدراسي بحيث يتيح وقت  

  .عمل مجتمعات التعلم المهنية دامةلضمان استساعات الدوام الرسمي؛ 
 الالزمة لمدرسي ومنحهم قدر من االستقاللية تمكين أعضاء الفريق ا .3

من القائد  ؛ إذ تحتاج مجتمعات التعلم المهنيةةيالقرارات المدرسالتخاذ 
أن يقوم بتيسير عملها، وليس التحكم بعملها، كما تتطلب منه االهتمام 

ا إلى جنب بمعالجة القضايا التي تهم المشاركين بصورة شخصية جنب  
ريق، وينبغي على القائد قبل كل شيء عدم ع القضايا العامة للفم

 .التسرع، فغرس ثقافة جديدة يتطلب الوقت والجهد والموارد
ي تقدمها وحدات التدريب نشطة التدريب التألث المستمر التحدي .4

بحيث ال تقتصر على الجوانب المهنية فقط؛ بل يجب أن  بالمدرسة
 القدراتبناء لعاملين، تتضمن تنمية الجوانب القيادية واإلدارية للقادة وال
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على  المدارس الثانوية العامة لمعلميللتنمية المهنية  القيادية الالزمة
 .تعلمال اتمجتمع ضوء مدخل

 .ء الفريق المدرسيتوزيع المسئوليات والمهام القيادية على أعضا .5
من تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات  الحقيقيةاالستفادة فرص  توسيع .6

لدى أعضاء  هممارساتو  ودعم أنشطته ،م التعاونينشر ثقافة التعلفي 
دة خبراتهم تنمية معارفهم وزيايؤدى إلى  الذيلفريق المدرسي؛ األمر ا

تحويلها إلى أخيرا  و  ،قراراتهاالالزمة للمشاركة في قيادة المدرسة وصنع 
المدارس الثانوية  لمعلميلتحقيق التنمية المهنية  ؛مجتمع تعلم مهني

 .هالعامة على ضوئ
المقومات أهم نشر ثقافة التأمل بين أعضاء الفريق المدرسي كأحد  .7

 .األساسية لمجتمعات التعلم المهنية
فرق عمل إلنجاز تكوين ضرورة وعية أعضاء المجتمع المدرسي بت .8

نشر  فيُيسهم  الذيالتي تواجههم؛ األمر  قضايا التعليم المهام وحل 
 ثقافة التعلم التعاوني والعمل الجماعي.

 : أهداف التصور المقترح: لثاً ثا

مجتمعات تبنى نمط  " تتمثل أهداف التصور المقترح في تحقيق هدف رئيس وهو
مصر على  فيالمدارس الثانوية العامة  لمعلميلتحقيق التنمية المهنية لتعلم كمدخل ا

ويمكن تحقيق هذا الهدف من خالل  ،"الواليات المتحدة األمريكية وسنغافورة خبرتيضوء 
 :هداف الفرعية اآلتيةاأل

 بابتكار ممارسات جديدة. للمعلمين القيادية بناء القدرات .1
التعاون واالحترام المتبادل بين  قيم  اتنتشر فيهم تعزيز بيئة صالحة للتعل .2

 لمعلميتحقيق التنمية المهنية  أعضاء الفريق المدرسي بما يسهم في
 .مصر فيالمدارس الثانوية العامة 

 ة العالقات الشخصية وبناء الثقة داخل الفريق. التركيز على تنمي .3
؛ يم الطالب فقطمكانا  لتعل تعتبر المدرسةتي تغيير النظرة التقليدية ال .4

 .بتبني مفهوم المدرسة كمجتمع تعلم مهني



 تنمية املهنيةمجتمعات التعلم: مدخل لتحقيق ال                                                           حسنية حسين عبدالرحمن د/

 2018  ديسمبر   - العاشر العدد                                                               ISSN 2682-3497مجلة التربية املقارنة والدولية 

332    

للمعلمين؛ بإتاحة الفرصة لهم بتجريب بعض قدرات اإلبداعية ال ةتنمي .5
 .يير والتجديدتسهم في تقبلهم للتغالممارسات الجديدة التي 

 :: استراتيجيات التصور المقترحرابعا  

مجتمعات التعلم ُيميز  اأمر  عضاء ثقة متبادلة بين األو  مشتركهدف  وجودُيعد 
ن تيسيرهما عبر أحداث مخططة بعناية الضعيفةعن اللجان  القوية تتميز بمحادثات  ،ويمك 

أن يستخدم مجموعة  تنفيذ مجتمع التعلميمكن لفريق  ؛صريحة وعبر أنشطة مشتركة
الخلوات، الندوات، حضور ) :مثل ،المقترحلتحقيق أهداف التصور  ؛منهااستراتيجيات 

البرامج ، المناقشات الجماعية، المقابالت بأنواعها، محاضرات، االجتماعات، الراتمؤتم
على السجالت  االطالع، بجانب اإللكترونيالتواصل  ،اإلرشادية، الدورات التدريبية

، فإن الفريق وعليه ؛(ندات واالستعانة باألساتذة والخبراء والمتخصصين.. وغيرهاوالمست
الالزم لتحقيق  ات التعاونية والداعمة المصاحبة لمجتمع التعلم ثم ينمذج الصف ُيقيم سوف 

  .مصر فيالمدارس الثانوية العامة  لمعلميالتنمية المهنية 
 :حوإجراءات تنفيذ التصور المقتر مكونات: خامسا  

لتحقيق  تنفيذ مجتمع التعلم يمكن أن يستخدمها فريق التيجراءات اإلتتعدد 
  أهداف التصور المقترح منها:

أهداف  :وهي بناء مجتمعات التعلم المهنية أساسيات: مراعاة المكون األول
ومن هم المشاركون، وكيف سيتم تقييم  مجتمع التعلم، ووقت االجتماعات والتدريب،

 المنتج المنتظر من عملهم، وكيف سيتم تعميمه. ما معايير تقييمهم، وماعملهم، ومتى، و 
 :التاليعلى النحو  وهي مجتمع التعلم المهنيتحديد خطوات بناء : المكون الثاني

، وتحديد (أفراد 8: 4من مع مالحظة أن يكون عدد أفراده ) الفريقبناء  .1
ا قيم التعاون وتنتشر به ،إطار بيئة تعزز التعلم  في أهدافه المشتركة

المتبادل بين أعضاء الفريق المدرسي وبين كافة األطراف المعنية  واالحترام 
 .وأعضاء المجتمع المدني ورأولياء األممن 

وضمهم إلى الفرق، وتوزيع  يمتلكون قدرات متميزة،تحديد األشخاص الذين  .2
علم المشاركة بمجتمعات الت إلزاميةوإبالغهم ب ،األدوار والمسؤوليات عليهم

تكليف فرق العمل )مجتمعات التعلم ة، واختيار نوع النشاط واألدوار بالمهني
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 حث  ب   وبأهدافهاين بها يوإبالغ جميع المعن ،موقعةالمهنية( رسميا  بقرارات 
 .أعضاء الفريق المدرسي على تجريب وتنفيذ األفكار والممارسات الجديدة

 ،لتي تركز على الطالبكممارسات التدريس ا) تحديد اإلطار العام للعمل .3
والتخطيط  ،واالستخدامات الجديدة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

، واقتراح (سنغافورة فيكما  والتعلم القائم على المشروعات ،التعاوني للدرس
وضع برنامج عمل يلتزم على الفريق حث أعضاء أنشطة وقواعد عمل، و 

يشارك في  ،ورسالتهلتعلم مجتمع امع توفير وثيقة توضح رؤية  ،بتحقيقه
تبدأ بمسودة  التيو  ،صاغتها وتنفيذها كافة األطراف المعنية بصورة إيجابية

، بعدئذ يقوم فريق عملية استحداث الرؤية نموذجيا  ل ة ُيقدمها أحد األفرادأولي
ويمكن تضمين  ،تنفيذ مجتمع التعلم بتنقيح الرؤية ووضع نموذج لها

تكرار ع مراعاة ضرورة م، تصور الرؤيةعملية  فيصالح آخرين أصحاب م
ى مواقع وف ،رؤية واستراتيجية مجتمع التعلم باستمرار عبر األقوال واألفعال

 الجماعين الحوار إمدرسة، وفى وسائل إعالم متعددة؛ إذ مختلفة من ال
من المهم إشراك فلذلك  ؛الفرديبشأن مجتمع التعلم أكثر إقناعا  من الحوار 

من أجل بناء التزام  ؛االتجاه محادثة ثنائية  فيرئيسين أصحاب المصالح ال
  .بالبرنامج على نطاق واسع

، ويتواصل مع الجهات، للفريق يقود األنشطة قائد وجودالحرص على   .4
توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية ؛ بويؤمن الموارد

مجالس األمناء  التمثيل اإليجابي لآلباء وأعضاء المجتمع المدني فيب
؛ مع مراعاة ، وينسق اللقاءات، وينظم العالقات، ويتابع التوصياتبالمدرسة

 فييبدأ بعدها عند تشكيل مجتمع التعلم المهني،  بيرا  ك ه يكون دور  أن
يتحمل القائد ع نمو المجتمع ورسوخ آليات عمله؛ إذ ل تدريجيا  مالتضاؤ 

حلة تحديد مر  فيوخاصة  ،ولية كبيرة عن نجاح أو فشل مجتمع التعلم ئمس
حالة ترقب وعدم  فين المشاركين يكونون إ وليات؛ حيثئاألدوار والمس

  .وضوح الصورة 
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وتكوين االتجاهات ، توفير الفرصة للمشاركين للتعرف على بعضهم البعض .5
لتكنولوجيا االستثمار األمثل بيتم  الذي؛ األمر والشعور باالنتماء ،اإليجابية

وذلك عن طريق البريد اإللكتروني وموقع المدرسة  ت؛المعلومات واالتصاال
 .على شبكة المعلومات الدولية

باالستفادة من  ،أو ممارسات تدريسيةما  قضيةل حو  :الجماعياالستقصاء  .6
تأمين ب المجتمع أو مجتمعات أخرى  ذات فيتجارب المدارس األخرى 

الوقت  وفى بسهولة،وصول المشاركين إلى المعلومات الالزمة لعملهم 
 إسهاماتع وتوس ،تتسم بالمرونةتبني هياكل تنظيمية مبتكرة ب المناسب

 .قراراتهاادة المدرسة وصنع ركهم في قيتشو  ،أعضاء الفريق
ولية ئوتتم بتحقيق النمو الفردي من خالل المس الممارسة والتغذية الراجعة؛ .7

ة إنجاز المهام وممارسة األنشطة المدرسي في فرق العمل فيالجماعية 
 ،أعضاء الفريق المدرسي تبادل المعارف والخبرات فيما بينلة المختلف
 يتم متابعة، بعدها تي قد تواجه المدرسةحلول إبداعية للمشكالت ال وابتكار
 مستوى الطالب، وتحسين نتائجهم. فيالتقدم 

األمر  ، وتعديلها إذا ما تطلبالمنتقاةبمراجعة الممارسات التدريسية  التنقيح: .8
 ذلك.

 فيبالتحسن أفراد المجتمع مدرسة و لع المعلمون مدير اوفيها ُيطل   لمشاركة:ا .9
 أداء المعلمين والمتعلمين.

من خالل التصور  فريق تنفيذ مجتمع التعلمأدوار قيادة و  : تحديدالثالثمكون ال
 :المقترح

يتمتع بمزايا هامة تفوق ما  استراتيجيويتم تعيين فريق تنفيذ مجتمع التعلم بشكل 
تتوزع األدوار و  ،ى الفرد أو لدى لجنة ضعيفة يعوزها الوقت والمصداقية إلقناع اآلخرينلد

  :يليكما المدرسة داخل ات التعلم المهنية مجتمع فيالقيادية 
 : التاليين جانبينال في هيتمثل دور و  مدير المدرسة: .1

عن إصدار القرارات بتشكيل وليته ئمس فييتمثل  الجانب اإلداري: .أ
مدرسته، عالوة على تحديد أدوار المشاركين  فيلتعلم المهنية معات امجت
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 فيالتربوي  توجيهالب مشاركة مخاطبة الجهات المعنية لطلفيها، كما يقوم ب
لتحقيق التنمية المهنية حسب احتياجات  ؛لعمل مجتمعات التعلم  تقديم الدعم 

 مصر.  فيالمدارس الثانوية العامة  معلمي
 األتباععلى  ختصاصات والمهام وزيع االبتويكون  الجانب الفني: .ب

  كل حسب رغبته. ؛المدرسةب
 ؛مدرستهب تخصصهلم المهني لمعلمي بقيادة مجتمع التع ويقوم  :ولاأل المدرس .2

 فيومعالجة التحديات  ،واستراتيجيات التدريس المناهج فيالجديد  للوقوف على
ية إلى كل قديم مالحظات خطبت تقييم المعلمين عنفضال  ، مجال التدريس

الخبرة  فيكما ) التقييم كجزء من عملية  ،فصل دراسي أربع مرات خالل العام
 .األمريكية(

 في  معلمي التخصص قيادة شبكاتويكون معنيا  ب :التربوي المشرف  /الموجه .3
 في)كما  والفنيالمدارس التابعة لوحدة تطوير المدارس، وتقديم الدعم التربوي 

  .المقارنة( دولتي
 المدارس ب والجودة  تطويرالوتؤدى مع وحدات  :ةالمدرسب والجودة طويرتالوحدة  .4

تطبق فكرة مجتمعات التعلم  التي رسشبكات المدالمساندة الدعم و ال األخرى 
 .المهنية

 :عوامل نجاح التصور المقترح سادسا:
: تطوير المدارسالمقترح لنموذج ال فينجاح مجتمعات التعلم المهنية تتعدد عوامل 

العالقات وفرص التنمية المهنية التي أخرى ترتبط بو  ،علق بالثقافة ومكان العمليت افمنها م
  :فيالعوامل وتتمثل تلك إطار من التعاون،  في هم نتائجو الطالب  تركز جميعها على تعلم 

ذلك النظام هو و  مجتمعات التعلم المهنية: نفيذ فكرةإيجاد نظام فاعل لت (1
المدرسة ومع المعلمين في تكوين شبكات  يتعاون فيه الموجه مع مدير الذي

طها، لتحقيق أهدافها وتنفيذ خط ؛تعاون بين مجموعات المدارس المتقاربة
يحقق فيه المعلم المتوسط إنجازات متميزة، ويجد فيه المعلم المستجد  كما

من خبرات ؛ باالستفادة من أداء عمله بفاعلية هالدعم والرعاية التي تمكن
 .زمالئه
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إمكانية تشكيل فريق يتمتع أعضاؤه أن ُتحدد المؤسسة  على يتوجب (2
 :مجتمع التعلم إلى حقيقةبالمزايا األربع التالية من أجل تيسير تحويل فكرة 

 :يليأن يتسم الفريق بما  وهي
عدد كاف من كبار المسئولين المتمرسين ممن أثبتوا مهارات توافر  .أ

ريق واالحتياجات أدوار غير رسمية أو رسمية؛ ليوازنوا مهمة الف في
 . األفرادالمشتركة بين 

سمعة حسنة )سلطة ونفوذ غير  ذوي وجود عدد كاف من أشخاص  .ب
بجدية؛ لضمان مصداقية  ميأخذ اآلخرون توصياته كي ؛رسميين(
 الفريق. 

الذين أولئك ال يتمكن  كي ؛يةفسلطة وظيفية عليا كاباألعضاء  متعت .ج
 .وُيسر ةسقطوا من الفريق من عرقلة التقدم بسهولأُ 

 .رشيدة تخذ قرارات تُ  كيوذلك  ؛تمثيل وجهات نظر متفاوتة .د
 :ةيالقيادة المدرسدعم  (3

 :من خاللفاعلية مجتمعات التعلم ستدامة ابناء و  على لواعيةالقيادة تعمل ا
ربط تلك الضرورة لهذه و  ،إلى مجتمعات تعلمالملحة إشعارهم بالحاجة  •

أو اإلبالغ عن  ،د قادمةالمجتمعات بتواريخ لها صلة بمراجعة اعتما
أو دراسات  ،تحتلها المؤسسة التيبيانات منشورة عن المرتبة 

الجهات المسئولة تنظر حيث  ؛داخل المدرسةاستطالعية عن الرضا 
برامج تطوير المعلمين ونتائج تلك البرامج، عالوة  فيعن االعتماد اآلن 

أن تكون يجب  التي : نتائج تقييم التدريس والتعلم لـ هاعرضعلى 
إجمالية وليست فردية، ومعلومات عن رضا المجتمع المحلى، ورغبة 

ز تخصصاتهم، ومعطيات إرشادية من التقدم إلى ما يتجاو  فيالمعلمين 
 مؤسسات نظيرة أو تطلعية. 

بتأمين الموارد المادية  تنظيم الجدول الدراسي لدعم التنمية المهنية •
  .والبشرية والوقت المناسبين

 األداء والتعلم، وتقديره مهما صغر. فيصد التحسن عة ور متاب •
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 الذيلمجتمع التعلم تنفيذ البرنامج الجديد  ليسهلت يةالتعليمدعم القيادة  (4
؛ األمر بنجاح مصر فيالمدارس الثانوية العامة  معلميُيعالج احتياجات 

 هذا البرنامج، ألهميةتقديم دليل ُمقنع من ق بل كبار المسئولين  يتطلب الذي
ممن  للمعلمينأو مخصص  عالجيعدم صياغة البرنامج بأنه  ة اع مراعم

 ؛المشاركين ازدراءعدم  عن فضال  مناصبهم،  فيهم بحاجة إلى التثبيت 
وعليه تقوم القيادة على مستوى إدارة التعليم بدعم مجتمعات التعلم من 

 :خالل
 لميلمعالزمة لدعم وتطوير مجتمعات التعلم الوقت والبيانات ال إتاحة •

  مصر. فيالمدارس الثانوية العامة 
 في)كما  إدارة التعليم  وبرامج سياسات فيتضمين مجتمعات التعلم  •

 .المقارنة( ولتيد
 البنية التنظيمية الداعمة: (5
رس الثانوية االمد لمعلميكمدخل لتحقيق التنمية المهنية  تفعيل مجتمعات التعلم ل 

إيجاد الظروف ؛ يتطلب األمر داري لفني واإلباإلضافة إلى الدعم ا مصر؛ فإنه فيالعامة 
  :كل من ، مثل توفيرالمالئمة لها

)بالتركيز على ممارسات  لم المهنيةمجاالت اهتمام مجتمعات التع •
ودراسة  ،بحوث العمل :مثل ،االستقصاءالتطوير المهني القائمة على 

 .سنغافورة( فيكما  إحدى اللغات
من خالل إعادة  هاوقت الالزم لعملال، وكذلك أماكن مالئمة لالجتماعات •

 بحيث يتم تفريغ المعلمين وتوفير الوقت ؛هيكلة الجداول الدراسية
 فييزيد العدد  أال)ويجب  م للتخطيط لمعلمي التخصصالالز 

الغرب األوسط  مقاطعة فيكما  أفراد 6التخصص الواحد عن 
 مهنيةكذلك وقت االجتماعات الشهرية للتنمية ال، و للواليات المتحدة(

ثالث مرات في )عملية شهرية.  في للمدرسين بطريقة منظمة ومنسقة
مدرسة واشنطن  فيكما  لظهريوم الثالثاء بعد ا فيالشهر؛ وذلك 
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جلسات لمدة ساعتين موزعة  10: :8أو أن تكون )من  الثانوية(.
 سنغافورة(.  فيكما  على مدار العام الدراسي بأكمله

 .لمشاركينوإبالغ لجميع ا تصاللالنظام  •
 تواجه تطبيق التصور المقترح: التيالمعوقات 
نتيجة تعود  ؛لمطلوبةاصعوبة التغيير الجذري لألوضاع الراهنة بالسرعة  .1

وتزايد مقاومتهم ألي تغييرات جوهرية  ،أعضاء المجتمع المدرسي عليها
 .تحدث في كيان المجتمع المدرسي

 ،ماعي التعاونيتعود أعضاء المجتمع المدرسي على العمل الج ضعف .2
 .من خالل أسلوب فرق العمل

خبرة بعض القيادات المدرسية وأعضاء المجتمع المدرسي  نقص .3
خدام أساليب ووسائل التكنولوجيا واالتصال الحديثة وطرق االستفادة باست
 .منها

الملقاة على الحياتية التدريسية واإلدارية، فضال  عن المهنية: كثرة األعباء  .4
 لمعلمين.عاتق ا

المدرسي لالستفادة من خبرات عضاء المجتمع أليق الوقت المتاح ض .5
 .ومعارف بعضهم البعض

 على معوقات تطبيق التصور المقترح: أهم المقترحات للتغلب
تجعل الناس يقاومون التغيير: بعرض نماذج  التيمعالجة األسباب  .1

 لىيؤدى إ الذي؛ األمر الناجحة محليا  وعالميا   المهنيلمجتمعات التعلم 
والتي تقصرها على أنها مكان  ،النظرة التقليدية للمدرسة في النسبيالتغيير 

تتمثل في تحويلها إلى مجتمع تعلم  ،رة أشمللتعليم الطالب فقط إلى نظ
 مراعاة توافر المصداقية لدى مؤيديه.مع  ،مهني

ر يتيسب بحيث تسمح ؛إحداث تعديالت جزئية في الهياكل التنظيمية للمدرسة .2
 .المعلومات بين المستويات التنظيمية المختلفة بالمدرسةل وتدفق االتصا

ودعم  ،ارسة المهام المختلفةتبني أسلوب فرق العمل في مم نحو السعي  .3
بالمشاركة النسبية  العمل الجماعي التعاوني بين أعضاء الفريق المدرسي
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همة للعاملين في صنع القرارات المدرسية، مع تفويض السلطة للعاملين للمسا
سيير العمل المدرسي واحتفاظ مدير المدرسة بسلطة اتخاذ القرارات في ت

 .النهائية
ي تقدمها تطوير البرامج واألنشطة التب للمعلمين؛ يةالقياد القدراتبناء  .4

 .وحدات التدريب بالمدرسة
توفير مناخ صحي يسوده قيم الثقة والمصارحة ب ،تعزيز بيئة صالحة للتعلم .5

هم أعضاء المجتمع المدرسي بعضهم البعض وبينبين ادل والتعاون المتب
ناء وأولياء أعضاء مجالس األم حث  ، مع وبين المجتمع المحيط بالمدرسة

منها في  لالستفادة ؛بتقديم مقترحاتهم وآرائهمالفعلية الجادة األمور للمشاركة 
 .ال تكون عضويتهم صورية في تلك المجالسصنع القرارات المدرسية؛ حتى 

الممارسات الجديدة على تجريب بعض  أعضاء المجتمع المدرسيتشجيع  .6
إلى اإلصالح الجزئي  يؤدى الذي؛ األمر التي تنمي قدراتهم اإلبداعية

 .لألوضاع التقليدية القائمة
وفي ضوء ما سبق عرضه من وصف للتصور المقترح من حيث منطلقاته، 

 ،ث التطوير المستقبلي المنشودتطبيقه يسهم في إحدا إن، يمكن القول ومكوناتهوأهدافه، 
ارس تطبيق مجتمعات التعلم كمدخل للتنمية المهنية بالمد متطلباتتفعيل من حيث 

 .الثانوية المصرية
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(. "االنتظام المدرسي: دراسة مقارنة لبعض 2014)ديسمبر،  مل سعيد حباكةأ (6
مجلة التربية للبحوث التربوية . دة منها في مصر"الخبرات األجنبية وإمكانية اإلفا

 .896 -841(، 161)2 ،جامعة األزهر ،، كلية التربيةوالنفسية واالجتماعية
(. "أسلوب فرق 2013أكتوبر، أمل عبد الفتاح محمد، وعبد الناصر محمد رشاد ) (7

جامعة ، كلية التربية - التربية،مجلة العمل كآلية لتطوير أداء المدرسة المصرية". 
 .769 -657(، 155)2 ،األزهر

(. "بنية مقترحة إلدارة الموارد البشرية بمدارس 2008إيمان زغلول راغب أحمد. ) (8
جامعة  ،كلية التربية ية،مجلة كلية التربالتعليم العام بجمهورية مصر العربية". 

 .427 -315، (32)3 ،عين شمس
س ل لتحويل المدار (. "النمط القيادي مدخ2009إيمان زغلول راغب أحمد ) (9

دراسات تربوية المصرية إلى مجتمعات تعلم مهنية: سيناريوهات مقترحة". 
 .560 -475(، 4)15 ،جامعة حلوان، كلية التربية واجتماعية،

التنمية  - 2015تقرير التنمية البشرية (. 2015اإلنمائي ) برنامج األمم المتحدة (10
    ، من2018، 09 22. تاريخ االسترداد في كل عمل
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(. "أثر التنمية االقتصادية على التحول 2017بالل ياسين محمد الكساسبة ) (11

ماليزيا وسنغافورة". رسالة  الديموقراطي في دول جنوب شرق آسيا: دراسة حالة
 .عمادة الدراسات العليا -دكتوراه، األردن: جامعة مؤتة

أحدث التطورات في جمهورية مصر (. 2018. )أبريل، ي البنك المركزي المصر  (12
 ، من2018، 09 22. تاريخ االسترداد العربية

11523639http://documents.albankaldawli.org/curated/ar/1883
 AR.pdf-Egypt-April2018-MEM-628122/pdf/125251 

(. "دور قيادات المدرسة االبتدائية في تنمية اإلبداع 2006جمال أبو الوفا )يوليو،  (13
مستقبل لمواجهة تحديات العولمة: دراسة ميدانية". الجماعي لدى العاملين بها 

 .275 -153، (42)12 ،للتعليم والتنمية العربي، المركز التربية العربية

http://documents.albankaldawli.org/curated/ar/188311523639628122/pdf/125251-MEM-April2018-Egypt-AR.pdf
http://documents.albankaldawli.org/curated/ar/188311523639628122/pdf/125251-MEM-April2018-Egypt-AR.pdf
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(. "متطلبات 2017)يناير،  محمد بكري موسى وأحمدحشمت عبد الحكم محمدين،  (14
 مجلةتطبيق مجتمعات التعلم المهنية بالمعاهد األزهرية من وجهة نظر المعلمين". 

 ،جامعة األزهر ،كلية التربية ،التربية للبحوث التربوية والنفسية واالجتماعية
1(172 ،)12- 72. 

تطوير وحدة التدريب والجودة بالتعليم "(. 2016شدى عبد العاطى )حمادة ر  (15
. رسالة ماجستير. ": دراسة ميدانيةالمعاصرةاألساسى فى ضوء بعض اإلتجاهات 

 نيا.مصر: كلية التربية/ جامعة الم
 ."2017تراجع مصر في المؤشرات الدولية "(. 2018أبريل،  12خالد عاشور ) (16

 .معهد المصري للدراساتالالقاهرة: ، ارير سياسيةتق
(. "التنمية المهنية لمعلم التعليم الثانوي 2014سميه يوسف حسنين نعيم )أبريل،  (17

تربوية مجلة العلوم الالعام في مصر في ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة". 
 .666 -585(، 2)7 ،جامعة القصيم كلية التربية، ،والنفسية

التربية المقارنة "المنهج، (. 2003ان )شاكر محمد فتحي أحمد، وهمام بدراوي زيد (18
 .. جمهورية مصر العربية: مجموعة النيل العربيةاألساليب، التطبيقات

لمؤشرات جودة (. "تعزيز القدرات التنافسية 2017) صالح عبد القادر النعيمي (19
المجلة للتعليم العالي في العراق". التعليم التحديات والخيارات االستراتيجية المتاحة 

 .37 جامعة الدول العربية: المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ،ربية لإلدارةالع
تعلومهم: نظرة في تعليم الدول العشر األوائل (. 2014عزام بن محمد الدخيل ) (20

)الطبعة الثانية(. لبنان: الدار العربية  م عبر تعليمهم األساسيفي مجال التعلي
 .للعلوم ناشرون 

(. "الثقة التنظيمية 2005وإيمان زغلول راغب أحمد ) عزه أحمد محمد الحسيني، (21
الجمعية المصرية ، مجلة التربيةوفعالية األداء المدرسي بجمهورية مصر العربية". 

 .134 -17(، 17)8 ية،التعليمللتربية المقارنة واالدارة 
المنظمات األهلية  -لمعرفة نحو مجتمع ا(. 1428عصام بن يحيى الفياللى ) (22

(. المملكة العربية 18)المجلد مدني والمبادرات المدنية التطوعية والمجتمع ال
 .جامعة الملك عبد العزيز -السعودية: مركز اإلنتاج اإلعالمي 
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ظم السياسية في صياغة السياسة (. "دور الن2013عفاف محمد جايل )يوليو،  (23
عة جام، ، كلية التربيةالمجلة التربوية". التعليمية في مصر )دراسة تحليلية(

 .480 -403، 34 ،سوهاج
(. 2018فاطمة بنت محمد بن سالم الصالحية، ونور حياتي بنت الهاشم )مايو،  (24

ب". "تطبيق مجتمعات التعلم المهنية ودورها في رفع المستوى التحصيلي للطال
(، 97)، ويين العربرابطة الترب، القاهرة: دراسات عربية في التربية وعلم النفس

447- 472. 
(. استـراتيجية البنك 2011) د استـراتيجية البنك الدولي المعنية بالتعليم فريق إعدا (25

التعلم للجميع": "االستثمار في معارف م، "2020الدولي المعنية بالتعليم حتـى عام 
 .، البنك الدوليوادر البشرية من أجل تعزيةز التنمية"ومهارات الك

لتفعيل مجتمعات التعلم  (. "سيناريو مستقبلي2017توفيق )يناير، فيفي أحمد  (26
جامعة ، كلية التربية المجلة التربوية،بمدارس التعليم العام بمحافظة سوهاج". 

 .260 -113(، 47) ،سوهاج
. القاهرة: نوي في مصر: رؤية مستقبليةالتعليم الثا(. 1998لورانس بسطا زكريا ) (27

 .للبحوث التربوية والتنميةالمركز القومي 
(. "متطلبات تجويد األداء المدرسي 2016وي )أكتوبر، محمد السيد محمد االخنا (28

بالتعليم الثانوي الصناعي في مصر في ضوء مدخل مجتمعات التعلم المهنية". 
 .162 -82، (4)64 ،، جامعة طنطامجلة كلية التربية

اد المعلم في كليات التربية (. "منظومة إعد2010محمد أمين المفتي )يناير،  (29
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