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ملدص باللغة العسبية:
ىدفت الدراسة إلٍ تقديـ تصور لتطبيؽ شبكات مجتمعات التعمـ المينية بالمدارس
المصرية مف خالؿ االستفادة مف خبرتٍ دولتٍ سنغافورة وانجمترا ،وتناولت الدراسة
شبكات مجتمعات التعمـ مف منظور نظريات التعمـ ،باإلضافة إلٍ عرض اإلرىاصات
األولٍ لنشأتيا فٍ دولتٍ المقارنة ،واإلطار التشريعٍ ،وفمسفتيا ،وخصائصيا ،وطبيعة
المشاركة بيف الجامعة والمدرسة ،وتحميؿ أدوار وزارة التعميـ وأكاديمية المعمميف،
والمدارس ،ومنظومة اإلرشاد ،وأنماط الشبكات ،وادارتيا وتمويميا وآليات التقييـ وتناوؿ
كافة المحاور السابقة بالتحميؿ والتفسير المقارف .باإلضافة إلٍ تناوؿ الواقع المصرى
والجيود المبذولة لمتوجو نحو شبكات مجتمعات التعمـ المينية .وتوصمت الدراسة إلٍ
دروس مستفادة وأوجو تميز ساىمت فٍ صياغة تصور مقترح لشبكات مجتمعات التعمـ
المينية بالم دارس المصرية .وانتيت الدراسة بعرض التصور المقترح عمٍ عدد مف
السادة أعضاء ىيئة التدريس بمؤسسات تربية المعمـ ومعممٍ المدارس لمتأكد مف
قابميتو لمتطبيؽ فٍ السياؽ المصرى .وأوصت الدراسة باالستفادة مف محاور التصور
لتطبيؽ شبكات مجتمعات التعمـ بالمدارس المصرية.

الكلنات املفتاسية:

مجتمع التعمـ -شبكات مجتمعات التعمـ المينية
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Abstract:
The study aimed at proposing a perspective for the networked
professional learning communities in the Egyptian schools through
benefitting from the experiences of Singapore and England. The
study dealt with the networked learning communities in learning
theories, in addition to comparative analysis and interpretation of
its establishment, the legislative framework, philosophy,
characteristics, school- university partnership, the roles of the
Ministry of Education, teacher academy and the schools, the
mentorship system, types of networks, its administration, funding
and assessment techniques. The study dealt also with the
Egyptian reality and the efforts towards the Networked
professional learning communities. The study ended at lessons
learned and points of excellence that contributed in forming the
proposed perspective of the Networked professional learning
communities in the Egyptian schools. The applicability of the
proposed perspective has been assured through a sample of
faculty staff at teacher education institutions and school teachers.
So, the study recommended to benefit from the pillars of the
perspective to apply the Networked professional learning
communities
in
the
Egyptian
schools.

Keywords:
Learning community- Networked professional learning communities.
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مكدمة:

يفرض مجتمع المعرفة عمٍ المؤسسات التعميمية سواء عمٍ المستوى الجامعٍ أو ما قبؿ
الجامعٍ ،عدة متطمبات مف أىميا التعاوف فيما يخص التعمـ المينٍ وعدـ انعزاليا عف

غيرىا مف المؤسسات األخرى ،بؿ وانفتاحيا عمٍ فرص التعمـ الخارجية.

حيث ثبت أف الفرؽ المنتجة التٍ يتعاوف مف خالليا المعمموف فٍ التعمـ ،والبحث،

وتصميـ التدريس ،وارشاد بعضيـ البعض ،وتأمؿ وتقييـ تعمـ التالميذ يمكنيا تقديـ
حموؿ عالية الجودة لممشكالت التربوية ،ودعـ نقاط القوة والتغمب عمٍ نقاط الضعؼ،

باإلضافة إلٍ الدعـ التنظيمٍ مف مؤسسات تربية المعمـ لممعمميف الجدد( Gibbes,

)2005: p.18

لذا برزت فكرة تحسيف المدارس مف خالؿ تطوير مجتمعات التعمـ المينية ،ويشير ىذا
المصطمح إلٍ كؿ تجمع أو مزيج لمجموعة مف األفراد أو الجيات المعنية بالتعميـ،
وفرؽ التدريس ،والمجاف المدرسية ،واألقساـ واإلدارات المسؤولة عف المدارس ،و وزارة

التعميـ ،والمنظمات المينية القومية....وغيرىا(.)Dufour, 2004: p.6

كما ظير االىتماـ بمجتمعات التعمـ لدى الباحثيف ،حيث ساىمت أبحاث كؿ مف تالبرت

 Talbertوماكالفمف  )2006 -2002( McLaughlinفي وضع معايير لجودة
مجتمعات التعمـ يتـ مف خالليا تصنيؼ المدارس إلٍ صنفيف؛ إما ضعيفة منعزلة تيتـ

بالطبقية فٍ توزيع السمطة ،أو قوية تقميدية تتضمف مقابالت بشكؿ دورى مع التركيز

عمٍ نقؿ المعرفة مع تعميؽ محدود فٍ تفاعالت المعمـ ،أو مجتمعات تعمـ تعمؿ
باالعتماد المتبادؿ الذى يدفعيـ ويدفع كؿ التالميذ لمتفكير البناء فٍ عمميـ Mindich

).)and Liberman, 2012: p.3

وبدأت فكرة مجتمعات التعمـ تجذب انتباه حكومات الدوؿ الممتزمة بجيود إصالح

التعميـ ،ومف الحركات المميزة فٍ ىذا المجاؿ تمؾ التٍ برزت فٍ كؿ مف المممكة
المتحدة ،والواليات المتحدة األمريكية وسنغافورة والتٍ ارتكزت فٍ معظميا إلٍ توثيؽ
جيود الشراكة بيف الجامعات والمدارس مف خالؿ تطوير شبكات لمجتمعات التعمـ( .

.)Hui Lin Lee and Hong, 2013: p.2
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حيث تطورت فكرة مجتمعات التعمـ مف خالؿ التوجو نحو ربط مجتمعات التعمـ عبر

المدارس المختمفة معاً لتكويف شبكات لمجتمعات التعمـ ،حيث تتواجد الحدود بيف تمؾ
المجتمعات لمحفاظ عمٍ ممكية كؿ مجتمع لفرص التعمـ المتاحة ،ولكف فٍ الوقت ذاتو
يمكف تبادؿ الخبرات واألفكار عمٍ تمؾ الحدود ،ففرص التعمـ عمٍ الحدود تختمؼ عف

الفرص المتاحة داخؿ مجتمع التعمـ ذاتو( فٍ المركز) .ويتـ التواصؿ داخؿ الشبكات
بأشكاؿ مختمفة ،قد يتـ بشكؿ فردى بيف أعضاء مجتمعيف أو أكثر مف خالؿ الحوار ،أو

زيارات بيف أعضاء مجتمعات التعمـ ،أو تفويض عدد مف المشاركيف لزيارة مجتمعات

التعمـ لفترة زمنية محددة ( )Amy B. M et al, 2009: pp.132,133

ويمكف التعبير عف شبكات مجتمعات التعمـ بأنيا تنمية مينية مرتكزة إلٍ المدرسة

يقودىا المعمـ لصالح المعمـ ،وقد ظيرت مف خالؿ مبادرات متنوعة منيا مجتمعات

الممارسة  ،Communities of Practiceودراسة التعمـ ،Learning Study

ومجتمعات التعمـ المينية  ،PLCsوتعميـ العموـ والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات

 .STEMوكؿ المبادرات السابقة تشترؾ فٍ رغبة المعمميف لمتعمـ معاً مف خالؿ العمؿ
التعاونٍ والحوار التأممٍ( )Lee. Et al, 2015: p.4

وقد تـ توظيؼ شبكات مجتمعات التعمـ لتحقيؽ مجتمع مدرسٍ مبتكر ،مف خالؿ إيجاد

بيئة مدرسية تدعـ تدريس وتعمـ ميارات القرف الحادى والعشريف فٍ المدارس الحكومية

مف خالؿ تطبيؽ تكنولوجيا التعاوف ،وربط طالب المدارس المجاورة معاً والمكتبات
باستخداـ أدوات جديدة يعمؿ فييا المعمموف كباحثيف إليجاد وترسيخ ثقافة التعاوف مف
خالؿ مراحؿ ىٍ :ت عمـ التالميذ وبيئات التعمـ ،وتمييف المعمـ ،والقيادة والشراكات (

)Niemi, 2015: p.287

وبالتالٍ يمثؿ التوجو نحو شبكات مجتمعات التعمـ نموذجا جديدا فٍ تحسيف المدرسة

مف خالؿ إصالح ممارسات العامميف بيا بما يحقؽ نجاح تعمـ الطالب ،ومف ثـ تـ

االرتقاء بالشبكات المينية كآليات البتكار المعرفة التٍ تحقؽ التغييرات الالزمة لمتأثير

عمٍ التالميذ).( Katz et al, 2008: p.112
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مػكلة الدزاضة:
إف السبيؿ األكثر فعالية لتحقيؽ واستمرار التحسيف الفعاؿ لممدارس ىو بناء قدرات

داخؿ المدارس لمعمؿ معاً كمجتمع تنمية مينية ،حيث اعتادت المدارس عمٍ انتداب
مدربيف ،وخبراء ،ومستشاريف مف خارجيا لممساىمة فٍ التدريب واعداد المواد
التعميمية .وباعتبار أف ىذا التطوير مفروض مف الخارج ،فإنو ال يشجع التطوير بقدر
ما ينبع مف داخؿ المدرسة ()Gibbes, 2005: p.18

وانطمقت مشكمة الدراسة مف نتائج بعض الدراسات السابقة والتٍ أشارت إلٍ:
-

أف تجاوب المدرسة المصرية مع عمميات وجيود اإلصالح غالباً ما يكوف تجاوباً شكمياً،
كما أنيا منعزلة عف المجتمع الخارجٍ .كما أف نمط القيادة اليرمٍ الرأسٍ ىو السائد

-

إف القرار التربوى ليس فٍ يد التربوييف بقدر ما ىو فٍ يد الساسة مما يزيد األمر

فٍ المدارس المصرية ،وبالتالٍ تظير الحاجة إلٍ إعادة ىيكمة النظاـ التعميمٍ ارتكا ازً
إلٍ المشاركة والتعاوف واالنفتاح عمٍ المجتمع المحمٍ.

-

تعقيداً.
ال يزاؿ المفيوـ التقميدى إلعداد المعمـ راسخا فٍ األذىاف وكذلؾ غياب دور المدرسة فٍ

-

المناخ المدرسٍ مغمؽ بدرجة كبيرة وغير منفتح عمٍ بيئتو ،إضافة إلٍ أف العالقات

التنمية المينية.

اإلنسانية فٍ مجمميا ضعيفة بيف الزمالء ( محمد ناصؼ :2022 ،ص ص-394

. )352
-

إف درجة توافر مقومات مجتمعات التعمـ بمدارس التعميـ العاـ بمصر ،جاءت ضعيفة في

كؿ المقومات بأبعادىا المختمفة ؛ مما يستمزـ البحث عف سيناريو لتفعيؿ مثؿ ىذه
المجتمعات في مدارس التعميـ العاـ( شعباف أحمد محمد ىمؿ.)2023 ،

-

قمة المخصصات المالية المحددة في الميزانية التشغيمية لدعـ مجتمعات التعمـ المينية ،

-

غياب الحوار الفكري ح وؿ الممارسات المينية لممعمميف ،وانشغاؿ المعمميف في تنفيذ ما

-

ضعؼ المشاركة المجتمعية بيف مدارس التعميـ العاـ وباقي منظمات المجتمع و غياب

وضعؼ اإلمكانيات المادية بمدراس التعميـ العاـ.

يطمب منيـ بغض النظر عف الجودة والتحسيف.

الوعي بأىمية تنفيذ مجتمعات التعمـ المينية كنمط مدرسي لمطالب والمعمميف.
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-

عدـ توافر قيادة مدرسية داعمة لمثؿ ىذه المجتمعات  ،و ضعؼ استعداد معظـ
المعمميف بمدارس التعميـ العاـ لتطبيؽ مثؿ ىذه المجتمعات( فيفٍ أحمد توفيؽ،

 :2027ص)226
-

إف تنمية مخرجات التعمـ يقتضٍ ضرورة التحوؿ مف المدارس التقميدية إلٍ مجتمعات

تعمـ ذكية ،ومف مبانٍ إلٍ شبكات(نبيؿ فضؿ :2023 ،ص)28

كما أجرت الباحثة دراسة استطالعية عمٍ عينة عشوائية مف معممٍ المدارس كما ىو
موضح بالجدوؿ التالٍ:

المعمموف

المعممات

20

23

وتبيف مف خالؿ استطالع رأى المعمميف ما يمٍ:
-

وضوح مفيوـ مجتمعات التعمـ وايمانيـ بأىميتيا ودورىا فٍ تحسيف الممارسات

-

إف فكرة شبكات مجتمعات التعمـ لـ تكوف مألوفة لممعمميف وذلؾ النعزاؿ النظـ المدرسية

-

أشار عدد مف المعمميف إلٍ أنو بالرغـ مف إنجازات وزارة التربية والتعميـ لتفعيؿ منظومة

بالمدارس.

وضعؼ التعاوف بينيا.

التنمية المينية مف خالؿ برنامج( المعمموف أوالً) وتمقٍ المعمميف تدريبات خاصة
بمجتمع الممارسة ،فإف تفعيؿ ىذه الجيود ما زاؿ قاص ارً فيما يخص تفعيؿ مجتمعات
التعمـ الشبكية بيف المدارس.

-

كثرة األعباء الممقاة عمٍ المعمميف بالجدوؿ المدرسٍ وعدـ تفريغيـ لعقد اجتماعات

-

غياب الحافز لتشجيع المعمميف عمٍ تفعيؿ فكرة شبكات مجتمعات التعمـ لدعـ معممٍ

-

قصور دور التوجيو الفنٍ لممعمميف فٍ دعـ تبادؿ الخبرات واألساليب التربوية الحديثة

لتبادؿ الخبرات سواء داخؿ أو خارج المدرسة.

المدارس.

بيف المعمميف داخؿ المدرسة وبيف المدارس المختمفة وذلؾ لتقادـ الخبرات وعدـ االىتماـ

بتحديثيا.

-7-

مقارنة لشبكات مجتمعات التعلم المهنية فى سنغافورة وانجلترا ..............................................

أضئلة الدزاضة:
تسعٍ الدراسة إلٍ اإلجابة عف سؤاؿ رئيس ىو:
كيؼ يمكف االستفادة مف شبكات مجتمعات التعمـ المينية في سنغافورة وانجمت ار بالمدارس
المصرية؟ وذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف األسئمة الفرعية التالية:

 -2ما األطر النظرية لشبكات شبكات مجتمعات التعمـ مف منظور نظريات التعمـ فٍ
األدبيات التربوية المعاصرة؟

 -2ما خبرة كؿ مف سنغافورة وانجمت ار فٍ تطبيؽ شبكات مجتمعات التعمـ المينية ؟
 -3ما واقع التوجو نحو شبكات مجتمعات التعمـ المينية في مصر؟

 -4ما ىٍ أىـ جوانب اإلفادة مف خبرة كؿ مف سنغافورة وانجمت ار فٍ تطبيؽ شبكات

مجتمعات التعمـ المينية مف وجية نظر معممٍ المدارس وأعضاء ىيئة التدريس

بمؤسسات تربية المعمـ؟

 -5ما التصور المقترح لتطبيؽ شبكات مجتمعات التعمـ المينية فٍ مصر فٍ ضوء خبرة كؿ
مف سنغافورة وانجمترا؟

ٍدف الدزاضة:
ىدفت الدراسة إلٍ تقديـ تصور لتطبيؽ شبكات مجتمعات التعمـ المينية فٍ مصر

باالستفادة مف خبرتي سنغافورة وانجمت ار وبما يتسؽ مع السياؽ المجتمعٍ المصرى.

أٍنية الدزاضة:
تتوقع الباحثة أف تفيد الدراسة كال مف:
-

صانعٍ السياسة وأصحاب القرار بوزارة التربية والتعميـ لوضع خطة تنفيذية لتفعيؿ

-

معممي المدارس مف خالؿ تطوير منظومة لتبادؿ الخبرات المينية بيف المدارس المختمفة

-

الطالب والمتعمميف مف خالؿ االرتقاء بمستوى األداء المينٍ لممعمميف مما ينعكس

مجتمعات التعمـ الشبكية بالمدارس واالستفادة مف خبرات المدارس المميزة.
مما يحفز التوجو نحو التعمـ الذاتي.
بالضرورة عمٍ إنجاز الطالب.
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-

أعضاء ىيئة التدريس والطالب المعمميف بكميات التربية مف خالؿ تحفيز معممي

المدارس عمٍ التوجو نحو إجراء البحوث الميدانية ضمف فرؽ بحثية مما يسيـ في
تقميص الفجوة بيف النظرية ممثمة في برامج كميات التربية والتطبيؽ في الواقع الميداني

بالمدارس .كما أف الشراكة بيف كميات التربية والمدارس في مجتمعات التعمـ الشبكية
سوؼ تسيـ في دعـ معممي المدارس لمطالب المعمميف طواؿ فترة تدريبيـ الميداني.

سدود الدزاضة:
أوالً :الحدود المكانية :اقتصرت الدراسة عمٍ استطالع آراء معممي المدارس بمحافظتٍ
القاىرة والجيزة وأعضاء ىيئة التدريس بمؤسسات تربية المعمـ بمحافظات القاىرة،
والجيزة ،والمنصورة ،وبنيا ،والفيوـ ،وقناة السويس واإلسكندرية الختالؼ طبيعة وأقساـ

مؤسسات تربية المعمـ مف جامعة ألخرى.

ثاىياً :احلدود املوضوعية :اقتصست الدزاضة على تياول غبكات دلتنعات التعله يف
دولتى ضيغافوزة واجنلرتا ،وذلك لألضباب اآلتية:
-

تع د سنغافورة مف الدوؿ اآلسيوية التي حققت نجاحا في االنتقاؿ مف دوؿ العالـ الثالث

إلٍ األوؿ ،ومنذ حصوليا عمٍ استقالليا عاـ  2965كانت تعاني مف الفقر ،وقمة
الموارد ،وتزايد النمو السكانٍ والنزاعات واالنقسامات العرقية .وبالرغـ مف ذلؾ حددت

أولوياتيا في التعميـ لتحقيؽ الميزة التنافسية مف خالؿ بناء قدرات المعمـ والقيادة

المدرسية ،والتركيز عمٍ التحسيف المستمر في الممارسات التربوية وفقاً ألفضؿ
الممارسات في العالـ.عالوة عمٍ تميز سنغافورة فٍ إشراؾ أكاديمية معممٍ سنغافورة فٍ
تفعيؿ شبكات مجتمعات التعمـ وىو ما تفتقره المدارس المصرية لقصور دور أكاديمية

المعمميف.
-

تعد إنجمت ار مف الدوؿ التٍ أحرزت تقدماً ممحوظاً فيما يخص تطوير شبكات مجتمعات
التعمـ المينية ،ويرجع اختيار الباحثة إلييا إلٍ تقديـ نمط مختمؼ مف شبكات مجتمعات

التعمـ ترتكز إلٍ الجانب البحثٍ بمشاركة ىيئات بحثية وتحالفات مدرسية ،باإلضافة إلٍ

مشاركة الطالب فٍ تمؾ الشبكات وىو ما سوؼ يتضح مف خالؿ الدراسة.
-

ثانياً :الحدود الزمنية :تـ إجراء الدراسة الميدانية في العاـ الدراسي .2029 -2028
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مصطلشات الدزاضة:
شبكة التعمـ :ىي مجموعة مف األفراد يتشاركوف نفس اإلىتمامات ،والقيـ والمعتقدات
ويعمموف بنشاط في التعمـ مف بعضيـ البعض ،وأصبحت شبكة التعمـ القالب المعتمد

في التعميـ العالي وىي تعتمد عمٍ تصميـ تعميمي متقدـ .( Wikipedia, 2019:
)p.1

شبكات مجتمعات التعمـ المينية :يختمؼ تناوؿ فكرة الشبكات مف باحث إلٍ آخر،؛حيث
تناولتيا كثير مف الدراسات عمٍ أنيا التواصؿ عبر االنترنت والتعمـ عبر الخط ،ومف ىنا
ظيرت الحاجة إلٍ توضيح المقصود مف " شبكات مجتمعات التعمـ " فٍ الدراسة

الحالية .حيث تتناوؿ الدراسة شبكات مجتمعات التعمـ عمٍ أنيا مجموعة مف المدارس

التٍ تعمؿ معاً مف خالؿ تشابؾ مجتمعات التعمـ المينية القوية والمؤثرة داخؿ المدرسة
الواحدة مع غيرىا م ف المدارس بما يسيـ فٍ تحسيف أداء المدارس وتطوير تعمـ
الطالب ،وترتكز فكرة شبكات مجتمعات التعمـ إلٍ أف التغيير يحدث نتاج تطور تعمـ

المعمـ والذى ينتج عف تفاعمو داخؿ وعبر المدارس الموجودة فٍ الشبكة( Katz et

. )al., 2009: p.36
ميَر الدزاضة:

اعتمدت الدراسة عمٍ المنيج المقارف بما يتضمنو مف خطوات إجرائية تتضمف ما يمٍ:

 وصؼ لشبكات مجتمعات التعمـ المينية مف منظور نظريات التعمـ فٍ األدبيات التربويةالمعاصرة.

 تحميؿ ألبرز ما يميز خبرة كؿ مف سنغافورة وانجمت ار فٍ تطبيؽ شبكات مجتمعات التعمـالمينية.

 تفسير مالمح شبكات مجتمعات التعمـ المينية فٍ دولتٍ المقارنة وجوانب التميز وفؽالسياؽ المجتمعٍ لكؿ دولة.

 الخروج بدروس مستفادة وجوانب التميز المشتركة فٍ دولتٍ المقارنة بما يسيـ فٍصياغة تصور مقترح لشبكات مجتمعات التعمـ المينية فٍ المدارس المصرية.

الدزاضات الطابكة:

فيما يمٍ عرض لبعض الدراسات السابقة العربية واألجنبية التٍ تناولت موضوع الدراسة مع
التعقيب عمييا لبياف أوجو االختالؼ واالتفاؽ بينيا وبيف الدراسة الحالية:
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أوالً :الدزاضات العسبية:
دزاضة بعيواٌ" دلتنع التعله الػبكى والجكافة العلنية"
ىدف ت ىذه الدراسة إلٍ تناوؿ شبكة مجتمع التعمـ وموقؼ نظريات التعمـ تجاه عممية

اكتساب المعرفة ،وتفسير دور التكنولوجيا فٍ القياـ بالعمميات المعرفية مف خالؿ تناوؿ

نظرية التعمـ الشبكٍ ،وبيئة التعمـ الشبكٍ ودورىا فٍ إثراء الثقافة العممية .وتوصمت

الدراسة إلٍ أف تحقيؽ متطمبات الثقافة العممية وتنمية مخرجات التعمـ يقتضٍ ضرورة
التحوؿ مف المدارس التقميدية إلٍ مجتمعات تعمـ ذكية ،ومف مبانٍ إلٍ شبكات

باالستناد إلٍ بيئة تعمـ شبكية قائمة عمٍ شبكات االنترنت وبرامج الكمبيوتر.

دراسة بعنواف" مجتمعات التعمـ كمدخؿ إلصالح مدارس التعميـ العاـ فٍ مصر -دراسة
تحميمية"

ىدفت ىذه الدراسة إلٍ تناوؿ مفيوـ وماىية مجتمعات التعمـ المينية والوقوؼ عمٍ

المبادئ واألسس والتٍ تقوـ عمييا مجتمعات التعمـ لموصوؿ إلٍ إمكانية تحويؿ مدارس

التعميـ العاـ فٍ مصر إلٍ مجتمعات تعمـ مينية .وتوصمت الدراسة إلٍ أف توجو

المدارس فٍ مصر نحو اإلصالح ال يزاؿ ضعيفاً ،وتجاوب المدارس مع اإلصالح شكمياً،
واقترحت أف يتـ بمورة رؤية حقيقة تتخذ مف مجتمعات التعمـ مدخالً حقيقياً لإلصالح
باعتبارىا تبنت المفيوـ الشامؿ لإلصالح.

دزاضة بعيواٌ" بياء دلتنعات التعله املعسفى الػبكى وأثسٍا على معلنى العلوو"
ىدفت ىذه الدراسة إلٍ التعرؼ عمٍ كيفية تأسيس مجتمعات تعمـ معرفٍ شبكية فٍ

جامعة الممؾ عبد العزيز ،مف خالؿ تناوؿ خصائص ودعائـ مجتمع المعرفة ،والميارات

الضرورية لمجتمع التعمـ الشبكٍ ،وتوصمت الدراسة إلٍ رؤية تصورية لتطوير

مجتمعات معرفية شبكية تتضمف بناء م جتمع تعمـ عمٍ غرار الجامعة فٍ التعميـ
والتعمـ ،وتبنٍ أساليب تدريس تعزز التعمـ .كما أوصت الدراسة بضرورة ربط التعميـ

بالبحث العممٍ ،وتجديد المؤسسات العربية لرؤيتيا الفمسفية واستصدار الموائح

والقوانيف الالزمة لذلؾ.
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دزاضة بعيواٌ" تطبيل ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻰ ﻟﻠﻄﻼﺏ"
ىدفت ىذه الدراسة إلٍ الكشؼ عف إمكانية تطبيؽ مجتمعات التعمـ المينية لرفع
المستوى التحصيمٍ لمطالب فٍ سمطنة عماف ،وذلؾ مف خالؿ تناوؿ أىمية التنمية
المينية ومجتمعات التعمـ المينية ،وتوصمت الدراسة إلٍ أف الممارسات المينية فٍ
الحقؿ التربوى مف وجية نظر المعمميف األوائؿ تفتح المجاؿ إلمكانية تطبيؽ مجتمعات
التعمـ المينية لخدمة التحصيؿ الدراسٍ .كما أوصت بعدد مف المقترحات منيا توظيؼ
استراتيجية مجتمعات التعمـ المينية لدعـ التحسيف المستمر لممدرسة.

ثاىياً :الدزاضات األديبية:
دزاضة بعيواٌ" التودُ مً دلتنع التعله املَيى إىل غبكات دلتنعات التعله "
ىدفت ىذه الدراسة إلٍ تناوؿ جيود التحوؿ مف نموذج مجتمعات التعمـ المينية إلٍ

شبكات مجتمعات التعمـ في المممكة المتحدة مف خالؿ تناوؿ خصائصيا ،ومستويات

المعرفة في مجتمع التعمـ الشبكٍ ،مع عرض نموذج لمتعمـ الشبكٍ وعالقتو بمجتمع

التعمـ المينٍ .كما تضمنت الدراسة استقصاء حوؿ أثر شبكات مجتمعات التعمـ عمٍ

المدارس ،وتوصمت الدراسة إلٍ االرتقاء بفيـ وادراؾ الطالب ،وتطوير ميارات وقدرات

المعمميف.

دزاضة بعيواٌ" غبكات دلتنع التعله وضاعات التعله خازز املدزضة"
ىدفت ىذه الدراسة إلٍ تناوؿ تاريخ ورسالة برنامج شبكات مجتمعات التعمـ الذى تـ

تدشينو مف الكمية القومية لمقيادة المدرسية ،مف خالؿ تناوؿ تطور تمؾ الشبكات

واسياماتيا في التحوالت التربوية .وتوصمت الدراسة إلٍ الكشؼ عف دور تمؾ الشبكات
في إحداث تغيير ،وتحسيف مكانة مينة التدريس ،واالستجابة لمتغيرات المتسارعة في

البيئة التربوية.

دزاضة بعيواٌ" تأثريات غبكات دلتنعات التعله املَيية "
ىدفت الدراسة الحالية إلٍ فحص تأثيرات شبكات مجتمعات التعمـ عمٍ التعمـ الميني

لمعممي المدارس مف خالؿ تناوؿ  23مجتمع تعمـ شبكي في السياؽ اليولندي .وأشارت
النتائج إلٍ تأثيرات إيجابية عمٍ رضا المعمميف ،وتطوير معارفيـ ومياراتيـ واتجاىاتيـ،
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وكذلؾ تطبيؽ ممارساتيـ .وبالتالي توصمت الدراسة إلٍ أف مشاركة المعمميف في شبكات
مجتمعات التعمـ ساىمت في االرتقاء بالتعمـ الميني.

دزاضة بعيواٌ" دلتنعات التعله املَيية :دزاضة حتليلية ملػازكة املعله يف دلتنع تعله مَين وعالقتَا
باإلجناش األكادميي للطالب"
ىدفت الدراسة إلٍ الكشؼ عف العالقة بيف مشاركة المعمـ في مجتمع التعمـ الميني

وبيف مستوى إنجاز الطالب وذلؾ مف خالؿ االختبار القبمي والبعدي لممشاركة في 20
مجتمعات تعمـ بإحدى المدارس العميا في والية أيوا .وتوصمت الدراسة إلٍ عدد مف

النتائج أىميا تأثير المشاركة في عدد سبعة مجتمعات تعمـ عمٍ إنجاز الطالب ،وأوصت
بضرورة تحديد رؤية لمجتمع التعمـ ،وفيـ وتوجيو البحوث حوؿ بنية وتنظيـ وتنفيذ
مجتمعات التعمـ ،وتقديـ الموارد والدعـ الالزـ والدائـ لمجتمعات التعمـ ،وتنمية القيادة

الداعمة.

تعكيب على الدزاضات الطابكة:
تتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في اىتماميا بمجتمعات التعمـ المينية ،في

حيف تختمؼ في اىتماميا بشبكات مجتمعات التعمـ تحديداً ،والتعاوف بيف المدارس
لالرتقاء باألداء المينٍ لممعمـ واإلسياـ في تطوير المدارس المصرية .كما تختمؼ

الدراسة الحالية عف كؿ مف:
-

دراسة (نبيؿ فضؿ) في تناوليا لمفيوـ شبكات مجتمعات التعمـ مف منظور مختمؼ ال

يقتصر عمٍ فكرة الشبكات اإللكترونية فحسب ،وانما تتضمف فكرة التشبيؾ دعـ الصالت

والعالقات بيف المدارس المختمفة .فٍ حيف اقتصرت دراسة( نبيؿ فضؿ) فٍ اقتصارىا

عمٍ الجانب اإللكترونٍ وعبر الشبكات فٍ العالقات بيف المتعمميف ،كما اىتمت فٍ

التعمـ الشبكٍ بالثقافة العممية تحديداً وىٍ جانب محدد مف الجوانب المينية التٍ ينبغٍ
تطويرىا فٍ أداء المعمميف بالمدارس ،لذا تنطمؽ الدراسة الحالية مما توصمت إليو دراسة
نبيؿ فضؿ التٍ أشارت إلٍ التحوؿ مف المدارس العادية إلٍ مجتمعات ذكية.

-

دراسات( فاطمة بنت محمد ،ومحمد ناصؼ ( في اىتماميا بمفيوـ أكثر تطو ارً وشموالً
لممنظومة التعميمية مف مجتمعات التعمـ المينية وىو شبكات مجتمعات التعمـ ،وكيفية
االستفادة مف خبرتٍ سنغافورة وانجمت ار لتطبيقيا في مصر ،فٍ حيف اقتصرت دراسة(
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فاطمة) عمٍ االىتماـ بمجتمعات التعمـ المينية كمدخؿ لإلصالح وأوصت باالنطالؽ منو

لتحقيؽ االصالح الشامؿ بالمدارس ،لذا سعت الدراسة الحالية إلٍ تبنٍ فكر شبكات

مجتمعات

التعمـ .أما دراسة( ناصؼ) فقد اىتمت بالعالقة بيف مجتمعات التعمـ المينية والتحصيؿ

الدراسٍ لمطالب ،ولكنيا أغفمت الجانب المينٍ لممعمميف ،وىو ما سعت الدراسة الحالية

إلٍ تناولو.
-

دراسة  Aylsworthفٍ اىتماـ الدراسة الحالية بفكرة الشبكات التٍ تربط بيف مجتمعات
التعمـ بالمدارس المختمفة ،فٍ حيف اقتصرت دراسة  Aylsworthعمٍ العالقة بيف
المشاركة فٍ مجتمع التعمـ واإلنجاز الطالبٍ داخؿ المدرسة الواحدة.

أوالً :األطس اليظسية لػبكات دلتنعات التعله مً ميظوز ىظسيات التعله فى األدبيات
الرتبوية املعاصسة
تيدؼ مجتمعات التعمـ إلٍ مواكبة التحدى الرئيس لمتربية فٍ مجتمع المعرفة وىو

تنظيـ العمؿ والمعرفة بما ييسر البناء المستمر لممعرفة ومشاركتيا بيف أعضاء مجتمع

التعمـ الذيف يتوجب عمييـ تنمية كفاياتيـ بما يمكنيـ مف العمؿ كعماؿ لممعرفة
ومبتكريف ليا .وبالتالٍ يتمكف المعمـ مف تحسيف أدائو بشكؿ مختمؼ وابتكار معرفة

مينية جديدة.

إف اليدؼ الضمنٍ لشبكات مجتمعات التعمـ ىو االرتقاء بتعمـ التالميذ مف خالؿ تغيير
ممارسات المعمميف التٍ يسبقيا تحقيؽ ىدؼ آخر ىو عقد بروتوكوؿ البتكار والتشارؾ
فٍ المعرفة .وتعتمد عمٍ نظريات التعمـ أكثر مف النقؿ(

Katz et al, 2008:

)pp.113,114
مفيوـ شبكات مجتمعات التعمـ المينية:
يشير مفيوـ شبكات مجتمعات التعمـ المينية إلٍ" مجموعة مف المدارس التٍ تعمؿ وتتعاوف
معاً مف خالؿ شراكة لالرتقاء بجودة تعمـ الطالب ،والتنمية المينية ،والتعمـ مف المدرسة

لممدرسة .وتعرفيا منظمة  OECDبأنيا كيانات اجتماعية موجية وممتزمة بالجودة
وتحقيؽ الم خرجات ،وىٍ وسائؿ فعالة لدعـ التجديد فٍ عصر التغير .وتسيـ شبكات
مجتمعات التعمـ فٍ المجاؿ التربوى فٍ االرتقاء بنشر الممارسات المميزة ،واالرتقاء
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بالتنمية المينية لممعمميف ،ودعـ بناء القدرات بالمدارس واإلسياـ فٍ إعادة ىيكمة
النظـ التربوية).) Jackson, 2004: p.1
وىٍ أيضاً مجموعة مف المدارس التٍ تعمؿ معاً بقصد معيف لتكوف شبكة تضـ عددا مف
مجتمعات التعمـ المينية القوية عبر المدارس المختمفة لتحقيؽ تغييرات فٍ تعمـ التمميذ
واندماجيـ ونجاحيـ ارتكا ازً إلٍ تغييرات عميقة فٍ الممارسات داخؿ حجرات الدراسة
والمدرسة .وتسعٍ شبكات مجتمعات التعمـ إلٍ تحقيؽ عدد مف المياـ ىٍ:

-

تعزيز تطوير مجتمعات التعمـ ومجتمعات المعرفة بالمدارس:

وذلؾ مف خالؿ ربط مجتمعات جديدة وحديثة التكويف بمجتمعات أخرى سبؽ تطويرىا ،وايجاد
مجتمعات معرفة ابتكارية عمٍ المستوى الشبكٍ بما يتيح ابتكار المعرفة والتشارؾ فييا.

)(Katz et al, 2008: p.116
-

التركيز عمٍ تعمـ واضح لكؿ مف التالميذ والمعمميف والقيادات:

أى تحديد احتياجات التعمـ الضرورية والممحة لدى التالميذ والتٍ تمثؿ مؤش ار الحتياج تعمـ
لدى المعمـ أيضاَ ،وبمجرد مواكبة احتياجات التعمـ لدى المعمـ ،فإف ىذا ينعكس
بالضرورة عمٍ تعمـ التالميذ مع تحسف ممارسات المعمـ داخؿ قاعة الدراسة .ومع تمبية
ىذا االحتياج يتـ االنتقاؿ إلٍ احتياجات تعمـ جديدة تشترؾ فييا المدارس معاً مما يدعـ

الروابط بينيا داخؿ الشبكة.
-

االستقصاء التعاونٍ لتحفيز التفكير والممارسة:

يتضمف ىذا المحور مكونيف ىما التعاوف( لمعمؿ معاً) واالستقصاء( لمبحث عف الفيـ
العميؽ) .فالبد مف تحديد سبب الرغبة فٍ التعاوف ودور المشارؾ فٍ تمؾ المجتمعات
فٍ دعـ التعمـ المينٍ والتأثير فٍ الممارسة ،أما االستقصاء فيو ليس مجرد التأكد مف

معرفة األفراد ،وانما تغيير ما يعتقده الناس ويعرفوه( .
)pp.37,38

- 25 -

Dack et al., 2009:

مقارنة لشبكات مجتمعات التعلم المهنية فى سنغافورة وانجلترا ..............................................

دواعى التودُ حنو غبكات دلتنعات التعله املَيية:
شيد العالـ المعاصر تحوالت ساىمت فٍ التوجو نحو شبكات مجتمعات التعمـ منيا

التحوؿ مف عالـ التجزئة إلٍ الشبكات المتصمة والمندمجة ،كذلؾ التحوؿ مف عالـ

الصناعة إلٍ عالـ المعرفة ،باإلضافة إلٍ الثورة الرقمية فٍ عصر المعرفة والتٍ تقدـ

موارد متنوعة مف خالؿ وسائؿ التواصؿ االجتماعٍ والمعرفة المتاحة عبر شبكات
االنترنت ،مما يمكف المعمميف مف تحمؿ مسؤولية نموىـ المينٍ ،ويدفعيـ لمخروج مف

العزلة داخؿ حجرات الدراسة لتشكيؿ شبكات تعاونية)Lee. Et al, 2015: p.5 ( .

كما ثبت أف معممٍ المدارس الذيف حالفيـ الحظ فٍ انتمائيـ لمجتمع تعمـ يسعوف

نحو تنمية األطفاؿ فٍ كافة جوانبيـ االجتماعية ،واالنفعالية ،والفكرية ،واألخالقية

والجسمية....إلخ .وذلؾ مف خالؿ بيئة تعزز االنتماء والروابط بيف األقراف.

وترجع فكرة مجتمعات التعمـ إلٍ جوف ديوى منذ عقود مضت ،حيث أشار إلٍ أف

المدرسة البد أف تمثؿ" منزال نموذجىا  "Model Homeأو مجتمعا كامال Complete

 Communityلدية رؤية مشتركة ،وأىدافا واقعية لتنمية األطفاؿ ومكانا يتيح رعاية

األفراد والتواجد لمتعمـ معاً .وتستيدؼ مجتمعات التعمـ المعمميف ،والطالب ،واصالح
المدرسة ،باإلضافة إلٍ إيجاد عالقات داعمة داخؿ النظـ المختمفة بما يحقؽ الفيـ
واالحتراـ.

تكويً غبكة دلتنع التعله:
تتحقؽ الرسالة الطموحة لمجتمع التعمـ مف خالؿ مشاركة كافة المعمميف ،واإلدارييف،

والطالب ،وأولياء األمور فٍ العمؿ معاً كمجتمع تعمـ موجو لرلعاية والدعـ والمشاركة
الفعالة لكافة التالميذ .ويتضمف ىذا المدخؿ دمج كافة المجموعات السابقة فٍ عضوية

طويمة المدى فٍ مجتمعات مصغرة( )6 -4أعضاء .أى أف مجتمع التعمـ يتضمف
مجموعة حجرة الدراسة( أولياء األمور) ،ومجموعة ىيئة التدريس( المعمميف)،

ومجموعة التعمـ التعاونٍ( الطالب).

ويتـ العمؿ وفؽ أربع اتفاقيات إيجابية ىٍ :اإلنصات الجيد ،والتقدير ،والحؽ فٍ

المشاركة ،واالحتراـ المتبادؿ ( )Gibbes, 2006: p.7
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كما تتضمف االتفاقيات اإليجابية ضماف تقدير واحتراـ الثقافات ،والعرؽ ،والجنس،

والقدرات الفردية( ،)*Gibbes, 2006: p.7باإلضافة إلٍ االلتزاـ بنشر عبارات

واشارات فٍ المجتمع المدرسٍ لمتذكير بما يمٍ " :كيؼ يريد أف يكوف األعضاء مف

خالؿ العمؿ معاً؟" .وتختص الفرؽ بما يمٍ:

أوالً :فرؽ المعمميف :حيث يشترؾ المعمموف فٍ التخطيط لمنيج التعمـ النشط ،وصنع القرار،
وحؿ المشكالت ،والتقييـ األصيؿ.
ثانياً :فرؽ القيادة :حيث يتكوف مف مدير المدرسة ،والمعمميف األ وائؿ ،والمدربيف باإلدارة أو
المقاطعة .وتقوـ بتنسيؽ التخطيط التنفيذى ،والتنفيذ والتقييـ .كما يقوموف بإثارة األسئمة
والتعمـ معاً ،مع تحديد فرص التدريب والبرامج المتاحة( .)Gibbes, 2012: p.24

وبالتالٍ لنجاح تشكيؿ شبكة مجتمع التعمـ ،البد مف االرتكاز لمبادئ أساسية وقواعد

مشتركة لمعمؿ لضماف التفاعؿ النشط بيف األعضاء ،وىو أمر يسيؿ تحقيقو باعتبار أف

شبكة مجتمعات التعمـ ىي نتاج تعاوف عدد مف مجتمعات التعمـ المينية بالمدارس.
ومف ثـ يمكف القوؿ إف تكويف مجتمعات تعمـ داخؿ المدارس متطمب أساسٍ لتكويف

شبكة خارجية لمجتمعات التعمـ بيف المدارس المختمفة.

متطلبات تكويً دلتنعات التعله:
-

قيادة تشاركية وداعمة :تغيير النمط التقميدى المتمثؿ فٍ أف دور المعمـ يتمثؿ فٍ

التدريس ،والتالميذ فٍ التعمـ ،واإلدارييف فٍ اإلدارة فقط ،فالجميع شركاء فٍ البحث عف
حموؿ لتحسيف المدرسة .وتتضمف القيادة دعوة الجميع لممشاركة فٍ تحمؿ عبء

اإلدارة.
-

رؤية وقيـ مشتركة :ترتكز إلٍ تعمـ التالميذ.

ظروؼ داعمة :وتتضمف الظروؼ التٍ تتيح لمعامميف أف يكونوا وحدة واحدة فٍ التعمـ،

وصنع القرار ،وحؿ المشكالت ،والعمؿ اإلبداعٍ .وىٍ نوعاف :ظروؼ فيزيائية وأخرى

بشرية .وتتمثؿ الظروؼ الفيزيائية فٍ تحديد وقت ثابت لممقابالت واالجتماعات وىو مف

أصعب التحديات فٍ النظاـ المدرسٍ ،وكذلؾ مكاف محدد لالجتماع ،وبنية لالتصاؿ،
واستقاللية المدرسة ،وتمكيف المعمـ ،الموارد ،وجداوؿ لممقابالت ،وبنية لتقميؿ العزلة،

سياسات تتيح استقاللية المدرسة ،وتدعـ التعاوف والتواصؿ الفعاؿ وتنمية العامميف .أما
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الظروؼ البشرية فتتمثؿ فٍ قدرات العامؿ البشرى مثؿ الرغبة فٍ تقبؿ التغذية الراجعة

والعمؿ عمٍ تحسيف المدرسة ،واالحتراـ والثقة المتبادلةShirley, 2003: (.

)pp.17,20-22

العضوية( شمالة املعله):
كما تمثؿ زمالة المعمـ جزء أساسٍ فٍ المشاركة فٍ شبكات التعمـ ،حيث يتحرر المعمـ

مف واجباتو وأعبائو التدريسية لمدة معينة(  3شيور عمٍ سبيؿ المثاؿ) لممشاركة فٍ
أنشطة التنمية المينية بكمية التربية فٍ إحدى الجامعات .وتتضمف تمؾ الزمالة مشاركة

مديرى المدارس ،والوكالء ،ورؤساء األقساـ والمسؤوليف عف اإلشراؼ والتدريب .ففٍ

ىونج كونج عمٍ سبيؿ المثاؿ ،تتكوف درجة الزمالة مف خمسة مكونات ىٍ:

 -2اإلرشاد :ويتضمف ميارات واالستراتيجيات الخاصة باإلرشاد ،وكيفية تطوير نظاـ لإلرشاد
بالمدرسة ،ودور ىذا النظاـ فٍ التنمية المينية.

 -2التنمية المينية والتعمـ المينٍ :وييتـ بالتنمية المينية لممعمميف واالرتقاء باحتراـ الذات
وتوفير فرص التعمـ المينٍ.

 -3عمـ التربية والتدريس :ويرتكز إلٍ المجاؿ الفعاؿ فٍ التدريس والتعمـ وىو المشاركة
التأممية فٍ خبرات حياتية مف خالؿ ممارسة الكتابة الفينومينولوجية.

 -4تحميؿ الدرس:وييتـ بالمجاؿ المعرفٍ لمتدريس والتعمـ مف خالؿ تمكيف المعمـ مف
التحميؿ المتعمؽ لمدروس التٍ يتـ تدريسيا فٍ مجاالت مختمفة.

-

دراسة الدرس  :Lesson studyويقصد بو تمكيف المعمـ مف العمؿ فٍ مجموعات

صغيرة لمتعاوف فٍ تخطيط ،وتدريس ،وتقييـ ومراجعة واعادة تدريس الدروس فٍ
سياقات ومجاالت دراسية مختمفة .عمٍ سبيؿ المثاؿ ،يقوـ المعمموف بزيارة مدارس

متنوعة مثؿ مدارس التربية الخاصة ،ثـ يتـ عقد ورش عمؿ وسمينارات مع أعضاء
ىيئة التدريس بالجامعة المشاركة فٍ تشكيؿ شبكة التعمـ ،ثـ المشاركة فٍ إصدار عمؿ

بحثٍ أو مجمة يتـ تداوليا بيف المدارس المشاركة فٍ الشبكةAmy B. M et al, (.

)2009: pp.137,138

وترى الباحثة أف فكرة زمالة المعمـ تتسؽ مع جيود وزارة التربية والتعميـ المصرية نحو

إعداد كوادر مف المعمميف قادريف عمٍ التعاوف مع أقرانيـ فٍ المدارس المختمفة لتطوير
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عممية التعمـ فٍ إطار برنامج" المعمموف أوالً" بالتعاوف مع الجامعة المفتوحة بالمممكة
المتحدة وىو ما سوؼ يتـ تناولو فٍ الواقع المصرى فيما بعد.

تكييه املػازكة فى غبكات دلتنعات التعله املَيية:
يتـ االعتماد عمٍ ثالثة أنواع مف التقييـ لضماف مواكبة احتياجات المشاركيف:
-

التقييـ األدائٍ :يرتكز إلٍ تسجيالت لفيديوىات داخؿ حجرات الدراسة.

التقييـ البنائٍ :يرتكز إلٍ تقييمات تعتمد عمٍ التغذية الراجعة مف المعمميف.

التقييـ النيائٍ :يرتكز إلٍ مخرجات التالميذ ونواتج تعمميـLamon et al., 2003: (.
)p.15

وبالتالٍ ال تستيدؼ شبكات مجتمعات التعمـ المعمميف فحسب ،وانما ضماف تعمـ

التالميذ مف خالؿ االرتكاز إلٍ نواتج التعمـ وأداء التالميذ فٍ تقييـ المعمميف ،باعتبار

أف تحسف أدائيـ البد أف ينعكس بالضرورة عمٍ الطالب.

اليظسية االدتناعية فى التعله:
ترتبط عمميات ومخرجات شبكات التعمـ المدرسية بالنظرية االجتماعية فٍ التعمـ

 Social Theory of Learningوالتٍ قدـ إطارىا النظرى وينجر  Wengerوتنظر

لمتعمـ باعتباره ن شاط غير مرتبط بزمف معيف ،وال ينفصؿ عف أنشطة الحياة اليومية،
ولكنو عممية اندماج ومشاركة فٍ التطوير والممارسة المستمرة .فالتعمـ يتـ فٍ إطار

المشاركة فٍ مجتمعات الممارسة ،حيث يتوزع التعمـ بيف المشاركيف ،كما يحدث التعمـ

مف خالؿ المشاركة فٍ أفعاؿ وتفاعالت ،تؤدى إلٍ تحويؿ الييكؿ أو البنية االجتماعية
التٍ يتـ فييا التعمـ .وترتبط المفاىيـ األساسية لتمؾ النظرية بشبكات التعمـ المدرسية

عمٍ النحو التالٍ:
-

مجتمعات الممارسة :أى مجتمع يتحقؽ التكامؿ فيو مف خالؿ الممارسة التٍ تتضمف

التأمؿ ،والمعرفة ،والفعؿ والتنظير .وحدد وينجر عدة أبعاد ليا ىٍ :االندماج التبادلٍ
لممشاركيف مف خالؿ تتبعيـ لمعرفة مشتركة ،والتفاوض حوؿ أمور مشتركة.

-

المشاركة :ىٍ الخبرة االجتماعية المكتسبة مف خالؿ العضوية فٍ مجتمعات ،حيث

تتشكؿ المعانٍ ويتـ التفاوض حوليا.
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-

تخطٍ الحدود بيف المجتمعات :حيث يفضؿ أف يندمج الفرد فٍ أكثر مف مجتمع تعمـ
حتٍ تتنوع خبراتو ،فالمجتمعات ال تعمؿ بمعزؿ عف غيرىا ،وبالتالٍ ال يمكف فيميا

بشكؿ مستقؿ عف غيرىا ،حيث تقدـ التعمـ داخؿ وخارج المجتمع.
-

تشكيؿ اليوية :حيث تتمثؿ دافعية الفرد فٍ اكتساب الخبرة لموصوؿ إلٍ الكفاءة التٍ

تتطمبيا الممارسة ليكوف عضوا فٍ مجتمع ما(.

)pp.35-40

Amy B. M et al, 2009:

وبالتالي يتبيف مما سبؽ أف التعمـ عممية اجتماعية تتـ كنشاط في الحياة اليومية

كعممية مستمرة .ويتضح م ف خالؿ المفاىيـ السابقة أف النظرية تنظر لمعالـ كمجتمع
واحد يتشارؾ فيو جميع أعضائو في المعرفة ،وىو ما يتسؽ مع فكرة شبكات مجتمعات

التعمـ التي تتخطٍ الحدود بيف المدارس.

ىظسية التعله الػبكى:
أضافت نظريات التعمـ فكرة أف ابتكار المعرفة عممية تشاركية فٍ ممارسات ثقافية

متنوعة وأنشطة تعمـ تشاركية أكثر مف أنيا مجرد تشكيؿ فردى لممعرفة" فالفرد يعمؿ فٍ

سياؽ اجتماعٍ" .فالمعرفة تبتكر مف خالؿ الحوار والمحادثات التٍ ينتج عنيا افتراضات

وأفكار ومعتقدات .وتتضمف نظرية التعمـ الشبكٍ التفاعؿ المتبادؿ بيف المدرسة والشبكة
مف خالؿ وجود ىدؼ محدد ،وعالقات ،واستقصاء تعاونٍ ،وقيادة ،ومحاسبية ،وبناء
قدرات ودعـ مينٍ .ومف خالؿ االبتكار والمشاركة فٍ المعرفة المينية ،واستمرار

التغييرات فٍ الممارسات والبنٍ المدرسية ،ينتج تحسينا فٍ تعمـ التمميذ ،ومشاركتو

ونجاحو ( )Katz et al, 2008: p.114
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المذرست
هذف محذد
عالقاث
استقصاء تعاونى
قيادة ومحاسبيت
بناء قذراث ودعم

الشبكت
هذف محذد
عالقاث
استقصاء تعاونى
قيادة ومحاسبيت
بناء قذراث ودعم

ابتكار
والمشاركت فى
المعزفت
المهنيت

التغييزاث فى
الممارساث
والهياكل
المذرسيت

تحسين فى
تعلم التلميذ
ومشاركته
وصىال
للنجاح

شكؿ رقـ( )2نظرية التعمـ الشبكٍ
)Source;( Katz et al, 2008: p.115
يتبيف مف الشكؿ السابؽ االتساؽ والتوافؽ بيف الشبكة والمدرسة مف حيث اليدؼ
واألسس والمبادئ التٍ ترتكز إلييا ،باإلضافة إلٍ المخرج النيائٍ المستيدؼ وىو
تحسيف تعمـ التالميذ .وبالتالي فإف التعمـ الشبكٍ يتـ مف خالؿ عالقات عمؿ تعاونية

داخؿ المجتمع المدرسٍ أوالً ،ثـ تمتد الشبكة إلٍ تكويف عالقات مع المدارس المجاورة
لتبادؿ الممارسات المينية بما يسيـ في تحسيف المدارس وتعمـ التالميذ.

غبكات دلتنعات التعله املَيية مً ميظوز ىظسية اليظه:
يرتكز إيجاد مجتمعات تعمـ لممتعمميف بحجرات الدراسة إلٍ وجود معمميف لدييـ

مجتمع تعمـ مينٍ .حيث تعتمد فكرة مجتمعات التعمـ عمٍ نظرية النظـ

System

 ،Theoryوانبثؽ ىذا المنظور مف مجاالت البيولوجٍ ،وعمـ النفس واالجتماع تركي ازً
عمٍ العالقات والروابط الداخمي ة لنظاـ المعيشة ،كما يتضمف التفكير الراىف فٍ عمـ

النفس االجتماعٍ.

فاألفراد ،واألسر ،والمدارس ،والمنظمات والمجتمعات كميا نظـ اجتماعية تكونت مف نظـ

فرعية أصغر .وبتطبيؽ ىذا المنظور عمٍ المدارس ،فإنيا ال تتكوف فقط مف مجموعات
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الطالب بؿ مف العامميف ،والمعمميف ،وأولياء األمور وغيرىا مف النظـ الفرعية التٍ ال
تعمؿ بشكؿ منعزؿ ،بؿ إف تحسيف إحداىا يتطمب بالضرورة تحسيف النظـ األخرى.

وبالتالٍ فإف الطبيعة المنظومية لممدرسة تتطمب أف ترتكز مجتمعات التعمـ إلٍ التركيز
عمٍ تعمـ وتنمية البشر والطالب مما يتطمب عمميات موازية لممعمميف والمجتمع ككؿ.
فبالرغـ مف أف اليدؼ ىو المتعمـ وسموكو الفردى ،فإف الخبرات تتشكؿ مف السياؽ
الثقافٍ .وتنبو نظرية النظـ إلٍ الطبيعة النظامية لمحياة بحجرات الدراسة ،وبالتالٍ البد

مف تحويؿ كافة النظـ الفرعية  Subsystemsفٍ المجتمع المدرسٍ إلٍ مجتمعات

التعمـ ()Benard, 2005: p.36

وبالتالٍ فإف منظور نظرية النظـ يتسؽ مع نظرية التعمـ الشبكٍ وىو ما يتضح

بالرجوع إلٍ الشكؿ السابؽ الذى يوضح أف مجتمع التعمـ الشبكٍ نظاـ يتضمف مدخالت
ىٍ اليدؼ ،والعالقات بيف األعضاء ،ودعـ القيادة ،والعمميات ممثمة فٍ ابتكار

والمشاركة فٍ المعرفة بما يسيـ فٍ تحسيف الممارسات وصوالً إلٍ المخرجات وىٍ
تحسيف تعمـ التمميذ ومعدالت النجاح.

خربة ضيغافوزة فى غبكات دلتنعات التعله املَيية
كانت سنغافورة مستعمرة بريطانية فٍ عاـ  2829وحصمت عمٍ استقالليا عاـ

 ،2959حيث كانت محتمة مف اليابانييف ما بيف  2945 -2942بعد خسارة بريطانيا
الحرب .وانفصمت عف اتحادىا مع ماليزيا فٍ ،2963وقد حصمت عمٍ استقالليا عاـ

 .2965ويتضمف المجتمع السنغافورى نسبة كبيرة مف األجانب تمثؿ  %36مف
السكاف ،وبالتالي فيو مجتمع متعدد األعراؽ ما بيف صينييف( )%94وىنود ،وجنسيات
أخرى .وبالرغـ مف التنوع العرقٍ ،فإف الغالبية العظمٍ مف السكاف وكذلؾ القادة

السياسييف صينييف( )Hairon, S., and Tan, C., 2015: p.5

وتتضمف سنغافورة اقتصادا متطو ار وأسواقا حرة ناجحة فٍ ظؿ بيئة مفتوحة خالية مف

الفساد ،وتتسـ بثبات األسعار ،كما تنخفض نسبة البطالة .كما تمثؿ سنغافورة مرك از
ماليا

وتكنولوجىا رائدا

في جنوب شرؽ آسيا وذلؾ مف خالؿ اعتمادىا عمٍ

التجارة؛حيث ال تتوافر لدييا موارد طبيعية .كما أنيا شكمت المجتمع االقتصادى لألمـ

اآلسيوية  ASEANعاـ (Central Intelligence Agency, 2018: p.4) .2025
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وقد نجح سنغافورة في تحقيؽ التماسؾ االجتماعٍ في ظؿ مجتمع متعدد األعراؽ يتسـ

باالنقسامات وعدـ االستقرار السياسٍ .كما تبنت استراتيجية اإلدارة المركزية مف خالؿ

ربط نظـ التعميـ بالتدريب وسوؽ العمؿ ،وبمغ معدؿ اإلنفاؽ عمٍ التعميـ عاـ 2022

بنسبة  %2223مف الموازنة العامة لمدولة.

ومنذ حصوؿ سنغافورة عمٍ استقالليا ،بدأت في تأسيس نظاـ تعميـ قومٍ؛حيث كانت

الغالبية العظمٍ مف السكاف تفتقر إلٍ التعميـ،كما نجحت في السبعينيات في تعميـ
التعميـ األساسٍ وبناء نظاـ قومٍ لمتعميـ العاـ بالتوسع في بناء المدارس ،وانتقاء

المعمميف وضـ المدارس العرقية تحت مظمة نظاـ موحد .وبالرغـ مف ذلؾ واجيت

سنغافورة قصور في جودة التعميـ ،خاصة مع التوجو نحو اقتصاد المعرفة ،لذا اتجيت

في إصالحيا نحو االرتكاز إلٍ التجديد واالبتكار والبحث مف خالؿ دعـ الكفايات

والميارات في نظاميا التعميمٍ .وعمٍ مستوى التعميـ العالٍ عقد جامعات سنغافورة
شراكات مع جامعات دولية رائدة ،وعمٍ مستوى المدارس تـ تبنٍ رؤية تربوية جديدة

ىي" مدارس مفكرة -أمة متعممة ."Thinking schools. Learning nation
وتتسؽ تمؾ الرؤية مع فكر رئيس الوزراء السنغافورى في تمؾ الفترة حيث أعمف أف"

ثروة األمة في القرف الح ادى والعشريف سوؼ ترتكز إلٍ قدرة أبنائيا عمٍ التعمـ" .ومف

ثـ أصبح التعمـ ثقافة قومية(.(OECD, 2010: pp.161,162

وأشار وزير التعميـ  ""Tharman Shanmugaratnam 2003إلٍ أف أىداؼ إصالح
التعميـ تتضمف التوجو نحو التأكيد عمٍ ثقافة اإلبداع مف خالؿ النظاـ التعميمٍ ،واعداد

الطالب لمستقبؿ دائـ التغيير ،والبد أف تسعٍ المدارس بشكؿ دائـ لمبحث عف سبؿ

التحسيف .كما أكد الوزير السنغافورى عمٍ أف المدارس ستكوف نماذج لمممارسات
المبتكرة واالنفتاح عمٍ األفكار والمداخؿ الجديدة ،بؿ وابتكار مداخؿ جديدة أو أساليب

تربوية.

وتبنت سنغافورة إصالح التعميـ في الفترة(  )2022 -2987والتي تضمنت التحوؿ نحو

المدارس المستقمة  independent schoolsالتي تتضمف مزيدا مف اإلدارة
الالمركزية ،وعنقود المدارس  schools clusterلتشجيع التجديد مف أسفؿ إلٍ أعمٍ
وتوثيؽ الروابط مع مؤسسات تربية المعمـ

))pp.17,25,29
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اإلزٍاصات األوىل لظَوز غبكات دلتنعات التعله املَيية فى ضيغافوزة:
تضمنت جيود اإلصالح في سنغافورة تطوير نظـ إدارة المدارس ،وذلؾ مف خالؿ

التحوؿ مف النظاـ المركزى في اإلدارة مف أعمٍ إلٍ أسفؿ ،حيث تـ تنظيـ المدارس في

عناقيد وفقاً لموقعيا الجغرافٍ .وتـ تعييف عدد مف المديريف الناجحيف السابقيف
كمشرفيف عمٍ تجمعات وعناقيد المدارس .وبالتالي تـ القضاء عمٍ نظاـ التفتيش
التقميدي ،والتوجو نحو ثقافة جديدة مف المحاسبية تعتمد عمٍ تميز المدارس .حيث

تبيف صعوبة االعتماد عمٍ نظاـ موحد لممحاسبية لدى كؿ المدارس ،ومف ثـ تختص كؿ
مدرسة بوضع أىدافيا وعمؿ تقييـ سنوي لتقدميا ،وتختص وزارة التعميـ بعمؿ مراجعة

خارجية ألداء المدارس كؿ  6سنوات .وفٍ عاـ  2004تـ تطوير رؤية المدارس المفكرة
مف قبؿ رئيس الوزراء لتتضمف مبادرة" تدريس أقؿ -تعمـ أكثر Teach Less-

 "Learn Moreوذلؾ لدمج طالب المدارس في عممية التعمـ( OECD, 2010:

.)p.163

وبالتالي ساىـ التوجو نحو الالمركزية في تمكيف المدارس مف المحاسبية الذاتية

حرصاً منيا عمٍ تحقيؽ التميز في جو تنافسٍ قائـ عمٍ تحقيؽ التعمـ المرتكز إلٍ
الطالب ،ومف ثـ يسيـ ىذا التوجو اإلصالحٍ في تفعيؿ التعمـ الذاتي لمطالب ،والتنمية
المينية المستدامة الذاتية لممعمـ ،والرقابة الذاتية عمٍ األداء مف قبؿ إدارة المدرسة.

وتعد سنغافورة أوؿ دولة تتبنٍ نموذج مجتمعات التعمـ فٍ العالـ ،وتقوـ بدمجو فٍ

اإلطار االستراتيجٍ لممدرسة .ويرجع ظيور مجتمعات التعمـ إلٍ إعالف وزير التعميـ

 Mr. Ng Eng Henعف خطة لالرتقاء بتمييف المعمـ مف خالؿ مجتمعات التعمـ

المينية فٍ عاـ  2009كنموذج تبنتو الوزارة لمتعمـ التعاونٍ .كما تـ تقديـ مبادرات فٍ
مؤتمر رابطة بحوث التعميـ عاـ  2008خاصة بمدارس المنطقة الشرقية والتٍ تضمنت
ممارسات مثؿ حمقات التعمـ ،وبحوث الفعؿ ،ودراسة الحصص  ،Lesson Studyإال

أنيا لـ تأخذ الطابع الرسمٍ إال مف خالؿ السمطة الوزارية كضماف الستمرارية تمؾ
المبادرات .وتميزت خبرة سنغافورة بدعـ وتنسيؽ مع ىيئات معنيػػة بالتعميـ مثؿ أكاديمية

معممٍ سنغافورة (  ،)ASTحيث قامت األكاديمية بعمؿ دراسة استطالعية فٍ 52

مدرسة عاـ  2009بتوجيو مف الوزارة ،وتمت متابعة فعالية التنفيذ فٍ العاـ التالٍ .كما

تـ ضـ مجتمعات التعمـ بمدارس المنطقة الشرقية ضمف شبكة التعاوف تحت قيادة
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واشراؼ أكاديمية المعمميف حتٍ أصبحت اآلف كؿ مدارس سنغافورة التابعة لموزارة تعمؿ
بشكؿ تعاونٍ فٍ إطار مبادرة مجتمعات التعمـ المينية(Hui Lin Lee and Hong, .

)2013: p.2

وبالتالي تبنٍ التعمـ المينٍ فٍ سنغافورة أشكاؿ عديدة ما بيف الجانب الرسمي وغير

الرسمي ،مف مقررات وبرامج تنمية مينية رسمية وصوالً إلٍ التعمـ الشبكي غير
الرسمي .وىو إحدى اآلليات التٍ وصفتيا سنغافورة بمصطمح التعمـ الشبكي
 ،Networked Learningحيث ظيرت أنماط متنوعة لتتيح لممعمميف التعمـ والتعاوف

معاً بيف وداخؿ المدارس .حيث تمثؿ كؿ مدرسة مجتمع تعمـ مينٍ بو فرؽ تعمـ متنوعة
مندمجة فٍ بحوث الفعؿ ،ودراسة الدرس ،وحمقات التعمـ .ويتـ تخصيص وقت محدد
لمتعمـ الميني بكؿ مدرسة لتيسير التعاوف بيف المعمميف وتبادؿ األفكار ومالحظات

األقراف .ومف ثـ تـ تطوير فكرة التعمـ الشبكي لتتـ مف خالؿ شبكات مجتمعات التعمـ

لممعمميف الذيف يشتركوف فٍ تدريس نفس المجاؿ الدراسي ،واالىتمامات واألدوار( .

)TALIS, 2014: p.3

اإلطاز التػسيعى:
يرتكز اإلطار التشريعي لشبكات مجتمعات التعمـ إلٍ بروتوكوؿ تعاوف ثالثٍ بيف وزارة
التربي ة والتعميـ وأكاديمية سنغافورة لممعمميف والمعيد القومٍ لمتربية ،ويحدد البروتوكوؿ

مياـ واختصاصات كؿ جية ،ويتـ بموجبو تشكيؿ الفريؽ (Low, Ee et al, 2017:

).p.38

ومف ثـ فإف مشاركة وزارة التربية والتعميـ وأكاديمية المعمميف ساىمت في إضفاء

الطابع الرسمي والت شريعٍ لشبكات مجتمعات التعمـ في سنغافورة مما يسيـ في إلزاـ
معممٍ المدارس بالمشاركة في تبادؿ الخبرات والمعارؼ المينية ،وتحولت الجيود غير

الرسمية إلٍ مياـ أصيمة في نطاؽ عمؿ المعمـ واألنشطة الروتينية اإلدارية التي

تدعميا إدارة المدرسة.

فلطفة غبكات دلتنعات التعله املَيية:
ارتكزت شبكات مجتمعات التعمـ فٍ سنغافورة إلٍ مدخؿ التغيير مف أسفؿ إلٍ أعمٍ ،وتـ
التعبير عنو فٍ عبارة" لممعمميف ،بالمعمميف ."For Teachers, By Teachers
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حيث نتج عف مجتمعات التعمـ وتعاوف المدارس حمقات شبكة التعمـ لممعمميف

 Teachers` Network Learning Circlesوالتٍ تكونت مف معمميف موجييف

ذاتياً يستخدموف بحوث الفعؿ لحؿ مشكالت تـ تحديدىا بشكؿ تعاونٍ تخص المنيج
والجوانب التربوية بحجرة الدراسة داخؿ مدارسيـ .حيث اعتبرت وزارة التعميـ نموذج
مجتمعات التعمـ كمدرسة وليست مدخؿ خاص بمجموعة معينة ،وبالتالٍ يأخذ النموذج

فٍ اعتباره رؤية ورسالة المدرسة ،ويسعٍ لتحقيؽ أىدافيا.

خصائص غبكات دلتنعات التعله املَيية:
-

القيادة الداعمة التشاركية.

المشاركة فٍ رؤية ورسالة وأىداؼ المدرسة.
التجريب والعمؿ الموجو مف بحوث الفعؿ.

ثقافة االستقصاء والتعمـ.

مجتمع يرتكز إلٍ الثقة وااللتزاـ.

ظروؼ داعمة(Hairon, S., and Tan, C.,2015: pp.6, 7) .

املػازكة بني املدزضة واجلامعة:
اىتـ المعيد القومي لمتربية (المؤسسة الوحيدة المسؤولة عف تربية المعمـ فٍ

سنغافورة) بمجتمعات التعمـ ،ومف ثـ تضمنت دمج ومشاركة الطالب المعمميف فٍ
الممارسة التأممية مف خالؿ الحوار والمحادثات المكثفة فٍ فترة التربية الميدانية ومدتيا

 20أسابيع فٍ المدارس .حيث يشارؾ الطالب المعمميف فٍ محادثة مع مشرفٍ
المدرسة ،وقبؿ وبعد تمؾ المحادثة ،يشتركوف فٍ محادثات مع مشرفييـ مف الجامعة

بغرض تقميص الفجوة بيف النظرية والتطبيؽ ،وتمكيف الطالب المعمميف مف تعميؽ

المعرفة النظرية ارتكا ازً الٍ التحميؿ الناقد لمخبرات المدرسية والتعمـ الشبكٍ( .
).(Hairon, S., and Tan, C., 2015: p.8

وأسفرت المشاركة بيف الجامعة والمدارس عف شبكة المعمميف الجدد Beginning

 Teachers Networkوالتي تيدؼ إلٍ تيسير انتقاؿ المعمميف الجدد مف المعيد
القومي لممعمميف إلٍ المدارس ،كما تقوـ الشبكة بتيسير دعـ األقراف والتأكيد عمٍ ثقافة

التعمـ التعاوني والمشاركة في الموارد.(MOE, 2010: pp.1,2).
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يتبيف مما سبؽ أف شبكات مجتمعات التعمـ ال تقتصر عمٍ المنظومة المدرسية

فحسب ،وانما تمتد لتشمؿ المعمـ قبؿ تخرجو بالتعاوف مع مؤسسات إعداد المعمـ مما
يسيـ في تقميص الفجوة بيف المعرفة النظرية التي يتمقاىا الطالب المعمـ في مرحمة

اإلعداد ،والممارسة الميدانية بالمدارس.

دوز وشازة التعليه وأكادميية املعلنني:
تقوـ وزارة التعميـ بترشيح عدد مف كبار المعمميف لحضور برنامج المعمـ القائد المقدـ مف
أكاديمية سنغافورة .ومف خالؿ شبكات مجتمعات التعمـ  ،تقوـ أكاديمية سنغافورة بجمع

كبار المعمميف والمعمميف القادة في نفس التخصص بقيادة المعمـ الرئيس Master

 teacherلتبادؿ الخبرات وتيسير التعمـ المينٍ فيما بعد داخؿ المدارسLow, Ee (.
.)et al, 2017: p.38

دوز أكادميية ضيغافوزة للنعلنني:
-

تحدد أكاديمية سنغافورة لممعمميف رؤية لما تتضمنو الممارسات الخاصة بتبنٍ مجتمعات

التعمـ ،والتٍ تمثؿ إطا ار مفاىيمىا لثالث أفكار ىٍ :ضماف تعمـ التالميذ ،وبناء ثقافة

تعاونية ،والتركيز عمٍ مخرجات التالميذ ونواتج تعمميـ.
-

يمتزـ مديرو المدارس بالرؤية كما يتـ منحيـ االستقاللية فٍ تبنٍ تنفيذ البرنامج وفؽ

-

تقدـ األكاديمية اقتراحات لممدارس حوؿ تنظيـ مجتمعات التعمـ تتضمف خطوط إرشادية

االحتياجات المتنوعة لممعمميف.
منيا:

● االلتزاـ بالغرض مف مجتمعات التعمـ( الحوار التأممٍ بغرض توظيؼ الجيود التعاونية
لالرتقاء بالتدريس والتعمـ)

● البعد عف استغالؿ الوقت المخصص لمجتمعات التعمـ فٍ اإلدارة.

● الحفاظ عمٍ حجـ فريؽ التعمـ بما يسيؿ إدارتو( أال يزيد عف  8 -7أعضاء)

● توظيؼ التعمـ المينٍ وفقاً لمسياؽ المدرسٍ( Hui Lin Lee and Hong, 2013:
.)p.3
مما سبؽ يتضح أف دور أكاديمية سنغافورة لممعمميف إرشادى واشرافٍ مف خالؿ وضع

وصياغة الخطوط العريضة لشبكات مجتمعات التعمـ ،مع إتاحة الالمركزية في التنفيذ
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وفقاً الحتياجات كؿ مدرسة .كما يكاد يختفٍ الدور الرقابٍ الخاص بمتابعة األكاديمية
لتفريغ معممٍ المدارس في أوقات اجتماعات مجتمع التعمـ بيف المدارس ،حيث اقتصر
دورىا عمٍ التوجيو واإلرشاد وتقديـ االقتراحات فحسب.

دوز املدازع:
تقوـ المدارس بتشكيؿ فريؽ شبكة مجتمع التعمـ وفؽ البروتوكوؿ الثالثٍ السابؽ

اإلشارة إليو ،وتتكوف شبكة مجتمع التعمـ مف فريقيف:

أوالً :فرؽ تعمـ مينٍ  Professional Learning Teamsمف المعمميف ميمتيا تحقيؽ
تحسينات إيجابية فٍ الممارسات التدريسية مف خالؿ المحتوى واألساليب التربوية،
وتتضمف إما معمميف فٍ نفس المرحمة الدراسية ،وىو ما يظير غالباً فٍ المدارس
االبتدائية ،أو معمميف فٍ نفس التخصص الدراسٍ ،وىو ما يظير فٍ المدارس

اإلعدادية والثانوية .ويركز الفريؽ عمٍ  3أفكار رئيسة ىٍ :تعمـ التالميذ ،وبناء ثقافة
تعاونية ،والتركيز عمٍ مخرجات التالميذ.

ثانياً :فريؽ التحالؼ  :Coalition Teamويتكوف مف مدير المدرسة ،والمسؤوؿ عف
تطوير وتنمية قدرات العامميف ،وعدد مف رؤساء األقساـ .وميمتو التأثير اإليجابٍ فيما
يخص ثقافة التعمـ المدرسية( البنٍ والعمميات والموارد) Hairon, S., and ( .

)Tan, C., 2015: p.8

ويتضح مف خالؿ مسمٍ فريؽ التحالؼ أف دوره يكمف في دعـ جيود الشراكة

والتعاوف بيف شبكات المدارس مف خالؿ القيادات اإلدارية القادرة عمٍ نشر الثقافة

التنظيمية الداعمة لفكر شبكات مجتمعات التعمـ.

ميظومة اإلزغاد بػبكات دلتنعات التعله املَيية:
نتج عف بروتوكوؿ التعاوف بيف المدارس والوزارة وأكاديمية سنغافورة تشكيؿ شبكة

المرشديف  Mentors Networkوالتي تقدـ برنامج لالرتقاء بنظاـ اإلرشاد بالمدارس
مف خالؿ إتاحة منتدى مينٍ لممرشديف ،وقادة المرشديف ومف يقوموف بإرشادىـ( .
)MOE, 2010: pp.1,2
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وقد نجحت شبكات مجتمعات التعمـ في تطوير ثقافة التميز المينٍ الموجية مف

المعمـ ،مف خالؿ تعميؽ المعرفة والممارسات لدى المعمميف المبتدئيف وذوي الخبرة

المحدودة وتمكينيـ مف الكفا ءة المينية .وتتضمف المنظومة تطوير ثالثة مجاالت مف

المعرفة:
-

المعرفة العامة :الخاصة بالبحوث والنظريات والممارسات المميزة.

-

المعرفة الخاصة بالممارسة :الخاصة بمحتوى المادة الدراسية ،والمحتوى التربوى وسياؽ

-

المعرفة الجديدة :وىي المعرفة التي يتـ ابتكارىا والتوصؿ إلييا باالستقصاء والعمؿ

المعرفة الخاصة باألعضاء.

التعاونٍ)Chua-Lim Yen Ching, 2018: pp.26,30( .

ولكٍ يتـ تفعيؿ اإلرشاد التربوى داخؿ المدارس ،قامت وزارة التعميـ بتخصيص ساعة
أسبوعياً لجمسات مجتمع التعمـ ،حيث تختمؼ سنغافورة عف غيرىا مف الدوؿ في منح
المعمـ وقت أطوؿ لمجانب المينٍ ووقت أقؿ لمتواصؿ المباشر مع الطالب .وبالتالي

أصبحت مف مياـ كبير المعمميف إرشاد زمالئو ،وتـ تفريغ المعمميف الجدد وكبار
المعمميف مف خالؿ تخفيؼ العبء التدريسٍ كٍ يتمكنوا مف القياـ بدورىـ في اإلرشاد.
حيث يتـ تعييف كبير معمميف لعدد مف المعمميف المبتدئيف لمدة عاـ ،ويعقد لقاء مجمع

لكافة المعمميف المرشديف والمعمميف الجدد مرة واحدة شيرياً لتبادؿ الخبرات ،في حيف
يخصص لقاء فردى في األسبوع الثالث مف الشير بيف المعمـ المرشد والجديد.

( )Low, Ee et al, 2017: p.34

أمناط غبكات دلتنعات التعله املَيية:
تتضمف شبكات مجتمعات التعمـ المينية بسنغافورة أنماطا متعددة تختمؼ باختالؼ

اليدؼ مف الشبكة:
-

أوالً :فصوؿ المواد الدراسية  : Subject Chaptersىي شبكات مجتمعات تعمـ مرتكزة
إلٍ المادة الدراسية ،وتتضمف معممٍ المدارس المختمفة في كافة التخصصات ،يقودىا

المعمموف األوائؿ والخبراء باعتبارىـ نقاط اتصاؿ لممعمميف فٍ تخصصاتيـ لتبادؿ األفكار

وأساليب التدريس وتطوير برامج مبتكرة .وتـ تطوير  23فصؿ حتٍ عاـ  2028فٍ
تخصصات(البيولوجٍ،و تربية المواطنة والشخصية ،والكيمياء ،والتصميـ والتكنولوجيا،
والدعـ التربوى ،والجغرافيا ،والتاريخ ،والرياضيات ،وعموـ التغذية ،وعموـ المرحمة
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االبتدائية ،ومبادئ المحاسبة ،والفيزياء ،والدراسات االجتماعية) .ويقدموف الدعـ

لمجتمعات التعمـ ال مينية المرتكزة إلٍ تمؾ المواد الدراسية ،وتيدؼ إلٍ تحقيؽ ثالثة

أىداؼ ىي:

● تعميـ معرفة المحتوى التربوى لدى المعمميف لضماف جودة تعمـ التالميذ.
● بناء ثقافة التمييف الموجو مف المعمـ والفخر بمينة التدريس.
● توجيو التعاوف المينٍ والتعمـ الشبكٍ بيف المعمميف.

ويختص كؿ فصؿ( شبكة مجتمع تعمـ) بتنظيـ األنشطة التالية:
● ورش عمؿ وبرامج.
● رحالت تعمـ.

● محادثات مينية مع معممٍ المعمـ.
● جمسات تعمـ شبكٍ

(Academy of Singapore Teachers, Subject

).Chapters, 2018: p.1

املػازكة يف الفصل الدزاضى:
تتضمف سنغافورة شبكة مجتمع تعمـ لكؿ فصؿ دراسٍ في كافة التخصصات ،ويعتبر

كؿ معمـ عضو مشارؾ في تخصصو ،ويمكف االطالع عمٍ أجندة االجتماعات السنوية

مف عمٍ الموقع اإللكترونٍ لشبكة التخصص والتي تتضمف  4اجتماعات شيرياً .عمٍ
سبيؿ المثاؿ :فصؿ مادة التاريخ يتضمف شبكة مجتمعات التعمـ التالية :التاريخ الجنوب
الشرقٍ اآلسيوى ،وتدريس التاريخ باأللعاب ،وتدريس التاريخ بالقصائد الشعرية،و

تدريس تاريخ التعميـ الثانوى (Academy of Singapore Teachers(2018).
)History Chapter, 2018: p.1

إدازة فصول املواد الدزاضية:
يختص فريؽ محورى باإلدارة مف خالؿ تخطيط وتنظيـ أنشطة التعمـ المينٍ لممعمميف،
ويتشكؿ الفريؽ مف معمـ رئيس وأدواره ىي قيادة تيسير التنمية المينية مف خالؿ تقييـ

الفيـ المفاىيمٍ لمتخصص ،ومواكبة إدراكات الطالب ،وتفريد التدريس في التخصص

ال عف أكاديمية سنغافورة ،والمعيد القومٍ لمتربية،
وفقاً لتنوع المتعمميف ،ويتضمف ممث ً
ومعمميف قدامٍ مف المدارس ،ومسؤوؿ األكاديمية(Academy of Singapore .
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Teachers, Subject Chapters, 2018:p.1).ثانياً :شبكة مجتمع التعمـ
المرتكز إلٍ االىتماـ :Interest Based NLC
يقدـ مجموعة مف الموضوعات التي تحظٍ باىتماـ مينٍ لدى المعمميف ،حيث يتعاوف

المعمموف معاً في فحص ،وتعمـ وتجريب استراتيجيات تعميمية ،ومف الموضوعات التي
تتضمنيا تفريد التعميـ ،والتقييـ البنائٍ ،والتدريس لممرحمة االبتدائية ،واستخداـ
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في التدريس والتعمـ .ويتضمف شبكتيف:

 -2شبكة مجتمع تعمـ الستراتيجيات التطوير الفعاؿ Strategies for Effective and
Engaged Development ( SEED) :

ييدؼ ىذا المجتمع الشبكي إلٍ تأسيس طالب الصؼ األوؿ والثاني االبتدائي في

القراءة والحساب مف خالؿ تمكيف عدد مف المعمميف لقيادة التنمية المينية ألقرانيـ مف
خالؿ شبكة تعمـ ميني .ويتضمف الييكؿ التنظيمي لمشبكة أعضاء الفريؽ المحوري

ويتضمف ممثميف عف كؿ تجمع عنقودي ،والمرشديف ،ومنسقي  SEEDوىـ ممثميف عف

المدارس .وتحددت مسؤوليات الفريؽ المحورى فيما يمٍ:
-

بناء اليوية المينية :مف خالؿ دعـ ىوية معممٍ مجتمع التعمـ مف خالؿ الحوار المينٍ

-

االندماج في التنمية المينية :مف خالؿ تشجيع التعمـ المستمر وحضور جمسات تنمية

حوؿ استراتيجيات التطوير الفعاؿ.

مينية بدأت في عاـ  ،2022ثـ نقؿ الخبرة مف خالؿ ثالثة سبؿ ىي :جمسة شاى،
والتخطيط في نياية العاـ ،أو جمسة متابعة األداء.

-

االرتقاء بالتعاوف وجياً لوجو وعبر الشبكات :مف خالؿ قيادة التعاوف والتشبيؾ مع
منسقي المدارس ودعـ وارشاد وتوجيو التقدـ في مبادرات شبكة مجتمع التعمـ.

أما مطؤوليات ميطكي املدازع فَى:
-

تحقيؽ أىداؼ مجتمع التعمـ في المدرسة.

تدريب المعمميف الجدد.

بناء ثقافة التعمـ الشبكٍ.

)NLC, 2018: pp. 1,2

(Academy pf Singapore Teachers, SEED

 -2شبكة مجتمع تعمـ لمبرنامج العادى :ويتضمف  29معمـ مف  22مدرسة ،وبدأ عاـ
 2024بيدؼ دعـ المعمميف الجدد فيما يخص استراتيجيات التدريس وتحفيز التالميذ
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لمتعمـ....إلخ (Academy pf Singapore Teachers, Normal Course
)NLC, 2018: pp.1,2

ثالجاً :غبكة دلتنع التعله املستكص إىل األدواز:
تيدؼ إلٍ التركيز عمٍ األدوار المينية والمسؤوليات الخاصة بالمنصب الوظيفٍ ،ويتضمف
أربع شبكات ىي:

 -2شبكة المعمـ الرئيس  :Master teachersتمثؿ صوت أكاديمية المعمميف في تحقيؽ
التميز المينٍ في التدريس مف خالؿ تقديـ منتدى مينٍ لتمكيف ىؤالء المعمميف مف

تحديث معارفيـ المينية وفؽ خطة منتظمة.

 -2شبكة المعمـ القائد وكبار المعمميف  :Lead and senior teachersويختص بقيادة
تمؾ الشبكة المعمـ الرئيس وزمالئو مف مديرى المدارس في شبكة المعمـ الرئيس.
وتيدؼ إلٍ جمع المعمميف القادة في نفس التخصص والتركيز عمٍ المعرفة المينية

والتشارؾ في الخبرات المرتبطة بالتخصص بيدؼ تمكيف المعمميف مف الترقٍ إلٍ

منصب المعمـ الرئيس.

 -3شبكة تنمية العامميف بالمدرسة :وتضـ اإلدارييف والعامميف بالمدارس المختمفة بيدؼ
االرتقاء بأدائيـ.

 -4شبكة المعمـ الباحث :وترتكز إلٍ رؤية تعزيز ثقافة االستقصاء الناقد والبحوث بالمدارس
مف خالؿ مبادئ حاكمة ىي الممارسة التأممية ،وقيادة المعمـ والشراكات القوية .وحددت

الشبكة محكات تحقيؽ أىدافيا فيما يمٍ :بناء ثقافة البحث التعاونٍ بالمدارس ،ونشر

نتائج البحوث لتحسيف الممارسة ،وتحددت مدة التنفيذ لمفريؽ المحورى في عاميف.

ويتضمف الف ريؽ أعضاء ممثميف عف مدارس ابتدائية ،ومتوسطة وثانوية ،وممثميف عف

معيد التربية القومٍ ،وممثميف عف وزارة التعميـ وأكاديمية سنغافورة لممعمميف.

(Academy of Singapore Teachers, 2018. Role Based NLC:

).pp.1-3

يتبيف مما سبؽ أف سنغافورة قطعت شوطاً كبي ارً فيما يخص تطوير ثالثة أنماط مف

شبكات مجتمعات التعمـ ارتكا ازً إلٍ المواد الدراسية ،والٍ االىتمامات المشتركة بيف

المعمميف وأخي ارً األدوار المينية الخاصة بالعامميف في المجاؿ .وساىـ في تفعيؿ تمؾ
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الجيود دعـ أكاديمية سنغافورة لممعمميف بالتوجيو وكذلؾ تمثيؿ المعيد القومٍ لمتربية
مما يحقؽ التعاوف والشراكة بيف المدارس والوزارة ومؤسسات تربية المعمـ.

اإلدازة:
بموجب البروتوكوؿ الثالثي بيف وزارة التعميـ ،والمعيد القومٍ لمتربية ،وأكاديمية
سنغافورة لممعمميف ،يتضح أف إدارة شبكات مجتمعات التعمـ مسؤولية تعاونية مشتركة
وتمثؿ دور وزارة التعميـ فٍ توفير تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات بما يدعـ نجاح
مجتمعات التعمـ وذلؾ مف خالؿ نظاـ إدارة محتوى التعمـ( ( One

)(OPAL

 Portal All Learnersإلتاحة الفرص لممعمميف لالندماج في التعمـ عبر الشبكات،
والتعاوف ،والنقاش لتبادؿ الموارد .كما تقوـ وزارة التعميـ بدعـ وتمويؿ التعمـ المينٍ
بالمدارس بتوفير الموارد واألمواؿ الالزمة .حيث تخصص لممعمميف  200ساعة تدريب
وتنمية مينية داخؿ المدرسة مما ساىـ فٍ زيادة إقباؿ المعمميف عمٍ مجتمعات التعمـ(
.)TALIS, 2014: p.4

التكييه ومتابعة األداء:
تعتمد المتابعة عمٍ التحسيف المستمر مف خالؿ عمميات واجراءات ىي:
-

تحميؿ احتياجات التالميذ.

-

دراسة وتحميؿ احتياجات المعمميف ،والمشاركة فٍ جمسات تأممية.

-

استخداـ البحث والمعرفة المينية التخاذ ق اررات صائبة.

-

التجريب التعاونٍ لمممارسات التدريسية الجديدة ،ومراقبة وتقييـ التنفيذ.

-

نشر المعمومات والتواصؿ مع كافة المستفيديف ( Hairon, S., and Tan, C.,
)2015: p.8
مما سبؽ يتضح وجود منيجية منظمة في متابعة وتقييـ األداء ارتكا ازً إلٍ مواكبة

احتياجات التالميذ والمعمميف ،ومف ثـ يرتكز اليدؼ األساسي لشبكات مجتمعات التعمـ

إلٍ التأثير في تعمـ التالميذ وتنمية األداء الميني والبحثي لممعمميف .كما أف اليدؼ مف
تكويف شبكات تعاونية بيف المدارس ليس تبادؿ الخبرات والمعارؼ فحسب ،وانما التوصؿ
إلٍ اكتشاؼ معارؼ جديدة مف خالؿ جمسات تأممية وبحوث تعاونية انطالقا مف قضايا
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يفرضيا الواقع المدرسي ،وىو ما يميز التعاوف بيف المؤسسات المختمفة في شبكات
مجتمعات التعمـ عف جيود التنمية المينية التقميدية.

خربة اجنلرتا غبكات دلتنعات التعله املَيية
تعد إنجمت ار أكبر دولة في المممكة المتحدة التي تضـ أيضاً اسكتمندا ،وأيرلندا الشمالية،

وويمز .فقد شيدت المممكة المتحدة في النصؼ األوؿ مف القرف العشريف بمرورىا

بالحرب العالمية األولٍ والثانية انسحاب جميورية أيرلندا مف المممكة المتحدة .وتقع

إنجمت ار في شم اؿ غرب أوروبا وفٍ الجزء الجنوبي مف بريطانيا العظمٍ .يعيش بيا
حوالي  %84مف سكاف المممكة المتحدة .وعاصمتيا لندف وبيا مدف كبرى مثؿ
برمنجياـ ،ليدز ،ليفربوؿ ،مانشستر وشيفمد(. )Barrow, 2014: p.1

وقد شيدت إنجمت ار في الفترة مف ( )2997 -2979إصالحات في تربية المعمـ

تضمنت مزيدا مف المحاسبية والمركزية في التحكـ بالمدارس وشراكاتيا مع الجامعة
فيما يخص تدريب المعمـ .كما برزت قضية تربية المعمـ كأمر يصعب إدارتو مف قبؿ

الحكومات مقابؿ االستجابة لالىتمامات الخاصة بالمستويات المعيارية لممدرسة .وعبرت

الورقة البيضاء( )2983بعنواف" جودة التدريس" عف اىتماـ قسـ التعميـ والعموـ بجودة

التدريس ،وفٍ عاـ  2984تأسس مجمس اعتماد تربية المعمـ لتحمؿ مسؤولية متابعة
تربية وتدريب المعمـ في إنجمت ار وويمز والذى قدـ آليات لممحاسبية تتضمف التحوؿ مف

الحكومة إلٍ الحوكمة ،وأعقبيا التوجو نحو تكميؼ المعمـ بعدد مف المقررات التي تؤىمو

لمحصوؿ عمٍ مكانة المعمـ المؤىؿ لكٍ يحصؿ عمٍ االعتماد الميني.

وفٍ إطار تفتيش األوفستد لممدارس واالىتماـ بجودة التعميـ والتعمـ ،تابع المفتش

العاـ لممدارس في انجمت ار نشر نقد لممعمميف والمدارس في الفترة ()2000 -2994
حوؿ المعمـ غير الكؼء وفشؿ المدارس ،وفٍ عاـ  2020صدرت الورقة البيضاء
بعنواف" أىمية التدريس" لمتأكيد عمٍ تحرير المعمميف والمعمميف األوائؿ مف الروتيف

والبيروقراطية ومساعدتيـ عمٍ الشعور بالتمكيف وضماف محاسبة المدارس عف إنجازىا.

ومنذ عاـ  2022بدأت المدارس في القياـ بدور أكبر في اختيار وانتقاء المعمميف
وتدريبيـ كنتاج لبرنامج"  "School Directباإلضافة إلٍ توجيات أخرى مثؿ" التدريس
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أوالً  " ،"Teach Firstوالباحثوف في المدارس  " Researchers in Schoolsو"
تدريب المعمـ المبتدئ المرتكز إلٍ المدرسة  "SCITTومف ثـ كاف السعي لمتوجو نحو
نظاـ جديد لتربية المعمـ ارتكا ازً إلٍ المدرسة(
)pp.348, 349

Marku and Hulme, 2017:

اإلزٍاصات األوىل لظَوز غبكات دلتنعات التعله فى اجنلرتا:
شيدت السنوات األخيرة التوجو نحو استراتيجيات بديمة في إصالح التعميـ تتضمف

تشجيع األنماط المرتكزة إلٍ الشبكات التي تسيـ في تحسيف الممارسات مف خالؿ

التعاوف وتعزيز جيود الشراكة بيف المؤسسات المختمفة كاستجابة مف حكومة إنجمت ار
لمتحديات التي تواجييا ،ومف تمؾ الجيود التشبيؾ بيف المدارس وبعضيا .وفٍ عاـ

 2002تـ تدشيف عددا مف البرامج الممولة لتأسيس شبكات مجتمعات تعمـ ،ومنيا
منحة تحفيز القيادة  Leadership Incentive Grantالتي قدمت في 2003
لتشجيع التعاوف بيف المدارس في البيئات الحضرية ،وكذلؾ شبكات التعمـ االستراتيجية

( )2005التي ىدفت إلٍ تحقيؽ المتعة والتميز مف خالؿ تمكيف كؿ مدرسة إبتدائية مف
أف تكوف عضو بشبكة )(Jackson, 2018:p.3

ومف ثـ ظير برنامج شبكات مجتمعات التعمـ كمبادرة لالستقصاء وتطوير المدارس،

وضمت المبادرة  237شبكة (حوالٍ  2500مدرسة) ما بيف عامٍ 2006 -2002

لتقديـ تعمـ لنظاـ وسياسة خاصة بقضايا تصميـ وتنفيذ الشبكة،وحجميا ونمطيا ،و
عمميات التكويف ،والتنمية ،ودعـ النظاـ والتحفيز .وتضمف البرنامج األىداؼ التالية:

 االسياـ فٍ إتاحة الظروؼ وتييئة متطمبات تمكيف الشبكات مف االسياـ فٍ االرتقاءبإنجاز التالميذ.

 تعميـ ممارسات القيادة التٍ ساىمت فٍ تحقيؽ التعمـ بيف المدارس وايجاد عالقاتجديدة بينيا(Jackson& Temperley, 2006: p.4) .

وامتد تأثير تمؾ الشبكات إلٍ قياـ بعض المدارس بعقد شراكات مع مدارس أخرى،

لتقديـ الدعـ لتمؾ المدارس في عالج مواطف الضعؼ لدييا ،كما انضمت مدارس أخرى

لشبكات قومية أوسع مثؿ شبكات مدارس التدريب ،أو المدارس المتخصصة لجمب

األفكار المميزة إلٍ المدارس ).(Jackson, 2018: p.5
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وبالتالي يتبيف مما سبؽ اىتماـ إنجمت ار بتأصيؿ مفيوـ شبكات مجتمعات التعمـ ونشر

الفكر واألساس النظري مف خالؿ مبادرة ىدفيا توعية المؤسسات والمدارس المختمفة
بكيفية تصميـ وتنفيذ الشبكة ودعـ النظاـ الشبكي مف خالؿ تشجيع الشراكات مع

المؤسسات المعنية وغيرىا مف الشبكات األخرى.

اإلطاز التػسيعي:
تتكوف شبكات مجتمعات التعمـ في إنجمت ار مف خالؿ دعوة مجموعة مف المدارس

لتصميـ الشبكة الخاصة بيـ والتخطيط ليا مف خالؿ جمع البيانات وعمؿ تقييـ ذاتي

لمسياؽ الخاص بيـ بما يسفر عف الخروج بتعميمات ومقترحات ذات صمة بتعمـ التالميذ

وتحسيف مستوى اإلنجاز.

ويأخذ التعمـ الشبكٍ الطابع الرسمي مف خالؿ عقد اتفاقية شراكة بيف المدارس ،وقد تتضمف
عضوية بعض الييئات مثؿ شبكة مدارس التدريب وشبكة المدارس المتخصصة

لمحصوؿ عمٍ دعـ بعض الشبكات القومية ()Jackson, 2018: pp.5,6

ولـ تتعرض الباحثة أثناء تناوليا لألدبيات الخاصة بمجتمعات التعمـ في إنجمت ار ألى

قانوف أو الئحة صدرت تنظـ اإلطار التشريعٍ لشبكات مجتمعات التعمـ  ،وانما في
الغالب ىي اتفاقيات شراكة أو مشروعات ليا مدة محددة وىدؼ معيف ترتكز إلييا شبكة

مجتمع التعمـ.

فلطفة غبكات دلتنعات التعله املَيية:
تنطمؽ فمسفة شبكات مجتمعات التعمـ في إنجمت ار مف السعي إلٍ تحقيؽ مستويات

خمسة لمتعمـ لمتالميذ ،وتعمـ الكبار ،والقيادات ،والتعمـ التنظيمٍ ،ومف المدرسة إلٍ

المدرسة .كما أف مجتمع التعمـ يتضمف التزاما غير قابؿ لمتفاوض فيما يخص الغرض

األخالقٍ ،والقيادة التشاركية واالستقصاء المرتكز إلٍ الممارسة بما يسيـ في تحسيف

النظاـ بشكؿ عاـ )(Jackson, 2018: p.6

وبالتالي فإف شبكات مجتمعات التعمـ ال تستيدؼ تعمـ التالميذ فحسب مف خالؿ

تطوير تعمـ المعمـ ،وانما تمتد لتحقيؽ التعمـ عمٍ مستوى المنظمة وحؿ مشكالتيا،
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واالرتقاء بخبرات القيادات عمٍ مستوى المدارس والييئات والمؤسسات المشاركة ،والتعمـ

بيف المدارس مف خالؿ تبادؿ الخبرات الناجحة وأفضؿ الممارسات.

خصائص غبكات دلتنعات التعله املَيية:
ترتكز شبكات مجتمعات التعمـ المينية في إنجمت ار إلٍ خصائص ىي:
-

العمؿ التطوعي أساس نجاح الشبكة.

الطموحات والقيـ المشتركة سبب العمؿ والتعاوف المشترؾ في المجتمع الشبكٍ.
شبكات التعمـ الفعالة ترتكز إلٍ الغرض األخالقٍ الموجو تجاه نجاح التالميذ.

التوسع في إتاحة األفكار الجديدة ،وتيسير التشارؾ في المعرفة بيف األعضاء.

وجود قيادة وميسر داخمي لعمؿ الشبكة.

وجود االستشارة الخارجية أساس نجاح الشبكة )(Jackson, 2018: pp.8,9
وتمثؿ االستشارة الخارجية معيا ار أساسيا لتقييـ األداء بشبكة مجتمع التعمـ ،وقد يقوـ

بيذا الدور الشركاء مف مؤسسات التعميـ الجامعي ،وشبكات مدارس التدريب عمٍ سبيؿ

المثاؿ.

املػازكة بني املدزضة واجلامعة:
تقوـ كؿ شبكة باختيار شريؾ مف مؤسسات التعميـ العالي أو السمطات المحمية أو
كالىما لمتوافؽ عمٍ وااللتزاـ بأربعة مبادئ ىي:

-

غرض أخالقي :يتضمف االلتزاـ بنجاح كافة التالميذ.

القيادة التشاركية.

الممارسة المرتكزة إلٍ االستقصاء.

االلتزاـ بنموذج لمتعمـ :ويتضمف النموذج ثالثة أنواع مف المعرفة ،والمعرفة العامة

الخاصة بالنظرية والبحث ،والمعرفة الخاصة بالممارسة المستمدة مف السياؽ ،والمعرفة

الجديدة التي يتـ ابتكارىا مف خالؿ العمؿ واالستقصاء التعاونٍ.

-

يحدث التعمـ عندما يجتمع األفراد مف مدارس مختمفة مشاركة فٍ الشبكة لمقياـ بأنشطة

تنموية ترتكز إلٍ المعرفة النظرية العامة وتوظؼ المعرفة المكتسبة بالممارسة وصوالً
إلٍ بناء وابتكار معرفة جديدة .ويتـ ذلؾ مف خالؿ قياـ أعضاء المجتمع الجامعٍ
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بتحميؿ احتياجات المدارس المشاركة فٍ الشبكة لمتوافؽ حوؿ محاور تستيدؼ تحسيف

التعميـ والتعمـ ))Jackson& Temperley, 2006: pp.5,9

دوز قطه التعليه (وشازة التعليه):
يختص قسـ التعميـ بإصدار التعميمات التي تضمف تفرغ المعمـ منسؽ البحث مف

الجدوؿ المدرسي بما يعادؿ يوما واحدا أسبوعياً لدعـ المعمميف الباحثيف والمشاركة في
األنشطة الشبكية بمقابمة أقرانو في المدارس األخرى .كما يتـ تفرغ المعمميف األوائؿ
لبعض الوقت لتمكينيـ مف متابعة المعمـ منسؽ البحث ،ويستمر ىذا التفرغ فٍ حالة

تمكنيـ مف االستخداـ الفعاؿ والرشيد لمموارد والوقت ،وايجاد بحوث ترتكز إلٍ الممارسة

لتطوير المدرسة مف خالؿ مشاركتيـ فٍ تمؾ البحوث واالستجابة اإليجابية لنتائج
البحوث الخاصة بأعضاء المدارس)Townsend et al, 2005: p.91) ( .

دوز كليات الرتبية:
وتختص كميات التربية بتعييف أعضاء لمقياـ بالمياـ واألدوار التالية:
-

الصديؽ (لكؿ مدرسة عمٍ حدا) :لإلجابة عف كافة االستفسارات الخاصة بالمشاركة في

الشبكة وااللتزاـ تجاه المدارس المشاركة .لتدويف مالحظاتو الخاصة بتطور البحوث،

وتقديـ الدعـ العممي والمعموماتي مف تدريب التالميذ والباحثيف ،وارشاد المعمميف لتوجيو
وكتابة ونشر البحوث .كما يسيـ في إتاحة التسييالت الخاصة بكمية التربية مثؿ

خدمات المكتبة ،والمعرفة التخصصية لمزمالء األكاديمييف.
-

مدير الشبكة :ىو صديؽ ويقوـ بتنسيؽ كافة األنشطة الخاصة بالشبكة ،والبد أف تتوفر

لديو القدرة عمٍ التطوير والحفاظ عمٍ استراتيجيات التواصؿ داخؿ الشبكة(مثاؿ:

االجتماعات وجياً لوجو) ،وتشجيع الجداؿ حوؿ قضايا مثؿ العالقات داخؿ الشبكة(
مثاؿ :الثقة المتبادلة).
-

مسؤوؿ البحث بالشبكة :يختص ببحوث الشبكة ككؿ( (Townsend et al, 2005:

p.91).

دوز املدازع:
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يتـ تعييف منسؽ لبحوث المعمـ في الشبكات البحثية ،ويكوف غالبا مف المراكز البحثية
المشاركة ،باإلضافة إلٍ المعمـ الرئيس الذى يكوف عمٍ صمة وثيقة باألعضاء مف
كميات التربية بالجامعات المشاركة ،ويمثؿ طالب المدارس شركاء في المجتمع الشبكٍ

مثؿ المعمميف تماماً ،بؿ وليـ أولوية). (McLaughlin et al, 2002: p.3
وبالتالي تتحدد أدوار المدارس فيما يمي:
-

المعمـ الرئيس :ويختص بدعـ المدارس في التحديات المختمفة مف خالؿ االرتقاء

-

رواد التعميـ المحمييف :لدعـ مف يرغب في القياـ بدور المعمـ الرئيس والتعاوف مع أقرانو

-

القائد المتخصص :ويتـ اختياره مف ذوى الخبرة في تخصص ما لدعـ أقرانو بالمدارس

بالمستويات المعيارية بنقؿ خبراتو ومياراتو إلييا.

بالمدارس األخرى وتوجيو التحسيف بالمدارس.
األخرى وبناء قدراتو في التخصص.

&(National College for Teaching

)Leadership, About School To School Support, 2018: p.1

-

المعمـ منسؽ البحث :ميمتو تنسيؽ ودعـ البحث بشكؿ عاـ فٍ المدارس والشبكة

-

منسقي أصوات التالميذ :لتنسيؽ ودعـ البحوث الخاصة بقضايا التالميذ.

والجامعة.
-

المعمميف األوائؿ :ميمتيـ دعـ إدارة البحوث فٍ المدارس والشبكة بالتعاوف مع

الجامعة(Townsend et al, 2005: p.91). .

ميظومة اإلزغاد بػبكات دلتنعات التعله املَيية:
تتضمف منظومة اإل رشاد بشبكة مجتمع التعمـ المينٍ العمميات التالية:
-

تحديد احتياجات كافة األعضاء فٍ أوقات مختمفة وبشكؿ دورى.

-

تحديد أدوار األفراد ،وتوضيح المجاالت البحثية ،واستراتيجيات اجتماعات الشبكة كضماف

-

قياـ مدير الشبكة بعقد جمسات تدريبية بحثية لكافة أعضاء المدارس المشاركة مف

لالستمرارية.

معمميف ،وتالميذ باحثيف.
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-

االىتماـ بأخذ آراء التالميذ فٍ االعتبار فٍ أمور عديدة تختمؼ باختالؼ السياؽ
المدرسٍ مثؿ جمع آرائيـ فٍ التدريس والتعمـ فٍ برنامج أو مقرر معيف ،أو فٍ

البحوث المدرسية.
-

عقد اجتماعات دورية بشكؿ منتظـ بيدؼ تطوير األنشطة البحثية فٍ المدارس ،وداخؿ
الشبكة ،وتعزيز العالقات بيف األعضاء ،وتشجيع التواصؿ الفعاؿ عبر الشبكة ككؿ بما
يتيح لألعضاء التشارؾ فٍ اىتماماتيـ ،وبالتالٍ البد أف تركز تمؾ االجتماعات عمٍ

تبادؿ األفكار أكثر مف مجرد نقؿ المعمومات .وذلؾ عمٍ النحو التالٍ:

● عقد اجتما عات الشبكة ككؿ مرة أو مرتيف فٍ الفصؿ الدراسٍ الواحد ،وتتـ إدارتيا مف

جانب مدير المشروع ككؿ والمسؤوؿ البحثٍ مف الكمية (Townsend et al, 2005:
p.66-70).

كما يتضمف برنامج اإلرشاد عدة مستويات لمتعمـ ىٍ:
-

تعمـ التمميذ تربوياً.
تعمـ الكبار مينياً.

تعمـ القيادة عمٍ كافة المستويات.

تعمـ مف المدرسة لممدرسة شبكياً.
تعمـ مف شبكة لشبكة عمٍ مستوى النظاـ ككؿ(.
)2006: p.5

Jackson& Temperley,

وبالتالي فإف شبكة مجتمع التعمـ تتضمف نطاقا أوسع مف اإلرشاد يتضمف إشراؾ

التالميذ باعتبار أف التعمـ بيف المعمميف البد وأف ينعكس بالضرورة عمٍ الطالب،

وأولياء األمور لضماف انتقاؿ أثر التعمـ ألبنائيـ ،واإلدارة سواء عمٍ مستوى المدرسة أو

الكمية بيدؼ تفعيؿ أ داء القيادات ،ولضماف انتقاؿ التعمـ داخؿ المؤسسة التعميمية سواء
كانت المدرسة أو كمية التربية .ويتـ توسيع نطاؽ اإلرشاد الشبكٍ مف خالؿ االنتقاؿ

لمستوى جديد في التعمـ المنظومٍ مف خالؿ تبادؿ الخبرات بيف المدارس وبعضيا،

وصوالً إلٍ أعمٍ مستوى في منظومة اإلرشاد وىو التعمـ بيف الشبكات وبعضيا في
إنجمترا.
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أمناط غبكات دلتنعات التعله املَيية:
يتضمف نظاـ التعميـ بإنجمت ار أربعة أنماط مف الشبكات:

 - 1غبكات دغسافية" دائنة":

ىي مجموعة مف المدارس تطمح في درجة مف االعتماد المتبادؿ طويؿ المدى فيما

يخص عمميات التعمـ مف خالؿ نموذج مثالي ىو شبكات مجتمعات التعمـ ( Jackson,

 .)2018: p.4ومف أمثمة ىذا النمط ما يمٍ:

أوالً :غبكة دلتنعات التعله اخلاصة بالبشح املستكص إىل املنازضة" منوذز دامعة كامربيدز:
الػساكة بني اجلامعة واملدزضة فى البشح الرتبوى" SUPER: School-
:University Partnership in Education Research
بدأ العمؿ في شبكة مجتمع التعمـ منذ عاـ  2998مف خالؿ مجموعة مف كبار

المعمميف وأعضاء مف كمية التربية بجامعة كامبريدج كاستجابة الىتماـ قومٍ نتيجة
االفتقار ألثر مخرجات البحث التربوى المقدـ مف مؤسسات التعميـ العالٍ .ويختص

المجتمع الشبكٍ بما يمي:
-

االشتراؾ في مشروعات بحوث الفعؿ داخؿ وبيف المدارس المشاركة والكمية ،حيث حصؿ

-

االستقصاء التعاوني بيف رواد البحث مف المعمميف وأعضاء ىيئة التدريس الذيف

-

البحث المحورى عبر المدارس وتأمؿ مشاركة الطالب ،ودراسة منظور المعمـ والطالب،

مدير إحدى المدارس عمٍ درجة الماجستير في التربية مف خالؿ الشبكة.
يتقابموف طواؿ العاـ لممناقشة ،والتخطيط والتشارؾ فيما يخص البحوث.

باإلضافة إلٍ تنظيـ مؤتمرات لعرض أعماؿ الطالب والمعمميف البحثية ونشر األعماؿ

البحثية في المؤتمرات القومية.
-

عقد حمقات بحثية واستضافة خبراء مف قبؿ معممي المدارس(University of .

)Cambridge, SUPER, 2018: p.1

ثاىياً :غبكة دلتنع التعله اخلاصة باضتدداو مدخل حبوخ الفعل يف االبتكاز الرتبوى" منوذز
مسكص الرتبية التطبيكية جبامعة "East Anglia
تضمنت الشبكة  25مدرسة ما بيف رياض األطفاؿ ،واالبتدائية ،والمتوسطة والثانوية

بالشراكة مع جامعة إيست انجميا ،وتـ تشكيؿ مجمس إدارة يتكوف مف عضو ىيئة
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تدريس ،ومستشار مف الجامعة ،ومعمـ رئيس مف المدرسة المتوسطة ،ونائب معمـ

رئيس مف المدرسة الثانوية .وىدفت الشراكة إلٍ عقد اجتماعات دورية ،ومؤتمريف

لشبكة مجتمع التعمـ في بداية ونياية العاـ .ويحضر المؤتمر ممثميف عف الشركاء مف

المدارس المختمفة لعرض ما تـ إنجازه وتقييـ األداء .وتمثمت جوانب القوة في االستفادة
مف بحوث الفعؿ في تطوير أفكار مبتكرة تربوية لتحسيف التدريس والتعمـ ،ولكف مف

إحدى جوانب الضعؼ التي تمت اإلشارة إلييا حرية كؿ مدرسة في اختيار األنشطة

بشكؿ فردى ،كذلؾ شكوى بعض المعمميف مف صعوبة االنتقاؿ لالجتماع في مدارس

أخرى لبعد المسافة .ومف ثـ تـ تقسيـ المدارس إلٍ ثالثة تجمعات أو عناقيد حسب

الموقع بما ييسر عمٍ المعمميف االنتقاؿ .(National College for School
)Leadership, 2018: p.1

 - 9غبكات اضرتاتيذية" مؤقتة:
ىي مجموعات مدرسية تكوف محددة بأىداؼ معينة ،وتوقيت زمنٍ محدود ،وترتكز إلٍ

أىداؼ استراتيجية محددة ،وغالباً ما تكوف في صورة مشروع لمدة زمنية معينة وبالتالي
قد يتوقؼ نشاط الشبكة بمجرد تحقؽ األىداؼ وانتياء التوقيت المخصص ليا.

 -3شبكات غير رسمية:

وىي تتـ وفقاً لالىتمامات الشخصية مثؿ التشارؾ في المعرفة ،ويطمؽ عمٍ التفاعالت بيف
األعضاء سواء المعمميف أو المديريف مصطمح التشبيؾ ()Jackson, 2018: p.4
ويعد ىذا النمط مف الشبكات غير الرسمية ىو األكثر انتشا ارً وشيوعاً مف خالؿ
التفاعالت غير الرسمية بيف المعمميف ف ي لقاءاتيـ واجتماعاتيـ أثناء اليوـ الدراسٍ ،أو
مف خالؿ التفاعالت في الدورات التدريبية وبرامج التنمية المينية التي تضـ معممٍ

المدارس المختمفة وفتح سبؿ التواصؿ بيف المعمميف مف خالؿ تبادؿ البريد اإللكتروني

أو غيره مف وسائؿ التواصؿ االجتماعي ،ولكف ترى الباحثة أنو ال يوجد ضماف
الستمرارية تمؾ الشبكات ،أو تقنيف وتوثيؽ أنشطتيا الفتقارىا إلٍ الطابع الرسمي.

 - 4غبكات متدصصة" دائنة":

تربط مجموعات مف المينييف في تخصص واحد بيدؼ االرتقاء باالىتمامات المينية في
التخصص .ومف أمثمتيا:
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غبكة التعله والدمر للذنيع "Surrey LIFE Networked Learning Community
:Learning and Inclusion For Everyone

وتتضمف عضوية الشبكة  20مف المدارس المتخصصة المخصصة لمتالميذ والشباب ممف
يعانوف مف صعوبات التعمـ وتستيدؼ المرحمة العمرية مف(  29 -2سنة) بيدؼ دعـ

تمؾ المرحمة العمرية بما تتضمنو مف أطفاؿ وشباب يعانوف مف صعوبات تعمـ متقدمة
مف خالؿ االستفادة مف المدارس المتخصصة لخدمة المدارس األخرى في المجتمع

المحيط .وتضمنت الشبكة التعاوف مع جامعة  Kingstonوالسمطات المحمية Surrey

 . LAوتشكؿ مجمس إدارتيا مف عدد مف كبار المعمميف الذيف اعتادوا عقد اجتماعات

مع أقرانيـ مف المدارس المختمفة لمتبادؿ والتشارؾ في األفكار المختمفة ،باإلضافة إلٍ
منسؽ بحثٍ لكؿ مدرسة .ومف المشكالت التي واجيتيا الشبكة انتظاـ االجتماعات مع

المدارس البعيدة في  Surreyنتيجة الحاجة إلٍ مواصالت لالنتقاؿ ،باإلضافة إلٍ
انخفاض معدؿ المعمميف بالنسبة لمطالب وصعوبة تفريغيـ مف الحصص الدراسية
وعمميـ بالمدرسة ،كما أف االجتماعات بعد انتياء اليوـ الدراسي غير

مستدامة(.)McLaughlin et al, 2008: pp.156,157

وتتضمف شبكات مجتمعات التعمـ أنماطا مختمفة لمتنمية المينية منيا:

 االستعانة بالخبرة الخارجية مف الجامعات ،والمدربيف ،والسمطات المحمية ،مف خالؿتصميـ برامج تدريبية ،ودعـ االستقصاء فٍ الممارسة ،وتنظيـ مؤتمرات ،ودعـ برامج

التطوير المدرسٍ ،ونمذجة الممارسات ،ودعـ الزيارات الدولية.

 الحوار المينٍ :مف خالؿ جدوؿ زمنٍ يتضمف مجموعة مف االجتماعات لمتشارؾ فٍالممارسات الجيدة والخبرة والتعاوف فٍ تخطيط األنشطة .حيث يتقابؿ منسقو مادة
دراسية فٍ المدارس االبتدائية داخؿ الشبكة لمدة ساعة ونصؼ إلعداد مواد تعميمية

وتبادليا.

 الزيارات التبادلية :حيث اتفؽ عدد(  )20مف معممٍ المدارس عمٍ تطوير مداخؿ لتفريدالتعمـ مف خالؿ تبادؿ الزيارات واتاحة فرص المالحظة.

 فترة إرشاد مدتيا  6شيور :تتمثؿ فٍ قياـ أعضاء مؤسسة التعميـ العالٍ بتوجيو بحوثلممعمميف مرتكزة إلٍ حجرات الدراسة بما يعادؿ يوميف(  4جمسات) &(Jackson

)Temperley, 2006: pp.16,17
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اإلدازة:
يتضمف مجمس إدارة شبكة مجتمع التعمـ مجمس تنفيذى مسؤوؿ عف إدارة العمؿ

بالشبكة ويضـ مجمس استشارى ميمتو تقديـ المشورة فيما يخص القضايا والمشكالت

التي تطرأ ،ومجمس بحثٍ خاص بالمدرسة ميمتو التواصؿ مع المنسؽ البحثٍ

بالمدارس المختمفة ،ومجموعة عمؿ مسؤولة عف متابعة سير العمؿ وتنفيذ األنشطة

بشبكة مجتمع التعمـ ) ، ( University of Cambridge, 2018: p.1وتختص

السمطات المحمية بوضع نظاـ لممحاسبية وتيسير العمؿ مف خالؿ تيسير العضوية فٍ

الشبكة ،والعالقات بيف وداخؿ الشبكات المختمفة ،وعقد شراكات مف خالؿ الشبكة مع

مؤسسات التعميـ العالٍ ،واتاحة الشبكات لمموارد المختمفة ،وانتقاؿ المعرفة بيف
الشبكات .وتشجيع مشاركة المعمميف األوائؿ وأفضؿ المديريف لصالح الشبكة.

( )Jackson& Temperley: 2006, p.13

التكييه ومتابعة األداء:
تتضمف آلية التقييـ والمتابعة ما يمٍ:
-

إعداد تقرير سنوى عف إنجا ازت شبكات مجتمعات التعمـ فٍ كؿ مرحمة مقارنة بالمدارس

-

تقييـ األنشطة البحثية التي تتـ بالمدارس المشاركة مف خالؿ منسؽ الجامعة.

التٍ ال تعمؿ بنظاـ مجتمعات التعمـ.

-

استبياف يطبؽ عمٍ أعضاء ىيئة التدريس المشاركيف في الشبكة.

مالحظة االجتماعات الشيرية وعمؿ مقابمة مع المنسؽ البحثٍ لممعمـ كؿ فصؿ دراسٍ.
إجراء مقابالت فردية مع المعمـ الرئيس في بداية ونياية العاـ الدراسٍ.

عقد زيارات دورية لكؿ مدرسة عمٍ حدا لمالحظة الدروس التي تطبؽ بيا البحوث،

وعقد مقابالت مع المعمميف والطالب الباحثيف(McLaughlin and Hawkins, .
)2002: p.6

وتمثمت مخرجات شبكة مجتمع التعمـ بانجمت ار فٍ األنشطة البحثية والتٍ تـ تقسيميا إلٍ
أربع فئات ىٍ:

-

بحوث فردية لممعمـ تتـ مف خالؿ المعمـ .
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-

بحوث خاصة بقسـ أو مادة دراسية محددة تتـ مف خالؿ المدرسة أو الجامعة بشكؿ

-

بحوث تعاونية بيف المدارس بمبادرة مف المدرسة أو الجامعة أو الفرد.

فردى أو جماعٍ داخؿ أو عبر المدارس.
-

بحوث خاصة بالتالميذ حوؿ موضوع يبادر بو المعمـ ،و عضو ىيئة التدريس أو التمميذ

ذاتو).) McLaughlin et al, 2005: p.1

ومما يشير إلٍ األثر اإليجابٍ لتعمـ الكبار عمٍ تعمـ التالميذ داخؿ حجرات الدراسة ما يمٍ:
-

ساىـ االنضماـ إلٍ الشبكة فٍ التخطيط التعاونٍ لمدروس فٍ مجاؿ دراسٍ معيف

-

اكتساب المعمميف خبرة ميدانية خاصة ببيئات التعمـ المختمفة واستراتيجيات التعمـ.

والتوجو نحو مداخؿ جديدة فٍ تصميـ الدرس والتعمـ واألنشطة داخؿ الفصؿ.

-

استفادة األعضاء مف عضويتيـ فٍ فيـ االستراتيجيات والبرامج المختمفة مثؿ أنماط

-

تعميقات التالميذ اإليجابية والتٍ تشير إلٍ تغير سموكيات واتجاىات معممييـ تجاه

التعمـ وميارات التفكير.

تالميذىـ ووجيات نظرىـ حوؿ قدرات التالميذ.

كما أشار تحميؿ نتائج الطالب فٍ مدارس شبكات مجتمعات التعمـ إلٍ ارتفاع مستوى درجات
الحاصميف عمٍ –  A Cبنسبة  %5أكثر مف المدارس العادية( .
))Temperley: 2006, pp.19,20

&Jackson

مما سبؽ يتضح دور شبكات مجتمعات التعمـ المينية فٍ التأثير عمٍ تعمـ وانجاز

الطالب ،وتعزيز الدور البحثٍ لممدرسة مف خالؿ تنمية الميارات البحثية لدى المعمـ

والمتع مـ .كما يتضح اختالؼ نمط شبكات مجتمعات التعمـ المينية فٍ انجمت ار عف
سنغافورة فٍ عدة جوانب أىميا التوجو البحثٍ لمشبكات فٍ المجتمع االنجميزى ،إال أف

خبرة كؿ دولة تضمنت جوانب تميز يمكف االستفادة منيا فٍ صياغة تصور مقترح

لشبكات مجتمعات التعمـ المينية فٍ المدارس المصرية وسوؼ تتضح تمؾ الجوانب مف

خالؿ الدراسة المقارنة.

الدزاضة املكازىة
تستعرض الباحثة مف خالؿ الدراسة المقارنة تفسير ألوجو التشابو واالختالؼ بيف

شبكات مجتمعات التعمـ في سنغافورة وانجمت ار وذلؾ في إطار السياؽ الثقافي لمبمديف،
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ومف منظور نظريات التعمـ السابؽ اإلشارة إلييا في اإلطار النظرى .وتيدؼ الباحثة مف
خالؿ وصؼ وتفسير شبكات مجتمعات التعمـ في سنغافورة وانجمت ار الخروج بدروس

مستفادة وأوجو تميز تسيـ في صياغة تصور مقترح لشبكات مجتمعات التعمـ في

مصر.

أوأل :باليطبة ملبادزات غبكات دلتنعات التعله املَيية:
تتشابو سنغافورة وانجمت ار في التوجو نحو تبنٍ نموذج شبكات مجتمعات التعمـ لالرتقاء

بتمييف المعمـ وتحقيؽ التميز المدرسٍ وىو ما يتسؽ مع جيود اإلصالح بالدولتيف.

في حيف تختمؼ إنجمت ار عف سنغافورة في المجاؿ الذى ارتكزت إليو مبادرة مجتمعات التعمـ
الشبكية ع ند ظيورىا ،حيث كاف اليدؼ األساسي ألولٍ مبادرات إنجمت ار نشر فكر

شبكات مجتمعات التعمـ وكيفية تنفيذىا وتكوينيا عمٍ مستوى  2500مدرسة وىو ما
يعكس الفكر المركزى في التنفيذ لمسياؽ االنجميزى الذى اىتـ بتمكيف المدارس ،في حيف

تضمنت سنغافورة مجاالت متنوعة تتضمف دراسة الدراس ،وبحوث الفعؿ ،واالرتكاز إلٍ

التخصص الدراسٍ مما يعكس التوجو الالمركزى لإلصالح في سنغافورة مف أسفؿ إلٍ
أعمٍ .كما تختمؼ سنغافورة في اىتماميا بالتنسيؽ بيف الييئات المعنية( وزارة التعميـ،

وأكاديمية سنغافورة لممعمميف ،ومؤسسات تربية المعمـ....الخ) في حيف لـ يظير دور

الييئات المعنية بالمعمميف في شبكات مجتمعات التعمـ بانجمترا .وبالتالي تتسؽ
سنغافورة مع النظرية االجتماعية في التعمـ والتي تفترض أف التعمـ مشاركة في

التطوير ،فالمجتمعات ال تعمؿ بمعزؿ عف غيرىا.

ثاىياً :اإلطاز التػسيعى:
تتشابو الدولتاف في اال رتكاز إلٍ اتفاقية تضفٍ الطابع الرسمي لمتعاوف الشبكٍ

والشراكة بيف أعضاء المجتمع الشبكٍ ،إال أف االختالؼ يظير في أطراؼ االتفاقية أو

البروتوكوؿ ،ففي سنغافورة البد أف يتضمف البروتوكوؿ الوزارة ،وأكاديمية المعمميف

ومؤسسة تربية المعمـ ،وترجع الباحثة ذلؾ إلٍ السياؽ الثقافٍ فٍ سنغافورة باعتباره
مجتمع متعدد األعراؽ خالٍ مف الفساد ،ومف ثـ كاف االىتماـ بضـ الييئات الحكومية

المتنوعة وتمثيميا فٍ االتفاقية ،باالضافة إلٍ توجو الدولة نحو االىتماـ بربط التعميـ

بالتدريب وسوؽ العمؿ ،لذا كاف االىتماـ بتمثيؿ أكاديمية المعمميف والوزارة .في حيف
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تتمثؿ أطراؼ االتفاقية في إنجمت ار في المدارس المشاركة وىيئات مثؿ الجامعات أو
شبكات قومية ،مما يعكس التوجو االنجميزى نحو تمكيف المدارس وتعزيز جيود الشراكة

بيف المدارس والجامعات.

ثالجاً :باليطبة لفلطفة غبكات دلتنعات التعله املَيية:
تتشاب و الدولتاف فٍ ارتكاز الفمسفة إلٍ مدخؿ حؿ المشكالت مف خالؿ بحوث الفعؿ

فٍ سنغافورة لحؿ المشكالت المدرسية ،ومف خالؿ االستقصاء بالممارسة فٍ انجمترا.

فٍ حيف اتضح االختالؼ فٍ بروز المدخؿ المنظومٍ فٍ انجمت ار بما يتسؽ مع نظرية

النظـ التٍ سبؽ اإلشارة إلييا فٍ اإلطار النظرى حيث تتضمف الفمسفة تعمـ التالميذ،

والمعمميف ،والقيادات ،وغيرىا مف مدخالت النظاـ وصوالً إلٍ تحسيف المخرجات .وتشير
الباحثة إلٍ أف فمسفة الوزارة فٍ سنغافورة والتٍ تنظر لمجتمعات التعمـ كمدرسة وليست
مدخؿ خاص بمجموعة بعينيا يتسؽ مع توجيات الدولة نحو ضـ المدارس تحت مظمة

موحدة انطالقاً مف سمة مجتمعية وىٍ التماسؾ االجتماعٍ.

زابعاً :باليطبة خلصائص غبكات دلتنعات التعله املَيية:
تتشابو الدولتاف فٍ االىتماـ بالقيادة الداعمة والمشورة والعمؿ التشاركٍ بما يتسؽ مع

نظرية التعمـ الشبكٍ القائمة عمٍ المعرفة التشاركية .وتختمؼ سنغافورة فٍ التوجو نحو

التجريب قبؿ التعميـ وتبنٍ رؤية ورسالة موحدة وىو ما يتوافؽ أيضاً مع نظرية التعمـ
الشبكٍ مف خالؿ شبكة قائمة عمٍ ىدؼ موحد.

خامطاً :باليطبة للنػازكة بني املدزضة واجلامعة:
تمثؿ مؤسسات تربية المعمـ عضو أساسٍ فٍ الشراكة الخاصة بشبكات مجتمعات

التعمـ فٍ سنغافورة باعتبار أف ىدؼ المشاركة ىو تحقيؽ التعمـ قبؿ الخدمة لمطالب

المعمميف ،وتيسير االنتقاؿ لممينة لدى المعمميف الجدد ،وأثناء الخدمة لدى المعمميف

القدامٍ ،وىو ما يرجع إلٍ اإلصالح المرتكز إلٍ المركزية التعميـ مف خالؿ توثيؽ

الروابط بيف المدارس ومؤسسات تربية المعمـ بما يحقؽ نظرية التعمـ الشبكٍ التٍ
تتضمف المشاركة فٍ المعرفة المينية .فٍ حيف أف انجمت ار ال تشترط بالضرورة وجود
مؤسسة تعميـ عالٍ فٍ حاؿ وجود السمطات المحمية لمتعميـ مما يعكس المركزية والرغبة

فٍ تحقيؽ مستوى أعمٍ مف المحاسبية.
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ضادضاً :باليطبة ألدواز الػسكاء فى غبكات دلتنعات التعله املَيية:
تتشابو الدولتاف فٍ حرص الوزارة عمٍ تفرغ المعمميف والحفاظ عمٍ الوقت المخصص

لشبكات مجتمعات التعمـ ،إال أف االختالؼ يكمف فٍ نمط إدارة الوزارة ما بيف المركزية

فٍ انجمت ار فٍ تحديد أياـ التفرغ ،وتحديد معايير الستمرارية التفرغ ،والالمركزية ممثمة
فٍ تفويض الوزارة جزء مف سمطاتيا ألكاديمية سنغافورة لممعمميف والتٍ لـ يتجاوز

دورىا اإلرشاد والتوجيو .كما يظير االختالؼ فٍ أدوار المدارس مف خالؿ تنظيـ األدوار

بشكؿ جماعٍ فٍ سنغافورة فٍ فريقيف ،وتفسر الباحثة ذلؾ بوجود مجتمع متعدد
األعراؽ قادر عمٍ تحقيؽ التماسؾ االجتماعٍ رغـ التعدد ،فٍ حيف يتـ التنظيـ فٍ

صورة أدوار فردية مثؿ المعمـ الرئيس ،والقائد المتخصص .ويعكس تنظيـ األدوار فٍ
سنغافورة النظرية االجتماعية فٍ التعمـ مف خالؿ تخطٍ الحدود بيف المجتمعات

وامكانية اندماج المعمـ فٍ مجتمع شبكٍ لممرحمة الدراسية وليس التخصص فحسب.

كذلؾ تتسؽ أدوار الشركاء بالمدارس مع تركيز نظرية التعمـ الشبكٍ عمٍ المخرج
النيائٍ المستيدؼ وىو التالميذ ،فقد كاف التالميذ شركاء فٍ مجتمع التعمـ الشبكٍ

بانجمترا ،وظير دورىـ بوضوح مف خالؿ تعييف منسؽ ألصوات التالميذ ،فٍ حيف أف

االىتماـ بنواتج تعمميـ فقط ىو اليدؼ فٍ سنغافورة.

ضابعاً :باليطبة مليظومة اإلزغاد:
تتشابو الدولتاف فٍ االىتماـ بتخصيص مواعيد ثابتة الجتماعات شبكات مجتمعات

التعمـ ،وىو ما يتسؽ مع النظرية االجتماعية وفكرة أف التعمـ جزء مف األنشطة الخاصة

بالحياة اليومية .كما يتضح التشابو فٍ تحديد مستويات لمتعمـ والمعرفة ،وذلؾ انطالقاً
مف مراحؿ ابتكار المعرفة وتطوير الممارسة وصوالً إلٍ التعمـ والتٍ سبؽ تناوليا فٍ
نظرية التعمـ الشبكٍ .فٍ حيف يظير االختالؼ فٍ المدى الزمنٍ لالجتماعات ،حيث
تعتمد منظومة اإلرشاد فٍ سنغافورة عمٍ تخصيص ساعة أسبوعياً لجمسات شبكة
مجتمع التعمـ ،باإلضافة إلٍ اعتبار اإلرشاد مف مياـ المعمـ التٍ ليا أولوية عف
التواصؿ مع الطالب ،فٍ حيف اقتصرت االجتماعات فٍ انجمت ار عمٍ االنعقاد مرة أو

مرتيف فقط فٍ الفصؿ الدراسٍ.
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ثامياً :أمناط غبكات دلتنعات التعله املَيية:
تتشابو شبكات مجتمعات التعمـ فٍ سنغافورة وانجمت ار فٍ تصنيفيا وفقاً لالىتمامات
المشتركة ،أو التخصص ،إال أف فكرة التخصص مختمفة فٍ السياقيف ،ففٍ سنغافورة
يرتكز التخصص إلٍ المادة الدراسية ،وتـ تشكيؿ شبكات لكافة التخصصات الدراسية،

فٍ حيف يرتكز فٍ انجمت ار إلٍ التخصص فٍ موضوع بحثٍ معيف .فٍ حيف ظير
االختالؼ فٍ ارتكاز شبكات إلٍ األدوار المينية فٍ سنغافورة ،ومف ثـ كاف االىتماـ

بالعامميف بالمدرسة وذلؾ انطالقاً مف توجو الدولة لربط التعميـ بسوؽ العمؿ ،كما يتاح
التنفيذ عبر المنتديات أو الشبكات اإللكترونية ،وتفسر الباحثة ذلؾ بما سبؽ اإلشارة

إليو مف تمتع سنغافورة بمركز مالٍ وتكنولوجٍ رائد .كما اتضح االختالؼ مف خالؿ

الرجوع لنماذج شبكات مجتمعات التعمـ المختمفة في انجمترا ،حيث الحظت الباحثة أف

الغالبية العظمٍ منيا ترتكز إلٍ البحث واالستقصاء ،أكثر مف التركيز عمٍ الجوانب

المينية أو المحتوى واألنشطة الخاصة بالمواد الدراسية.

تاضعاً :باليطبة لإلدازة:
تتسـ اإلدارة فٍ سنغافورة بالتوجو نحو الالمركزية فٍ اتخاذ القرار مف خالؿ الشراكة

التعاونية بيف الوزارة ومؤسسة تربية المعمـ واألكاديمية ،كما تتيح الوزارة اإلدارة

اإللكترونية لشبكة مجتمع التعمـ نظ ارً لما تتمتع بو البالد مف اقتصاد تكنولوجٍ متطور.
فٍ حيف ت ختمؼ اإلدارة فٍ انجمت ار فٍ المركزية التٍ تعكس سياسة الدولة مف خالؿ دور

سمطات التربية المحمية فٍ فرض مزيد مف المحاسبية مف خالؿ نظاـ العضوية ،وتنظيـ

العمؿ مع الشبكات األخرى\.

عاغساً :باليطبة للتكييه ومتابعة األداء:
تتشابو الدولتاف فٍ آلية التقييـ اليادفة إلٍ التوثيؽ والتحسيف المستمر مف خالؿ

االىتماـ بتحميؿ االحتياجات ومف خالؿ تطبيؽ استبانات وعقد مقابالت مع المعمميف

والتالميذ ،فٍ حيف تختمؼ انجمت ار فٍ تحديد مدى زمنٍ لتمؾ االجتماعات التقييمية

شيرياً ،باإلضافة إلٍ تقرير سنوى وذلؾ انطالقاً مف المحاسبية.

مما سبؽ يتبيف لمباحثة وجود أوجو تميز بشبكات مجتمعات التعمـ فٍ سنغافورة

وانجمترا ،وسوؼ يتـ عرضيا فيما يمٍ:
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اإلصالح املستكص إىل املدزضة( مً أضفل إىل أعلى):

- 0

فإصالح عمميتٍ التعميـ والتعمـ بالمدارس يتطمب بالضرورة االنطالؽ مف الواقع

المدرسٍ مف خالؿ تبادؿ الخبرات والزيارات بيف أعضاء شبكة مجتمع التعمـ لمبحث فيما
يخص مشكالت العممية التعميمية واالستقصاء لمتوصؿ إلٍ حموؿ قابمة لمتطبيؽ .وىو ما
يفسر فشؿ كثير مف جيود اإلصالح التٍ اعتمدت عمٍ ق اررات فوقية تصدر مف صناع

السياسة وأصحاب القرار دوف أخذ الواقع المدرسٍ فٍ االعتبار.

 - 9االضتكصاء املستكص إىل املنازضة:
إف السبيؿ لتحقيؽ التعمـ ىو البحث واالستقصاء مف خالؿ الممارسات الفعمية فٍ

الواقع الميدانٍ مما يحقؽ التعمـ بالممارسة .ومف ثـ فإف اشتراؾ المعمميف مع أعضاء
ىيئة التدريس بالجامعات فٍ تحميؿ الخبرات المدرسية والممارسات يسيـ فٍ التطوير

الناقد.

 - 3االزتكاء بتنَني املعله يطَه فى حتكيل التنيص املدزضى:
فالمعمـ ىو محور نجاح العممية التعميمية وأساس تميزىا ،ومف ثـ فإف االىتماـ بنقؿ

خبرات التعمـ وتبادؿ تمؾ الخبرات مف خالؿ شبكة تعمـ تتضمف كافة الجيات المعنية

بتمييف المعمـ وتحسيف المدارس مف مؤسسات تربية المعمـ ،وأكاديمية المعمميف،
وسمطات محمية ،واتحاد مدارس ،ومعمميف متميزيف مف مدارس مختمفة ولكنيا تشترؾ

معاً فٍ نفس االىتمامات.

 - 4دعه األقساٌ يطَه فى تيطري اىتكال املعلنني اجلدد:
حيث تتضمف شبكة مجتمعات التعمـ تكويف كوادر مف كبار المعمميف لدعـ أقرانيـ

الجدد بما يمكنيـ مف تخطٍ عقبات المينة وذلؾ مف خالؿ خبرة ميدانية لشبكة مف

المدارس المشاركة ،وخبرة نظرية مف خالؿ مؤسسات تربية المعمـ.
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 - 5مػازكة الوشازة ضناٌ الضتنسازية التعله الػبكى:
حيث تضمف الوزارة التزاـ وتفرغ معممٍ المدارس لحضور االجتماعات المينية ونقؿ

الخبرات الفعالة لممدارس المجاورة ،باإلضافة إلٍ إضفاء الطابع الرسمٍ لممجتمع

الشبكٍ.

 - 6أكادميية املعله عضو فاعل فى غبكة دلتنع التعله:
حيث تسيـ فٍ توجيو الممارسات المميزة بشبكة مجتمع التعمـ ،باإلضافة إلٍ دورىا

فٍ صياغة الخطوط الموجية لمتنفيذ ،مع دورىا فٍ تحفيز المعمميف لممشاركة واثارة

دافعيتيـ لمتعمـ الشبكٍ.

 - 7التأكيد على تعله التالمير:
فاليدؼ األساسٍ مف المشاركة فٍ شبكة مجتمع التعمـ واالرتقاء بخبرات المعمـ

وممارساتو ىو تحسيف تعمـ التمميذ باعتباره المستيدؼ مف عممية التدريس.

 - 8إزغاد األقساٌ:
لـ يعد المرشد ىو المشرؼ أو الموجو ىو المرشد فحسب ،وانما تيدؼ شبكات

مجتمعات التعمـ لتعمي ؽ فكر إرشاد األقراف ،فيٍ موجية مف المعمـ لصالح المعمـ ،مما
يسيـ فٍ تطوير الثقافة التنظيمية التٍ تسود فٍ المجتمع المدرسٍ .كما أف انضماـ

مؤسسات تربية المعمـ يضمف انتقاؿ فكر إرشاد األقراف عمٍ مستوى التعميـ الجامعٍ،

وليس عمٍ المدرسٍ فحسب .كذلؾ أصبح إرشاد األقراف جزء أساسٍ مف مياـ المعمـ
فٍ ظؿ منظومة التعمـ الشبكٍ ،فٍ حيف ترى الباحثة أنو مف المياـ األساسية فٍ عمؿ

عضو ىيئة التدريس الجامعٍ مف خالؿ المقاءات والحمقات البحثية التٍ يتـ بيا توجيو

الباحثيف والزمالء فٍ بحوثيـ المختمفة.

 - 9تيوع مطتويات املعسفة:
مما يميز شبكات مجتمعات التعمـ تنوع مستويات المعرفة وتدرجيا بدءاً مف المعرفة
العامة المتعمقة بالنظريات والدراسات المختمفة ،ثـ المعرفة المتخصصة فٍ المجاؿ

المينٍ والتخصصٍ وصوالً إلٍ ابتكار معرفة جديدة مف خالؿ التعاوف الشبكٍ والبحث
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فٍ الممارسات وتأمميا .وبالتالٍ فإف التعمـ الشبكٍ ال يقتصر عمٍ تبادؿ الخبرات

المكتسبة فحسب ،وانما يمتد لمستوى أعمٍ ىو التوصؿ إلٍ المعرفة الجديدة بالبحث
واالستقصاء.

 - 01تأصيل اهلوية املَيية:
تتضمف شبكات مجتمعات التعمـ قيـ حاكمة منيا االحتراـ المتبادؿ ،وتقبؿ اآلخر،

والثقة المتبادلة مما يسيـ فٍ تعزيز االنتماء وتعميؽ اليوية المينية لدى أعضاء
المجتمع الواحد بالمدارس المختمفة والمؤسسات المشاركة .وبالتالٍ يسعٍ كؿ عضو إلٍ

اإلسياـ فٍ نشر الخبرات والممارسات المميزة لالرتقاء بممارسات كافة أعضاء شبكة

مجتمع التعمـ ،سواء مف المعمميف ،أو أعضاء ىيئة التدريس ،أو اإلدارييف والمسؤوليف

عف الييئات المعنية بالمعمـ.

 - 00اتطاع مفَوو التػبيك:
حيث أشارت الباحثة فٍ مصطمحات البحث أف مصطمح( الشبكة) ال يقتصر بالضرورة

عمٍ تبادؿ الخبرات والتعمـ عبر الشبكات ،فالعالقات والتفاعالت بيف أعضاء مجتمع

التعمـ تتـ بأساليب مختمفة ،عبر المنتديات الشبكية ،واالجتماعات التٍ تيدؼ إلٍ

تعميؽ التشابؾ والتداخؿ فٍ العالقات بيف المدارس المختمفة ،باإلضافة إلٍ اتساع نطاؽ

شبكة العالقات لتشمؿ مؤسسات تربية المعمـ ،والوزارة ،وأكاديميات المعمميف ،والمراكز

البحثية ،وبالتالٍ ال تقتصر الشبكة عمٍ التعمـ مف مدرسة ألخرى ،وانما التعمـ مف شبكة
ألخرى.

 - 09تيوع الفئات املطتَدفة:
باعتبار أف بعض شبكات مجتمعات التعمـ ترتكز إلٍ االىتمامات واألدوار المينية،

فإنيا ال تستيدؼ معممٍ المدارس فحسب ،وانما تشمؿ القيادات ،والعامميف واإلدارييف
بالمدارس ،والطالب ،وأعضاء ىيئة التدريس بالجامعات والباحثيف.

 - 03االزتكاش إىل االستيادات الفعلية:
حيث تبدأ المشاركة بجمع بيانات عف المؤسسات المشاركة وتحميؿ االحتياجات

الفعمية لممدارس ،وتستمر المتابعة لمدى مواكبة تمؾ االحتياجات بما يسيـ فٍ تحسيف
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المدارس واالرتقاء بإنجاز التالميذ .ومف ثـ فإف بعض الشبكات قد ترتكز إلٍ ىدؼ واحد

ومحور محدد مثؿ البحث المرتكز إلٍ االستقصاء ،أو دمج ذوى االحتياجات

الخاصة....إلخ ،وذلؾ انطالقاً مف االحتياجات الفعمية لممدارس وطبيعتيا التٍ تتضح
مف البيانات والتقييـ الذاتٍ لممدرسة.

 - 04دعه البشوخ فى املدازع:
مف جوانب التميز التٍ اتضحت فٍ مخرجات المشاركة بشبكات مجتمعات التعمـ

التوجو نحو دعـ وادارة البحوث بالمدارس ،فالمعمـ منسؽ لمبحث المرتكز إلٍ الممارسة،

كما يمكف أف يتضمف برتوكوؿ الشراكة المراكز والييئات البحثية ،وتحديد المجاالت

البحثية سواء لممعمميف أو الطالب .فاالىتماـ بآراء التالميذ ومشاركتيـ فٍ التعمـ

يتضمف تمكينيـ مف الميارات البحثية ،واشراكيـ فٍ الفرؽ البحثية بما يتسؽ مع
قدراتيـ وامكانياتيـ .وبالتالٍ قد تكوف البحوث فردية مف المعمـ ،أو بالتعاوف مع
الجامعة ،أو فٍ نطاؽ التخصص بيف المدارس وبعضيا ،أو موجية مف التالميذ.

 - 05املوقع اجلغسافى والتدصص مً املعايري احلاكنة ليذاح اجملتنع الػبكى:
حيث تبيف مف دراسة خبرة شبكات مجتمعات التعمـ فٍ سنغافورة وانجمت ار أف

الممارسات والمحتوى المعرفٍ الخاص بالتخصص مف أولويات المعمميف فٍ كافة
التخصصات ،وبالتالٍ ساىمت فٍ تعزيز دوافعيـ لالنضماـ لمجتمعات التعمـ الشبكٍ

لوجود اىتمامات مشتركة مسمـ بيا لدى كؿ المعمميف فٍ التخصص الواحد ،وىو ما
يفسر توسع شبكة الفصوؿ الدراسية لتضـ  23فصؿ .كما أف التعاوف بيف المدارس

المجاورة يسيـ فٍ ضماف استدامة العمؿ بالمجتمع الشبكٍ ،نتيجة تيسير سبؿ االنتقاؿ

بيف المدارس ،وعدـ إىدار الوقت ،باإلضافة إلٍ إمكانية تقديـ الدعـ لممدارس المجاورة

مف خالؿ الزيارات التبادلية بيف المديريف ،والمعمميف ،والتالميذ بما ال يؤثر عمٍ سير

العممية الدراسية.

وعمٍ ضوء ما سبؽ ذكره ،تعرض الدراسة فيما يمٍ واقع التوجو نحو شبكات مجتمعات

التعمـ فٍ مصر تمييداً لالستفادة مف الجيود المبذولة فٍ السياؽ المصرى ،والدراسة
المقارنة وأوجو التميز فٍ الخبرة األجنبية لمتوصؿ إلٍ تصور مقترح لشبكات مجتمعات
التعمـ في مصر ،والكشؼ عف إمكانية تطبيقو مف وجية نظر معممٍ المدارس وأعضاء

ىيئة التدريس بمؤسسات تربية المعمـ.

واقع التوجو نحو شبكات مجتمعات التعمـ المينية فٍ المدارس المصرية
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تعرض الدراسة فيما يمٍ لبعض الجيود المبذولة عمٍ مستوى وزارة التربية والتعميـ
ومؤسسات تربية المعمـ لمتوجو نحو تفعيؿ شبكات مجتمعات التعمـ المينية بالمدارس

المصرية ،ولمتعرؼ عمٍ تمؾ الجيود سوؼ تقوـ الباحثة باآلتٍ:

أوالً :تناوؿ الجيود عمٍ مستوى وزارة التربية والتعميـ ( برنامج المعمموف أوالً).
ثانياً :تناوؿ الجيود عمٍ مستوى مؤسسات تربية المعمـ( أحد مشروعات برنامج إيراسموس"
الشراكة بيف الجامعة والمدرسة لبناء مجتمعات األقراف لممتعمميف".
ثالثاً :الدراسة الميدانية وتتضمف استطالع رأى معممٍ المدارس وأعضاء ىيئة التدريس
بمؤسسات تربية المعمـ حوؿ إمكانية تطبيؽ التصور المقترح لشبكات مجتمعات التعمـ
المينية باالستفادة مف الخبرة األجنبية.

أوالً :بسىامر املعلنوٌ أوالً
ىو مشروع قومي أعده المجمس التخصصي لمتعميـ والبحث العممي التابع لرئاسة

الجميورية بالتعاوف مع وزارة التربية والتعميـ والتعميـ الفني وشركة

Imagine

 Educationلإلستشارات التعميمية .ويعد مشروع المعمموف أوالً ليس دورة تدريبية ،بؿ
مشاركة في مؤتمرات ونقاشات مف توحة مباشرة وعبر اإلنترنت وتطبيؽ عممي في

الفصوؿ الدراسية .

فلطفة الربىامر:
تـ إطالؽ برنامج "المعمموف أوالً" في عاـ  2025ليقوـ بتغيير السموكيات المينية
لممعمميف ،كما إف البرنامج جزء أساسي مف مجتمع التعمـ المصري القائـ بدعـ الحكومة

المصرية بيدؼ التطور الميني المستمر ،وتشجيع التأمؿ وتطوير مجتمعات ممارسة

متعاونة ومبتكرة .ومف ثّـ سوؼ ينتقؿ المعمموف والمتعمموف مف مرحمة "إكتساب
المعرفة" إلٍ مرحمة "تطبيؽ التعمـ" ،وفي النياية يصبح المتعمـ ممارساً شغوفاً بالتعمـ

بدالً مف متمقي سمبي لممعرفة .وقد تـ تنفيذ التجربة بنجاح في أربعة مديريات (القاىرة،
الجيزة ،القميوبية ،الشرقية).
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زكائص الربىامر:
يعتمد برنامج "المعمموف أوالً" عمٍ أربع ركائز أساسية:
 التعزيز مف خالؿ التنمية المينية المستمرة. التمكيف مف خالؿ مجتمعات الممارسة -المشاركة مف خالؿ برنامج اإلرشاد.

2

 التمكيف مف خالؿ منصة رصد نقاط التغير السموكي ،لينجو(وزارة التربية والتعميـ ، :2028ص.)2

وترى الباحثة أف برنامج المعمموف أوالً ييدؼ إلٍ تحقيؽ مبادئ ومرتكزات مجتمعات
التعمـ بالمدارس مف خالؿ تفعيؿ مجتمعات الممارسة التٍ تيتـ بتطبيؽ المعرفة

المكتسبة والتٍ يتـ التشارؾ فييا وتبادليا بيف المعمميف كخطوة أولٍ وسابقة البتكار

المعرفة الجديدة مف خال ؿ مجتمعات التعمـ .وبالتالٍ يعد ىذا مؤشر لقابمية فكر شبكات
مجتمعات التعمـ لمتطبيؽ بعد ترسيخ ثقافة مجتمعات التعمـ بالمدارس المصرية.

أٍداف املػسوع:

ييدؼ المشروع إلٍ:

 .2إنشاء جيؿ جديد مف المعمميف الخبراء في موادىـ الدراسية وكذلؾ في عممية التعميـ
نفسيا،و القادريف عمٍ تحميؿ كافة أىداؼ التعميـ بطريقة مختمفة ومبتكرة ،مف خالؿ
بيئة التعميـ المثمٍ ،وتجربة التعميـ المناسبة وكذلؾ نمط التقييـ األنسب.

 .2رفع مستوى مخرجات العممية التعميمية لمطالب.

 .3تحسيف جودة التعميـ والرفع مف مكانة المعمميف في المجتمع.

 .4تأسيس قوى عاممة عمٍ أعمٍ مستوى قادرة عمٍ تحقيؽ النمو االقتصادي لمدولة.

ويعتمد المشروع عمٍ تواجد فرؽ مف سفراء التعمـ في المدارس لبناء ثقافة االبتكار،

ونقؿ وتطبيؽ رسالة المشروع إلٍ كؿ الفصوؿ الدراسية والعمؿ عمٍ إحداث تأثير جذري

عمٍ كؿ الطالب .كما سيعمؿ سفراء التعمـ بالتعاوف مع المعمميف اآلخريف عمٍ تطوير
شكؿ ومنظومة التعميـ والتعمـ داخؿ الفصوؿ الدراسية.

الفئة املطتَدفة:

استيدؼ المشروع في المرحمة األولٍ لو تدريب  202000معمـ ومعممة مف 200

مدرسة بيدؼ إحداث تغيير جذري يؤثر عمٍ العممية التعميمية لػ  220002000متعمـ
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ومتعممة بحموؿ مايو  ،2027وقد تـ التوسع فٍ عدد المعمميف المشاركيف فٍ مجتمع

الممارسة ليصؿ العدد إلٍ  45ألؼ معمـ ومعممة مف  20مديريات تعميمية مختمفة فٍ

عاـ  ،2028ويتمثؿ اليدؼ التالٍ لمبرنامج فٍ تدريب  500ألؼ معمـ مصري بحموؿ
نياية عاـ  (2029وزارة التربية والتعميـ :2028 ،1ص.)2

وبالتالٍ يتضمف المشروع ترسيخ منظومة اإلرشاد بيف المعمميف داخؿ المدارس مف

خالؿ تبادؿ الخبرات بيف معممٍ التخصص الواحد بما يسيـ فٍ االرتقاء بمستوى إنجاز

التالميذ ،ومف ثـ ينتج عف ذلؾ إيجاد مجتمعات تعمـ مرتكزة إلٍ التخصص داخؿ

المدارس.

أدواز املعلنني:
يشارؾ المعمموف فٍ ورش عمؿ لدراسة اإلطار السموكي الخاص بػ برنامج "المعمموف

أوالً"ُ .يعتبر ىذا اإلطار أداةً ميني ًة متخصص ًة تـ تطويرىا باستخداـ معايير تدريس
عالمية .وتُعتبر ورش العمؿ نقطة بداية لرحمة التعمـ ،ويمييا برنامج تطور ميني
مستمر يوظؼ قوى المعمم يف المتحمسيف مف خالؿ شبكات "المدارس المحورية" حيث

يقوـ المعمموف بمشاركة الممارسات الجيدة التي اكتسبوىا في برنامج "المعمموف أوالً" مع
المدارس المجاورة.
وتتمثؿ أدوار المعمميف فٍ البرنامج فٍ الحصوؿ عمٍ خبرات مف خالؿ حضور ورش

عمؿ تنظميا الوزارة ،وبعد مرور شير مف تطبيؽ كؿ ما تعمموه مف ورشة العمؿ األولٍ

في مدارسيـ ،يعود المعمموف المشاركوف إلٍ الورشة الثانية مف برنامج (المعمموف أوالً)
لمحصوؿ عمٍ المزيد مف الخبرات والمعرفة .وتعد ىذه الورش مف أىـ ما يمر بو

المتدربوف ،حيث تسمح ليـ بالتفكير فيما حققوه مف تطور حتٍ اآلف إلٍ جانب تعمـ

المزيد عف المباحث والسموكيات التي يعتمد عمييا اإلطار السموكي لمبرنامج.

التكييه واملتابعة:
في مايو  2028تـ إطالؽ البرنامج التمييدي لػ "المعمموف أوالً" ،وىو اآلف أوؿ خطوة
في رحمة التنمية المينية ومتاح لجميع معممي جميورية مصر العربية .والبرنامج
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التمييدي عبارة عف دورة تدريبية عمٍ اإلنترنت تحاكي محتوى ورش العمؿ و تشرح

عناصر اإلطار السموكي بصورة تمييدية ُمبسطة .كما يحتوي أيضاً عمٍ نشاط تقييـ
ينتج عنو خطة عمؿ بسيطة يمكف استخداميا في الفصوؿ الدراسية مباشرة( وزارة

التربية والتعميـ ،2المعمموف أوالً :2028 ،ص.)2

وبالتالٍ يتبيف مف خالؿ تناوؿ برنامج المعمموف أوالً أنو ييدؼ إلٍ ترسيخ فكرة
مجتمعات التعمـ المينية بيف معممٍ المدرسة الواحدة ،وليس بيف المدارس المختمفة.
حيث يقوـ ممثميف مف المدارس المختمفة بحضور ورش عمؿ تدريبية بوزارة التربية

والتعميـ ،عمٍ أف يتـ االلتزاـ بنقؿ الخبرة ألقرانيـ بالمدارس .ولكف تشير الباحثة إلٍ

غياب االرتكاز إلٍ االحتياجات الفعمية لممعمميف فٍ ورش العمؿ المحددة والمتفؽ عمييا
مف الوزارة ،باإلضافة إلٍ مركزية التغيير مف خالؿ عقد ورش العمؿ مف قبؿ الوزارة

كضماف لمتنفيذ.

وبالرجوع إلٍ الدراسة المقارنة يتضح غياب العديد مف أوجو التميز الخاصة بشبكات
مجتمعات التعمـ منيا الشراكة بيف الوزارة ومؤسسات تربية المعمـ ،وتنوع الفئات

المستيدفة حيث اقتصر البرنامج عمٍ المعمميف فحسب وىو ما تـ إعالنو فٍ مسمٍ

البرنامج ،باإلضافة إلٍ أف اإلصالح ما زاؿ مف أعمٍ إلٍ أسفؿ ،حيث يتـ توجيو
المعمميف لحضور ورش عمؿ تدريبية بالوزارة دوف أخذ االحتياجات الفعمية ليـ فٍ

االعتبار أو تحميؿ احتياجاتيـ وتنظيـ برنامج يتسؽ مع متطمبات تحسيف ممارساتيـ

وتطوير المدارس.

ثاىياً :مػسوع" الػساكة بني اجلامعة واملدزضة لبياء دلتنعات األقساٌ للنتعلنني"
نجحت ثالث جامعات حكومية فٍ المشاركة فٍ مشروع بناء مجتمعات األقراف

لممتعمميف بالمدارس بتمويؿ مف االتحاد األوروبٍ فٍ إطار برنامج إيراسموس ،وىٍ

جامعات اإلسكندرية ،وحمواف وعيف شمس والجامعة األمريكية بالقاىرة منسقاً لممشروع.
وييدؼ المشروع إلٍ بناء مجتمعات األقراف لممتعمميف بالمدارس مف خالؿ تحميؿ
احتياجات عدد مف المدارس فٍ إطار الشراكة بيف المدارس وكميات التربية بكؿ جامعة
مصرية حكومية مشاركة فٍ المشروع ،مع االستعانة بخبرات الجامعات األوروبية

المشاركة وىٍ ليستر ونورثامبتوف بانجمترا ،وليمرؾ فٍ أيرلندا ،ومارتف لوثر فٍ ألمانيا
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مف خالؿ سفر الشركاء المصرييف لمالحظة النماذج المختمفة بالخارج واالستفادة منيا

فٍ تطوير عناقيد المدارس ونماذج اإلرشاد التربوى .ويتضمف المشروع قياـ الشركاء

األوروبييف بتدريب أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية ومعممٍ المدارس عمٍ كيفية

تط وير مواد تدريبية لتوظيفيا فٍ زيارات المدارس التٍ تـ اختيارىا وفؽ معايير معينو
ىٍ :أف تكوف المدارس حكومية ،وأف تتضمف وحدة لضماف الجودة ،ويكوف لدييا

الرغبة فٍ المشاركة فٍ التغيير ،باإلضافة إلٍ وقوعيا فٍ نطاؽ موقع كمية التربية

لتيسير الزيارات لممدارس .وبدأ المشروع عاـ  2026ويمتد حتٍ أكتوبر2029

(American University in Cairo, 2018: p.1).

وقد نجحت الجامعة األمريكية منسؽ المشروع فٍ عقد وتوقيع مذكرة تفاىـ بيف وزارتٍ

التربية والتعميـ والتعميـ العالٍ لبناء مجتمعات المعرفة مف خالؿ إلحاؽ عدد  45مدرسة

بكميات الترب ية بجامعات عيف شمس ،واإلسكندرية وحمواف وفؽ معايير معينة وىٍ أف
تكوف المدارس حكومية ،ومتجاورة ،ولدييا بنية تكنولوجية ،ووحدة ضماف جودة

باإلضافة إلٍ الرغبة فٍ المشاركة .وسوؼ تنفذ المبادرة عمٍ مدار ثالث سنوات مف

خالؿ البدء بعدد  25مدرسة فٍ العاـ األوؿ ثـ تتسع الدائرة مف خالؿ التشبيؾ مع

مدارس أخرى حتٍ تصؿ إلٍ  45مدرسة بنياية الثالث سنوات .ويتـ الدعـ مف خالؿ
حقائب تدريبية يتـ اعتمادىا مف األكاديمية المينية لممعمميف .وتحددت التزامات وزارة

التربية والتعميـ فٍ اختيار منسؽ لتسيير العمؿ بالمدارس وتقديـ تقرير شيرى عف سير
العمؿ ،وتيسير عمؿ أعضاء ىيئة التدريس مف كميات التربية بالمدارس المشاركة فٍ

المشروع ،وتيسير تفعيؿ وحدات التدريب والجودة بالمدارس( مذكرة تفاىـ :2027،ص

ص.)3 -2

مما سبؽ يتبيف أف مشروع إيراسموس لبناء مجتمعات األقراف لممتعمميف بالمدارس

يتضمف بعض نقاط التميز الخاصة بشبكات مجتمعات التعمـ المينية فٍ سنغافورة

وانجمت ار والتٍ أغفميا برنامج المعمموف أوالً ومنيا مشاركة مؤسسات تربية المعمـ فٍ
الدعـ والتطوير واإلشراؼ عمٍ بناء مجتمعات التعمـ المينية بالمدارس ،باإلضافة إلٍ
االرتكاز إلٍ تحميؿ احتياجات المعمميف كأساس لمتطوير ،ومف ثـ يتـ التطوير ارتكا ازً إلٍ
احتياجات المدارس .كما يتضمف المشروع مأسسة جيود التطوير مف خالؿ تفعيؿ

وحدات التدريب والجودة بالمدارس ،وتفعيؿ الشراكة مع األكاديمية المينية لممعمميف

وكميات التربية .واتضحت فكرة شبكات مجتمعات التعمـ بالمدارس المشاركة فٍ المشروع
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مف خالؿ ىدؼ يسعٍ المشروع إلٍ تحقيقو بنياية الثالث سنوات وىو إلحاؽ عدد أكبر

مف المدارس المدعومة مف المدارس األساسية التٍ بدأ بيا المشروع.

وقد استعانت الباحثة فٍ دراستيا االستطالعية بعدد مف معممٍ المدارس المشاركة
فٍ المشروع ،واتضحت قناعة المعمميف بفكرة شبكات مجتمعات التعمـ المينية ورغبتيـ
فٍ تحقيقيا مف خالؿ توثيؽ جيود التعاوف مع المدارس المجاورة وتبادؿ الخبرات
المميزة وأفضؿ الممارسات .كما أشادوا بما حققو المشروع مف إنجازات فٍ العاميف
األوؿ والثانٍ والتٍ يصعب عمٍ الباحثة رصدىا وتوثيقيا لعدـ صدور أى تقارير رسمية
باعتبار أف المشروع ما زاؿ فٍ حيز التنفيذ .ولكف ما زالت المدارس المصرية تواجو
بعض المعوقات التٍ تحوؿ دوف تطبيؽ شبكات مجتمعات التعمـ المينية ،والتٍ سبؽ
اإلشارة إلييا فٍ مشكمة الدراسة ،مما دفع الباحثة إلٍ االستفادة مف خبرتٍ سنغافورة
وانجمت ار فٍ صياغة تصور مقترح لتطبيؽ شبكات مجتمعات التعمـ المينية بالمدارس
المصرية ،واستطالع رأى عينة عشوائية مف معممٍ المدارس وأعضاء ىيئة التدريس
بمؤسسات تربية المعمـ لمتأكد مف قابميتو لمتطبيؽ.

الدزاضة امليداىية
ىدفت الدراسة الميدانية إلٍ استطالع آراء معممٍ المدارس وأعضاء ىيئة التدريس
بمؤسسات تربية المعمـ حوؿ إمكانية تطبيؽ التصور المقترح لشبكات مجتمعات التعمـ
المينية بالمدارس المصرية .ومف ثـ تضمنت إجراءات الدراسة الميدانية ما يمٍ:

أوالً :بياء االضتبياٌ:
تمت صياغة الصورة المبدئية لالستبياف عمٍ ضوء اإلطار النظرى لمبحث الحالٍ وخبرة
شبكات مجتمعات التعمـ المينية بدولتٍ سنغافورة وانجمترا ،مع مراعاة الجيود المبذولة
مف وزارة التربية والتعميـ المصرية ممثمة فٍ برنامج المعمموف أوالً ،وجيود مؤسسات

تربية المعمـ ممثمة فٍ مشروع إيراسموس .وتكوف االستبياف فٍ صورتو األولية مف
جزئيف:
األوؿ :يتضمف بيانات عامة لعينة الدراسة ممثمة فٍ االسـ ،والوظيفة والمؤسسة.

الثانٍ :يتضمف عدد  67عبارة ،ومطموب فييا اإلجابة وفؽ سمـ ثالثٍ االستجابة( موافؽ-
إلٍ حد ما -غير موافؽ) ،وتـ توزيع تمؾ العبارات عمٍ عشر أبعاد كالتالٍ:
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البعد

عدد

العبارات

اإلطار التشريعٍ
مجتمعات

5

دور وزارة التربية والتعميـ

المينية

داخؿ

7

دور المدارس المشاركة فٍ

8

مجتمعات

التعمـ

6

أنماط شبكات مجتمعات التعمـ

8

المدارس

فمسفة

العبارات
9

التعمـ

شبكات

البعد

عدد

المينية خارج المدارس

الشبكة

المينية

عضوية شبكة مجتمع التعمـ المينٍ

5

إدارة شبكات مجتمعات التعمـ

4

دور مؤسسات تربية المعمـ فٍ

10

التقييـ ومتابعة األداء

5

منظومة اإلرشاد

المينية

ثاىياً :عيية الدزاضة:

تكونت عينة الدراسة مف:

اخلرباء احملكنني:

وتمثؿ عددىـ فٍ(  )20مف الخبراء التربوييف بكميات التربية فٍ تخصصات مختمفة ىٍ
التربية المقارنة واإلدارة التعميمية ،وأصوؿ التربية ،والعموـ التربوية( ممحؽ رقـ  .)2وتـ
عرض األداة عمٍ المحكميف الخبراء مف كميات التربية وذلؾ لالسترشاد بآرائيـ فيما

يخص األبعاد المقترحة ،ومالءمة ووضوح العبارات لكؿ بعد .وعمٍ ضوء التعديالت

واالقتراحات التٍ أشار إلييا المحكموف ،قامت الباحثة بإجراء تعديالت فٍ صياغة

العبارات رقـ ( ،)62 ،48 ،30 ،26 ،24 ،29 ،22 ،7واستبداؿ كممة( التالميذ)
بكممة( المتعمميف) فٍ العبارات رقـ ( )24و(  .)66(،)63( ،)28كما استرشدت الباحثة

بآراء الخبراء فٍ تعديؿ مصطمح( كميات التربية) إلٍ ( مؤسسات تربية المعمـ) ،حيث
اتفقت اآلراء عمٍ أىمية مشاركة كافة مؤسسات تربية المعمـ فٍ تأسيس وتطوير
شبكات مجتمعات التعمـ المينية بالمدارس مثؿ كميات التربية النوعية ،والتربية

الرياضية ،ورياض األطفاؿ باعتبار أف مجتمعات التعمـ تستيدؼ معممٍ التخصصات
المختمفة ،وبالتالٍ أصبح االستبياف فٍ صورتة النيائية تمييداً لمتطبيؽ.
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العيية األضاضية:

تضمنت العينة األساسية فئتيف:
-

األولٍ :أعضاء ىيئة التدريس بمؤسسات تربية المعمـ بجامعات اإلسكندرية ،والفيوـ،
والمنصورة ،وبنيا ،وحمواف ،وعيف شمس ،وقناة السويس ،وطنطا وعددىا(،)54

ويوضح الممحؽ رقـ( )2وصؼ تفصيمٍ لمفئة األولٍ لمعينة األساسية.
-

الثانية :معممٍ ومعممات المدارس المصرية بمحافظتٍ القاىرة ،والجيزة .ويوضح الممحؽ

رقـ( )4وصؼ تفصيمٍ لمفئة الثانية.

مدة وزمف التطبيؽ:

تـ التطبيؽ فٍ( )2029 /2028واستغرؽ مدة ثالثة أشير ،حيث تـ توزيع االستمارات
عمٍ العينة فٍ شير ديسمبر ، 2028وتـ استالميا فٍ شيرى يناير وفبراير .2029

املعاجلة اإلسصائية:
استعانت الباحثة بأسموب حساب النسبة المئوية فٍ تحميؿ وتفسير آراء واستجابات

عينة الدراسة مف خالؿ حساب تك اررات االستجابات وذلؾ لمتوصؿ إلٍ الصورة النيائية

لمتصور المقترح.

حتليل وتفطري اليتائر:
فيما يمٍ عرض لنتائج التحميؿ اإلحصائٍ واستجابات العينة الخاصة بأعضاء ىيئة

التدريس بمؤسسات تربية المعمـ وكذلؾ استجابات معممٍ المدارس وفقاً لكؿ بعد مف
أبعاد االستبياف:

البعد األول :اإلطاز التػسيعى:
-

بالنسبة لمبند األوؿ اتفقت نسبة  3,83%مف أعضاء ىيئة التدريس ،و %3289مف

المعمميف مع فكرة مشاركة األكاديمية المينية لممعمميف فٍ اعتماد مشاركة المعمميف فٍ
دعـ المدارس المجاورة كجزء مف متطمبات الترقٍ الوظيفٍ ،فٍ حيف ترددت نسبة

7,16%مف أعضاء ىيئة التدريس ،و 1,7%مف المعمميف وأجابوا( إلٍ حد ما)

وتفسر الباحثة ذلؾ بقصور دور أكاديمية المعمميف فٍ دعـ جيود التطوير بالمدارس،
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باإلضافة إلٍ صعوبة متابعة األكاديمية لدعـ المدارس لبعضيا البعض ،وىو ما اتضح

مف خالؿ غياب دور األكاديمية فٍ برنامج المعمموف أوالً أو مشاركتيا فٍ جيود مشروع
إيراسموس لبناء مجتمعات األقراف لممتعمميف بالمدارس.
-

حظٍ البند الثانٍ بتوافؽ اآلراء بنسبة  %200لدى أعضاء ىيئة التدريس ،و%2298
لدى معممٍ المدارس لصالح االستجابة( موافؽ) مما يؤكد أىمية التعاوف بيف وزارة

التربية والتعميـ ومؤسسات تربية المعمـ لدعـ التعاوف بيف المدارس المختمفة ،وىو ما
يتسؽ مع خبرتٍ سنغافورة وانجمت ار ومشروع الشراكة بيف الجامعة والمدرسة .ويأتٍ ىذا
االتفاؽ فٍ إطار رغبة أعضاء ىيئة التدريس بمؤسسات تربية المعمـ فٍ تقميص الفجوة

بيف الجانب النظرى والتطبيقٍ مف خالؿ الربط بيف برامج إعداد المعمـ والممارسات
الفعمية فٍ الواقع الميدانٍ .كما يشير اتفاؽ المعمميف إلٍ قناعتيـ بدور مؤسسات تربية

المعمـ وأنيا الجية المنوط بيا تطوير الممارسات الفعمية بالمدارس.

-

وافقت نسبة  %2285مف أعضاء ىيئة التدريس ،و 5,87%مف معممٍ المدارس عمٍ
ضرورة صياغة الئحة تنفيذية لشبكات مجتمعات التعمـ بالمدارس ،فٍ حيف ترددت

نسبتٍ  ، %8224و 5,12%عمٍ الترتيب باستجابة( إلٍ حد ما) ،وتفسر الباحثة ذلؾ
بالحاجة إلٍ خطوط إرشادية موجية لعمؿ شبكات مجتمعات التعمـ المينية بالمدارس فٍ

ظؿ قصور دور التوجيو الفنٍ والذى سبؽ اإلشارة إليو فٍ مشكمة الدراسة.

-

وافقت الغالبية العظمٍ عمٍ البنديف رقـ( )5 ،4بنسبة  ،4,70%و 87%مف أعضاء

ىيئة التدريس ،و ،4,71%و 6,78%مف المعمميف عمٍ أىمية إصدار قرار وزارى ممزـ
بمشاركة المدارس المتجاورة فٍ شبكة مجتمع تعمـ وتخفيؼ العبء التدريسٍ لممعمميف

بما يضمف عقد اجتماعات دورية شيرياً لتبادؿ الخبرات والدعـ المدرسٍ ،فٍ حيف
رفضت نسبة  ، %427و 7,10%عمٍ الترتيب فكرة القرار .وبالرغـ مف أنو لـ تتعرض

أي مف خبرتٍ سنغافورة أو انجمت ار الستصدار قرار وزارى ،فإف الباحثة تفسر ارتفاع

نسبة الموافقة وفقاً لمسياؽ المصرى مف خالؿ ضعؼ ثقافة التنمية المينية الذاتية،
وضعؼ التعاوف بيف المدارس المتجاورة وىو ما ظير فٍ مشكمة الدراسة .كما أشارت
خبرة انجمت ار إلٍ وجود بعض المعوقات الخاصة بحرية كؿ مدرسة في اختيار األنشطة
بشكؿ فردى ،وشكوى بعض المعمميف مف صعوبة االنتقاؿ ،ولتقارب السياؽ السياسٍ

المركزى بيف الدولتيف ،ولتالفٍ تمؾ الصعوبات ،اقترحت الباحثة إصدار قرار وزارى.
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البعد الجاىى :دلتنعات التعله املَيية داخل املدازع:
-

اتفقت نسبة  %9275مف أعضاء ىيئة التدريس %75 ،مف المعمميف عمٍ تخصيص
ساعتيف شيرياً الجتماعات معممٍ التخصص الواحد بقيادة وتوجيو كوادر برنامج
المعمموف أوالً ،وارتفعت نسبة الموافقة إلٍ  6,92%لدى أعضاء ىيئة التدريس فيما

يتعمؽ بتخصيص اجتماع شيرى لمعممٍ التخصصات المختمفة وىو ما يتوافؽ مع
النظرية االجتماعية لمتعمـ التٍ ركزت عمٍ تخطٍ الحدود بيف المجتمعات مف خالؿ
العضوية فٍ أكثر مف مجتمع تعمـ وتبادؿ الخبرات بيف التخصصات المختمفة ،فٍ حيف

انخفضت نسبة الموافقة إلٍ  9,58%لدى معممٍ المدارس ،ونسبة  %6228لصالح

االستجابة( إلٍ حد ما) مما يعكس ضعؼ العالقات التعاونية بيف التخصصات المختمفة
داخؿ المدارس ،وتفسر الباحثة ارتفاع نسبة الموافقة لدى أعضاء المجتمع الجامعٍ

بميؿ وتوجو كثير مف أعضاء ىيئة التدريس لمتخصصات البينية والعمؿ البحثٍ بالتعاوف

مف التخصصات المختمفة.
-

وافقت عينة أعضاء ىيئة التدريس باإلجماع بنسبة  %200عمٍ اشتراؾ معممٍ

التخصص الواحد فٍ تخطيط الدروس واعداد التجارب المعممية ،وذلؾ لقناعتيـ بالعمؿ

الفريقٍ بيف المعمميف ،ووصمت نسبة االتفاؽ إلٍ  6,78%لدى معممٍ المدارس،

وتعزى الباحثة ذلؾ لنتاج برنامج المعمموف أوالً الذى أتاح فرص تبادؿ الخبرات بيف
المعمميف ،باإلضافة إلٍ قصور الموارد المادية المتاحة لتصميـ واعداد التجارب

المعممية ،وبالتالٍ يفيد التخطيط الجماعٍ والتعاونٍ لمتجربة فٍ تقميص الوقت ،والجيد

والكمفة لدى معمـ التخصص .

-

ارتفعت نسبة الموافقة إلٍ  4,94%لدى العينة الخاصة بأعضاء ىيئة التدريس فيما

يخص اشتراؾ ممثميف عف طالب المراحؿ الثانوية فٍ اجتماعات مجتمعات التعمـ ،فٍ

حيف انخفضت الموافقة إلٍ  4,30%لدى معممٍ المدارس وىو ما سوؼ تعتمد عميو
الباحثة فٍ صياغة التصور المقترح باعتبار أف معممٍ المدارس ىـ األقرب إلٍ الواقع

الفعمٍ وسياؽ المدارس الثانوية ،فقد وصمت نسبة رفض المعمميف  ،9,42%وجاءت

استجاباتيـ بنسبة  8,26%لصالح اإلجابة( إلٍ حد ما) .وتعزى الباحثة ذلؾ إلٍ قناعة
أعضاء ىيئة التدريس بمشاركة المتعمـ فٍ توجيو النمو المينٍ لممعمـ وفؽ احتياجاتو

ومتطمباتو التربوية ،باإلضافة إلٍ إمكانية إسياـ تمؾ االجتماعات فٍ تنمية جوانب
شخصية الطالب فٍ تمؾ المرحمة العمرية ،فٍ حيف أف معممٍ المدارس قد يشعروف
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ببعض الحرج أماـ طالبيـ كمتعمميف مف أقرانيـ ،ومف ثـ تظير الحاجة إلٍ تغيير

السياؽ الثقافٍ وترسيخ ثقافة تعمـ األقراف بالمدارس.
-

انخفضت نسبة االتفاؽ بشأف تنظيـ لقاء شيرى بيف طالب المراحؿ الثانوية والمراحؿ

األقؿ( اإلعدادية واالبتدائية) لدعـ أقرانيـ أسوة بمعممييـ إلٍ  7,66%لدى أعضاء

ىيئة التدريس ،والٍ  6,78%لدى المعمميف ،مما يشير إلٍ صعوبة تبادؿ الزيارات بيف
طالب المدارس لعوامؿ خاصة بضرورة موافقة أولياء األمور ،وتكدس الجدوؿ المدرسٍ،

ويمكف االستفادة مف نسبة الموافقة فٍ تعديؿ صياغة المقترح ليتضمف اقتصار تنظيـ

المقاء الشيرى عمٍ طالب المدرسة الواحدة التٍ تتضمف أكثر مف مرحمة تعميمية(

ابتدائٍ -إعدادى -ثانوى) ،وىو ما يتوافؽ مع نظرية التعمـ الشبكٍ التٍ تعتمد عمٍ
مشاركة التالميذ.

-

لـ يرفض أى معمـ مف العينة تخصيص لقاءات شيرية بيف المعمميف ذوى الخبرة
والطالب المعمميف بمؤسسات تربية المعمـ لتأىيميـ لالنتقاؿ لممينة ،حيث وصمت نسبة

الموافقة إلٍ

7,85%ونسبة  3,14%لصالح االستجابة ( إلٍ حد ما) مما يؤكد

قصور نظـ دعـ وتيسير انتقاؿ المعمميف الجدد لممينة.
-

وصمت نسبة موافقة أعضاء ىيئة التدريس عمٍ استخداـ التقنيات الحديثة فٍ تيسير

التواصؿ بيف معممٍ مجتمع التعمـ الواحد إلٍ  7,90%ووافقت نسبة  7,85%مف

المعمميف أيضاً ولـ يرفض أى مف معممٍ المدارس الفكرة فٍ حيف رفضت نسبة %922
مف أعضاء ىيئة التدريس فقط .ويشير ذلؾ إلٍ دور التكنولوجيا فٍ تسييؿ التفاعؿ
واالتصاؿ بيف المعمميف ،باإلضافة إلٍ أف عدـ رفض أى مف معممٍ المدارس لمفكرة

يأتٍ نتاج انشغاليـ وكثرة األعباء المدرسية الممقاة عمٍ عاتقيـ .وتتسؽ كافة نتائج

البعد الثانٍ مع دراستٍ ( ناصؼ  ،)2022و( فيفٍ أحمد توفيؽ  )2027التٍ أكدت

عمٍ أف تأسيس مجتمعات تعمـ مينية داخؿ مدارس التعميـ العاـ ىو المدخؿ الفعاؿ

لتوجيو جيود اإلصالح بالمدارس ،وىو السبيؿ لتفعيؿ توجيات الوزارة لإلصالح الذى

يغمب عميو الطابع الشكمٍ.

البعد الجالح :فلطفة غبكات دلتنعات التعله املَيية خازز املدازع:
-

وافقت نسبة  %9288مف أعضاء ىيئة التدريس ،و  5,87%مف معممٍ المدارس عمٍ
تبنٍ رؤية ورسالة واضحة ومعمنة ومتفؽ عمييا لشبكة مجتمع التعمـ المينٍ ،ووافقت

نسبة  87%مف أعضاء ىيئة التدريس ،ورفضت  %23فكرة أف التعمـ ال يقتصر عمٍ
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المعمميف فحسب وانما يتـ التعمـ بيف المتعمميف وأقرانيـ والقادة ونظرائيـ بالمدارس
األخرى ،فٍ حيف ارتفعت نسبة الموافقة لدى المعمميف إلٍ  %94.6وىو ما أذىؿ

الباحثة ،حيث يشير ذلؾ إلٍ ارتفاع مستوى الوعٍ التربوى لدى معممٍ المدارس

وقناعتيـ بفكرة مجتمعات التعمـ وتعمـ األقراف ،وىو ما يتوافؽ مع النظريات االجتماعية
فٍ التعمـ .وتفسر الباحثة رفض  %23مف أعضاء ىيئة التدريس لمبند رقـ(  )24بأف

استجاباتيـ قد تكوف قد تمت قياساً عمٍ ما كاف يحدث فٍ الواقع الميدانٍ ،وىو اعتبار
ونظرً لبعد نسبة كبيرة مف أساتذة الجامعات عف الواقع
ا
المعمـ المصدر األوحد لممعرفة،

المدرسٍ ،مما ترتب عميو الفجوة بيف النظرية والتطبيؽ ،فإف التغيرات التٍ طرأت عمٍ

أدوار المعمـ وتحولو مف مجرد ممقف لممعرفة إلٍ موجو ومرشد قد تبدو لكثير مف

األساتذة التربوييف مجرد كالـ نظرى يتـ تدريسو بمؤسسات تربية المعمـ .والدليؿ عمٍ

ذلؾ أنو لـ يرفض أياً مف معممٍ المدارس الفكرة ،وكانت إجاباتيـ لصالح االستجابة (
إلٍ حد ما) بنسبة 4,5%.
-

اتفقت نسبة9,75%

مف أعضاء ىيئة التدريس ،و 5,87%مف المعمميف عمٍ

ضرورة أف يوجو التطوير مف المعمميف أنفسيـ بإرشاد واشراؼ مؤسسات تربية المعمـ،

ويتسؽ ىذا التوافؽ مع فكرة التعمـ الشبكٍ ارتكا ازً إلٍ الشراكة بيف المؤسسات المعنية
باالرتقاء بأداء المعمـ ،ومع خبرتٍ سنغافورة وانجمت ار التٍ تضمنت مؤسسات تربية

المعمـ عضو أساسٍ فٍ الشبكة.
-

انخفضت نسبة الموافقة عمٍ أف التنمية المينية المرتكزة إلٍ المدرسة أكثر فعالية مف

غيرىا ،لدى أعضاء ىيئة التدريس إلٍ  ، 63%ووصمت نسبة الرفض إلٍ %22
وتعزى الباحثة ذلؾ إلٍ تفضيؿ أغمب أعضاء ىيئة التدريس المساىمة فٍ التنمية

المينية لممعمميف مف خالؿ مواقع مجيزة مثؿ القاعات التدريبية بمؤسسات التعميـ

العالٍ أو اإلدارات التعميمية ،وقد يرجع الرفض أيضاً إلٍ قناعة البعض بأف التنمية
المرتكزة إلٍ المدرسة ليست أكثر أنماط التنمية المينية فعالية ،فالتنمية المينية الذاتية
أو اإللكترونية قد تحظٍ باىتماـ وتفضيؿ أكبر لتخطييا حاجز الزماف والمكاف .فٍ حيف

ارتفعت نسبة الموافقة إلٍ  1,82%لدى المعمميف وىو أمر متوقع لتفضيؿ الغالبية

العظمٍ منيـ عدـ الخروج مف المدرسة ،وتالفٍ مشقة االنتقاؿ لمواقع أخرى لمتدريب،

ويتفؽ مع نتائج دراستٍ ( فاطمة بنت محمد بف سالـ  ،)2028و ( Aylsworth,

) )2012التٍ أكدت عمٍ أىمية التنمية المينية بالمدارس ومشاركة المعمميف فٍ

مجتمعات التعمـ مما يسيـ بالضرورة فٍ االرتقاء بمستوى إنجاز الطالب .
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-

تقاربت نسب االتفاؽ بيف أعضاء ىيئة التدريس والمعمميف وبمغت

2,85%و

 %2282عمٍ التوالٍ فيما يخص ثراء الخبرة الناتجة عف مشاركة معمميف مف مدارس

مختمفة فٍ شبكات مجتمعات التعمـ ،ولـ يرفض البند سوى  8,1%مف المعمميف مما
يعكس رغبة الغالبية العظمٍ فٍ تبادؿ الخبرات والتغمب عمٍ انعزاؿ النظـ المدرسية،

وىو ما يتناسب مع نتائج دراسة ) (Hill, Kirsten, 2004التٍ انتيت إلٍ أىمية

شبكات مجتمعات التعمـ فٍ تطوير األداء التدريس ،واثراء المكانة التدريسية لممعمـ.
-

يسيـ تبادؿ الممارسات المينية بيف المدارس في تحسيف تعمـ المتعمميف ،وىو ما اتفقت

عميو عينة أعضاء ىيئة التدريس بنسبة  ،%4294وكذلؾ معممٍ المدارس بنسبة

 ،%2292مما يؤكد أىمية التعاوف وتبادؿ الخبرات بيف المدارس المختمفة وليس
االكتفاء بالتفاعؿ داخؿ حدود المدرسة الواحدة.

البعد السابع :عضوية غبكة دلتنع التعله املَيى:
-

لـ يرفض أى عضو ىيئة تدريس مف العينة فكرة أف تكوف مؤسسة تربية المعمـ الواقعة

فٍ النطاؽ الجغرافٍ لممدارس المشاركة عضواً فٍ شبكة مجتمع التعمـ المينٍ ،حيث
وصمت نسبة الموافقة إلٍ  ،%7290فٍ حيف انخفضت إلٍ  %2273لدى المعمميف،
مما يشير إلٍ الحاجة إلٍ توثيؽ الروابط بيف مؤسسات تربية المعمـ والمدارس ،وتفسر

الباحثة ذلؾ بقناعة بعض معممٍ المدارس بأف دور كميات التربية ينحصر فٍ اإلعداد

قبؿ الخدمة فحسب ،باإلض افة إلٍ قصور أدوار بعض الكميات فٍ التنمية المينية

لمعممٍ المدارس أثناء الخدمة .وتتسؽ تمؾ النتائج مع خبرة انجمت ار التٍ اىتمت بالموقع
الجغرافٍ ألعضاء شبكة مجتمع التعمـ.

-

وافقت نسبة  %9282مف أعضاء ىيئة التدريس ،و %2292مف المعمميف عمٍ أف

-

وافقت نسبة  %2262فقط مف أعضاء ىيئة التدريس عمٍ وجود خصائص وسمات

تكوف المدارس الرائدة فٍ خبرتيا عضواً فٍ شبكة مجتمع التعمـ .ولـ يرفض سوى
 %623مف المعمميف مما يتسؽ مع نظرية التعمـ الشبكٍ.
مشتركة فٍ المدارس المشاركة بشبكة مجتمع التعمـ كشرط لعضوية المدارس ،ووصمت

نسبة الرفض إلٍ  % 2224وتعزى الباحثة ىذه النسبة إلٍ إمكانية االستفادة مف

المدارس الثانوية مثالً لدعـ المدارس اإلعدادية أو االبتدائية لتيسير انتقاؿ الطالب
لممراحؿ األعمٍ ،فٍ حيف ارتفعت نسبة الموافقة لدى معممٍ المدارس إلٍ %7285

لميؿ الغالبية العظمٍ إلٍ االنضماـ إلٍ مجتمع تعمـ وفؽ التخصص لالشتراؾ والتعاوف
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فٍ تبادؿ الخبرات الخاصة بتخطيط الدروس ،وبالتالٍ يفضموف وجود خصائص مشتركة

بيف المدارس المشاركة ومف ثـ لـ يرفض أى معمـ مف عينة الدراسة ىذا البند.

-

وافؽ أعضاء ىيئة التدريس بنسبة  %63ورفضوا بنسبة  %2222أف يشترط لمعضوية

توافر أعداد كا فية مف المعمميف بالمدرسة بما يتناسب مع الطالب .فٍ حيف ارتفعت
نسبة الموافقة لدى عينة المعمميف إلٍ  %7285ورفض بنسبة  %822فقط ،وتعزى
الباحثة ذلؾ إلٍ كثرة األعباء الممقاة عمٍ عاتؽ المعمميف وتكدس الجدوؿ المدرسٍ،

مما قد يعوؽ تفرغيـ لدعـ المدارس المجاورة أو تبادؿ الخبرات الخبرات المينية
والمشاركة فٍ جمسات مجتمعات التعمـ المينية ،ومف ثـ انخفضت نسبة رفض المعمميف

ليذا البند عف أعضاء ىيئة التدريس باعتبارىـ أكثر الفئات انخراطاً بالواقع الميدانٍ،
وانطالقاً مف الحرص عمٍ سير العممية التعميمية.
-

اتفقت الغالبية العظمٍ مف عين ة الدراسة عمٍ أىمية أف يكوف مديرو المدارس أعضاء
أساسييف فٍ شبكات مجتمع التعمـ بنسب موافقة  %2274بينما رفض  %22مف
أعضاء ىيئة التدريس ،وجاءت نسبة الموافقة  %9283مف المعمميف وال يوجد رفض

إطالقاً منيـ ،مما يشير إلٍ دور إدارة المدرسة فٍ دعـ شبكات مجتمعات التعمـ ،فنمط
اإلدارة السائد قد يعوؽ جيود الشراكة بيف أعضاء شبكات مجتمعات التعمـ المينية ،بؿ

وقد يرفض المدير انتقاؿ معممٍ المدرسة لعقد زيارات تبادلية بيف أعضاء المدارس

المشاركة خوفاً مف اإلخالؿ بالعممية الدراسية.

البعد اخلامظ :دوز مؤضطات تسبية املعله فى ميظومة اإلزغاد:
-

لـ يرفض أى مف أعضاء ىيئة التدريس مشاركة بعض مف ذوى الخبرة فٍ مجاؿ
مجتمعات التعمـ فٍ اجتماعات شيرية تضـ ممثميف عف المدارس المشاركة ،أو دعوة

معممٍ المدارس المشاركة فٍ شبكة مجتمع التعمـ لحضور الحمقات البحثية لمباحثيف

بمؤسسات تربية المعمـ ،وارتفعت نسبة موافقتيـ إلٍ  %4294فيما يخص االجتماعات

الشيرية ،و %2298فيما يتعمؽ بحضور المعمميف الحمقات البحثية .وقد وافؽ باإلجماع

بنسبة  %200عمٍ أىمية عقد مؤسسات تربية المعمـ بالتعاوف مع األكاديمية المينية
لممعمميف دورات لتدريب المعمميف لقيادة شبكات مجتمعات التعمـ بالمدارس ،فٍ حيف

انخفضت الموافقة عمٍ ىذا البند لدى المعمميف إلٍ  %6269ويرجع ذلؾ إلٍ حصوؿ

بعض أفراد العينة عمٍ ترقيتيـ ،باإلضافة إلٍ قصور دور األكاديمية المينية لممعمميف
فٍ تفعيؿ شبكات مجتمعات التعمـ المينية ،وىو ما دفع الباحثة إلٍ اقتراح تعاوف
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مؤسسات تربية المعمـ مع األكاديمية .وتعزى الباحثة قابمية تمؾ البنود لمتطبيؽ إلٍ
وجود شراكة فعمية بيف عدد كبير مف المدارس ومؤسسات تربية المعمـ مف خالؿ التربية

الميدانية ،باإلضافة إلٍ مشاركة معممٍ المدارس كباحثيف وطالب دراسات عميا فٍ

الحمقات البحثية التٍ تعقدىا بعض كميات التربية فٍ مواعيد تتناسب مع مواعيد عمؿ

المعمميف بعد انتياء اليوـ الدراسٍ بما ال يعوؽ سير العممية التعميمية .كما تفسر

الباحثة موافقة كافة أفراد العينة مف أعضاء ىيئة التدريس عمٍ عقد دورات تدريبية

بالتعاوف مع األكاديمية المينية لممعمميف بأنيا الجية المنوط بيا اعتماد ترقيات
المعمميف ،ومف ثـ تفتقر البرامج التدريبية المقدمة مف مؤسسات تربية المعمـ إلٍ

االعتماد مف الجية المعنية بمتطبات الترقٍ الوظيفٍ .وعمٍ الجانب اآلخر انخفضت

نسب موافقة معممٍ المدارس عمٍ البنود السابقة ،حيث وصمت نسبة االتفاؽ عمٍ

االجتماعات الشيرية إلٍ  ،%9267ورفض بنسبة  ،%7وارتفعت نسبة الرفض إلٍ

 %26بموافقة بنسبة  % 50فقط فيما يخص حضور الحمقات البحثية مما يعكس كثرة
األعباء الوظيفية التٍ تدفعيـ إلٍ تفضيؿ استضافة أعضاء ىيئة التدريس بمدارسيـ

مما يدعـ فكرة التنمية المينية المرتكزة إلٍ المدرسة .وقد يرجع ذلؾ أيضاً إلٍ ظاىرة
الدروس الخصوصية التٍ دفعت  % 50مف عينة المعمميػف إلٍ االستجابػػة بػ( ال أوافؽ

والٍ حد ما).
-

تقاربت نسب الموافقة عمٍ البنديف" تختص مؤسسات تربية المعمـ بوضع معايير
الختيار المعمميف القادة لدعـ المدارس المتجاورة" ،و" عقد برنامج تدريبٍ مكثؼ لتأىيؿ

عدد مف المعمميف( المرشديف) لقيادة شبكة مجتمع التعمـ بالمدارس المجاورة" بنسب
 ،%3296و %7290عمٍ التوالٍ مف عينة أعضاء ىيئة التدريس ،و،%7260
 %4272مف عينة المعمميف .وتفسر الباحثة انخفاض النسب لدى المعمميف عف

أعضاء ىيئة التدريس بأف فكرة شبكات مجتمعات التعمـ المينية تتطمب بناء الثقة
والقيادة الداعمة التشاركية ،باإلضافة إلٍ أف فمسفتيا قائمة عمٍ العمؿ الموجو مف

المعمميف لممعمميف .وبالتالٍ يفضؿ كثير مف المعمميف اختيار قادتيـ.
-

ظير تقارب فٍ نسب الموافقة عمٍ البند الخاص بإجراء مقابالت مع المعمميف

المشاركيف فٍ شبكات مجتمعات التعمـ بنسبة  %7266لدى أعضاء ىيئة التدريس،

و % 2282لدى المعمميف مما يعكس رغبة المعمميف فٍ التعاوف مع مؤسسات تربية
المعمـ ويشير إلٍ رغبتيـ فٍ التغيير واالرتقاء بأدائيـ مف خالؿ المشاركة فٍ شبكات

مجتمعات التعمـ.
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-

وافقت عينة أعضاء ىيئة التدريس باإلجماع بنسبة  %200عمٍ تعييف مرشد أكاديمٍ

ومرشد بحثٍ إلرشاد المعمميف مما يعكس قناعتيـ بدورىـ فٍ اإلرشاد مف خالؿ شبكات

مجتمعات التعمـ المينية ،كما وافقت عينة المعمميف بنسبة  %9283مما يشير إلٍ

حاجة المعمميف إلٍ ذوى الخبرة فٍ اإلرشاد البحثٍ وتوجيو شبكات مجتمعات التعمـ،

مما يؤكد قصور دور األكاديمية المينية لممعمميف والتوجيو الفنٍ.
-

وافؽ أعضاء ىيئة التدريس بمؤسسات تربية المعمـ بنسبة  %2298عمٍ تطوير مواد

تعميمية نظرية عامة فٍ اإلرشاد ،وبمغت نسبة موافقة المعمميف  .%5287وتفسر
الباحثة ذلؾ بافتقار كثير مف معممٍ المدارس إلٍ فنيات اإلرشاد ،خاصة فيما يتعمؽ

باإلشراؼ عمٍ الطالب المعمميف ،وبالتالٍ تظير لدييـ الحاجة إلٍ تطوير مياراتيـ مف

خالؿ أنشطة تطبيقية حوؿ فنيات اإلشراؼ ،وىو ما يفسر موافقتيـ عمٍ عقد اجتماعات
ربع سنوية لتزويد المرشديف مف معممٍ المدارس والموجييف بأحدث ما يستجد فٍ

فنيات اإلرشاد بنسبة  ،%9292فٍ حيف انخفضت موافقة أعضاء ىيئة التدريس إلٍ

.%87

البعد الطادع :دوز وشازة الرتبية والتعليه:
-

أشارت نسبة  %2274مف أعضاء ىيئة التدريس إلٍ موافقتيـ عمٍ تكميؼ الوزارة

ألكاديمية المعمميف بوضع خطة عمؿ تتضمف الخطوط اإلرشادية لشبكات مجتمعات

التعمـ بيف المدارس ،فٍ حيف ترددت نسبة  %2222باستجابة( إلٍ حد ما) وتعزى

الباحثة ذلؾ إلٍ الحاجة إلٍ نشر ثقافة شبكات مجتمعات التعمـ المينية لدى القائميف

عمٍ األكاديمية المينية لممعمميف كمتطمب أساسٍ لتنفيذ ىذا التكميؼ .وتفسر الباحثة
موافقة نسبة  %200مف المعمميف عمٍ ىذا البند إلٍ كوف األكاديمية ىٍ الجية

المنوط بيا تحديد متطمبات الترقٍ الوظيفٍ ،ومف ثـ يضمف المعمموف أف تؤخذ

مشاركتيـ فٍ شبكات مجتمعات التعمـ فٍ االعتبار عند الترقٍ.
-

وقد وافؽ أعضاء ىيئة التدريس باإلجماع عمٍ متابعة الوزارة لتنفيذ الخطوط اإلرشادية

لعمؿ شبكات مجتمعات التعمـ ،وبنسبة  %2285عمٍ تخصيص مواعيد ثابتة

لالجتماعات بيف المدارس المشاركة وىو ما يتسؽ مع السياؽ المصرى المركزى والذى

يتطمب تدخؿ الوزارة إللزاـ معممٍ المدارس باالجتماعات الدورية ،كذلؾ لـ يرفض أى مف

معممٍ المدارس متابعة الوزارة وبمغت نسبة موافقتيـ  ،%5287فٍ حيف رفضت نسبة

 % 3224منيـ فكرة المواعيد الثابتة لالجتماعات لحاجتيـ إلٍ مزيد مف المرونة فٍ
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تحديد مواعيد االجتماع وفؽ احتياجاتيـ ،باإلضافة إلٍ عدـ رغبتيـ فٍ أف تتحوؿ تمؾ

االجتماعات إلٍ روتيف مدرسٍ.
-

ارتفعت نسبة موافقة أعضاء ىيئة التدريس إلٍ  %4294فيما يخص إعداد تقرير
نصؼ سنوى عف التقدـ بالمدارس المشاركة فٍ شبكة مجتمع التعمـ مقارنة بالمدارس

غير المشاركة ،فٍ حيف انخفضت النسبة إلٍ  %75لدى المعمميف ورفض نسبة

 %3224الفكرة ويرجع ذلؾ إلٍ اختالؼ السياؽ المدرسٍ والبيئة وامكانيات كؿ مدرسة
وثقافتيا التنظيمية مما قد يترتب عميو اختالؼ مستوى التقدـ مف مدرسة ألخرى.

-

كما ارتفعت نسبة الموافقة إلٍ  %200و %9283لدى أعضاء ىيئة التدريس
والمعمميف عمٍ التوالٍ فيما يخص اعتماد الوزارة لممعمميف المرشديف بعد اجتيازىـ

لبرنامج تأىيمٍ بمؤسسات تربية المعمـ والترخيص ليـ بإرشاد أقرانيـ ،مما يعكس
الحاجة إلٍ دعـ الوزارة لنظاـ اإلرشاد بالمدارس لضماف جودة وكفاءة األداء ،وىو ما

يتسؽ مع أىداؼ مشروع إيراسموس وبروتوكوؿ التعاوف بيف وزارتٍ التعميـ العالٍ

ووزارة التربية والتعميـ.
-

وارتفعت نسب موافقة المعمميف فيما يخص تخصيص قاعة الجتماعات المعمميف بكؿ

مدرسة تتضمف جياز عرض ،وطابعة ،وأجيزة كمبيوتر ،واتاحة نقاط اتصاؿ باالنترنت

إلٍ  %5287و %2298ونسبة  %2292فيما يخص التفرغ األسبوعٍ لممعمميف

المرشديف مقارنة بأعضاء ىيئة التدريس والذيف وصمت نسب موافقتيـ إلٍ %3283

و %6279 ، %9288مما يؤكد عمٍ قصور اإلمكانيات المتاحة وضعؼ البنية
التكنولوجية ،والحاجة إلٍ تخفيؼ األعباء الممقاة عمٍ عاتؽ المعمميف بالمدارس.

وتتسؽ النسب الخاصة بيذا البند مع دراسة (نبيؿ فضؿ  )2023والتٍ تمت اإلشارة
إلييا فٍ الدراسات السابقة العربية ،والتٍ تؤكد عمٍ أىمية البنية التكنولوجية بالمدارس

وضرورة تحويؿ المدارس العادية إلٍ مجتمعات تعمـ ذكية مترابطة.
-

ولـ يرفض أى عضو مف أفراد العينة فكرة إتاحة الوزارة سبؿ التحفيز لمعممٍ المدارس،

فقد وافؽ معممٍ المدارس بنسبة  %200مما يشير إلٍ حاجتيـ إلٍ إثارة دافعيتيـ
وتحفيزىـ لممشاركة فٍ شبكات مجتمعات التعمـ ،وىو ما يتسؽ مع نتائج الدراسة

االستطالعية فٍ بداية الدراسة .كما وصمت نسبة الموافقة لدى أعضاء ىيئة التدريس

إلٍ  %4294مما يؤكد قناعتيـ بأف الدافعية لمتغيير وحدىا غير كافية الستمرار حرص
معممٍ المدارس عمٍ المشاركة.
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البعد الطابع :دوز املدازع املػازكة فى الػبكة:
-

تقاربت نسب الموافقة عمٍ البنود الثالثة األولٍ الخاصة بتشكيؿ فرؽ تعمـ مف كافة

التخصصات الدراسية ،وتنظيـ لقاءات بيف طالب المراحؿ المختمفة لنقؿ خبرتيـ وأثر

التعمـ ،ومشاركة معممٍ المدارس فٍ دعـ انتقاؿ الطالب المعمميف والمعمميف الجدد

لممينة بنسب  ،%5282 ،%9288و  %5282لدى أعضاء ىيئة التدريس ،فٍ حيف
انخفضت النسب إلٍ  ،%50 ،%6278و %4280عمٍ التوالٍ لدى المعمميف .ويشير

انخفاض موافقتيـ إلٍ  %50فيما يخص دعـ الطالب ألقرانيـ إلٍ صعوبة تحقيؽ
مجتمع التعمـ بيف الطالب فٍ أغمب المدارس إال بعد نجاح نشر ثقافة تعمـ األقراف لدى

المعمميف أوالً فٍ مرحمة اإلعداد قبؿ ،وأثناء الخدمة ومف خالؿ جيود التنمية المينية
المقدمة مف مؤسسات تربية المعمـ والوزارة.
-

وافؽ أعضاء ىيئة التدريس بنسبة  ،%2298عمٍ توثيؽ كافة أنشطة واجتماعات

شبكات مجتمعات التعمـ لمحصوؿ عمٍ اعتماد األكاديمية المينية لممعمميف ،ووصمت

نسبة موافقة المعمميف إلٍ  %2282وىو ما يتسؽ مع متطمبات ضماف جودة
المؤسسات التعميمية واعتمادىا ،حيث اعتاد معممو المدارس عمٍ توثيؽ كافة

اجتماعاتيـ وأنشطتيـ .كما تقاربت نسبة موافقة أعضاء ىيئة التدريس عمٍ استضافة
كؿ مدرسة لقاء شيرى واقتراح موضوع المقاء الخاص بمجتمع التعمـ عمٍ شبكة

التواصؿ اإللكترونٍ(  ،%6279و ،)%2285ونسبة(  ،%4272و )%2282لدى
معممٍ المدارس.

-

لـ يرفض أي مف أعضاء العينة فكرة التعاوف فٍ صياغة مشروع بحثٍ لحؿ المشكالت

المدرسية وتطوير مواد تعميمية ارتكا ازً إلٍ ممارسة اإلرشاد فٍ السياؽ المدرسٍ ،حيث
بمغت نسبتا موافقة أعضاء ىيئة التدريس عمٍ البنديف  %2298و ، %3296ونسبتا
موافقة المعمميف  %6294و %5287وىو ما يتوافؽ مع نظرية التعمـ الشبكٍ التٍ

ترتكز إلٍ ابتكار المعرفة واالستقصاء وصوالً إلٍ تعميمات ونتائج يمكف مشاركتيا لحؿ
المشكالت المدرسية.

البعد الجامً :أمناط غبكات دلتنعات التعله املَيية:
-

تقاربت نسب الموافقة عمٍ األنماط المختمفة لشبكات مجتمعات التعمـ لدى عينة

أعضاء ىيئة التدريس مما يعكس الحرص عمٍ أف تتشكؿ الشبكة وفقاً لرغبات وميوؿ
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المعمميف واىتماماتيـ وتوجياتيـ المينية .فقد وافقت نسبة  %3283عمٍ تشكيؿ

مجتمعات تعمـ وفقاً لمتخصص ،ولكف جاءت نسبة رفض  %23عمٍ وجود شبكة لكؿ
تخصص عمٍ مستوى المدرسة الواحدة ،مما يشير إلٍ الرغبة فٍ تبادؿ الخبرات بيف
المدارس المختمفة .وعمٍ العكس مف ذلؾ ،ارتفعت نسبة موافقة المعمميف إلٍ %5287
عمٍ التخصص فٍ مجتمع التعمـ ،ولـ يرفض أى معمـ وجود شبكة لكؿ تخصص عمٍ

مستوى المدرسة ،وارتفعت نسبة الموافقة إلٍ  .%9292وتفسر الباحثة ذلؾ بتفضيؿ

الغالبية مف المعمميف التعاوف فٍ التخصص داخؿ المدرسة بدالً مف تحمؿ مشقة
االنتقاؿ إلٍ مدارس أخرى مما قد ييدر الوقت المخصص لتخطيط الدروس مثالً.
-

وافقت نسبة  %9288مف أعضاء ىيئة التدريس عمٍ فكرة شبكة مجتمع تعمـ

-

تقاربت نسبة الموافقة عمٍ وجود شبكات مجتمعات تعمـ مرتكزة إلٍ أولويات الوزارة مع

التخصص الواحد بيف المدارس المتجاورة ،وانخفضت موافقة المعمميف إلٍ .%7285

وجود شبكات ترتكز إلٍ االىتمامات المينية المشتركة ،حيث وصمت إلٍ ،%5282

و %3283لدى أعضاء ىيئة التدريس ،و %9283و %2292لدى المعمميف .فٍ حيف
انخفضت نسبة موافقة أعضاء ىيئة التدريس عمٍ الشبكات المرتكزة إلٍ األدوار المينية

إلٍ  ،%3259وبمغت موافقة المعمميف فٍ ىذا الصدد  .%4280وتشير تمؾ النتائج إلٍ
حرص العينة عمٍ اتساؽ جيودىا وتوجياتيا المينية مع أولويات الوزارة ،باإلضافة إلٍ

توجو أعضاء ىيئة التدريس إلٍ أف ترتكز شبكات مجتمعات التعمـ المينية إلٍ أدوار

المعمميف فحسب واىتماماتيـ المينية ،كأولوية أكثر مف االىتماـ بغيرىـ مف العامميف،
واإلدارييف واالخصائٍ النفسٍ واالجتماعٍ عمٍ سبيؿ المثاؿ ،فٍ حيف ارتفعت نسبة

موافقة المعمميف لقناعتيـ بأف كافة أعضاء المجتمع المدرسٍ بحاجة إلٍ تبادؿ الخبرات

المعرفية بما يتسؽ مع النظريات االجتماعية فٍ التعمـ.
-

وافقت نسبة  6,79%مف أعضاء ىيئة التدريس ،و %2282مف المعمميف عمٍ أف
تختص المدارس الحاصمة عمٍ االعتماد بدعـ المدارس التٍ لـ تنجح فٍ الحصوؿ

عميو ،مما يعكس توافؽ توجو عينة الدراسة مع أولويات الوزارة االستراتيجية.

-

تتفؽ نتائج موافقة عينة أعضاء ىيئة التدريس بنسبة  %2285والمعمميف بنسبة

 % 75عمٍ مشاركة المدارس الواقعة فٍ نفس النطاؽ الجغرافٍ فٍ شبكة مجتمع التعمـ
مع خبرة انجمت ار والتٍ أشارت إلٍ تفضيؿ التوزيع الجغرافٍ لممدارس لتيسير انتقاؿ

المعمميف ،وتفسر الباحثة رفض المعمميف بنسبة  %3224بتفضيؿ بعض المعمميف

اختيار أقرب المدارس لمساكنيـ فٍ حاؿ كوف أماكف عمميـ بعيدة عف المسكف ،وقد
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يرجع ذلؾ أيضاً إلٍ المنافسة بيف المدارس وبعضيا البعض فٍ اإلدارة التعميمية
الواحدة ،مما يجعؿ العالقات بيف المعمميف تتضمف التنافس حرصاً عمٍ التميز أكثر مف

التعاوف وتبادؿ الخبرات.

البعد التاضع :إدازة غبكات دلتنعات التعله املَيية:
-

أدى افتقار المدارس المصرية إلٍ اإلمكانيات التكنولوجية والدعـ اإللكترونٍ مف الوزارة
إلٍ ارتفاع نسب موافقة أعضاء ىيئة التدريس عمٍ البنود الخاصة بالبعد التاسع بنسب

 ،%2298 ،%3296 ،%3296 ،%200وكذلؾ المعمميف بنسب ،%9283 ،%6294
 % 9283 ،%3289بدوف رفض مف أى عضو مما يؤكد الحاجة إلٍ اإلدارة المركزية
لشبكات مجتمعات التعمـ المينية لضماف استمراريتيا ودعـ البنية التكنولوجية بالمدارس

بما ييسر التواصؿ الفعاؿ بيف أعضاء الشبكة.

البعد العاغس :التكييه ومتابعة األداء:
-

وافقت نسبة  %87مف أعضاء ىيئة التدريس عمٍ تحميؿ احتياجات المتعمميف بشكؿ
دورى لتحديث االىتمامات المينية التٍ ترتكز إلييا اجتماعات المعمميف ،كما وافقت

العينة باإلجماع عمٍ االرتكاز إلٍ تمؾ االحتياجات مف جانب أعضاء مؤسسات تربية

المعمـ .كما وافقت نسبة  %9288عمٍ قياـ مؤسسات تربية المعمـ بعمؿ زيارات ربع

سنوية لتقييـ أداء شبكات التعمـ ،فٍ حيف رفضت نسبة  %8224استطالع رأى

المتعمميف حوؿ تطور أداء المعمميف نظ ارً الفتقار نسبة كبيرة منيـ لثقافة وميارة النقد
الموضوعٍ والتقييـ .وأخي ارً وافقت نسبة  %87عمٍ عقد مؤتمر مرتيف سنوياً
بمؤسسات تربية المعمـ لعرض إنجازات المعمميف بمجتمع التعمـ الشبكٍ .فٍ حيف

ارتفعت نسب الموافقة لدى عينة المعمميف بنسب  ،%6294و %4296فٍ تحميؿ

االحتياجات واالرتكاز إلييا ،وىو أمر منطقٍ نتاج مركزية الق اررات الوزارية التٍ غالباً ما
تفتقر إلٍ االرتكاز الحتياجات المعمميف اعتماداً عمٍ التطوير مف أعمٍ إلٍ أسفؿ.

وتقاربت نسب الموافقة عمٍ البنود الخاصة بعقد زيارات ربع سنوية وعقد مؤتمر مرتيف

سنوياً مع عينة أعضاء ىيئة التدريس ،حيث وصمت إلٍ  %4280و .%9283فٍ حيف
لـ يرفض أى معمـ فكرة استطالع رأى المتعمميف ،مما يعكس الثقة فٍ تحسف أدائيـ

بالمشاركة.
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تصور مقترح لشبكات مجتمعات التعمـ المينية فٍ المدارس المصرية
فيما يمٍ عرض لمصورة النيائية لمتصور المقترح واألبعاد بمحاورىا المختمفة القابمة لمتطبيؽ مف وجية نظر عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس
وعدد مف معممٍ المدارس المصرية ،ويعبر الشكؿ التالٍ عف التصور المقترح:
وسارة التزبيت والتعليم
األكاديميت المهنيت للمعلمين

ﺍإلطﺎﺭ ﺍﻟﺘشريﻌﻰ

مرشد بحثٍ وأكاديمٍ

الزائذةواعتماد المرشديف
متابعة
المذرست
فى خبزتها

مجتمع تعلم
تخصصى

تخصص

أدوار مهنيت

اهتماماث مهنيت
اهتماماث
مهنيت

مذرست

المصدر :إعداد الباحثة.

ﺍﻟبﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘكﻨﻮﻟﻮجﻴﺔ

مؤسساث تزبيت المعلم
( كلياث التزبيت)

شكؿ رقـ(  )2التصور المقترح

أدوار
مهنيت

تخصص

اهتماماث
مهنيت
مذرست

أدوار
مهنيت

قد استفادت الباحثة فٍ صياغتيا ليذا التصور مف :اإلطار النظرى لمدراسة ،والخبرة األجنبية
لدولتٍ سنغافورة وانجمت ار ،والدراسة المقارنة وجوانب التميز المستفادة ،وواقع التوجو
نحو شبكات مجتمعات التعمـ المينية فٍ مصر ،ونتائج الدراسة الميدانية الستطالع

الرأى حوؿ قابمية التصور لمتطبيؽ .ويتضمف التصور المقترح المحاور التالية:
 -2أىداؼ التصور المقترح.

 -2منطمقات التصور المقترح.

 -3مكونات وآليات تنفيذ كؿ مكوف فٍ التصور المقترح.

 -4التحديات التٍ تواجو تطبيؽ التصور المقترح مف واقع نتائج الدراسة الميدانية.
أىداؼ التصور المقترح:

ييدؼ التصور المقترح إلٍ تطبيؽ شبكات مجتمعات التعمـ المينية بالمدارس المصرية

بما يسيـ فٍ تحقيؽ األىداؼ التالية:
-

االرتقاء باألداء المينٍ لمعممٍ المدارس فيما يخص التخصص العممٍ ،واألدوار المينية

-

تعزيز جيود الشراكة بيف المدارس ومؤسسات تربية المعمـ بما يسيـ فٍ تقميص الفجوة

-

تحسيف مستوى اإلنجاز والتحصيؿ الدراسٍ لطالب المدارس مف خالؿ انعكاس تطور

والميارات العامة.

بيف الجانب النظرى والتطبيقٍ وتحسيف المدارس.

األداء المينٍ لممعمميف عمٍ الطالب وتمكيف الباحثيف بكميات التربية مف النزوؿ إلٍ

الواقع الميدانٍ لإلسياـ فٍ حؿ مشكالتو عف طريؽ المشروعات البحثية المختمفة.

ميطلكات التصوز املكرتح:

فيما يمٍ عدد مف المنطمقات التٍ تتطمب التوجو نحو تطبيؽ التصور المقترح:
-

توجو وزارة التربية والتعميـ نحو تفعيؿ التنمية المينية المرتكزة إلٍ المدرسة والتٍ تسيـ

-

انعزاؿ النظـ المدرسية وضعؼ جيود الشراكة بينيا وبيف مؤسسات تربية المعمـ.

فٍ االرتقاء بالنمو المينٍ لممعمميف.
-

توجو الييئات الدولية نحو دعـ وتمويؿ المشروعات الداعمة لجيود التنمية المينية

-

الحاجة إلٍ تفعيؿ دور البحث العممٍ فٍ حؿ المشكالت المدرسية فٍ الواقع الميدانٍ.

بالمدارس ومنيا مشروعات االتحاد األوروبٍ.
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-

أىمية مشاركة كافة الجيات المعنية باالرتقاء بأداء المعمـ مينياً ومنيا األكاديمية
المينية لممعمميف فٍ تحسيف النمو المينٍ وأداء المعمميف.

إف التعميـ قضية أمف قومٍ ،ومف ثـ تظير أىمية شبكات مجتمعات التعمـ المينية

والتٍ ال تستيدؼ المعمـ فحسب ،وانما عضو ىيئة التدريس ،والباحث ،والطالب المعمـ،
وطالب المدارس ،والمرشد التربوى ........وغيرىا مف عناصر المنظومة التعميمية.

مكوىات وآليات تيفير كل مكوٌ فى التصوز املكرتح:
يتكوف التصور المقترح مف المحاور التالية:

أوالً :اإلطار التشريعٍ.
ثانياً :مجتمعات التعمـ المينية داخؿ المدارس.

ثالثاً :فمسفة شبكات مجتمعات التعمـ المينية خارج المدارس.
رابعاً :عضوية شبكة مجتمع التعمـ المينٍ.
خامساً :دور مؤسسات تربية المعمـ فٍ منظومة اإلرشاد.
سادساً :دور وزارة التربية والتعميـ.

سابعاً :دور المدارس المشاركة فٍ الشبكة.
ثامناً :أنماط شبكات مجتمعات التعمـ المينية.

تاسعاً :إدارة شبكات مجتمعات التعمـ المينية.
عاش ارً :التقييـ ومتابعة األداء.

ويتضمف كؿ محور عدد مف اآلليات والمتطمبات الالزمة لتطبيؽ شبكات مجتمعات التعمـ
المينية.

أوالً :اإلطاز التػسيعى:
لكٍ يتحقؽ التزاـ المدارس المصرية بالمشاركة فٍ شبكات مجتمعات التعمـ المينية،

البد مف أخذ البنود اآلتية فٍ االعتبار:

-

أف تختص األكاديمية المينية لممعمميف باعتماد مشاركة المعمميف فٍ دعـ المدارس

المجاورة وتعزيز جيود التنمية المينية ألقرانيـ كجزء مف متطمبات الترقٍ الوظيفٍ

لضماف التزاميـ بالمشاركة فٍ شبكات مجتمعات التعمـ المينية.
-

توقيع اتفاقية تعاوف بيف وزارة التربية والتعميـ ومؤسسات تربية المعمـ لدعـ التعاوف بيف

المدارس المختمفة فٍ البحث والتنمية المينية.
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-

صياغة الئحة تنفيذية لشبكات مجتمعات التعمـ بالمدارس

-

إصدار قرار وزارى ممزـ بمشاركة المدارس المتجاورة فٍ شبكة مجتمع تعمـ تتضمف

-

إصدار قرار وزارى بتخفيؼ العبء التدريسٍ لممعمميف القادة الداعميف لممدارس المجاورة

اجتماعات دورية شيرياً بيف معممٍ المدارس لتبادؿ الخبرات والدعـ المدرسٍ.
بشبكات مجتمعات التعمـ.

ثاىياً :دلتنعات التعله املَيية داخل املدازع:
لكٍ يتـ تطبيؽ شبكات مجتمعات التعمـ بيف المدارس المختمفة ،البد مف تفعيؿ

مجتمعات التعمـ داخؿ المدارس أوال مف خالؿ اإلجراءات التالية:
-

تخصيص ساعتيف شيرياً الجتماعات معممٍ التخصص الواحد بقيادة وتوجيو كوادر
برنامج المعمموف أوالً لمناقشة المشكالت الخاصة بالتخصص واقتراح الحموؿ المناسبة،

-

تخصيص اجتماع شيرى لمعممٍ التخصصات المختمفة فٍ حاؿ رغبة معممٍ

-

اشتراؾ معممٍ التخصص الواحد فٍ تخطيط الدروس واعداد التجارب المعممية لتبادؿ

باإلضافة إلٍ تناوؿ كافة األمور المرتبطة بالتخصص.

التخصصات لوجود اىتمامات مشتركة بينيـ تتطمب اجتماعات شيرية.

الخبرات المختمفة مما يسيـ فٍ االقتصاد فٍ الوقت والجيد المبذوؿ فٍ إعداد األنشطة

المختمفة والمواد التعميمية لمدروس.
-

نقؿ ثقافة مجتمعات التعمـ لطالب المرحمة الثانوية مف خالؿ عقد لقاء شيرى بينيـ

وبيف أقرانيـ مف طالب المراحؿ األدنٍ فٍ السمـ التعميمٍ داخؿ المدرسة الواحدة لتقديـ

الدعـ الخاص بالتأىب لممرحمة الثانوية ،وكيفية االختيار مف بيف التخصصات المختمفة

بما يتفؽ مع ميوليـ واتجاىاتيـ ،باإلضافة إلٍ توعيتيـ بالنظاـ الثانوى الجديد.
-

تخصيص لقاءات شيرية بيف المعمميف ذوى الخبرة والطالب المعمميف بمؤسسات تربية

المعمـ لتأىيميـ لالنتقاؿ لممينة ،وتتضمف تمؾ المقاءات نقؿ خبرة المعمميف حديثٍ

التعييف لدعـ االنتقاؿ نحو الممارسة الفعمية لممينة مف خالؿ مجتمع تعمـ المعمميف

الجدد.
-

استخداـ الوسائؿ التكنولوجية والتقنيات الحديثة فٍ تيسير التواصؿ بيف معممٍ مجتمع

التعمـ الواحد مثؿ تطبيؽ اإلدمودو أو المنتديات التعميمية ،حتٍ يتمكف معممو المدارس
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مف استمرار التواصؿ وتبادؿ الخبرات فٍ ظؿ ضيؽ الوقت المتاح لالجتماعات وتبادؿ

الزيارات لتزايد األعباء التدريسية ،وفٍ فترات االمتحانات.

ثالجاً :فلطفة غبكات دلتنعات التعله املَيية خازز املدازع:
ترتكز فمسفة شبكات مجتمعات التعمـ خارج المدارس إلٍ ما يمٍ:

-

تبنٍ رؤية ورسالة واضحة ومعمنة ومتفؽ عمييا بيف أعضاء المدارس المشاركة فٍ

-

التعمـ ال يقتصر عمٍ المعمميف فحسب وانما يتـ التعمـ بيف المتعمميف وأقرانيـ والقادة

شبكة مجتمع التعمـ.

ونظرائيـ بالمدارس األخرى ،فال تقتصر المشاركة فٍ الشبكات عمٍ المعمميف فحسب،

وانما الطالب المعمميف ،والمديريف ،والقيادات باإلدارات التعميمية ،واالخصائييف النفسييف
واالجتماعييف.....إلخ.

-

لكٍ يتحقؽ االرتقاء بأداء المعمميف ،البد أف يوجو التطوير مف المعمميف أنفسيـ بإرشاد

-

التنمية المينية المرتكزة إلٍ المدرسة أكثر فعالية مف غيرىا ،حيث يفضؿ أف توجو

-

تفيد شبكات مجتمعات التعمـ التٍ تضـ معمميف مف مدارس مختمفة فٍ زيادة خبراتيـ.

واشراؼ مؤسسات تربية المعمـ ،أى بناء عمٍ االحتياجات الفعمية لمعممٍ المدارس.
جيود التنمية المينية مف المعمـ لصالح المعمـ ارتكا ازً إلٍ موقع العمؿ بالمدرسة.
-

يسيـ تبادؿ الممارسات المينية بيف المدارس في تحسيف تعمـ المتعمميف ،فمف خالؿ

إثراء خب ارت المعمميف بمشاركتيـ فٍ الشبكات ،فإف ىذه الخبرات الجديدة تنعكس عمٍ
أداء المعمـ مع تالميذه ،ومف ثـ يتحسف مستوى اإلنجاز الفعمٍ لممتعمميف.

زابعاً :عضوية غبكة دلتنع التعله املَيى:

لكٍ تتحقؽ فعالية واستمرارية المشاركة فٍ شبكات مجتمعات التعمـ المينية ،يشترط

لمعضوية فٍ الشبكة ما يمٍ:

-

أف تكوف مؤسسة تربية المعمـ الواقعة فٍ النطاؽ الجغرافٍ لممدارس المشاركة عضواً
فٍ شبكة مجتمع التعمـ المينٍ وذلؾ لضماف استمرارية ومواظبة تقديـ الدعـ واإلرشاد

-

أف تكوف المدارس الرائدة فٍ خبرتيا عضواً فٍ شبكة مجتمع التعمـ حتٍ تقوـ بدعـ
المدارس األخرى فٍ المجاالت المختمفة ،عمٍ سبيؿ المثاؿ :مشاركة المدارس المعتمدة

مف أعضاء ىيئة التدريس بمؤسسات تربية المعمـ.
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مف الييئة القومية لتقديـ الدعـ لممدارس التٍ لـ تتمكف مف ضماف جودة أدائيا

والحصوؿ عمٍ االعتماد.
-

يشترط لعضوية المدارس وجود خصائص وسمات مشتركة فٍ المدارس المشاركة بشبكة

-

يشترط لمعضوية توافر أعداد كافية مف المعمميف بالمدرسة بما يتناسب مع الطالب ،حتٍ

مجتمع التعمـ حتٍ يمكف تبنٍ رؤية وأىداؼ مشتركة لشبكة مجتمع التعمـ.

ال يؤثر تبادؿ الزيارات اإلرشادية بيف المدارس المشاركة فٍ الشبكة عمٍ سير العممية

التعميمية.
-

أف يكوف مديرو المدارس أعضاء أساسييف فٍ شبكات مجتمع التعمـ ،فنجاح شبكات

مجتمعات التعمـ المينية يتطمب الدعـ الكامؿ مف القيادات اإلدارية بما ييسر تفرغ

المعمميف لحضور االجتماعات وخروجيـ لدعـ المدارس األخرى.

خامطاً :دوز مؤضطات تسبية املعله فى ميظومة اإلزغاد:

يتطب نجاح منظومة اإلرشاد مشاركة مؤسسات تربية المعمـ مف خالؿ قياميا باألدوار

التالية:
-

مشاركة بعض أعضاء ىيئة التدريس بمؤسسات تربية المعمـ ذوى الخبرة فٍ مجاؿ

-

دعوة معممٍ المدارس المشاركة فٍ شبكة مجتمع التعمـ لحضور الحمقات البحثية

مجتمعات التعمـ فٍ اجتماعات شيرية تضـ ممثميف عف المدارس المشاركة.

لمباحثيف بمؤسسات تربية المعمـ بعد انتياء اليوـ الدراسٍ بما ال يعوؽ سير العممية

التعميمية.
-

تنظيـ مؤسسات تربية المعمـ حمقات بحثية بالمدارس التٍ يتعذر عمٍ معممييا الحضور

-

تعقد مؤسسات تربية المعمـ بالتعاوف مع األكاديمية المينية لممعمميف دورات لتدريب

بالجامعة لكثرة األعباء الوظيفية.

المعمميف لقيادة شبكات مجتمعات التعمـ بالمدارس ،عمٍ أف يتـ التنسيؽ العتبار تمؾ

الدورات ضمف متطمبات الترقٍ الوظيفٍ لممعمميف ،ومف متطمبات اإلشراؼ عمٍ طالب

التربية الميدانية بالمدارس.
-

تختص مؤسسات تربية المعمـ بوضع معايير الختيار المعمميف القادة لدعـ المدارس

-

عقد برنامج تدريبٍ مكثؼ لتأىيؿ عدد مف المعمميف( المرشديف) لقيادة شبكة مجتمع

المتجاورة.

التعمـ بالمدارس المجاورة مف خالؿ دبموـ جامعٍ مدتو عاـ واحد فٍ اإلرشاد التربوى.
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-

إجراء مقابالت مع المعمميف المشاركيف فٍ شبكة مجتمع التعمـ لمتابعة وتقييـ نظاـ

-

تعييف مرشد أكاديمٍ مف مؤسسات تربية المعمـ مف ذوى الخبرة فٍ مجاؿ مجتمعات

اإلرشاد التربوى.

التعمـ لدعـ المرشديف بالمدارس وتوجيييـ فيما يخص آليات اإلرشاد ،واجراءاتو،
ومتابعتو وتقييمو.

-

تعي يف مرشد بحثٍ إلرشاد المعمميف فيما يخص البحوث داخؿ الشبكات مف خالؿ
تزويدىـ بآليات البحث العممٍ ،وتمكينيـ مف تطبيؽ بحوث الفعؿ لحؿ المشكالت

المدرسية.
-

قياـ أعضاء ىيئة التدريس بمؤسسات تربية المعمـ بتطوير مواد تعميمية نظرية عامة

فٍ اإلرشاد كدليؿ موجو ومرشد يسيـ فٍ تحديد الخطوط اإلرشادية لتمكيف المعمميف مف

تطوير مواد تعميمية خاصة بيـ ارتكا ازً إلٍ البيئة المدرسية.
-

عقد اجتماعات ربع سنوية لتزويد المرشديف مف معممٍ المدارس والموجييف بأحدث ما

يستجد فٍ فنيات اإلرشاد.

ضادضاً :دوز وشازة الرتبية والتعليه:

تقترح الدراسة أف تتمثؿ أدوار وزارة التربية والتعميـ فيما يمٍ:
-

نشر ثقافة شبكات مجتمعات التعمـ لدى العامميف باألكاديمية المينية لممعمميف مف خالؿ

مرور كافة العامميف ببرنامج تدريبٍ ينتيٍ بتكميؼ أكاديمية المعمميف بوضع خطة عمؿ

تتضمف الخطوط اإلرشادية لشبكات مجتمعات التعمـ بيف المدارس لضماف وقياس انتقاؿ

أثر التدريب.
-

متابعة تنفيذ الخطوط اإلرشادية لعمؿ شبكات مجتمعات التعمـ وفؽ السياؽ الخاص

-

تخصيص مواعيد ثابتة لالجتماعات بيف المدارس المشاركة ،وىو ما يتسؽ مع أىداؼ

بالمدارس المتجاورة واحتياجاتيا الفعمية.

مشروع إيراسموس وبروتوكوؿ التعاوف بيف وزارتٍ التعميـ العالٍ ووزارة التربية والتعميـ .

.
-

إعداد تقرير نصؼ سنوى عف التقدـ بالمدارس المشاركة فٍ شبكة مجتمع التعمـ مقارنة

-

اعتماد المعمميف المرشديف ككوادر مسؤولة عف منظومة اإلرشاد بالمدارس المشاركة فٍ

بالمدارس غير المشاركة.

الشبكات بعد اجتيازىـ لبرنامج تأىيمٍ بمؤسسات تربية المعمـ والترخيص ليـ بإرشاد أقرانيـ.
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-

تخصيص قاعة الجتماعات المعمميف بكؿ مدرسة تتضمف جياز عرض ،وطابعة ،وأجيزة

كمبيوتر ،بما ييسر عقد ورش عمؿ بيف المعمميف وأقرانيـ وتنمية مياراتيـ البحثية مف

خالؿ توظيؼ تمؾ االجتماعات لحؿ المشكالت المينية والمدرسية.
-

إتاحة نقاط اتصاؿ باالنترنت لتمكيف المعمميف مف التواصؿ اإللكترونٍ ورفع المواد
التعميمية عمٍ الشبكة ،حيث أف كثرة األعباء الممقاة عمٍ عاتؽ المعمميف قد تحوؿ دوف

انتظاميـ فٍ االجتماعات الدورية ،خاصة تمؾ التٍ تتطمب تبادؿ الزيارات بيف المدارس

المشاركة.
●

تفريغ المعمميف األ وائؿ بما يعادؿ ساعة أسبوعياً إلرشاد أعضاء شبكة مجتمع التعمـ فٍ
التخصص ،ويوـ واحد شيريا لحضور اجتماع إرشادى عمٍ مستوى المدارس المشاركة.
توفير سبؿ التحفيز لتحسيف األداء المينٍ وتعميـ األقراف مف خالؿ:

اعتبار المشاركة فٍ اجتماعات شبكات مجتمعات التعمـ ضمف متطمبات الترقٍ الوظيفٍ

لممعمميف الجدد.

● تضميف بنود خاصة بالمشاركة فٍ اجتماعات شبكات مجتمعات التعمـ فٍ استمارة تقييـ
طالب التربية الميدانية.

● إتاحة خدمات مدفوعة مسبقاً وممولة مف الوزارة لممعمميف الخبراء المرشديف مثؿ العالج
المجانٍ ،تخفيضات عمٍ المواصالت العامة ،والمشتريات ،ووسائؿ الترفيو....إلخ.

ضابعاً :دوز املدازع املػازكة فى الػبكة:

يتمثؿ دور المدارس المشاركة فٍ الشبكة فيما يمٍ:

-

تشكيؿ فرؽ تعمـ مف كافة التخصصات الدراسية بالمدرسة وفؽ معايير تحددىا مؤسسات

-

تنظيـ لقاءات بيف طالب المراحؿ الدراسية األعمٍ( الثانوية مثالً) وأقرانيـ فٍ المراحؿ
الدراسية األدنٍ داخؿ المدرسة الواحدة لنشر ثقافة تعمـ األقراف مف خالؿ لقاءات تتضمف

-

مشاركة معممٍ المدارس المختمفة فٍ دعـ انتقاؿ الطالب المعمميف والمعمميف الجدد

تربية المعمـ مف خالؿ المرشد األكاديمٍ لشبكة مجتمع التعمـ.

نقؿ خبرة التأىب لممرحمة الثانوية وتخصصاتيا المختمفة ،واحاطتيـ بالنظاـ الجديد مثالً.

لممينة مف خالؿ عقد جمسات عمؿ حوؿ السنة األولٍ لاللتحاؽ بالمينة وحقوؽ

وواجبات المعمـ ،عمٍ أف يشارؾ الطالب المعمميف فٍ المقاءات الشيرية لشبكة مجتمع

التعمـ.
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-

توثيؽ كافة أنشطة واجتماعات شبكات مجتمعات التعمـ باعتبارىا مف متطمبات الحصوؿ

عمٍ اعتماد األكاديمية المينية لممعمميف،مف خالؿ بورتفوليو يتضمف محاضر

االجتماعات ،والخطط السنوية لورش العمؿ واالجتماعات موثقة ومعتمدة مف وحدة

التدريب والتطوير ،مع اعتبار تمؾ الوثائؽ متطمب الستيفاء معايير ضماف الجودة.
-

قياـ كؿ مدرسة مشاركة باستضافة لقاء شيرى لشبكة مجتمع التعمـ عمٍ أف تختص كؿ

-

قياـ كؿ مدرسة باقتراح موضوع االجتماع عمٍ شبكة التواصؿ اإللكترونية لصياغة خطة

-

التعاوف فٍ صياغة مشروع بحثٍ لحؿ المشكالت المدرسية وعرض النتائج فٍ المؤتمر

مدرسة بمشاركة جوانب التميز لدييا مع المدارس األخرى.

سنوية الجتماعات شبكة مجتمع التعمـ فٍ بداية كؿ عاـ دراسٍ.

السنوى لمؤسسات تربية المعمـ ،مع تشكيؿ لجنة لتحكيـ البحوث ونشرىا بمجمة كميات

التربية.
-

قياـ المعمميف المرشديف بالمدارس بتطوير مواد تعميمية خاصة بواقع ممارسة اإلرشاد
مستمدة مف السياؽ المدرسٍ ،تتضمف إطار نظرى تـ إعداده بالتعاوف مع أعضاء ىيئة

التدريس ،وجانب تطبيقٍ يتضمف أنشطة وتجارب واقعية مستمدة مف الممارسة الفعمية.

ثامياً :أمناط غبكات دلتنعات التعله املَيية:

ي قترح أف تتنوع أنماط شبكات مجتمعات التعمـ المينية ،حتٍ تتحقؽ االستفادة القصوى

مف تبادؿ الخبرات المختمفة والتعمـ بيف المعمميف ،ولكٍ يتحقؽ ذلؾ ،فقد اتفقت عينة

الدراسة عمٍ المقترحات التالية:

-

أف تتضمف كؿ مدرسة مجتمعات تعمـ وفقاً لمتخصص الدراسٍ ترتكز إلٍ التخطيط
التعاونٍ لمدروس والمواد التعميمية ،واالشتراؾ فٍ إعداد التجارب المعممية بما يسيـ فٍ

-

يتضمف كؿ تخصص شبكة مف مجتمعات التعمـ عمٍ مستوى المدرسة الواحدة ،عمٍ

تقميص الوقت ،والجيد والكمفة.

سبيؿ المثاؿ :مجتمع التعمـ المرتكز إلٍ التخصص قد يتضمف شبكة خاصة بالوسائؿ

التعميمية ،وأخرى خاصة بتقييـ المحتوى الدراسٍ ،وشبكة ثالثة مرتكزة إلٍ بحوث

لتطوير التخصص....إلخ.
-

يتضمف كؿ تخصص شبكة مف مجتمعات التعمـ عمٍ مستوى المدارس المتجاورة فٍ
نطاؽ اإلدارة التعميمية تتعاوف فيما بينيا إلثراء التخصص.
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-

تشكيؿ شبكة مجتمع تعمـ مرتكز إلٍ أولويات وزارة التربية والتعميـ وفؽ االستراتيجية

-

أف تكوف االىتمامات المينية المشتركة محور اىتماـ شبكة مجتمعات التعمـ بيف

-

أف يكوف محور مجتمع التعمـ الشبكٍ بيف معممٍ المدارس ىو األدوار المينية لممعمـ

القومية لمتعميـ.
المدارس.

-

مثالً ،أو األخصائٍ االجتماعٍ ،أو مسؤوؿ الجودة ،أو اإلدارييف....الخ.
تختص المدارس الحاصمة عمٍ االعتماد بدعـ المدارس التٍ لـ تنجح فٍ الحصوؿ

-

مشاركة المدارس الواقعة فٍ نفس النطاؽ الجغرافٍ فٍ شبكة مجتمع التعمـ لتيسير

عميو.

انتقاؿ المعمميف بيف المدارس ،باإلضافة إلٍ التشارؾ فٍ االىتمامات البيئية

والمجتمعية.

تاضعاً :إدازة غبكات دلتنعات التعله املَيية:

تتطمب إدارة شبكات مجتمعات التعمـ المينية اإلجراءات التالية:

-

تختص وزارة التربية والتعميـ بدعـ منظومة اإلدارة اإللكترونية لشبكات مجتمعات التعمـ
مف خالؿ إتاحة المواد التعميمية عبر موقع الوزارة ،وتخصيص أكواد لمعممٍ المدارس

المشاركة فٍ الشبكة لرفع أنشطتيـ وخططيـ عمٍ الموقع بما يتيح التواصؿ الفعاؿ مع

المرشديف التربوييف مف مؤسسات تربية المعمـ ومعممٍ المدارس المعتمديف مف
األكاديمية المينية.

-

إتاحة االىتمامات المينية الخاصة بكؿ مجتمع تعمـ مدرسٍ عبر مدونة إلكترونية تابعة

-

يتشكؿ مجمس إدارة لشبكة مجتمع التعمـ عمٍ مستوى اإلدارة التعميمية مكوف مف عضو

لموزارة إلدارة التشبيؾ بيف المدارس المختمفة.

ىيئة تدريس( مرشد أكاديمٍ) وآخر( مرشد بحثٍ) مف مؤسسات تربية المعمـ ،ومعمـ

أوؿ كمنسؽ عف كؿ مدرسة ،وعضو مف األكاديمية المينية لممعمميف ،ومنسؽ مف
اإلدارة التعميمية ،عمٍ أف يعقد اجتماع مجمس إدارة ربع سنوى لمناقشة سير العمؿ

بشبكة مجتمعات التعمـ ،وما تـ إنجازه مف الخطة السنوية.
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عاغساً :التكييه ومتابعة األداء:

يتضمف التقييـ ومتابعة األداء ما يمٍ:

-

تحميؿ احتياجات المتعمميف بشكؿ دورى لتحديث االىتمامات المينية التٍ ترتكز إلييا

اجتماعات المعمميف ،ومواكبة تمؾ االحتياجات مف خالؿ اجتماعات شبكات مجتمعات

التعمـ.
-

تختص مؤسسات تربية المعمـ بعمؿ زيارات ربع سنوية لتقييـ أداء شبكات مجتمعات

التعمـ مف خالؿ عقد مقابالت مع إدارة المدارس ،واستطالع رأى المعمميف ،وجمع األدلة

والشواىد مف محاضر اجتماعات ،وتوثيؽ لمزيارات التبادلية ،واستطالع رأى بعض

الطالب وأولياء األمور لمكشؼ عف مدى تطور أداء المعمـ بعد اندماجو فٍ شبكة

مجتمع التعمـ.

-

عقد مؤتمر مرتيف سنوياً بمؤسسات تربية المعمـ لعرض إنجازات المعمميف بمجتمع
التعمـ الشبكٍ ،والمخرجات البحثية لشبكات مجتمعات التعمـ.

التشديات التى توادُ تطبيل التصوز املكرتح مً واقع ىتائر الدزاضة امليداىية:

ساىمت الدراسة الميدانية فٍ التأكد مف قابمية التصور المقترح لمتطبيؽ فٍ السياؽ

المجتمعٍ المصرى وذلؾ مف خالؿ استطالع رأى عينة مف معممٍ المدارس وأعضاء

ىيئة التدريس بمؤسسات تربية المعمـ .وبالرغـ مف ذلؾ فقد استنبطت الباحثة بعض
التحديات التٍ قد تواجو التصور المقترح عند تطبيقو ،وذلؾ مف خالؿ التناقض بيف

نسب الموافقة عمٍ بعض البنود بيف المعمميف وأعضاء ىيئة التدريس ،أو وجود نسبة

رفض بسيطة ولكنيا قد تؤثر بشكؿ ما .وتتمثؿ تمؾ التحديات فيما يمٍ:

-

االفتقار إلٍ دعـ صانعٍ السياسات فٍ تطبيؽ اإلطار التشريعٍ ،وترى الباحثة أف
متابعة الوزارة إلنجازات المشروعات الممولة مف االتحاد األوروبٍ فيما يخص التنمية

المينية بالمدارس ،وخاصة مشروع إيراسموس "الشراكة بيف الجامعة والمدرسة لبناء

مجتمعات األقراف لممتعمميف" ،ومخرجات برنامج( المعمموف أوالً) قد يسيـ فٍ ضماف
الحصوؿ عمٍ نتائج إيجابية ومثمرة مف تطبيؽ التصور المقترح ،مما يحقؽ الدعـ

الكامؿ مف صانعٍ السياسات.
-

قصور دور األكاديمية المينية لممعمميف فٍ دعـ ومتابعة منظومة اإلرشاد بالمدارس،
وتقترح الباحثة أف يعيف منسؽ مف األكاديمية لمتابعة منظومة اإلرشاد لمجموعة مف

المدارس وفؽ التوزيع الجغرافٍ.
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-

قد يشكؿ التوجيو الفنٍ عائقاً فٍ تطبيؽ التصور المقترح نتيجة ضعؼ الوعٍ بأدوار
اإلشراؼ التربوى ،وتقترح الباحثة اعتبار شرط المرور بدبموـ تربوى فٍ اإلشراؼ التربوى

-

التنافس بيف المدارس وغيرىا مف المدارس المتجاورة مما قد يمثؿ عامؿ ىدـ لكافة

بكميات التربية متطمب أساسٍ لترقية الموجو الفنٍ.

جيود الدعـ بيف المدارس وبعضيا فيما يخص مجتمعات التعمـ المينية ،ويقترح فٍ ىذا

الجانب تقديـ وسائؿ تحفيز لممدارس المشاركة فٍ شبكات مجتمعات التعمـ <

-

الثقافة التنظيمة السائدة فٍ المدارس وقناعة المعمـ بأف وزارة التربية والتعميـ ،أو كميات
التربية ،أو األكاديمية المينية ىٍ المصدر لمتنمية المينية ،وتقترح الباحثة تنظيـ ندوات

توعية لنشر ثقافة التنمية المينية المرتكزة إلٍ المدرسة والتعمـ الذاتٍ.
-

صعوبة التعاوف بيف معممٍ التخصصات المختمفة فٍ شبكة مجتمع التعمـ ،ويقترح فٍ
ىذا الصدد البدء بتحميؿ احتياجات لممدارس وتشكيؿ شبكة مجتمع تعمـ ترتكز إلٍ

االىتمامات المشتركة.
-

التمويؿ الخاص بدعـ البنية التكنولوجية بالمدارس لتيسير سبؿ التواصؿ بيف كافة
أعضاء شبكة مجتمع التعمـ ،ويقترح لمتغمب عمٍ ىذا التحدى البدء بتجييز إحدى

الم دارس عمٍ أف تكوف مركز الجتماعات شبكة مجتمع التعمـ ،باإلضافة إلٍ تخصيص

رسوـ الشتراؾ معممٍ المدارس فٍ الشبكة نظير منحيـ إفادة بذلؾ كمتطمب لمترقٍ

الوظيفٍ ،عمٍ أف يتـ توجيو تمؾ الرسوـ لدعـ البنية التكنولوجية بالمدارس المشاركة.

-

قصور بعض مؤسسات تربية المعمـ فٍ المتابعة واإلشراؼ عمٍ شبكات مجتمعات التعمـ
المينية ،لذا تظير الحاجة إلٍ وضع آلية مف وزارة التعميـ العالٍ لتحفيز مشاركة كميات

التربية فٍ شبكات مجتمعات التعمـ بما يسيـ فٍ تأىيميا لالعتماد ،ومشاركة أعضاء

ىيئة التدريس كنشاط بحثٍ ومجتمعٍ يتـ إدراجو فٍ ممؼ الترقية ،واحتسابو ضمف

الساعات التدريسية.
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املسادع:
-

شعباف أحمد محمد ىمؿ( " )2023مجتمعات التعمـ بمدارس التعميـ العاـ بمصر  :دراسة

-

عمرو صالح عبد الفتاح أبو زيد( .)2022بناء مجتمعات التعمـ المعرفٍ الشبكٍ وأثرىا

-

فاطمة بنت محمد بف سالـ(  .)2028تﻄبيﻖ مجتمعاﺕ ﺍلتعمﻢ ﺍلمينية ًﺩًﺭىا فٍ ﺭفع

تحميمية "  ،رسالة دكتوراه ،كمية التربية  ،جامعة دمنيور.

عمٍ معممٍ العموـ ،مجمة كمية التربية ،الفيوـ ،العدد(  ،)22ديسمبر.

مستﻮٌ ﺍلتحصيﻞ ﺍلﺪﺭﺍسٍ لمﻄالﺏ ،ﺩﺭﺍساﺕ عﺮبية في ﺍلتﺮبية ًعمﻢ ﺍلنفﺲ  -العدد(
 )97مايو،ﺍلسعﻮﺩية.

-

فيفٍ أحمد توفيؽ(  .)2027سيناريو مستقبمي لتفعيؿ مجتمعات التعمـ بمدارس التعميـ

العاـ بمحافظة سوىاج ،المجمة التربوية ػ العدد السابع واألربعوف ػ يناير  ،2027كمية

التربية ،جامعة سوىاج.
-

مذكرة تفاىـ بيف وزارة التربية والتعميـ ،ووزارة التعميـ العالٍ ومعيد الشرؽ األوسط

-

محمد أحمد حسيف ناصؼ(  .)2022مجتمعات التعمـ كمدخؿ إلصالح مدارس التعميـ

لمتعميـ العالٍ بالجامعة األمريكية(  .)2027القاىرة.
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