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 صــاملمخ

يات ة من تطبيقات مجتمعات الممارسة بالوالهدفت الدراسة الحالية إلى االستفاد
لتحقيق التنمية المهنية لممعممين فى مصر بما يتماشي مع  المتحدة األمريكية وأستراليا؛

واشتمل عمى ، طبيعة المجتمع المصري ، واستخدمت الدراسة الحالية المنهج المقارن 
عبلقتها بالتنمية المهنية  وطبيعة، اإلطار النظري لمجتمعات الممارسة  : ةالخطوات التالي

لتحقيق التنمية المهنية ؛ برز مبلمح تطبيقات مجتمعات الممارسة ألممعممين ، وعرض 
 هلممعممين فى الواليات المتحدة األمريكية واستراليا ، تبل ذلك التحميل المقارنة لبيان أوجه الشب

براز الجهود المصرية المبذولة  المهنية لممعممين فى ضوء لتحقيق التنمية ؛ واالختبلف ، وا 
 مجتمعات الممارسة ، واشتممت الخطوة األخيرة عمى النتائج واإلجراءات المقترحة.  

 . التنمية المهنية، مجتمعات الممارسة  :الكممات المفتاحية 

Abstract 

The main objective of the study is to benefit from Applying 

Communities of Practices in United State of America and Australia to 

Achievement Professional Development for Teacher in the Arab 

Republic of Egypt. 

To Achieve this Purpose, the Research Used the Comparative Approach, 

According to this Approach the research Follow the Following Steps, Starting 

with the Clarifying the Theoretical Framework of Communities of Practice, 

and the Nature of the relationship Between the Communities of Practice and 

the Professional Development for teachers, then the research presented the 

most Prominent features of the Implementation of communities of Practice in 

United State of America and Australia, this was followed by a step in the 

Comparative analysis to Explain Similarities and Differences, the last step 

included the results and Proposed Procedures.   

Key words: communities of practice, professional development.  
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 اخلطٕٚ األٔل٘ : اإلطار العاً لمدراسٛ 

 :  أٔاًل : املكدوٛ

؛ لتعزيببز قيمببة المؤسسببات التعميميببة ؛  أصبببحت التنميببة المهنيببة لممعمببم ضببرورة ممحببة 
التنميبة المهنيبة  أنلمواجهة التحديات التي فرضتها التطبورات العمميبة والتكنولوجيبة ، وخاصبة 

دى الحيبباة ، فببالمعمم ال يسببتطيع أن يكمببل حياتببه لممعمببم تقببوم عمببى فكببرة الببتعمم المسببتمر مبب
ذا  المهنيببة معتمببدًا عمببى مببا اكتسبببه مببن معببارف ومهببارات فببى إعببداد، قبببل مزاولببة المهنببة ، وا 

التعباون وبنباء عبلقبات "هم معايير التنمية المهنيبة لممعممبين نجبد أنهبا تؤكبد عمبى أتطرقنا إلى 
ليبباء األمببور ومنظمبات المجتمببع بهببدف دعببم قويبة بببين المعممببين وزمبلئهبم فببى العمببل وببين أو 

فهبى تقبوم  ، مجتمعات الممارسة ه، وهو ما ترتكز عمي(1)تعمم الطبلب ، وبناء مجتمعات التعمم"
أساسببًا عمببي فكببرة الببتعمم فببى السببياق االجتمبباعي ، حيببث تتضببمن مجموعببة مببن األفببراد الببذين 

البتعمم  ةبينهم باستمرار ، لمواصبميتقاسمون الخبرات واألفكار حول موضوع معين ويتم التفاعل 
من بعضهم البعض ، وبمرور الوقت تعمل هذ، التفاعبلت والعبلقات المتبادلة عمى بنباء معرفبة 

؛ لذا  يحدث البتعمم و يبتم توليبد المعرفبة بشبكل رئيسبي مبن خببلل (2)مشتركة والشعور بالهوية 
ة ببين مجتمعببات البتعمم ومجتمعببات الحبوار والتفاعبل بببين األفبراد ، هببذا باإلضبافة إلبى أن العبلقبب

بينمبا ينمبى  ،الممارسة عبلقة تكامميبة " فبالفرد المبتعمم يكتسبب المعرفبة عببر مجتمعبات البتعمم 
 .(3)مهاراته وقدراته المهنية من خبلل مجتمعات الممارسة ، وبذلك يكمل كل منهما اآلخر "

فبببتن تطبيقهبببا فبببى ونظبببرًا العتمببباد مجتمعبببات الممارسبببة عمبببى فكبببرة البببتعمم والتعببباون 
المؤسسبات التعميميببة يببؤدى دورًا أساسببيًا فببى التنميببة المهنيبة لممعمببم " حيببث تقببوم عمببى وضببع 
المعرفة موضع التنفيذ من خبلل االنخراط فى الممارسة العممية داخل مجتمع الممارسين ، كمبا 

لجببودة تببوفر مجتمعببات الممارسببة القائمببة عمببى اسببتخدام التكنولوجيببا فببرص تعميميببة عاليببة ا
(،هببذا باإلضببافة إلببى مببا 4خاصببة لممعممببين مببن بيئببات جخرافيببة مختمفببة وبعيببدة عببن بعضببها" )

واستكشباف  ، والتسباؤالت ، واألفكبار، وداعمة لممعممين، لمشاركة المبوارد  ةتوفر، من بيئة آمن
وكيفية العمل عمى حمها مبن خببلل تشبكيل التزامبات مشبتركة لمعمبل معبًا ، مدى فهم المشكبلت 

 (.5لتحسين المستمر )وا
فقبد تختمبف فبى الحجبم و النبوع سبواء كانبت ، وتتخذ مجتمعبات الممارسبة العديبد مبن األشبكال 

، (6)أو ميبر رسبمية  وجهًا لوجه أو عبر اإلنترنبت ، و قبد تكبون متجانسبة أو ميبر متجانسبة رسبمية
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اصبر أساسبية عن ةوعمى الرمم من اختبلف أنواع مجتمعبات الممارسبة إال إنهبا تتكبون مبن  بل ب
 :   (7)هى

  :Domain اجملاه
فمجتمبع الممارسبة ال ينشبن مبن ، ويم ل الجانب المعرفي الذى تتقارب فيبه أفكبار األفبراد 

 ولكنه يبنى من خبلل مجموعة من األفراد لهم اهتمامات وقضايا مشتركة.، تجمعات عشوائية 
 :   Community اجملتىع

ن مع بعضبهم الببعض ، وهبذا التفاعبل يكبون يشير إلى مجموعة من الممارسين يتفاعمو
 .  جه أو من خبلل البيئة االفتراضيةمن خبلل المقاببلت وجهًا لو 

 :    Practice املىارسٛ
ويصببببح لبببديهم مبببوارد وأدوار محبببددة، ، ن يشبببارك األفبببراد فبببى ممارسبببات معينبببة أتعنبببى 

 .  ية الراجعةالتخذو راتهم ومهاراتهم كما يتبادلون خب، ويتبادلون الخطط واألنشطة 
ونظرا ألهمية مجتمعات الممارسة ودورها فى التنميبة المهنيبة لممعمبم ،فقبد سبعت العديبد 

فبرص التنميبة المهنيبة لممعممبين ، ففبي  ةتاحمن الدول إلى تصميم وبناء مجتمعات ممارسة إل 
 األمريكية تم بنباء مجتمبع ممارسبة لمعممبي المرحمبة المتوسبطة فبى مدرسبتي المتحدة  الواليات

بواليببة تقببع فببى جنببوب   Bayside Middle, Creek hollowسببايد وكريببك هولببو  يبا
، الواليبببات المتحبببدة األمريكيبببة ، بهبببدف دعبببم النمبببو المهنبببي لممعممبببين بالمرحمبببة المتوسبببطة 

وكيفيبة تطبيبق المبنهج الشبامل ، ،  فبى ممارسباتهم التدريسبية اوتدريبهم عمى دمبج التكنولوجيب
 بامن مبن وال ،والسابع ،الصف السادس ارسة من  المدراء ومعمميتمع الممويتكون أعضاء مج
الدراسببببات  –العمببببوم  –الرياضببببيات  –فنببببون المخببببة  –المخببببة االنجميزيببببة المببببواد األساسببببية )

(، هببذا باإلضببافة إلببى وجببود ميسببر مسببئول عببن تببوفير العناصببر األساسببية لنجبباح االجتماعيببة
م البببعض بخببرض التنميببة المهنيببة مببرتين مجتمببع الممارسببة ،وقببد التقببي المعممببون مببع بعضببه

أسابيع وجهًا لوجه ، وعقب ذلك كان هناك لقاءات عببر االنترنبت لمتواصبل  ةأسبوعيا لمدة أربع
 .(8)والتنمية المهنية 

 :   (9)وتضمنت جمسات التنمية المهنية أهداف محددة تتم ل فيما يمي 
 ج الشبباممة التببى تسببتفيد مببن الهببدف األول : يقببوم المعمببم بتحديببد المجبباالت فببى المنبباه

التكامبببل التقنبببي ، وقبببد سبببمح هبببذا التحديبببد لممعممبببين ببببالتفكير فبببى كيفيبببة اسبببتخدام 
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التكنولوجيببا الحدي ببة مببع المببنهج الدراسببي المفببروض ، والخببرض مببن ذلببك تطببوير أداء 
 المعممين وكفاءتهم في استخدام الكمبيوتر كنداة تعميمية. 

  : ن القدرة الكافيبة عمبى اسبتخدام تطبيقبات التكنولوجيبا ن يكتسب المعمموأالهدف ال اني
واستكشاف كيفية السماح لمطبلب ببحبث المبواد عمبى االنترنبت بشبكل مو بوق باسبتخدام 

 أنشطة التصفح الموجهة. 
 الهبببدف ال البببث : يقبببوم المعممبببون بتصبببميم خطبببة تعاونيبببة لمجبببالين مبببن الموضبببوعات، 

 .  ج التكنولوجيا فى هذ، الخطةمع دموتتناول أيضًا المنهج الشامل الجديد 
لتحقيببق تمببك األهببداف مببن خبببلل  مبباني ؛وقببد عمببل أعضبباء مجتمببع الممارسببة سببويًا 

بعبد االنتهباء مبن تحقيبق أهبداف _ دقيقة ، وقد أعرب المعممون  40مدة كل جمسة ، جمسات 
ن يسببتخدموا أعببن المهببارات الجديببدة التببي تعمموهببا ، وكيببف اسببتطاعوا _ مجتمببع الممارسببة 

، وقبباموا بعمببل خطببة تعاونيببة بكيفيببة دمببج التكنولوجيببا فببى ك ببر إنتاجيببةأبطريقببة  التكنولوجيببا
   .المنهج الجديد فى مجالين مختمفين

قامببت وزارة التعمببيم والطفولببة المبكببرة فببى ممبببورن بواليببة فيكتوريببا عببام : وفببى اسببتراليا 
والدراسبببات ال قافيبببة ،لبببى التنميبببة المهنيبببة لمعممبببي المخبببات م بتقامبببة مشبببروع يهبببدف إ 2011

فبببى المبببدارس االبتدائيبببة  التحسبببين وتطبببوير ممارسببباتهم التدريسبببية القائمبببة عمبببى التكنولوجيببب؛
 .  ال انويةو 

 –الصبينية ممًا من معممي المخات األسبيوية )مع 41فتم بناء مجتمع ممارسة مكون من 
بحيبث يوجبد واحبد ،فائقبة أكاديميين تبم اختيبارهم بعنايبة  6( ، االندوسية –اليابانية  –الكورية 

مسببئولين مببن وزارة التعمببيم والطفولببة المبكببرة  2مببنهم متخصببص فببى نفببس تخصببص المعمببم ، 
 . م 2011فترة من يناير حتى ديسمبر ،واستمر مجتمع الممارسة فى ال

حيببث بببدأ العببام بببالمعممين وهببم يكتبببون أهببداف ،بببدأ مجتمببع الممارسببة أواًل وجهببًا لوجببه 
طط الدروس ، وتصميم األنشطة الجديدة ، وشراء األدوات المتنقمة وذلبك المشروعات لديهم وخ

ن لمتبدريب فبى يلتحقيق الدعم الناجح لممدخل التدريسي الحديث ، وقام المعممون بحضبور يبوم
التكنولوجيبا ،   اسبتخدامإحدى الجامعات المحمية حول الطرق والمبداخل التدريسبية الحدي بة فبى 

المهببارات الفنيببة والتقنيببة  الكتسبباب؛كببز يعببرض صببورًا متحركببة ن فببى مر يوحضببروا أيضببًا يببوم
حصبببل ،فبببى التبببدريس  ا( أسببببوع40اتببببع ذلبببك )،و لمتعامبببل مبببع األدوات واألجهبببزة التكنولوجيبببة 
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خبللها المعممون عمى الدعم الكامل من خبلل الشبكات االجتماعية واالستفادة مبن األكباديميين 
كمنصة تعميمية مجانيبة تسبتخدم كبل  Edmond ةمنصوتبادل الخبرات معهم ، كما تم اختيار 

لبدعم تعممهبم ونمبوهم المهنبي ، كمبا تبم بنباء مجتمعبات ممارسبة ؛الوسائل السبمعية والبصبرية 
ويتواصببموا إلكترونيببًا مببع  ،يمببيبلتإن يرسببموا أن مببن خبللهببا وعبببر اإلنترنببت اسببتطاع المعممبب

لعببرض  ؛نيخببرى فببى الجامعببة لمببدة يببومو فببى نهايببة العببام تقابببل المعممببون مببرة أ،األكبباديميين 
ويضبمن  ،وكتاببة تقريبر عبن أعمبالهم تأعمالهم التى قاموا بها خبلل العبام فبى صبورة فيبديوها

حيث يتمقون الدعم البلزم مما يبدفعهم لبلسبتمرار فبى  ،ذلك استدامة المشروع بالنسبة لممعممين
 .(10)والنمو المهني فى السنوات القادمة،العمل االبتكاري 

جبل التنميبة أمى الصعيد المحمي تبذل جمهورية مصر العربية العديد من الجهبود مبن وع
المهنية لممعمم ، وظهر ذلبك مبن خببلل إنشباء األكاديميبة المهنيبة لممعممبين ببالقرار الجمهبوري 

والخبباص  م 2007لسببنة  155،وذلببك بعببد صببدور القببانون رقببم م  2008لسببنة  129رقببم 
والببذي نببص عمببى إنشبباء هيئببة عامببة تسببمي األكاديميببة المهنيببة ،حكببام قببانون التعمببيم أبتعببديل 

ويكببون مقرهببا مدينببة  ،وتتبببع وزيببر التعمببيم ،لممعممببين تكببون لهببا الشخصببية االعتباريببة العامببة
 . (11)ولها فروع فى جميع أنحاء الجمهورية ،القاهرة 

ومهباراتهم ،واالرتقباء بقبدراتهم  ،حيث تهدف إلى التنمية المهنية ألعضباء هيئبة التعمبيم 
ؤدى إلى رفبع مسبتوى العمميبة التعميميبة واألكاديميبة مبن خببلل القيبام بمبا يبصورة مستمرة بما 

 :  (12)يمي
 لتحقيق التنمية المهنية ألعضاء هيئة التعميم.  ؛إعداد البرامج التدريبية البلزمة  -

 .  يةوضع الخطط والسياسات واآلليات ومعايير الجودة الخاصة بالبرامج التدريب -

 المشاركة فى وضع المعايير البلزمة لجودة أداء أعضاء هيئة التعميم وتطويرها.  -

لبلرتقباء بباألداء المهنبي ألعضباء هيئبة  ؛دعم وحدات التدريب والتقويم فبى المبدارس  -
 التعميم.

لمواكببه  ؛وهذا يؤكد مدى سعى الدولة المصرية لمنهوض بنداء المعمم وتنميته مهنيبا 
وتحسبين تعممهبم ومسبتوى تحصبيمهم  ،جبات الطببلب المتنوعبةومواجهة احتيا ،العصر

   الدراسى.
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 ثاًٌٗا : وشكمٛ الدراسٛ : 

ال أن هنباك إرمم سعى األكاديميبة المهنيبة لممعممبين لتحقيبق التنميبة المهنيبة لممعممبين 
 :(13)بعض أوجه القصور منها 

حتياجبببات وضببعف االسببتجابة السببريعة ال،بببرامج التببدريب ميببدانيًا  أ ببرميبباب قيبباس  -
 الميدان. 

 مياب عنصر التدريب عمى مستوى المدرسة رمم وجود وحدة التدريب بها.  -

 .  ممين فى تصميم البرامج التدريبيةندرة اشتراك المع -

 .  وانخفاض المستوى التخصصي لممعمم،  تقميدية برامج التدريب المقدمة لممعمم -

 :(14)هذا باإلضافة إلى 
وتوظيفهببا فببى ، لتعمببيم عمببى اسببتخدام تكنولوجيببا ا الك يببر مببن المعممببين ميببر قببادرين -

 .  أنشطة المنهج

وقبدراتهم عمبى ، وجود نسبة كبيرة من المعممين مير التربويين مما يؤ ر عمبى أدائهبم  -
   .استخدام موضوعات المنهج فى تنمية مهارات ومستوى التحصيل لدى الطبلب

 :   التاليؤال الرئيس تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عمى السوفى ضوء ما سبق 

كيبببف يمكبببن االسبببتفادة مبببن تطبيقبببات مجتمعبببات الممارسبببة بالواليبببات المتحبببدة األمريكيبببة 
 واستراليا فى تحقيق التنمية المهنية لممعممين فى مصر ؟

 :   ويمكن صيامة السؤال الرئيس السابق في األسئمة الفرعية التالية 
يببات التربويببة المعاصببرة مببن حيببث بمببا األسببس النظريببة لمجتمعببات الممارسببة فببى األد -

 ؟األنواع ( –الخصائص  –المفهوم  –النشنة )
فببي األدبيببات  مارسببة والتنميببة المهنيببة لممعممببينمببا طبيعببة العبلقببة بببين مجتمعببات الم -

 ؟ التربوية المعاصرة

ببببرز مبلمبببح تطبيقبببات مجتمعبببات الممارسبببة لتحقيبببق التنميبببة المهنيبببة لممعممبببين أمبببا  -
 ؟  مريكية واسترالياألبالواليات المتحدة ا

واالختبلف بين تطبيقات مجتمعبات الممارسبة لتحقيبق التنميبة المهنيبة  هما أوجه الشب -
 ؟ يات المتحدة األمريكية واستراليالممعممين بالوال
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ممعممبببين فبببى ضبببوء مببا واقبببع الجهبببود المصبببرية المبذولبببة لتحقيبببق التنميبببة المهنيبببة ل -
 ؟ مجتمعات الممارسة

حبة التبى تسبهم فبي  تحقيبق التنميبة المهنيبة لممعممبين فبى مصبر ما اإلجراءات المقتر  -
 ؟يات المتحدة األمريكية واستراليافي ضوء مجتمعات الممارسة بالوال

 :ثالجًا : أِداف الدراسٛ 

 .  التربوية المعاصرة التعرف عمى األسس النظرية لمجتمعات الممارسة فى األدبيات -
فبي  ينلممارسبة والتنميبة المهنيبة لممعممبالتعرف عمبى طبيعبة العبلقبة ببين مجتمعبات ا -

 .  األدبيات التربوية المعاصرة

لتحقيببق التنميببة المهنيببة لممعممببين   ؛مبلمببح تطبيقببات مجتمعببات الممارسببة  أبببرزرصببد  -
 .  يات المتحدة األمريكية واستراليابالوال

ى فب لتحقيق التنميبة المهنيبة لممعممبين؛ الوقوف عمى واقع الجهود المصرية المبذولة  -
 .  الممارسة اتضوء مجتمع

إحببداث التنميببة المهنيببة لممعممببين فببى مصببر فببى وضببع إجببراءات مقترحببة تسببهم فببي  -
 .  يات المتحدة األمريكية واسترالياضوء تطبيقات مجتمعات الممارسة بالوال

 :رابعًا : أِىٗٛ الدراسٛ 

و يقببًا تكتسببب الدراسببة الراهنببة أهميتهببا مببن خبببلل تناولهببا موضببوعًا يببرتبط ارتباطببًا  -
لتحقيبق أهبداف عمميبة  ؛وتدريببه المسبتمر، وضرورة تنهيمه ، بالمعمم ودور، وأهميته 

 .  عمم وذلك عن طريق مجتمع الممارسةالتعميم والت
ن ممارسبببة البببتعمم هبببو المصبببدر أالقناعبببة المتزايبببدة مبببن قببببل األفبببراد والمؤسسبببات  -

 .  لتحقيق التميز والنهوض المجتمعي ؛األساسي

لتحقيبق ؛ممبب دول العبالم أاستجابة متواضعة لما تحرص عميه اآلن  تعد هذ، الدراسة -
، قاسبم المعرفبة وت، وتببادل الخببرات ، التنمية المهنية المسبتدامة مبن خببلل التعباون 

 .  ونشرها وتبادلها
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 :خاوشًا : وٍّر الدراسٛ 

مجبببرد تجميبببع تسبببير الدراسبببة الحاليبببة وفقبببًا لممبببنهج المقبببارن البببذي ال يقتصبببر عمبببى " 
إنما يقبوم عمبى  مومات أو بيانات وصفية أو إحصائية عن نظام لمتعميم أو نظامين أو أك ر ،مع

 وأطرهببا،ضببوء خمفياتهببا  تحميببل هببذ، البيانببات أو المعمومببات عببن الببنظم التعميميببة المختمفببة فببي
بقصبد اكتشباف العوامبل واألسبباب  ،والتاريخية ،والسياسية ،وال قافية ،واالجتماعية،االقتصادية 

 ، والتي فرضت حمبواًل معينبة لمشبكبلت تربويبة واحبدةتبدو بالصورة التى هى عميها هاجعمت لتيا
"(15). 

 :  وفى ضوء ذلك تسير الدراسة عمى النحو التالي
جمع المعمومات والبيانات والمعطيات التربوية المتعمقة بمجتمعات الممارسة من حيبث  -

 وأنواعها وخصائصها. ،ومفهومها ، نشنتها 
 .  ينلممارسة والتنمية المهنية لممعممطبيعة العبلقة بين مجتمعات اعرض ل -

لتحقيببق التنميببة المهنيببة لممعممببين ؛مبلمببح تطبيقببات مجتمعببات الممارسببة  أبببرزرصببد  -
 .  يات المتحدة األمريكية واستراليابالوال

لتحقيببق التنميببة ؛واالخببتبلف بببين تطبيقببات مجتمعببات الممارسببة  هتحميببل أوجببه الشببب -
 .  األمريكية واستراليالممعممين بالواليات المتحدة المهنية 

الوصول إلى إجراءات مقترحة تسهم فبى تحقيبق التنميبة المهنيبة لممعممبين فبى مصبر  -
 .يات المتحدة األمريكية واستراليافى ضوء تطبيقات مجتمعات الممارسة بالوال

 سادسًا : سدٔد الدراسٛ :

 تقتصر الدراسة عمى الحدود التالية :
 دٔد املٕوٕيٗٛ : احل -1

نظببرًا  ؛صببر الدراسببة الحاليببة عمببى التنميببة المهنيببة لممعممببين بمببدارس التعمببيم العببامتتق
، والمعمومبات الحدي بة ، قبدر مناسبب مبن المعبارف  هألهمية هذ، المراحل فبى إعبداد طالبب لديب

تبزداد ومتمكن من المهارات األساسية التى قد تساعد، فيمبا بعبد عمبى البتعمم البذاتي فبى عصبر 
 و االنخبراطأ ،عمبى مواصبمة التعمبيم الجبامعي اليكبون قبادر  ؛فيه التنافسية وتتجبدد فيبه المعرفبة 

 .  فى سوق العمل
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 دٔه املكارٌٛ :  -2

 الٕالٖات املتشدٚ األورٖكٗٛ  -أ

، تسعى الواليات المتحدة األمريكية جاهدة إلى نشر  قافبة التحسبين المسبتمر لممعممبين 
-2018حيبباة وقببد ظهببر ذلببك فببى خطتهببا اإلسببتراتيجية فببى الفتببرة مببن ودعببم تعممهببم مببدى ال

والجهببود ،ن مببن أهببم أهببدافها اإلسببتراتيجية دعببم جهببود الدولببة أحيببث أكببدت عمببى م  2022
وذلبك  ،لتعمم لجميع الطبلب من الصف األول إلى الصف ال اني عشبرالتحسين نتائج ؛المحمية 

،  قبرانن فبرص البتعمم التعباوني والبتعمم مبن األمن خبلل بناء مجتمعات الممارسة التى تعبزز مب
وتسببباعد المعممبببين عمبببى االسبببتفادة مبببن الخببببرات والممارسبببات الجيبببدة المتنوعبببة مبببن بعضبببهم 

 .   (16)البعض " 
 اسرتالٗا:-ب

ببببين دول منظمبببة  PISAتعتببببر اسبببتراليا مبببن أوائبببل البببدول فبببى أداء االختببببار البببدولي 
دة لتحقيبق العدالبة والجبودة فبى التعمبيم ، كمبا تتمتبع وتسبعى جاهب،لمتنميبة  االقتصباديالتعاون 

ومعممببين مهيئببين جيببدًا لمهنببة ،وقيببادة تربويبة قويببة ،المبدارس االسببترالية ببيئببات تعمببم إيجابيببة 
حيبببث هبببدف المي ببباق ،التبببدريس ، واهتمبببت اسبببتراليا اهتمامبببًا كبيبببرًا بتحسبببين جبببودة التبببدريس 

إلى التحسبين المسبتمر لمهنبة م  2010مدارس عام االسترالي لمتعمم المهني لممعممين وقادة ال
مجبباالت  ةت المعببايير المهنيببة االسببترالية لممعمببم جببودة التببدريس عبببر  بل ببمببالتببدريس، كمببا دع
 –المشبباركة المهنيببة ( وأربببع مراحببل مهنيببة )خببريج  –الممارسببة المهنيببة  –)المعرفببة المهنيببة 

 .(17)قائد(  –عالي اإلنجاز  –بارع 
 :ات الدراسٛ سابعًا : وصطمش

   Communities of Practice:  دلتىعات املىارسٛ
تعرف مجتمعات الممارسة بننها:" شبكة اجتماعية مستمرة من األفراد الذين يسعون إلبى 

وخبببرات مببن خبببلل الممارسببة ،ومعتقببدات ،تطببوير القاعببدة المعرفيببة لهببم بمببا يمتمكببون مببن قببيم 
 .(18)المشتركة والمشروعات المشتركة" 

 ءبشبيف أيضًا بننها: مجموعة من األفراد الذين يشتركون فى االهتمبام أو الشبخف وتعر 
 إلى البتعمم وفبق السبياق االجتمباعيوتهدف  ،(19)حساس واضح بالهدف إولديهم ، ما يفعمونه 
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ورمببة حقيقيبة فبى ، وتطوير العبلقات ببين األفبراد مبن خببلل التفاعبل معبًا وفبق رؤيبة مشبتركة 
 .(20)المشكبلت  ةومواجه، التعمم 

يمكن تعريف مجتمعات الممارسة لممعممين إجرائيا بننها : مجموعة مبن المعممبين البذين 
م ببل ، يتشبباركون االهتمببام حببول مجموعببة مببن القضببايا والمشببكبلت المتعمقببة بمجببال عممهببم 

 ؛وطبرق التبدريس تاسبتراتيجياط الدروس ، و مناقشة المناهج ، وتقويم عمل الطبلب ، و تخطي
م بكببل مببا هببو جديببد فببى نطبباق التخصببص ، ويسببعون باسببتمرار إلببى تعميببق معببارفهم لئللمببا

األمبر البذي يسباعد عمبى تحقيبق  ،وخبراتهم فى مجبال اهتمامباتهم مبن خببلل التفاعبل المسبتمر
   .التنمية المهنية المستمرة لهم

   Professional Development:  التٍىٗٛ املٍّٗٛ
مميبة المنظمبة التبى ينبتج عنهبا تخييبرات فبى ممارسبات تعرف التنمية المهنيبة بننهبا :"الع

 .(21)وتحسينات فى مخرجات تعمم الطبلب"، المعمم 
وتعرف أيضًا بننها :"العممية التى تتضمن مجموعة مبن اإلجبراءات المخططبة والمنظمبة، 
، والتببى ينببتج عنهببا النمببو المهنببي لممعممببين متمبب بًل فببى زيببادة وتحسببين مببا لببديهم مببن معببارف 

واالقتنبباع ، واتجاهبباتهم نحببو قبببول الوظيفببة ، ومسببئولياتهم المهنيببة ، ات تتعمببق بعممهببم ومهببار 
 .  (22)والقيام بواجباتها"، بنهميتها 

 :ثاوًٍا : الدراسات الشابكٛ 

يتم عرض الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة من األحبدث إلبى األقبدم بدايبة 
 نبية عمى النحو اآلتي :سات األجبالدراسات العربية ،  م الدرا

 :الدراسات العربٗٛ 

( إميــاُ ٔىــاٜ  اوــن الشــٗد ســرب : دراســٛ وكارٌــٛ جملتىعــات املىارســٛ لــٜ داوعــات بعــ  الــدٔه     1)

 : (23األدٍبٗٛ ٔإوكاٌٗٛ اإللادٚ وٍّا لٜ وصر )

برز مبلمح تطبيقات مجتمعات الممارسبة فبى جامعبات أهدفت الدراسة إلى االستفادة من 
بالجامعببات  ةلتطبيببق مجتمعببات الممارسبب؛ ألجنبيببة فببى وضببع إجببراءات مقترحببة بعببض الببدول ا

وسبببارت الدراسبببة وفبببق هبببذا المبببنهج فبببى ،المصبببرية ، واسبببتخدمت الدراسبببة المبببنهج المقبببارن 
ببدأت باإلطبار العبام لمدراسبة ،  بم توضبيح األسباس الفكبري لمجتمعبات ،مجموعة من الخطبوات 

امعبات مبن خببلل توضبيح دورهبا فبى التنميبة المهنيبة ، وطبيعة عبلقتها بتطبوير الج،الممارسة 
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براز مبلمبح تطبيقبات مجتمعبات الممارسبة  دارة المعرفة فى الجامعات ، وا  والتعمم االلكتروني ، وا 
وتضبمنت الخطبوة األخيبرة اإلجبراءات  ،وجنوب إفريقيا، واستراليا ، فى كل من الواليات المتحدة 

ى الجامعبات المصبرية فبى ضبوء االسبتفادة مبن اإلطبار المقترحة لتطبيق مجتمعات الممارسبة فب
 .  عات بعض الدول األجنبيةوخبرات جام، الفكري 

( أمساٞ أمحد خمف سشَ : الشٍٗارِٖٕات املكرتسٛ ملتطمبات التٍىٗٛ املٍّٗٛ اإللكرتٌٔٗٛ لمىعمي لٜ 2)

 :( 24وٕٞ الجٕرٚ الصٍايٗٛ الرابعٛ )

لمهنيببة اإللكترونيببة لممعمببم فببى ضببوء ال ببورة هببدفت الدراسببة إلببى تحديببد أهميببة التنميببة ا
الصببناعية الرابعببة ، والتعببرف عمببى أسبباليب التنميببة المهنيببة اإللكترونيببة ومعوقاتهببا بمببدارس 

والتوصببببل إلببببى  ،وسبببببل التخمببببب عميهببببا فببببى ظببببل ال ببببورة الصببببناعية الرابعببببة، التعمببببيم العببببام 
يبببة فبببى ضبببوء ال بببورة الصبببناعية السبببيناريوهات المقترحبببة لمتطمببببات التنميبببة المهنيبببة االلكترون

الرابعببة ، واسببتخدمت الدراسببة المببنهج الوصببفي ، وتوصببمت إلببى أن مببن أهببم معوقببات التنميببة 
المهنيبببة اإللكترونيبببة قمبببة تبببوافر الببببرامج التدريبيبببة اإللكترونيبببة لممعممبببين ، وزيبببادة العببببء 

متطمببات ال بورة وعبدم الحبرص عمبى أهميبة هبذ، الببرامج التبى تعبد مبن أهبم ، التدريسى لممعمم 
ن مببن أهببم متطمبببات تطبيببق التنميببة المهنيببة االلكترونيببة القببدرة عمببى اسببتخدام أالصببناعية ، و 

وتهيئببة المنبباخ التنظيمببي السببتخدام هببذ، التقنيببات ، ووجببود ، تقنيببات تكنولوجيببا المعمومببات 
 .  االحتياجات الحالية والمستقبمية لتقدير؛ تخطيط 

 :(25ٕخ الاعن  ىدخن لمتٍىٗٛ املٍّٗٛ لمىعمي ): حب ٓ( يمٜ يبد الشىٗع قٕر3)

وأهميتببه فببى تحسببين وتعببديل ، هببدفت الدراسببة إلببى التعببرف عمببى مفهببوم بحببوث الفعببل 
ن أوكيفية إجراء بحث الفعل فى المدرسة ، وتوصبمت الدراسبة إلبى ، الممارسات المهنية لممعمم 

رة بطبلبهببم وفصببولهم ، بحببث الفعببل يسبباعد المعممببين عمببى تطببوير معببارف جديببدة تتعمببق مباشبب
نبه يشبجع عمبى أويشجع عمى البتعمم والتفكيبر التبنممي ، ويوسبع الفكبر الترببوي لممعممبين ،كمبا 

 ويضع المعممين كمحور أساسي فى تنمية مهنتهم .  ،االنفتاح عمى األفكار الجديدة



 م0301( 11) -1ج-عدد يناير                                                     ...          التنمية المهنية للمعلمين

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                        - 517 - 

لتٍىٗـٛ املٍّٗـٛ   بٕ يمٕٗٚ : دراسٛ وكارٌٛ لـبع  ططبٗكـات ٌيرٖـٛ دلتىـع املىارسـٛ لـٜ ا      أ( ٌّمٛ سٗد 4)

ٔ   STEMملعمى٘  وكاٌٗـٛ اإللـادٚ وٍّـا    إلٜ  ن وَ الٕالٖات املتشدٚ األورٖكٗٛ ٔ ٕرٖـا انٍٕبٗـٛ 

 : (26لٜ مجّٕرٖٛ وصر العربٗٛ )

هدفت الدراسة إلى التعرف عمى نظريبة مجتمبع الممارسبة وتطبيقاتهبا فبى مجبال التنميبة 
عبات الممارسبة فبى التنميبة المهنيبة المهنية لممعممين وعوامل نجاحها ، وعرض تطبيقات مجتم

ببعض الخبرات فى الواليات المتحدة األمريكية وكوريبا الجنوبيبة، واسبتخدمت  STEMلمعممي 
الدراسببة مببدخل حببل المشببكبلت لبببراين هببولمز، وتوصببمت الدراسببة إلببى مجموعببة مببن النتببائج 

الدرجبببة فبببى  STEMأهمهبببا ميببباب دور كميبببات التربيبببة سبببواء فيمبببا يتعمبببق بتعبببداد معممبببي :
وعدم استمرارية المعممين بالعمبل فبى المدرسبة ،أو فى مرحمة الدراسات العميا  ،الجامعية األولي

وقمببة ، والجهببد  ، ممببا يببؤدى إلببى الهببدر فببى الوقببت، بعببد تببدريبهم عمببى طريقببة المشببروعات 
 .  STEMاالهتمام بالتوعية المجتمعية عمى المستوى القومي بتجربة 

ــٛ ٔالتكٍٗــٛ لتصــىٗي دلتىعــات     ( أ ــرً لتشــٜ وصــطاٜ ٔإ 5) بــراِٗي ســار الػاوــدٝ : املعــاٖة الرتبٕٖ

 : (27املىارسٛ الكاٟىٛ يمٜ الٕٖب )

هدفت الدراسة إلبى تحديبد المعبايير التربويبة والتقنيبة لتصبميم مجتمعبات الممارسبة عببر 
الويبب ، واسبتخدمت الدراسببة المبنهج الوصببفي التحميمبي فببى تحميبل بعببض مجتمعبات الممارسببة 

بببرز معببايير أالسببتخبلص ؛ومناقشببة رأي بعببض الخبببراء فببى تمببك المجتمعببات  ،االنترنببتعبببر 
تصببميم تمببك المجتمعبببات بالصببورة الصببحيحة ، وتوصبببمت الدراسببة إلببى أن مبببن أهببم المعبببايير 

ويبدل  ، وواضبحا، ن يكون المجال محددا ، كنالتربوية: معايير المجال فى مجتمعات الممارسة 
 ،والرسبالة ،مجتمع وتتضمن صيامة مي اق لممجتمع يتضمن األهبدافعمى محتوا، ، ومعايير ال

لتشببتمل الجوانببب المعرفيببة والمهاريببة ؛وتتنببوع  ،والرؤيببة، ومعببايير خاصببة بالممارسببة المهنيببة 
والرسببومات  ،والصببور ،بببرز المعببايير فببى المجببال التقنببي معببايير النصببوصأوالوجدانيببة، ومببن 

 .  ومعايير التفاعمية،ومعايير الصوت ،، والرسوم المتحركة ال ابتة ، ومعايير مرتبطة بالفيديو 
 :الدراسات األجنبية 
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(1 )Piper Elizabeth  نمببو المعمببم قبببل  تعزيببزنترنببت : : بنبباء مجتمعببات ممارسببة عبببر اإل
 : (28)" دراسة حالة "  الخدمة

م قببل نترنت لتعزيز نمو المعمبإل هدفت الدراسة الحالية إلي بناء مجتمعات ممارسة عبر ا
واستخدمت الدراسة منهج دراسة الحالة ، وتم تجميع البيانات من خببلل برنبامج تعمبيم ،الخدمة 

المعممين فى كمية البنبدكتين بجامعبة كانسباس بالواليبات المتحبدة األمريكيبة ،وتوصبمت الدراسبة 
إلببي أن مشبباركة المعممببين الطبببلب فببى مجتمعببات الممارسببة عبببر االنترنببت سبباهمت فببى دعببم 

وسبباعدت عمببى تعممهببم خببارج الفصببول  ،وتبببادل الخبببرات،وحبب هم عمببى الببتعمم التببنممي ،هببم تعمم
وزيبادة ،وتوسيع الحصول عمبى المعمومبات ،الدراسية ، كما ساهمت فى بناء واكتشاف المعرفة 

والمكان المتاح لمتعمم ، ولنجاح تطبيق مجتمعات الممارسبة الببد مبن تبوافر ،المرونة فى الوقت 
 .واألهداف المشتركة،رابط والت،فراد والشعور باالنتماء ألدلة بين اال قة المتبا

(2 )Sajid Ali  مجتمعبات الممارسبة وتنميبة المعمبم دروس مسبتفادة مبن االبتكبار التعميمبي :
 : (29)فى باكستان 

لببي تسببميط الضببوء عمببى أهميببة مجتمعببات الممارسببة فببى تعزيببز إهببدفت هببذ، الدراسببة 
لتحقيببق التنميببة المهنيببة لممعممببين فببى باكسببتان ، ؛ وتطبيقببه ،النجبباح التنظيمببي بوجببه عببام 

 KPK (Khyberعمببى برنببامج تحسببين التعمببيم فببى مقاطعببة  وقببدمت هببذ، الدراسببة م بباال

Pakhlun Khwa )  تحسببين البيئيببة التعميميببة ،  –مببن خبببلل مشببروع التعمببيم االبتببدائي
داء المهنبي لممعمبم مبن خببلل وتوصمت الدراسة إلبى بنباء نمبوذج تدريسبي قبائم عمبى تطبوير األ

وحقببق ارتفاعببًا ممحوظببًا ،وأداء المعمببم ،أدى إلببى تحسببين أداء المدرسببة  ،مجتمعببات الممارسببة 
نجاز الطبلبفى تحصيل و   .  ا 

(3 )Jennifer Duncan  مجتمعببات الممارسببة اإللكترونيببة ودورهببا فببى التنميببة المهنيببة :
 : (30)لممعمم

وكيببف ،مفهببوم مجتمعببات الممارسببة اإللكترونيببة هببدفت هببذ، الدراسببة إلببى التعببرف عمببى 
ذا كانبببت هبببذ، إنترنبببت، ومبببا إل يسبببتخدم المعممبببون عضبببويتهم فبببى مجتمعبببات الممارسبببة عببببر ا

المجتمعات قادرة عمى توفير فرص التنمية المهنية لممعممين، واستخدمت الدراسة مبنهج دراسبة 
 .  نترنتإل  ة مجتمعات ممارسة عبر االحالة ل بل 
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نترنت مصبدر قبيم لمتنميبة المهنيبة إل سة إلى أن مجتمعات الممارسة عبر اوتوصمت الدرا
ويتقبمبون التخييبرات المسبتمرة والحاجبة ،حيث يتشارك المعممون مع بعضبهم الببعض  ،لممعممين

إلى اكتساب مهارات معارف جديدة ، واستطاع المعممون من خبللها الوصبول إلبى تعمبم حقيقبى 
 .  ول إليه وفقًا الحتياجات األعضاءويمكن الوصومبلئم ومرن ال يقيد، الوقت، 

(4 )David M.caroll  البتعمم المهنبي التعباوني : تكبوين مجتمبع الممارسبة ببين المدرسبة :
 : (31)وشركاء الجامعة فى مجال تعميم المعممين 

 ر التعمم المهنبي عمبى ممارسبات التوجيبه  مبن خببلل أهدفت الدراسة إلى  التعرف عمى 
رسة ،وكيفية تن ير التعباون ببين المعممبين فبى مجتمعبات الممارسبة عمبى البتعمم مجتمعات المما

الببذي تقدمببه جامعببة واليببة ،وبنبباء المعرفببة حببول عمميببة التوجيببه فببى سببياق البرنببامج التعميمببي 
ميتشببجان باالشببتراك مببع مدرسببة الكببابيتول االبتدائيببة، واسببتخدمت الدراسببة المببدخل التحميمببي، 

واالسبببتعانة بالتسبببجيبلت الصبببوتية ،والمبلحظبببة ،ات عمبببى المقابمبببة واعتمبببدت فبببى جمبببع البيانببب
ن التعاون فى مجتمعات الممارسة قد سباعد عمبى أوتسجيبلت الفيديو ، وتوصمت الدراسة إلى ،

وتعزيز ممارسات التوجيه التربوي ، كمبا سباعد ،تبادل الخبرات فى مجال التوجيه بين المعممين 
دوا مبن خببرة المعممبين والمبوجهين فبى تطبوير ممارسباتهم فبى المعممين المبتبدئين ، فقبد اسبتفا

والتنبوع فبى عمميببة ،لمبدروس وأصببح لبديهم القبدرة عمببى التخطبيط الجيبد ،ضبوء معبايير محبددة 
 .  التقويم

 الشابكٛ :  تالتعمٗل يمٜ الدارسا

تشببابهت الدراسببات السببابقة العربيببة مببع الدراسببة الحاليببة فببى مجببال االهتمببام بمجتمعببات 
مراحببل لكببن الدراسببات السببابقة تناولببت مجتمعببات الممارسببة فببى  ارسببة والتنميببة المهنيببة ،المم

( عمببى مجتمعببات الممارسببة بالجامعببات 2020إيمببان وصببفى ، فقببد ركببزت )،تعميميببة متنوعببة 
دارة المعرفبة ،وبباإلدارة االلكترونيبة ،وطبيعة عبلقتها بالتنمية المهنية لعضبو هيئبة التبدريس ، وا 

 ،ناولت أيضا تطبيقات مجتمعات الممارسة فى كل مبن الواليبات المتحبدة األمريكيبةبالجامعة، وت
( ، مجتمعبات الممارسبة 2015اولت )نهمة سيد أببو عميبوة وجنوب أفريقيا ، بينما تن،واستراليا 

بالمرحمببة ال انويببة فببى كببل مببن الواليببات المتحببدة  STEMفببى مجببال التنميببة المهنيببة لمعممببى 
ببراهيم سبفر الجنوبيبة ، أمبا )وكوريبا ،مريكية اال ( فقبد ركبزا عمبى المعبايير 2014أكبرم فتحبى وا 
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داء المعممبببين ألتحسبببين ؛التقنيبببة والتربويبببة لتصبببميم شببببكات ممارسبببة مجتمعيبببة عببببر الويبببب 
 والطبلب. 

فقببد ركببزت عمببى متطمبببات ،وبالنسبببة لمدراسببات العربيببة التببى تناولببت التنميببة المهنيببة 
حمبد خمبف أأسماء ل ورة الصناعية الرابعة كدراسة )لكترونية فى ظل اإل تطبيق التنمية المهنية ا

ورة عمبببى عببببد السبببميع قبببعمبببم كدراسبببة )( وبحبببوث الفعبببل كمبببدخل لمتنميبببة المهنيبببة لمم2019
واستفادت الدراسة الحاليبة مبن الدراسبات السبابقة العربيبة فبى وضبع اإلطبار النظبري  ( ،2016
والتنميبة المهنيبة ،عة العبلقبة ببين مجتمعبات الممارسبة واختمفت عنها فى تناولها لطبي ،لمدراسة

ببببراز خببببرة  الواليبببات المتحبببدة األمريكيبببة  ،لممعممبببين فبببى التعمبببيم العبببام واسبببتراليا فبببى بنببباء ،وا 
 لتحقيق التنمية المهنية لممعممين فى مصر. ؛مجتمعات ممارسة 

زيبز نمبو المعمبم ودورهبا فبى تع،أما الدراسات األجنبية فقبد اهتمبت بمجتمعبات الممارسبة 
(  ، ودور مجتمعبات الممارسبة فبى Piper Elizabeth   2016قبل الخدمة كما فبى دراسبة )

تناولبت و  ( ،Sajid Ali 2011تحقيق التنمية المهنية لممعممين فى باكسبتان كمبا فبى دراسبة )
لكترونيببة ودورهببا فببى التنميببة إل ( مجتمعببات الممارسببة اJennifer Duncan 2007دراسببة )
( عمببى التنميببة المهنيببة David Micaroll 2001بينمببا ركببزت دراسببة ) ،ة لممعممببينالمهنيبب

 .  مى الشراكة بين المدرسة والجامعةلممعممين من خبلل بناء مجتمعات ممارسة قائمة ع
وقد استفادت الدراسة الحالية مبن الدراسبات السبابقة األجنبيبة فبى وضبع اإلطبار النظبري 

عبببة العبلقبببة ببببين مجتمعبببات الممارسبببة والتنميبببة المهنيبببة وطبي ،الخببباص بمجتمعبببات الممارسبببة
واالسببتفادة مببن ،وتحبباول الدراسببة الحاليببة رصببد الواقببع المصببري عمببى وجببه التحديببد  ،لممعممببين

 ،تطبيقات مجتمعات الممارسة لمتنمية المهنيبة لممعممبين بالواليبات المتحبدة األمريكيبة واسبتراليا
 .قيق التنمية المهنية لممعممين فى مصرجراءات مقترحة تسهم فى تحالموصول إلى 

 :طاسعًا : خطٕات الدراسٛ 

 ة وفق هذ، الخطوات التالية :فى ضوء أهداف الدراسة ومنهجها تسير الدراسة الحالي 
الخطببوة األولببي : تحديببد اإلطببار العببام لمدراسببة ويشببتمل عمببى العناصببر اآلتيببة : مقدمببة  (1

وأهميتهبا ، والمببنهج المسبتخدم ، وحببدودها ،  الدراسبة ومشبكمتها ، وأسببئمتها ، وأهبدافها ،
 .  دراسات السابقة  م خطوات الدراسةومصطمحات الدراسة ، وال
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 –النشببنة ظريببة لمجتمعببات الممارسببة مببن حيببث )الخطببوة ال انيببة : وتتضببمن األسببس الن (2
 .  ات الواجب مراعاتها عن تصميمها(االعتبار  –األنواع  –الخصائص  –المفهوم 

: وتتنببباول طبيعبببة العبلقبببة ببببين مجتمعبببات الممارسبببة والتنميبببة المهنيبببة الخطبببوة ال ال بببة  (3
 لممعممين. 

لتحقيببق التنميببة ؛بببرز مبلمببح تطبيقببات مجتمعببات الممارسببة أالخطببوة الرابعببة : توضببيح  (4
 .  يات المتحدة األمريكية واسترالياالمهنية لممعممين بالوال

يببات المتحببدة ممارسببة بالوالالخطببوة الخامسببة : وتتضببمن التحميببل المقببارن لمجتمعببات ال (5
 .  األمريكية واستراليا

ممعممبين فبى الخطوة السادسة : تتناول واقع الجهبود المصبرية المبذولبة لمتنميبة المهنيبة ل (6
 .  ضوء مجتمعات الممارسة

الخطوة السابعة : تتضمن اإلجراءات المقترحبة التبى تسبهم فبى التنميبة المهنيبة لممعممبين  (7
 .يات المتحدة األمريكية وأسترالياات الممارسة بالوالبمصر فى ضوء تطبيقات مجتمع

 –النشببنة الممارسببة مببن حيببث )الخطببوة ال انيببة : وتتضببمن األسببس النظريببة لمجتمعببات 
و مببا نعببرض لببه فببى الصببفحات وهبب (،الخصببائص –األنببواع  –الخصببائص  –المفهببوم 

 : التالية
 :أٔاًل : ٌشأٚ وإًّ دلتىعات املىارسٛ 

تمببع الممارسببة إلببى محاولببة تطببوير قيمببة الطبيعببة االجتماعيببة تعببود جببذور مفهببوم مج
لببذا فقببد ارتبببط نشببنة  ،(32)ن ربولوجيببا والنظريببة االجتماعيببة لمببتعمم البشببري المسببتوحاة مببن األ 

مفهببوم مجتمببع الممارسببة بالنظريببة البنائيببة والسببموكية واالجتماعيببة ، " فقببد أكببد عببالم الببنفس 
وشببدد عمببى تببن ير  قافببة المببتعمم ،نشببطة  ةميببة اجتماعيببأن الببتعمم عم هوالفيمسببوف جببان بياجيبب

، كمبببا أكبببدت نظريبببة البببتعمم (33)وخبراتبببه السبببابقة عمبببى درجبببة تعممبببه الحبببالي والمسبببتقبمي ،
والمواقبف ،عمى أن الفرد يمكن أن يتعمم مبن خببلل المبلحظبة   Banduraاالجتماعي لبنادورا 

، عن كيفيبة تنفيبذ السبموكيات الجديبدة وردود فعل اآلخرين ، حيث يشكل المرء فكر  ،وسموكيات،
ووصفت هذ، النظرية أفعال األفراد عمى أنها سمسمة مبن التفباعبلت المتبادلبة والمسبتمرة ببين ، 

ليكمببل أفكببار ؛ Voygotskyوالسببموكية ،  ببم جبباء فيجوتسببكى  ،والمعرفيببة، العناصببر البيئيببة 
ومبن  ،(34)يا فبى تطبوير اإلدراك يبؤدى دورًا أساسب ين التفاعل االجتماعأحيث أوضح ، بنادورا 
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 Etinneفقد مير عمل إيتبين فينجبر  ،هنا تشكمت المبنات األساسية لمفهوم مجتمع الممارسة

wenger وأوضبح أن أفضبل مكبان لمبتعمم  ،بشكل جذري فكرة أن التعمم لبه نقطبة بدايبة ونهايبة
رسببة المحيطببة يحببدث فببى مجتمببع الممارسببة ، وأشببار إلببى أن هنبباك العديببد مببن مجتمعببات المما

وقبببد يكبببون األفبببراد أعضببباء بهبببا دون عمبببم، حيبببث يشبببارك األعضببباء فبببى مجتمعبببات ،بببباألفراد 
وتعزيبز ممارسباتهم فبى ،ومشباعر معينبة بهبدف سبعيهم نحبو تعمبم ،ومخباوف  ،الممارسة أفكار

، وقد ظهبر هبذا المصبطمح (35)اكتشاف فهم جديد لمممارسة من خبلل تجارب أعضاء المجتمع 
ؤلفاته وهو كتاب يحمل عنبوان البتعمم المبوقفي : المشباركة الطرفيبة المشبروعة حد مأمن خبلل 

(36). 
فى هذا الكتباب أن البتعمم المبوقفى يبتم   Wenger & Laveوقد أوضح فينجر وليف  

، وأن (37)عبر المواقف االجتماعية ، وفى إطار العبلقات االجتماعية التى تتم فى أماكن العمبل 
ميببر الرسببمية ، حيببث يتبببادل األفببراد أفكببارهم  ةتفبباعبلت االجتماعيببالببتعمم يحببدث مببن خبببلل ال

، ويحبباولون التوصببل إلببى حمببول لمشببكبلتهم،، ويتعرفببون عمببى جوانببب الضببعف لببديهم وخبببراتهم
مببن هنببا تصبببح التفبباعبلت ميببر الرسببمية سبببيبًل يمكببن مببن خبللببه تطببوير ممارسببات األفببراد 

ن هبذا التفاعبل أ، باإلضافة إلى  (38)ت المعاصرة ومعرفة أساليب وطرق جديدة لعبلج المشكبل،
ينببتج عنببه فببى النهايببة مببا يسببمي بببالتعمم الببواقعى ، وهببذا الببتعمم هببو أك ببر مببن مجببرد اكتسبباب 

 .(39)حيث يتجاوز ذلك إلى تطوير هوية األفراد فى العمل ،المعرفة 
يصببح فتنبه  -عنبدما يشبارك فبى مجتمبع الممارسبة ألول مبرة-كد فينجبر أن الفبرد أوقد 

 بم يتبدرج فبى عمميبة البتعمم إلبى أن ،وافدًا جديدًا ، لذا يبدأ فى تعمم األمور السهمة أو البسيطة 
يصبببح خبيببرًا بببل ومسببئواًل أيضببا عببن توجيببه الوافببدين الجببدد ، وفببى هببذا السببياق ينظببر إلببى 

أو ،ويمكبنهم مبن اكتسباب مهبارات جديبدة  ،مجتمعات الممارسة عمى أنهبا نطباق يسباعد األفبراد
 . (40)مهارات موجودة لديهم بالفعل  صقل

ذا كان الكتاب األول لفينجر ركز عمى التعمم المبوقفى فبتن كتاببه ال باني تنباول أهميبة  ،وا 
وقببد ظهببر هببذا فببى عنببوان كتابببه ال بباني ،والببتعمم فببى مجتمعببات الممارسببة ،والمعنببي  ،الهويببة

حببدد فببى هببذا الكتبباب أربعببة فقببد "  م1998مجتمعببات الممارسببة الببتعمم والمعنببى والهويببة عببام "
 : (41)مكونات لنظريته االجتماعية عن التعمم وهي 
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  المعنببيMeaning   وهببى طريقببة لمتحببدث عببن قببدرتنا فببى تجريببب واختبببار الحيبباة :
 .  تى يكون هناك مخزى لمحياة بنسرهاح؛

  الممارسببةPractice  ن أووجهببات النظببر التببى يمكببن ،: وتعنببي المببوارد االجتماعيببة
 .  ة المتبادلة والتفاعل مع األهدافستدامة المشاركتسهم فى ا

  المجتمبببعCommunity مشببباركة ماعيبببة التبببى تجعبببل : يعببببر عبببن التكوينبببات االجت
 .  عاتهم مشهودًا لها بالكفاءةاألعضاء ومشرو 

  الهويةIdentity ؟: وتعنى كيف يخير التعمم ما نحن عميه 
ن أ "م2002ليبل إلدارة المعرفبة صقل مجتمعات الممارسة د"كما أوضح فينجر فى كتابه 

كى تعبزز مبن بقائهبا وقبدرتها عمبى التنبافس  ؛المنظمات بحاجة إلي تطبيق مجتمعات الممارسة
ومببن خبببلل ،وهبي مببورد  مببين لمخايببة ال يمكبن االسببتخناء عنببه ،، فالمعرفبة هببى مفتبباح النجبباح 

 . (42)وتوظيفها ،ومشاركتها ،مجتمعات الممارسة تستطيع المنظمة نشر المعرفة 
أن  Wenger , McDermott ,M.snyderو ماكبدرموت وسبنايدر   وأوضبح فينجبر

 : (43)هناك سبعة مبادئ أساسية لصقل مجتمعات الممارسة إلى األمام وهى
 وهبببو يشببير إلببى ضبببرورة أن يكببون مجتمبببع ،التصببميم بخبببرض التطببور  :المبببدأ األول

 .ويعكس تصميمه القدرة عمى التكيف ،الممارسة ديناميكياً 
 والخارجية،وجهات النظر الداخمية  : إيجاد حوار مفتوح يقرب بينالمبدأ ال اني. 
 عوة لممشاركة عمى كافة المستويات: الدالمبدأ ال الث. 
 والخاصة بالمجتمع.،: تطوير المجاالت العامة المبدأ الرابع 
 ن يكببون لمجتمعببات الممارسببة أحيببث يجببب ،: التركيببز عمببى القيمببة والمبببدأ الخببامس

 .دائماً  ةن عضويتها طوعيأل  ؛وقيمة هدف
 الجمع بين األلفة والحماس :المبدأ السادس  . 
 و وتيرة واحدة لممجتمع." أ: خمق إيقاع المبدأ السابع 

، وهببذ، معرفيببة متقاربببة بمسببتوياتن أعضبباء مجتمببع الممارسببة يتسببمون أوأكببد فنيجببر 
ن التفبباعبلت أ، و عرفبة الموجببودة بالفعبلالمسبتويات المتقارببة قببد أدت إلبى االسببتخبلل األم بل لمم
ة عبن ارتبباط األعضباء وناتجب،ودائمبة ،التى تتم داخل مجتمع الممارسة هبى تفباعبلت مسبتمرة 

 .(44)وأنشطة مشتركة ،واهتمامات ،ومعرفة متبادلة ،بمجال مشترك
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إن مببا سبببق يشببير إلببى أن كتابببات فينجببر عببن مجتمببع الممارسببة تؤكببد عمببى الجوانببب 
 التالية: 
 التعمم ظاهرة اجتماعية  . 
 هالمعرفة فى  قافة المجتمع وقيم أهمية دمج  . 

  فصبلال ينأوبالتالي فالمعرفة والممارسة يجب ،يتعمم الفرد من خبلل العمل  . 

 وتحقيق التنافسية،رتبط المعرفة والتعمم ارتباطًا كبيرًا بقدرة المنظمات عمى البقاء ت. 

كتباب يمكبن إببراز مفهومبه مبن وجهبه نظبر الوفى ضوء نشبنة مفهبوم مجتمبع الممارسبة 
 .  والباح ين فى المحور ال اني

 :ثاًٌٗا : وإًّ دلتىع املىارسٛ 

بننهبا :"مجموعببة مبن األفبراد لببديهم  Wengerتعبرف مجتمعبات الممارسبة وفقببًا لفينجبر 
لتحسببين ممارسبباتهم مببن خبببلل التفبباعبلت ؛حيببث يببتعمم هببؤالء األفببراد معببًا ،اهتمامببات مشببتركة 

 . (45)والمستمرة "،منتظمة ال
مجتمبع الممارسبة عمبى أنهبا:" شبراكة البتعمم ببين   winger & Lraynerكمبا عبرف 
 ،فراد الذين يجدون أنه من المفيد التعمم من بعضهم البعض حول مجبال معبيناألشخاص أو األ

 .(46)ويستخدمون خبرة بعضهم البعض فى الممارسة" 
 ةى أن مجتمعبات الممارسبة هبى هياكبل اجتماعيبوهذا جعل العديد من الدراسات تشير إلب

تعتببببر مبببن إحبببدى مميبببزات  ة، وهبببذ، الهياكبببل االجتماعيببب (47)ديناميكيبببة قائمبببة عمبببى المعرفبببة
مجتمعبببات الممارسبببة التبببي تجعمهبببا تختمبببف عبببن الهياكبببل الرسبببمية والموجبببودة فبببى المنظمبببات 

، حيبث أوضبحا  McDonald & Starالتقميدية ،وهذا ما أشار إليه كل من ماكدونالد وستار 
، فمجتمعببات الممارسببة تشببجع عمببى  ةأن مجتمعببات الممارسببة تختمببف عببن المنظمببات التقميديبب

وصنع القرار التعاوني مع األفراد ، مقابل صنع القرار الفردى الموجود داخبل ،المشاركة النشطة 
ال توجببد وسببمطة توجههببا ، بينمببا ، فهببذ، المنظمببات لببديها هيكببل رسببمي ، المنظمببات التقميديببة 

عمبى هذ، اإلدارة الهرمية داخل مجتمع الممارسة بل يستبدل باإلدارة الذاتية التي تسباعد األفبراد 
، كمببا أن المنظمببات التقميديببة ليسببت بهببا مرونببة ، أمببا مجتمعببات أن يتقمببدوا أدوارهببم المختمفببة

عمبى هبامش الممارسة قد تتسم بمرونة االنتقال ببين مسبتويات الخببرة ، فبالفرد المبتبدى يكبون 
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 م ينتقل بالتدريج فى مستويات الخبرة إلى أن يصل إلبى قمبب المجتمبع ، أي إلبي أن ، المجتمع
 .   (48)سما، فينجر بمسار التعمم أوهذا ما ، يصبح خبيرًا 

ن ون نشبطون المتعممين في مجتمع الممارسة مشاركإوتؤكد ذلك نهمة عبد القادر حيث 
ولببيس الحصببول عميهببا  ،ذ، العمميببة هببدفها تشببكيل المعرفببة، وهببفببى عمميببة الببتعمم الديناميكيببة

يبتم فبى ، ةتتطمبب حمبواًل ابتكاريب ،فهناك حوار وتفاوض بشكل مشكمة معينبة ،وتمقينها بسهولة،
طبراف حتبى يتبمبور الحبال لؤل ؛ وتمكين دمج أك ر مبن فكبرة، والخبرات، إطار ذلك عرض األفكار

يبببتمكن الشبببخص ذو المعرفبببة األقبببل مبببن البببتعمم مبببن  وبالتبببالي ،المشببباركة فبببى عمميبببة التعمبببيم
 .(49)األشخاص األك ر معرفة

وفى ضوء مبا سببق يتضبح أن بنباء مجتمعبات الممارسبة لممعممبين يبوفر سبياقًا مشبتركًا 
والرؤيببة  ،لبنبباء الفهببم ؛والتجببارب الشخصببية ،والخبببرات ،ومشبباركة المعمومببات ،لمتواصببل ؛لهببم

عالجببة المشببكبلت التببى تببواجههم فببى أداء عممهببم ،وبنبباء وتمكببين الحببوار بيببنهم لم ،المشببتركة
والتبدريب ،والتوجيبه  ،وتحفيز البتعمم مبن خببلل العمبل كوسبيمة لمتواصبل الحقيقبي ،معرفة جديدة

األمر الذي يساعد المعممين عمبى النمبو المهنبي ،والعمل الذاتي، وتحسين الممارسات المهنية ،
 المستمر.
لممارسة يمكن إبراز أهميتها والفوائد التبى تحققهبا ومن خبلل عرض مفهوم مجتمعات ا 

 :فى المحور التالي
 : ثالجًا : أِىٗٛ دلتىعات املىارسٛ

تتميز مجتمعبات الممارسبة بمجموعبة مبن الخصبائص التبى سباهمت فبى إببراز أهميتهبا، 
والحوكمبة الذاتيبة ، ومشباركة األعضباء ،التكبوين البذاتي :فمن أهم الخصائص التى تتميبز بهبا 

وبناء المعرفبة الجديبدة، وحبدوث البتعمم فبى سبياق واقعبى، كمبا ،ى االهتمامات بموضوع معين ف
 .(50)مجال من مجاالت الحياة  أيأنها يمكن أن تتناول 

وهذ، الخصائص تبرز أهمية مجتمعات الممارسة والفوائد التى تحققهبا لمفبرد والمؤسسبة 
 :   (51)لمؤسسة ما يميفبالنسبة لمفوائد التى تحققها لمفرد وا، والمجتمع 

 ( بالٍشبٛ لمارد : 1)

 فراد عمى أداء وظائفهم بشكل أفضلمساعدة األ  . 

 تعزيز الشعور بالهوية  . 
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 المستجدات فى مجال عممهمإمداد األفراد العاممين ب  . 

  ر بالمشاركة والتعاون مع الزمبلءتنمية الشعو  . 

 التنمية الذاتية والمهنية لمفرد  . 

 : ( بالٍشبٛ لمىؤسشٛ 2)

 بلت بشكل أسرع عمى مستوى المؤسسةحل المشك  . 

 نمية المواهب والكفاءات المعرفيةت  . 

 نشر المعرفة وتبادل األفكار  . 

 زيادة فرص االبتكار  . 
  : ( بالٍشبٛ لمىذتىع3)

تاحبببة  ،فهببى تسببباعد عمبببى التبببدفق الحبببر لؤلفكبببار والمعمومبببات ببببين أعضببباء المجتمبببع وا 
وتطببوير المجتمببع ،األمببر الببذي يسبباعد عمببى تنميببة ،ق لمتفكيببر خببارج الصببندو؛ الفرصببة لهببم 

 . (52)دائم التعمم والتطوير  اليكون مجتمع؛
كمببا تقببدم مجتمعببات الممارسببة إسببتراتيجية قويببة لمببتعمم المهنببي لممعمببم ، حيببث تتطمببب 

ال مببن خبببلل إأو مشبباركتها ،والتببى ال يمكببن تببدوينها  ،المشببكبلت المعقببدة معرفببة ضببمنية أك ببر
تفاصبببيل العمبببل تجعبببل المعرفبببة و ، اوني المبببوزع ، فمشببباركة المعرفبببة لعمبببل التعبببالمحاد بببات وا

فمجتمعببات ، الضببمنية أك ببر وضببوحًا ، كمببا تببنتي األفكببار المتنوعببة مببن خبببلل شبببكة الببتعمم 
الممارسة تمكن من دمج التعمم بالعمل ، كما تكمبن قيمبة مجتمعبات الممارسبة أيضبا فبى عمبق 

وكيببف يضببعون المعرفببة المشببتركة فببى العمببل فببى مجتمببع ، م واستفسبباراته، تفكيببر المشبباركين 
 .(53)مدرستهم المحمية 

 :(54)هذا باإلضافة إلى ما توفر، مجتمعات الممارسة من الوظائف التالية  
المتعمقببة بنسببئمة : مببن خبببلل جمببع وتبببادل المعمومببات  Educateالببتعمم أو الت قيببف  -

 .  وقضايا الممارسة
ومسبباعدة ،والتعبباون بببين األعضبباء ،ظببيم التفبباعبلت : مببن خبببلل تن Supportالببدعم  -

 .   ميهالمجموعات عمى بدء تعممهم والحفاظ ع
 : من خبلل تعزيز عمل األعضاء عن طريق المناقشة والمشاركة.  Encourageالتشجيع  -
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مبن : من خبلل تشجيع األعضاء عمى اسبتخدام معبارفهم الجديبدة Integrateاالندماج  -
 .  عممهم جل التخيير الحقيقي فىأ

ويتضببح ممبببا سببببق فوائبببد مجتمعبببات الممارسببة لممعممبببين والمؤسسبببات التعميميبببة التبببى 
يعممببون بهببا ، فبالنسبببة لممعممببين تتببيح مجتمعببات الممارسببة فببرص مسببتمرة لمتفاعببل وتبببادل 

لمواجهبة  ؛والقصبص ،ومبات الخبرات بين المعممين وتوفير سياق مشترك لمتواصل وتببادل المعم
والنمو الذاتي ، وتفيبد أيضبًا ،وتحفيز التعمم والتوجيه، والتعمم من األخطاء ،ت المشكبلالقضايا و 

المؤسسبات التعميميببة مبن خبببلل قبدرتها عمببى إدخبال العمميببات التعاونيبة داخببل تمبك المؤسسببات 
، واألفكببار  ،وبببين المؤسسببات التعميميببة وبعضببها البببعض بتشببجيع التببدفق الحببر لممعمومببات،

تخييبببرات فبببى ومسببباعدة المعممبببين عمبببى اسبببتيعاب ال ةق معبببارف جديبببدوتبادلهبببا ، وأيضبببًا خمببب
 .  االحتياجات والتقنيات

ولكي يتم تكوين مجتمعات الممارسبة لممعممبين فبتن ذلبك يبتم وفبق مراحبل محبددة ينبخبي 
 :األخذ فى اعتبارها ليتم التكوين عمى أساس سميم، وتتم ل تمك المراحل فى المحور التالي 

   َٖ دلتىعات املىارسٛ :وراسن طكٕ : رابعًا

 :(55)تتم ل مراحل تكوين مجتمعات الممارسة كما يمي 
 املرسمٛ األٔل٘ : بٍاٞ دلتىع املىارسٛ ٔطكٍْٕٖ : 

فى مرحمة التكوين األولي لمجتمع الممارسة ، يبدأ أفراد من مجموعات مختمفة فبى فهبم 
كونهم نفبس االهتمامبات أهمية العمل معًا ، يتواصمون مع بعضهم الببعض ، ومبع آخبرين يشبار 

ويكتشبببفون معبببًا النقببباط المشبببتركة بيبببنهم ، وبينمبببا تمببببي احتياجبببات المشببباركين مبببن خببببلل ،
المجموعبببة ، يببببدأ األفبببراد األعضببباء  فبببى االعتمببباد عمبببى هبببذ، المجموعبببة ، وتنمبببو العبلقبببات 

لعمبل ، فبى ا التبلقبيوالروابط ، وتتكبون المعمومبات الجديبدة ، وتبنبى العبلقبات ، وتتضبح نقباط 
وتتضببمن تمبببك المرحمببة عبببدة خطببوات تتم بببل فببى اإلحسببباس بالقضببايا ، حيبببث يبببدأ العببباممون 

و مسبح لمحصبول عمبى المعمومبات البلزمبة أباإلحساس بقضية معينة ، ويقومون بعمل فحبص 
نهبببم ال يسبببتطيعون مواجهبببة تمبببك القضبببايا أن يبببدرك العببباممون أحبببول تمبببك القضبببايا ، وبمجبببرد 

في طمب انضمام المشاركين، وطمبب انضبمام مجموعبات  نوءيبد، مفردهم المعقدة والمتداخمة ب
فبتنهم يتوجهبون ،ذات اهتمام مشترك بالموضوع ، ومن خبلل تفاعل األفراد مع بعضهم البعض 

وتببببادل ،ن انبببدماج األفبببراد مبببع بعضبببهم أكمبببا  ،ببببذلك إزاء تعزيبببز وتقويبببة مجتمبببع الممارسبببة
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ينشب  ال قبة  والبوالء وااللتبزام بيبنهم ، ممبا ،هم الببعض و التعمم من بعضأفكار واأل،المعمومات 
 .  واألعمال المختمفة،ت وتصور اإلجراءا،يؤدى إلى تدعيم التعاون 

 : المرحمة ال انية : اتخاذ التدابير واإلجراءات البلزمة
يركز مجتمع الممارسة فى حل المشكبلت عمى التعمم معًا ، من خببلل القيبام باألعمبال ، 

وكيفيبة اتخباذ الخطبوات األولبي لى فهم مشترك إلى ماهية المشبكبلت أو القضبايا ، وبالوصول إ
 .  جراءات التنفيذا  وضع خطة العمل و  ن يبدأ األعضاء فىأ، ومن هنا يمكن معا

 المرحمة ال ال ة : تحديد الخطوات التالية : 
كيببر جببراءات العمببل ، يبببدأ أعضبباء مجتمببع الممارسببة فببى التفإبمجببرد البببدء فببي تنفيببذ 

، وهبل هبم بحاجبة إلبى  ؟عممهبم ، هبل تفبى باحتياجباتهم بهبا والتنمل فى الطريقة التبى يبؤدون،
لتعزيببز عممهببم وأداء ؛مبا يجببب عمببيهم فعمببه ؟ ، ويتسبباءلون أيضببًا عالطريقبة التببى يعممببون بهببا

 ،مهامهم ، وهذ، األسبئمة تسباعدهم فبى التعبرف عمبى جوانبب القبوة والضبعف فبى أداء مهبامهم
 .  ومعالجة نقاط الضعف لديهم،القوة  ى تفعيل نقاطوالعمل عم

حيبث –نوع مجتمعات الممارسبة  أيا كان –مك المراحل يتم األخذ بها ن تأوالجدير بالذكر 
 :   وهو ما يتناوله المحور التالي كما يمى،تتعدد أنواعها 

 :خاوشًا : إٌٔاع دلتىعات املىارسٛ 

حيبث  ،تصنيفًا شامبًل لمجتمعبات الممارسبة Agrifolio, et. alقدم اجريفيميو وآخرون 
 –  ةالّديمومرافيبت أساسية هبى )أنواع مختمفة تم إدراجها تحت أربع فئا ةتم تصنيفها إلى تسع

( وقببد شببممت كببل فئببة مببن هببذ، الفئببات أنواعببا محببددة كمببا التكنولوجيببة–الفرديببة -التنظيميببة
 : (56)يمي
   Demographic Category : ٛالّدميٕغرالٗالا٠ٛ  (1)

 وقد اشتممت عمى  بل ة أنواع من مجتمع الممارسة : 
    young or old : الحديث أو القديم -أ

أو الفتببرة الزمنيبة لبه ، فيفتبرض العممباء أن المجتمعببات ،ويقصبد ببه عمبر مجتمبع الممارسبة 
ه نببأبينمببا المجتمعببات القديمببة تكببون فببى مراحببل متقدمببة ، كمببا ،الحدي بة تكببون فببى مراحمهببا المبكببرة 

 Duberفقببد ميببز ، يمكببن أن يكببون مجتمببع الممارسببة سمسببمة متصببمة مببن الحببديث إلببى القببديم 
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وتتم ببل فببى اإلمكانيببات ، االنببدماج ، النضببج ، ،لتطببوير مجتمببع الممارسببة  وآخببرون خمببس مراحببل
 القيادة ، والتحول. 

  Small or Big : صخيرة أو كبيرة -ب

المشاركين فيه ، فمجتمعات الممارسبة يعتمد حجم مجتمع الممارسة عمى عدد األعضاء 
بينمببا مجتمعببات الممارسببة  ،الصببخيرة تشببتمل عمببى عببدد قميببل مببن األعضبباء المشبباركين فيهببا

 .  ن تشتمل عمى مئات األفرادأيمكن  الكبيرة
   Short –lived or Long Lived : جلو طويل األأجل قصير األ -ج

جببل ألجببل )مؤقتببة ( ، وطويمببة األتختمببف الفتببرة الزمنيببة لمجتمببع الممارسببة مببن قصببير ا
بينمبا يبتم إنشباء  جبل ،أل)دائمة( ، فهناك مهبن محبددة تحتباج إلبى مجتمعبات ممارسبة طويمبة ا

المشببروعات المؤقتببة ،إلنجبباز مهببام :لهببا مببرض معببين م ببل  ،مجتمعببات ممارسببة أخببرى مؤقتببة
 .تهاء من إنجاز المهام المحددة لهوينتهي مجتمع الممارسة فور االن،محددة 

  Organizational Category : الا٠ٛ التٍيٗىٗٛ (2)
   Spontaneous or Intentional : تمقائية أو مقصودة -أ

وبمببببادرة مبببن ،مجتمعبببات الممارسبببة ميبببر المقصبببودة )التمقائيبببة( تبببتم بطريقبببة تمقائيبببة 
والحصول عمى المساعدة، بينمبا مجتمعبات ،ومشاركتها ،والمعارف ،لتجميع األفكار  ؛أعضائها 

وتحقيبق ،لتمبيبة احتياجبات المنظمبة ؛الممارسة المقصودة يتم اختيار أعضبائها مبن قببل اإلدارة 
 .  ت محددةأهداف محددة أو معالجة مشكبل

    Inside  Boundaries or Across Boundaries : و عبر الحدودأداخل الحدود  -ب
ج الحبببدود أو خبببار ،قبببد توجبببد مجتمعبببات الممارسبببة داخبببل المنظمبببات )داخبببل الحبببدود( 

التنظيمببي )عبببر الحببدود( وهببى المجتمعببات التببى تسببمح لعببدد كبيببر مببن األفببراد خببارج حببدود 
 ومشاركتها. ،ونشرها ،لتبادل المعرفة ؛فى المجتمع  لبلنضمامالمنظمة 

    Unrecognized or Institutionalized : مير معترف بها أو مؤسسية -ج
، و ميبر رسبمية داخبل المنظمبات أمية قبل رسبأقد تكون مجتمعات الممارسبة رسبمية أو 

وتعتبببر مجتمعببات ميببر مرئيببة ، وميببر معتببرف بهببا ، فهنبباك مجتمعببات ممارسببة ميببر رسببمية 
وهببى المجتمعببات المعروفببة فقببط لفئببة مببن ، قببل رسببمية أبالنسبببة لممنظمببة ، وهنبباك مجتمعببات 

فهبى  ، لمنظمبةن ااألفراد ، كما يوجد أيضًا مجتمعات الممارسة الرسمية التى تنخبذ شبرعيتها مب
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ة م بببل الوحبببدات ( وتعتبرهبببا المنظمبببة وحبببدة رسبببميالبشبببرى –المبببادى تتمقبببي البببدعم الكامبببل )
 .  الموجودة باألقسام

    Individual Categories: الا٠ٛ الاردٖٛ (3)
 Co-located-distributed   : المنتشرة أو فى موقع واحد -أ

حيبث ، بسهولة التفاعل وجهبًا لوجبه و موقع واحد تتميز أمجتمعات الممارسة فى مكان 
يسببتطيع أن يتقابببل أعضبباؤها ويتفبباعمون معببًا بشببكل منببتظم عمببى عكببس مجتمعببات الممارسببة 

حيث يصعب تحقيق ذلك ، وتعتبر المقباببلت وجهبًا لوجبه فبى مجتمعبات ، المنتشرة حول العالم 
ت واالتصبباالت هببى الحببل مببرًا معقببدًا ومكمفببًا لمخايببة ، لببذا تكببون تكنولوجيببا المعمومبباأالممارسببة 
 .  ل هذا النوع من مجتمعات الممارسةاألم ل لم 

   Homogeneous or Heterogeneous  : متجانسة ومير متجانسة -ب
يز بين مجتمعات الممارسة المتجانسة ومير المتجانسة عمى أسباس الخمفيبة ييمكن التم

و أتمببع الممارسببة متشببابهة ال قافيببة ألعضببائها ، فعنببدما تكببون الخمفيببة ال قافيببة ألعضبباء مج
ولديهم خمفيبات متما مبة ناجمبة عبن وجبودهم فبى المؤسسبة ، يعممون معًا فى نفس التخصص 

فببتن هببذ، المجتمعببات يطمببق عميهببا مجتمعببات ممارسببة متجانسببة ، أمببا  ، التببى يعممببون فيهببا
، مجتمعببات الممارسببة ميببر المتجانسببة تعبببر عببن الخمفيببات ال قافيببة المختمفببة لببدى األعضبباء 

بمببد واحببد يوجببد بببه  و، أوالتببى قببد تببنجم عببن وجببودهم فببى منظمببات مختمفببة فببى ببببلد مختمفببة 
 .   قافات متعددة

 Technological Categories : الا٠ٛ التكٍٕلٕدٗٛ (4)
معات الممارسة االفتراضية بنباء يمكن التمييز بين مجتمعات الممارسة وجهًا لوجه ومجت

االتصبال والمعمومبات ، فقبد أدت التكنولوجيبا الحدي بة إلبى عمى درجبة االعتمباد عمبى تكنولوجيبا 
وتمكين األفراد مبن االشبتراك فبى م بل هبذ، المجتمعبات ، والمكانية ، تقميص المسافات الزمانية 

نترنبببت ، لبببذا إل والتواصبببل والتفاعبببل معبببًا عبببن طريبببق اسبببتخدام ا، زمبببان  أي ى مكبببان أوأفبببى 
نترنببت تسببمى مجتمعببات إل ان وتتواصببل عبببر افالمجتمعببات التببى تتحببدى حبباجز الزمببان والمكبب

الممارسة االفتراضية ، أما المجتمعات التبى يتقاببل فيهبا األفبراد ويتفباعمون معبًا أ نباء تواجبدهم 
 .  عميها مجتمعات ممارسة وجهًا لوجهفى مكان محدد وزمان محدد يطمق 
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 : نواع مجتمعات الممارسة فى المؤسسات التعميمية كما يميأويمكن إبراز  
   Professional communities of practice : [ مجتمعات الممارسة مهنية1]

ويعممبون فبى مؤسسببة ، أصبحاب مهنبة محبددة  نهبى مجموعبة مبن الممارسبين المهنيبي
وينطبببق ذلببك عمببى المعممببين باعتبببارهم ، أو مؤسسببات متنوعببة لمتعبباون فيمببا بيببنهم ، واحببدة 

مل مجتمبببع الممارسبببة المهنيبببة يشبببدة ،وقبببد ومهبببام محبببد، دوار أأصبببحاب مهنبببة محبببددة لهبببا 
 تكانبب يبباالمعممببين ذوى التخصببص المهنببي الواحببد ، أو المعممببين الموجببودين داخببل المدرسببة أ

أو المعممببين عمببى مسببتوى مقاطعببة معينببة، ويقصببد بمجتمببع الممارسببة المهنيببة ، تخصصبباتهم 
بنطببباق تخصصبببهم نتببباج المعبببارف والمعمومبببات ذات الصبببمة إقبببدرة الممارسبببين المهنيبببين عمبببى 

وتببادل الخببرات  ،لبى التعباونإ، فهى مجتمعات خاصبة ببالمعممين البذين يسبعون  (57)ومهنتهم 
وحببل المشببكبلت التببى تببواجههم فببى عممهببم، مببن خبببلل تطببوير القاعببدة ،مببع بعضببهم البببعض 

والمشبروعات ،والممارسبة المشبتركة ،وخببرات ،ومعتقبدات ،بما يمتمكون من قيم ، المعرفية لهم 
والبتعمم وفبق رؤيبة مشبتركة ،واالنتمباء ،لى تعزيز الهويبة إتركة ،و تهدف هذ، المجتمعات المش

 .  (58)والعمل عمى حمها،ورمبة حقيقية فى معالجة المشكبلت التى تواجههم 
   Administrative communities of Practice : [ مجتمعات الممارسة اإلدارية2]

ومبدراء المبدارس ، ووكببلء ، مبن المشبرفين هى تمك المجتمعات التبى يتكبون أعضباؤها 
 – انويبة دنيبا  –االبتبدائي عمبى مسبتوى مدرسبة شباممة لممراحبل )أو ، عمى مستوى المقاطعبة 

، (، ويهبببدف مجتمعبببات الممارسبببة اإلداريبببة إلبببى صبببقل مهبببارات القبببادة الترببببويين  بببانوي عميبببا
وتبببادل ، نشببر  قافببة الببتعمم  وتعزيببز قببدراتهم عمببى القيببادة مببن خبببلل ، وتحسببين أدائهببم اإلداري

لتحسبين وتطبوير األداء بشبكل ؛والتواصل المستمر مع بعضبهم الببعض ، ومشاركتها ، المعرفة 
 . (59)مستمر

   Classroom communities of practice : [ مجتمعات الممارسة الصفية3]
ه وبنباء سبياق مشبترك يشبارك فيب، لتصبميم ؛ هو المجتمع البذي يحتباج إليبه المعممبون 

الطبببلب بشببكل متبببادل فببى األهببداف المشببتركة لمحتببوى مقببرر معببين مببن خبببلل تطببوير مشببروع 
لعمبل ؛ يقبوم المعمبم مبع الطببلب بعمبل مجتمبع ممارسبة ، ولننخذ مقرر العموم كم بال  مشترك ،

؛ ويسببتخدم مجتمببع الممارسببة الصببفية  مشبروع مبببادرة إعببادة التببدوير عمببى مسبتوى المدرسببة ،
، راد أن يكببون شخصببًا موجهببًا أذا إويجببب عمببى المعمببم  ،والمعببارف واألفكببارتبببادل المعمومببات ل
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ن يشببترك أيضببًا مببع مجتمببع الممارسببة المهنيببة لممعممببين خببارج أومرشببدًا عمميببًا مببع الطبببلب 
ن يسبتدعى أيمكبن ، ذا لبم يكبن لبدى المعمبم خببرة كافيبة فبى موضبوع معبين إالمدرسبة ، بحيبث 

فين فببى مجتمببع الممارسببة المهنيببة إلببى مجتمببع الممارسببة حببد المعممببين أو األعضبباء المحتببر أ
الصبببفية كمعمبببم زائبببر، وبهبببذا يسبببتطيع الطببببلب أن يتعممبببوا بشبببكل فعبببال مبببن خببببلل المبلحظبببة 

والتعمم مبن بعضبهم الببعض ، وكممبا أصببح الطالبب ، قرانهم أوالتجريب ، ومن خبلل العمل مع 
ويتحببول دور، إلببى تقسببيم األعمببال  ، أك ببر خبببرة يصبببح عضببوًا أساسببيًا فببى مجتمببع الممارسببة

 .   (60)والتوجيه بداًل من األدوار البسيطة 
ذا اسبببتطاعت المؤسسبببات  إن مبببا سببببق يوضبببح تعبببدد أنبببواع مجتمعبببات الممارسبببة ، وا 

 ،وتسبببعى إلبببي بنببباء مجتمعبببات ممارسبببة مهنيبببة، ن تسبببتفيد مبببن تمبببك المجتمعبببات أالتعميميبببة 
داريببة سببواء أخببذت طابعبب ،وصببفية ، أو ميببر متجببانس  امتجانسبب، يببر رسببمي  أو م ارسببمي اوا 
والتبببدفق الحبببر ، وتببببادل المعرفبببة ، أو وجهبببًا لوجبببه ، فبببتن ذلبببك سبببيعزز التعببباون  اافتراضبببي

ن أومعالجة المشكبلت التى تحدث بشكل جمباعي وبطرقبة إبداعيبة ، كمبا ، لممعمومات واألفكار 
والممارسبات ، اء المدرسبة بناء تمك المجتمعات يساعد عمى التفكير الفردي والتبنممي مبع أعضب

التنممية عمى مستوى المدرسة والمجتمبع األكببر ، هبذا باإلضبافة إلبى أن بنباء تمبك المجتمعبات 
وتحسببين ، نجبباز الطبببلب إوالمهنيببة لممعممببين والقيببادات وزيببادة ، يببؤدى إلببى التنميببة الذاتيببة 

ادل المعببببارف وتبببببفهمهببببم لممببببواد التببببى يدرسببببونها ، ألن الببببتعمم يببببرتبط بالممارسببببة العمميببببة 
 .  والخبرات،والمعمومات ،

ال أنهبا تتضبمن إنه عمبى البرمم مبن تعبدد أنبواع مجتمعبات الممارسبة ، ،أوالجدير بالذكر 
 عناصر أساسية تتم ل فى المحور التالي : ة بل 

 :سادسًا : يٍاىر دلتىعات املىارسٛ 

 : (61)عناصر أساسية هى  ةتشتمل مجتمعات الممارسة عمى  بل 
 :    Domain  اجملاه

ويعطيبه ، ومجبال المعرفبة البذي يجمبع المجتمبع معبًا ، ُيعبر المجبال عبن برنبامج العمبل 
يحدد القضايا المشتركة الرئيسية التى يحتاج األعضاء إلى معالجتها ، وهو ما يمبنح و  ،هويته 

 .  من الروابط بين األفراد أو شبكة، لؤلصدقاء  د  نا أيويميزها عن ، المجموعة هويتها 
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 :   Community اجملتىع
يم ببل المجتمببع مجموعببة مببن األفببراد الببذين يببرتبط المجببال بهببم، ونوعيببة العبلقببات التببى 
تحدث بينهم ، وتعريف الحدود ببين البداخل والخبارج ، ولكبى يبتمكن األفبراد مبن تشبكيل مجتمبع 

عمون ويتفبا،  أو مواضبع ذات أهميبة )المجبال( ،الممارسة يجب أن يمتقبي أعضباؤ، حبول أفكبار
  . مع بعضهم لمتعمم معاً 

 :  Practice املىارسٛ
والقصببببص ،واألدوات  ،واألسبببباليب ،واألطبببر،والخبببببرات ،تعببببر عببببن مجموعبببة المعببببارف 

لمعالجبة المشبكبلت المتكبررة  ؛تشاركها األعضاء ويطورونها معباً يوالو ائق التى  ،والمصطمحات
 .  مم من خبلل العملشير إلى التعتا نهأفى سياق تفاعبلتهم المستمرة ، كما 

يتضببح أن المجببال هببو السببمة األولببي المميببزة لمجتمببع الممارسببة  ،مببا سبببقوفببى ضببوء 
فهبو مجموعبة مبن ، وتشير إلى التدريس والتعمم ، أما المجتمع وهبو السبمة ال انيبة  ،لممعممين

نهم ويتعبباونون فيمببا بيبب، ولببديهم اهتمامببات مشببتركة ، المعممببين الببذين يتقببابمون معببًا باسببتمرار 
تخطببيط الببدروس ، تقببويم عمببل الطبببلب ، مناقشببة منبباهج : فببى أنشببطة الببتعمم المختمفببة م ببل 

 تظهبر السبمةقق المجتمع الهدف المرجو منهبا ، و ليح ؛التعميم ، استراتيجيات التدريس الحدي ة
ببرات ببين والخ، نمبط البتعمم بالعمبل مبن خببلل تببادل المعرفبة ال ال ة وهى الممارسة من خبلل )

 .  ممين بعضهم البعض(المع
والجبببدير بالبببذكر أن فينجبببر قبببد حبببدد أيضبببًا  بل بببة أبعببباد أساسبببية لمجتمعبببات الممارسبببة 

 وهو ما يتناوله المحور التالي :  ، والكشف عن وجودها داخل التنظيم
 سابعًا : أبعاد ٔوؤشرات دلتىع املىارسٛ : 

 :(62)يمي  حدد فينجر  بل ة أبعاد أساسية لمجتمعات الممارسة تتم ل فيما
   Mutual Engagement : املشار ٛ املتبادلٛ

، وضبع معبايير بفنعضاء المجتمع يقومبون ، تتكون من خبلل المشاركة فى المجتمع  
عضبباء المجتمببع معببًا ككيببان وبنبباء عبلقببات تعاونيببة، وهببذ، العبلقببات هببى الببروابط التببى تببربط أ

 .  اجتماعي
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 Joint Enterprise:  املشرٔع املشرتك

ن مببن خبببلل مشبباركة األعضباء معببًا فببى تحقيببق هبدف مشببترك ، فبباألفراد يخمقببون ويتكبو
ولببديهم مسببئولية  ، ويسببعون باسببتمرار إلببى تحقيببق هببدفهم، لمببا يببرتبط بيببنهم  امشببترك افهمبب

 .  وأحيانا يشار إليه بمجال المجتمعمشتركة تجا، تحقيق هذا الهدف ، 
   Shared Repertoire : املخزُٔ املشرتك

المبوارد  أو، ع الممارسة مجموعة من المبوارد الخاصبة ببه كالمعباني الرمزيبة ينتج مجتم
 .  الممموسة ومير الممموسة

 : (63)بعاد مجتمع الممارسة لممعممين ما يمي أوفى ضوء ذلك تتضمن 
لتحديبد مجموعبة مبن االتفاقيبات حبول  ؛المشاركة المتبادلة : حيث يجتمع المعممون معاً  -

م بل ،يمكبن إجراؤهبا، وتحديبد الهبدف المشبترك مبن عممهبم معبًا واألنشبطة التبي ، التعمم 
لتحسببين طرائببق تدرسببيهم خبببلل العببام الدراسببي، وهنببا ؛ بنبباء مجتمببع ممارسببة لممعممببين 

ي يمكبن واإلجراءات التب، اهتمام المعممين فى مجتمعات الممارسة حول األنشطة  بينص
 .  لتحقيق هذا الهدف؛ اتخاذها 

 توااللتزامببا،ذا البعببد يمتببزم األعضبباء التزامببا كببامبل بالمبببادئ فببي هبب المشببروع المشببترك : -
والببذي تببم وضببعه فببي البعببد األول ،فيقببوم المعممببون فببى  ليببه،إيسببعون  ،والهببدف الببذي

وكيفيببة مسبباهمة كببل  ،مجتمببع الممارسببة ببنبباء قاعببدة لعممهببم فببى بدايببة العببام الدراسببي
 المجموعة. أعضاء والتعاون بين،وتعزيز العبلقات  ،شخص فى تحقيق الهدف

 ،كبببارواألف ،ن فبببى المعمومبببات: فبببى هبببذا البعبببد يتشبببارك المعممبببوالمخبببزون المشبببترك  -
البببتعمم التبببى تحبببدث فبببى الفصبببول الدراسبببية مرئيبببة والقصبببص وجعبببل عمميبببة التبببدريس و 

وخمبق بيئبة تعميميبة ،لمرؤية والتعمم ،وهذا يساعد عمى التنمية المهنية لممعمبم ؛لآلخرين 
ث تنميببة لممعمببم والطالببب عمببى حببد سببواء ، ويجببب عمببى أعضبباء أقببوى لمطبببلب، فيحببد

ع ليضبببمن مجتمببب؛  مجتمبببع الممارسبببة تطبببوير معمومببباتهم ومعبببارفهم بصبببورة مسبببتمرة 
 .هالممارسة استمرار، وتحقيق هدف

وقد قام فينجر بوضع أربعة عشر مؤشرًا تعتبر بم ابة الموجبه والمرشبد عمبى وجبود تمبك 
 :  (64)وتتم ل هذ، المؤشرات فيما يمي  مؤسسة يةبعاد السابقة فى أألا
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 .  مة سواء كانت متناممة او متضاربةالعبلقات المتبادلة والمستدا -1

 .  شياء معاً لة لممشاركة فى عمل األالسبل المتباد -2

 .  ريع لممعمومات وزيادة االبتكاراتالتدفق الس -3

 .  الديباجيات )المقدمات( التمهيديةمياب  -4

 .  استها جيدًا( وتحضيرها لمنقاشودر ،دها تحدياإلعداد السريع لممشكمة ) -5

 .  التداخل بين توصيفات المشاركين -6

   ؟معرفة ما يعرفه اآلخرون ، وما يمكنهم القيام به ، وكيف يساهمون فى العمل المحدد -7

 .  التعرف عمى الهويات بشكل تبادلي -8

 .  متها، وتحديد مدى مبلءييم األعمالالقدرة عمى تق -9

 .  اتوالبيان، األدوات المحددة  -10

 .  بادلة ، وروح المرح أ ناء التعممالمعرفة المحمية ، والقصص المت -11

 .  ختصارات التي تيسر عممية االتصالالمصطمحات واال -12

 .  معينة متعارف عميها م ل العضوية أنماط -13

 .  أو رؤية محددة لمعالم، نظرة معينة الحوار المتبادل الذي يعكس  -14

 من المؤشرات السابقة يتضح أن :
 .فى انتقال وتبادل المعرفة بينهم المتبادلة بين األعضاء هي األساسالعبلقات  -

والعمببل بشببكل جمبباعي عمببى  ،وتحديببد أهببداف واضببحة ،التركيببز حببول مشببكمة محببددة -
 تحقيق تمك األهداف.

 وتحويل المعرفة الضمنية إلى معرفة صريحة يمكبن نشبرها ، التنكيد عمى تبادل المعرفة   -
ا التواصل وجهبًا والتواصل المستمر سواء كان هذ، المتبادل أيضا الحوار ، وتوظيفها ، و 
 .الوجه أو افتراضي
ن اسبتخبلص مجموعبة مبن االعتببارات التبى يجبب كبعاد والمؤشرات يموفى ضوء تمك األ

 مراعاتها عند بناء مجتمعات الممارسة ، وتتم ل تمك االعتبارات فيما يمي : 
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 د بٍاٞ دلتىعات املىارسٛ ثاوًٍا : االيتبارات الٕادب وراياطّا يٍ

وتصبميم مجتمبع ، خمسة اعتبارات أساسبية عنبد بنباء   Nemec & Lamasterحدد 
 : (65)الممارسة وهى 

الختيبار ؛يعتببر التركيبز مبن العوامبل األساسبية ألفبراد مجتمبع الممارسبة  : Focus[ التركيز 1]
 .  وبتحقيق أهدافهم،صمة باهتماماتهم الممارسات ذات ال

،فهببو وتطببوير مجتمببع الممارسببة ،يسبباعد القائببد عمببى تنميببة   Leadership :دة [ القيببا2]
ويشبجع عمبى بنباء عبلقبات  لتقويبة العبلقبات ببين أفبراد مجتمبع الممارسبة ،؛ عامل رئيس

 .  ة المعمومات واألفكار بشكل مفتوحتعاونية مريحة، وتوفير بيئة مواتية لمشارك
فببتن  ،اء مجتمببع الممارسبة مببع بعضببهم البببعضعنببدما يتشببارك أعضبب : Input[ المبدخبلت 3]

ؤ، ذلك ينمى مخزون المعرفة لديهم، ولكى ينمبو مجتمبع الممارسبة يجبب أن يتمقبي أعضبا
 .  مدخبلت جديدة من مصادر متعددة

، : لمحفاظ عمى استمرارية مجتمع الممارسبة وتحقيبق األهبداف  Commitment[ اإللتزام 4]
ه، كما يجبب إنشباء مجموعبة مبن األعضباء ئأعضايجب أن يكون هناك التزام واضح بين 

 .  مجتمع الممارسة وتطوير، باستمرارلمعمل كميسرين ومحفزين عمى استدامة 
تتيح االجتماعبات المفتوحبة لمجتمبع الممارسبة  Open Forums:[ االجتماعات المفتوحة 5]

ن يحببرص عمببى وجببود سبببل أجمببع المعمومببات والمعببارف مببن األعضبباء ،وعمببى المجتمببع 
تواصببل وتفبباعمهم مببع بعضببهم البببعض ،وقببد يكببون هببذا ال، فببراد، معببًا ألتواصببل ؛فتوحببة م

 .  أو عبر الشبكات ، وجهًا لوجه
كما اجتهد البعض فى وضع مجموعة من المبادئ األساسية التى توجه عمبل مجتمعبات 

ل وتتم ب، ن فى مجتمعبات الممارسبة ووتوضح الدور الذي يقوم به الميسر ، الممارسة المنتجة 
 : (66)تمك المبادئ فيما يمي 

   Promote Broad Participation : طعزٖز املشار ٛ الٕاسعٛ( 1
يشببجع الميسببرون الفعببالون كببل فببرد فببى مجتمببع الممارسببة عمببى المشبباركة مببن خبببلل 

كبل فبرد مهمبة فبى دعبم مجتمبع الممارسبة ، كمبا  ةنن مسباهمببفهم يؤمنون ، االهتمام والدعم 
ووجهبات النظبر تجبا، القضبايا والمشبكبلت، ،وتستمع إلبى اآلراء ، واسعة أنها تعزز المشاركة ال
، ؟(مببا مببدى االرتببباط بببين معموماتببك والموضببوع األساسببي لمناقشبباتنا)وتطببرح دائمببًا تسبباؤل 
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لبه  نرين يعطبوو القضبية األساسبية  فبتن الميسبأتبرتبط معمومبات الشبخص بالموضبوع  اوعندم
 .  فرصة أكبر لممشاركة

  Ensure Equity : ٌصافٔاٚ أٔ اإلوىاُ املشا( 2
مببن خبببلل تمبيببة احتياجببات  ، نصبباف داخببل المجموعببةيضببمن الميسببرون الفعببالون اإل 

الببتعمم المتنوعببة لمببزمبلء ، كمببا يحتبباج الميسببرون إلببى التنكببد مببن أن جميببع أعضبباء مجتمببع 
لمجموعبة بحيث يتجباوز تعمبم ا ، ووجهات النظر البديمة، الممارسة لديهم فرص لطرح األسئمة 
؛ وتنظبيم المحاد باتأن الميسر يحتاج إلى وضع معايير،  مجرد الممارسة المقبولة ، وهذا يعنى

 .  هائلمجموعة نطاق ووجهات نظر أعضاحتى تتفهم ا
   Building trust : بٍاٞ الجكٛ( 3

وتشجيع البتعمم ،األعضاء لممخاطرة  ،فتنها تدعوعندما تدعم مجتمعات الممارسة التعمم 
ن ببنباء ال قبة وتعزيزهبا مبن خببلل االعتبراف بمشباعر وويقبوم الميسبر  طاء والتجريبب ،من األخ

 .  تفاعل داخل أعضاء مجتمع الممارسةودعم معايير ال،وخبرات التعمم ، األعضاء 
والجدير بالذكر أن النجاح فى بناء وتصميم مجتمع الممارسبة مرهبون بشبكل كبيبر عمبى 

، والفائببدة مببن اسببتخدامه ، وكيفيببة اسببتخدامه  ،ينمعرفببة المفهببوم بعمببق فببى ذهببن الممارسبب
 شبامبل جبدوال Serratوالعوامل التبى تسباعد عمبى نجاحبه فبى تحقيبق أهدافبه ، لبذا فقبد وضبع 

 : (67)صيل كما يمي من التف ءبشيالمحاور  ،وضح فيه هذ
 (1جدول رقى )

 ياهية يجحًؼات انًًارسة

ياذا جفؼم يجحًؼات  يجحًؼات انًًارسة يةهيا

 ؟رسةانًًا

كيف جقىو يجحًؼات انًًارسة 

 ؟بًهايها

جحًؼااااات يحشااااارض ءػمااااا  ي -

 .  انًًارسة فى انًجال

 ءػمااااها نااديهى ان فىااة فااى -

يشاااركة انًؼ فااة انً جى ااة 

 .  بانؼًم

ها بأَفساهى ئيحى اخحيار ءػماا -

ويكحسااااااىىٌ انقيًااااااة يااااااٍ 

 .ػمىيحها

وساااااايهة نحىااااااا ل انًؼ فااااااة  -

انًؼهىياااااااات وانىياَاااااااات و

 .  بذ ية كىي ة

جكساااااا  دااااااىاج  ا ج ااااااال  -

وجاااااىف  بيتاااااة اجحًاػياااااة 

  .ةيُآي يذة و

جااااىف  وساااايهة فؼانااااة نىُااااا   -

 انؼالقات وانحفاػالت. 

ال وانحفاػام يقىو األػماا  با ج ا -

 . ب ىرة يسحً ة هىيغ بؼم

ؼ فاة يكىٌ ءػمااها شىكة يٍ انً -

 .  يًكٍ جؼىتحها وان جىع إنيها

ي جىاااىٌ شاااه يات انًااا جً ات ػاااٍ  -

 .بؼد

يكىٌ نديهى جفااػالت فيا  رساًية  -

 .سىىػيات ءيىييات ءو 

 كم ػاو. بإَجازاجهىىٌ يذحفه -

(Serrat, 2008, pp.1,2) 
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 (2جدول )

 جابغ ياهية يجحًؼات انًًارسة

 ػىايم َجاح يجحًؼات انًًارسة فائدة يجحًؼات انًًارسة

جؼًاام ػهااى خهاار انًؼ فااة وجىا نهااا  -

  .واسحخدايها

 . انًهُية نهؼايهيٍ ًكٍ يٍ انحًُيةج -

جسًخ بذم انًشكالت بشاكم ءسا ع  -

 ،وجسااااحجيي ساااا يؼات نالدحياجااااات

 وا سحفسارات. 

  ػهااااى انًًارسااااات انجياااادة ج كاااا -

 .  وانىُا ة

دة أل ا  األػًاااال جديااا اجُاااحف ءفكاااار -

 .  وجقديى انخديات

 .  ج بط انحؼهى بانؼًم -

إيجاا   جحًاغنهًجاال ، وانحاى جحايخ نهً ا ساح اجيجيةية انًال  -

 . يكاٌ ش ػي فى انًُظًة

 انًجال : ي جىط ارجىاطات يىاش ات بانؼًم انذقيقي.  -

حهى فااااى ورفىاااا،انؼفىيااااة : يق ااااد بهااااا يشاااااركة األػمااااا   -

 . ا َمًاو نًجحًغ انًًارسة

 . رسات ذات ان هة بانًجال واألػما األَش ة : انًًا -

 . وبُا  جىقؼات واضذة،ذديد األ وار : جانذىكًة -

انحيسااي  : وجااى  يُسااقيٍ ياااه يٍ شاامىفيٍ يذح يااىٌ ءرا   -

 . ءهداف يجحًغ انًًارسةنحذقير ؛ويؼًهىٌ بجد ،األػما  

 ججاِ انًشاركة وانحؼاوٌ. انثقافة : سهىض ثابث  -

 . اف  : نحدػيى ان فىة فى انًشاركةانذى -

نىيتاااة انحُظيًياااة ياااة ا انًكافاااأة وانحقااادي  : ياااحى جكيياااف ويال -

 . اركةنهدػى وانًش

جقُياااة انًؼهىياااات : وسااايط اج اااال يُاساااي يمااايف قيًاااة  -

ويساااػد ػهااى جقاااديى باا ايف ػًاام جحخ اااي داااج  ان يااااٌ ،

  .وانًكاٌ

 :اخلطٕٚ الجالجٛ : طبٗعٛ العالقٛ بني دلتىعات املىارسٛ ٔالتٍىٗٛ املٍّٗٛ لمىعمىني 

 أٔاًل : وإًّ التٍىٗٛ املٍّٗٛ :

 ةومواكببب،لتم ببل موقعببًا محوريببًا لمبلحقببة التحببديات  ؛تببنتى التنميببة المهنيببة المسببتدامة  
لها هبذ، المؤسسبات نحبو ذالتخيرات العالمية ، فقد أصبحت تشكل العمبود الفقبري أليبة جهبود تبب

تحقيق اإلصبلح وجودة األداء ، وهو ما حتم ضرورة األخذ بالتنمية المهنية لممعممبين ، فمهنبة 
عمبى تحسبين  باسبتمراروتتطمبب مبن المعمبم العمبل ،ة التعميم من المهبن التبى تتميبز بالديناميكيب

ليشبمل" كبل محاولبة تسبهم فبى تحسبين ؛ التنمية المهنية لممعمم يتسبع  ملذا فمفهو  ممارساته ،
ليشبمل ؛كمبا يتسبع ، وحتبى تقاعبد، ، وتطوير أداء المعمم ألدوار، طوال سنوات عممبه الوظيفيبة 

وبببدرجات ،واألخبلقببي فببى عمببل المعمببم  ،والتربببوي ،والمعرفببي التخصصببي،كببل مببن المجبباالت : 
 .(68)وبشكل مستمر " ،متقاربة من االهتمام 

وتببوجيههم نحببو األهببداف ، وتببدعيم ،وبببذلك تعببد التنميببة المهنيببة طريقببة لتخييببر األفببراد  
وتحسببين عمميببة التببدريس لمطبببلب ، فهببى ال تهببدف فقببط إلببى تزويببد المعمببم ،العبلقببة بيببنهم 

 واتجاهاتبببه،حبببداث تخييبببر فبببى دور المعمبببم إنمبببا تهبببدف إلبببى إومعبببارف محبببددة ، ،بمهبببارات 
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وتحقيق الجببودة الشبباممة فببى إنجبباز الطالببب وتحصببيمه،لتحسببين معببدل  ؛ومعتقداتببه التربويببة،
 .(69)التعميم 
 : (70)ومن  م تتجسد التنمية المهنية فى  بل ة مكونات رئيسية هى  
لرفبع ؛ة المهبارات البلزمبة التدريب المهني : وهبو العمبل عمبى إكسباب المعممبين مجموعب -

 كفاءتهم. 
التربية المهنيبة : أى تعبديل األفكبار والمعتقبدات بشبنن عممهبم وممارسبتهم والتنكبد عمبى  -

 .  مهنية من خبلل الدورات والقراءاتالقيم ال

البببوظيفى وتحسبببين ظبببروف العمبببل ،  االسبببتقرارالمسببباندة المهنيبببة : أى تبببوفير منببباخ  -
 .  طويمةتوطين داخل المدارس لفترات وال

فهبى تعمبل عمبى  ، ن مجتمعبات الممارسبة تبدعم هبذ، المكونبات ال بل بةأوالجدير بالذكر  
ودعببم  والتعبباون فببى حببل المشببكبلت ،،تشببجيع المعممببين عمببى المشبباركة فببى عمميببات الحببوار 

لببي إ _بمببرور الوقببت_ تسببعى  التحببديات اليوميببة التببي تببواجههم ، كمببا أنهببا ةاألقببران ومواجهبب
أن المعممببين   Markous، فقببد كشببف مبباركوس (71)ورؤى أعظببم لممدرسببة تحقيببق أهببداف 

ينمببون مهنيببًا عنببدما يتشبباركون المعرفببة ، ويكتسبببون مهببارات الممارسببة والببتعمم مببن بعضببهم 
ن اسببببتخدام أ، كمببببا (72)ودعببببم احتياجببببات الطبببببلب،لتحسببببين ممارسبببباتهم المهنيببببة  البببببعض ،

ن بنباء مجتمعبات إالمعممين الجبدد ،حيبث  مجتمعات الممارسة يحد من عزلة المعممين وخاصة
، وتقبديم البدعم المسبتمر لهبم،وتطوير شعورهم بال قة ،ممارسة يساعدهم عمى تحقيق االنتماء 

 . (73)نها تمكنهم من تحسين ممارساتهم التدريسية أكما 
نترنبت مبن فبرص لمتواصبل ببين هذا باإلضافة إلى ما توفر، مجتمعبات الممارسبة عببر اإل  

تتخطى حاجز الزمان والمكان ، فيمكن لممعممين مبن خبللهبا مناقشبة التخييبرات المبراد المعممين 
ومشبباركتها داخببل ،والمببوارد المختمفببة ،والخبببرات ،حببدو ها داخببل الفصببول، وتجميببع القصببص 

نترنت، وتجريب هبذ، المقترحبات بننفسبهم عبر اإل و عبلم األخرى وعبر وسائل اإل،مرف الدردشة 
رسببا،داخببل الفصببول  حببداث تخييببرات فببى إسببتمرار، لببذا فهببى تسببهم فببى ال التخذيببة الراجعببة بوا 

وبالتبببالي فبببى بنببباء تعمبببم ،وسبببموكياتهم ،وفبببى مبببواقفهم ،ممارسبببات المعممبببين داخبببل الفصبببول 
 .(74)الطالب
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فهنباك  ،ونظرًا ألهمية الدور البذي تقبوم ببه مجتمعبات الممارسبة لمتنميبة المهنيبة لممعمبم
البتعمم  ةليبآو  ، ينلممارسبة المخصبص لمتنميبة المهنيبة لممعممبضرورة لمعرفة مكونات مجتمع ا

 مع الممارسة فيما يمي : تداخل مج
 ثاًٌٗا : وكٌٕات دلتىع املىارسٛ لمتٍىٗٛ املٍّٗٛ لمىعمىني : 

يتكبببون مجتمبببع الممارسبببة المخصبببص لمتنميبببة المهنيبببة لممعممبببين مبببن أربعبببة مكونبببات  
 :(75)أساسية هى

 .  اعل والتعبير عن الرأيشتركة لمتفمساحة اجتماعية م -1
 .  أهداف جماعية واضحة ومشتركة -2

      .  اد المجتمعالسموكيات والقواعد والطقوس الجماعية ألفر  -3

 .  المشترك لتحقيق األهداف الجماعيةالعمل الجماعي  -4

 : (76)كما ينطوى تعمم المعممين داخل مجتمعات الممارسة عمى ما يمي  
والمكبان  ،وامبتبلك الوقبت،والتحدث ،واالجتماع  بلقات،تركة ،وتطوير الع[ القيام بمهام مش1

ابتكبببار حمبببول لممشبببكبلت ، و  لمقيبببام ببببذلك ، والحصبببول عمبببى المسببباعدة أو تقبببديمها ،
وبنباء مسبار البتعمم ،وامتبلك قصص وخبرات عن الممارسبة ، واالسبتمرار بمبرور الوقبت 

 -المنبباهج-بلبالتفاعببل مببع الطبب -إدارة الصببف -المشببكبلت السببموكية لمطبببلبم ببل ) ،
 تخطيط وتنظيم المواقف عبر الممارسة(. -لمدروس طالتخطي-تقييم الطبلب

نطبباق  [ امبتبلك المبوارد التببي تمكبن المعممببين مبن تبنببى وجهبات نظببر أخبرى جديببدة خبارج2
زيببارة  –مقبباطع فيببديو عببن اسببتراتيجيات تدريسببية جديببدة ممارسبباتهم المحببدودة م ببال )

 .  ن من بعضهم البعض(تعمم المعممي –الفصول األخرى 
التببي -ن الممارسببات الجيببدة أوهببذا يعنببى ،مببة الممارسببة مببع  الهياكببل المؤسسببية [ مواء3

ن تكبون متسبقة مبع سياسبة المدرسبة ، أالببد  -يكتسبها المعمم فى مجتمعات الممارسبة
وتسبعى إلبى تطبيبق الممارسبات  ،والبد أن يكون هناك قيادة مدرسية فعالبة تقببل التخييبر

والببد أن يتسبم الهيكببل التنظيمبي لممدرسبة بالمرونببة ، حيبث تبرتبط مجتمعببات  ة ،المبتكبر 
وال قافببات االيجابيببة التببي تشببكل الببتعمم فببى المببدارس ، ،الممارسببة بالهياكببل المعياريببة 

ولديها مسبتويات مرتفعبة مبن ،وقبول اآلخر ،فالمدارس التي تسعى لنشر الوعي ال قافي 
ين المعممبين تسبهم فبى بنباء مجتمبع ممارسبة قبوى عمبى التضامن والعبلقات اإليجابية بب
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ألن ؛وتكببون بم ابببة نمببوذج لممشبباركة المدنيببة  مسببتوى المدرسببة والمجتمببع المحمببي ،
 .  (77)بالمجتمع والمعايير التي يدعو إليها ياقو  الديها شعور 

فببتن مجتمببع ، ن المعمببم يعمببل فببى إطببار اجتمبباعي ولببيس معببزواًل أو منفصبببًل ونظببرًا أل  
وتفعيل رأس المال االجتمباعي مبن خببلل العمبل كفريبق ، ارسة يمكن المعممين من تحسين المم
والطبببرق التبببي تعبببزز االحترافيبببة المهنيبببة، وبنببباء طبببرق قويبببة وجذاببببة ، ودراسبببة الظبببروف ، 

، لممشاركة المدنية ، كما أنها تمكن المعممين من توفير فرص لممشاركة فى األنشبطة ال قافيبة 
لسياسببية وهببم أيضببا يشبباركون فيهبببا ، فقببد أظهببرت دراسببة لببويس ومببباركس وا، واالقتصببادية 

أن المبدارس ال انويبة التبي تبدعم مجتمعبات مهنيبة قويبة  Louis,  Marks& Kruseوكروز
يجببابي كبيببر عمببى إنجبباز الطبببلب ومشبباركتهم فببى األنشببطة المختمفببة لممببواد إكببان لهببا تببن ير 

داعمبة عمبى مسبتوى  تمبن الصبعاب فبى مجتمعباواستطاع المعممون تجباوز العديبد ، الدراسية 
  .(78)والمقاطعة التعميمية ، المدرسة 
ن مجتمعببات الممارسببة تقببوم عمببى مجموعببة مببن المبببادئ واألسببس توفببى ضببوء ذلببك فبب 

 ويتضح ذلك في المحور التالى :، مين لممعم المهنيةفعالة لمتنمية  ةستراتيجياك
 متٍىٗٛ املٍّٗٛ لمىعمىني :سرتاطٗذٗٛ لاثالجًا : أسص دلتىع املىارسٛ  

 : (79)ستراتيجية لمتنمية المهنية لممعممين كما يمىاتتم ل أسس مجتمع الممارسة ك
 :أٔاًل : التعمي التعأٌ٘ بداًل وَ الاردٙ 

فبى مجتمبع ، وبالتبالي ال يبتم التركيبز عمبى الفبرد ،  ،لب عممية تدريب المعمم هبو وجبود 
والتعاوني ضمن سياق مجتمعبي ، وهبذا مبا يحبدث ، جماعي فيكون التدريب قائمًا عمى التعمم ال

ومصببالح ، بوضببوح فببى مجتمببع الممارسببة ، فهببو يضببم مجموعببة مببن األفببراد لببديهم أهببداف 
والحمبول الخاصبة بموضبوع أو مشبكمة معينبة ، ، ويسعون لتحسبين وتطبوير األفكبار ، مشتركة 

تبادلبة ببين أفبراد مجتمبع قبات الموالعبل، والتفباعبلت ، ويتم ذلك مبن خببلل المشباركة المنتظمبة 
 .  الممارسة
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 ثاًٌٗا : التعمي املبٍٜ يمٜ البشح : 

األبحاث الحدي ة فى التنمية المهنية لممعمم تركز وبشكل أساسبي عمبى إنشباء مجتمعبات  
ليكونبوا ؛ واالستقصباء يتبيح الفرصبة الحقيقيبة لممعممبين ، البحث ، فبالتعمم القبائم عمبى البحبث 

واالعتمبباد ، والمحاضببرات ، عكببس الطببرق التقميديببة المعتمببدة عمببى ورش العمببل ك ببر فاعميببة بأ
 .  وافتقاد الرمبة فى التعمم ، الممل عمى خبراء خارجين مما يبعث عمى

 :املىارسٛ  ْثالجًا : التعمي أساس

ال أنبه فبى ك يبر مبن إعمى الرمم مبن األهبداف المفيبدة المحبددة لببرامج التنميبة المهنيبة  
، وال تبؤتى  مارهبا ، وبننها مكبررة وتقميديبة ، عر المعممون بعدم جدوى هذ، البرامج األحيان يش

وال تحقق أهدافها ، ومير مرتبطة بما يحدث فى الفصول الدراسية، فقد أكبدت البحبوث التربويبة 
مؤخرًا عمى ضرورة توفير فرص التعمم البذاتي لممعمبم مبن خببلل ببرامج التنميبة المهنيبة القائمبة 

عممبين الم، واالهتمبام بمشبكبلت والفصول الدراسبية ، والعمل اليومي فى المدرسة ، اقع عمى الو 
 .  هو األساس لمتنمية المهنية

سبتخدم األسباليب الحدي بة لمتنميبة المهنيبة يإن ما سبق يشير إلى أن مجتمع الممارسبة 
فضبل الممارسبات والتعمم من األقران ، والتعرف عمبى أ،لممعممين ،والتي تتضمن العمل التعاوني 

التفكيبر التبنممي ، كمبا تتبيح و اإلبداع واالبتكار فى حل المشكبلت ، و وتبادل الخبرات ، ،التربوية 
مجتمعببات الممارسببة الفرصببة لمشبباركة أعضبباء المجتمببع المحمببي مببن الخبببراء وأوليبباء األمببور 

تببوفر،  ممببا يزيببد مببن فببرص النمببو المهنببي، هببذا باإلضببافة إلببى مببا،لعببرض خبببراتهم ومعببارفهم 
يتخطبى حباجز الزمبان ،وتببادل الخببرات ،مجتمعات الممارسة عبر االنترنت من فبرص لمتواصبل 

وهببذا يببؤدى الببى  تفاعميببة فببى تبببادل الخبببرات بببين عببدد كبيببر مببن المعممببين،الوتسببهم ،والمكببان 
 نجاز الطبلب ومستوى تعممهم.إ وينعكس هذا أيضا عمى، تمرة لممعمم إحداث تنمية مهنية مس

ن : تطبيقبببات مجتمعبببات الممارسبببة لتحقيبببق التنميبببة المهنيبببة لممعممبببية الرابعبببةالخطبببو 
 :استراليا بالواليات المتحدة األمريكية و 

، ز االنتمببباء تعزيبببو  إن قبببدرة مجتمعبببات الممارسبببة عمبببي تنميبببة العبلقبببات االجتماعيبببة ،
تصبميم اء و لبي بنبإالبدول المتقدمبة تسبعي  تحفيز االبتكار جعمت العديبد مبنو  داء ،تحسين األو 

 و تحقيبببق التنميبببة المهنيبببة المسبببتدامة ،، لتنميبببة رأس المبببال االجتمببباعي ؛ هبببذ، المجتمعبببات 
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لتحقيببق التنميببة ؛فيمببا يمببي عببرض لمخبببرة األمريكيببة واالسببترالية فببي بنبباء مجتمعببات ممارسببة و 
   .المهنية لممعممين

 أٔال: الٕالٖات املتشدٚ األورٖكٗٛ :

لذا فهي تولي اهتماما كبيبرا ، دة األمريكية مكانة عظيمة يحتل المعمم في الواليات المتح
باعتبببار، "  ةالمهنببي و كفاءتببه التدريسببي ،لرفببع مسببتوي نمببو  ؛بتقببديم بببرامج التنميببة المهنيببة لببه

مكاناته المتاحة ل المتعاقبة وفق فمسفة المجتمع و ذلك اإلنسان الذي يقوم بتربية األجيا  .(80)ا 
 : (81)ت  التنمية المهنية لممعممين في أمريكا من أهمها لذلك توجد عدة مستويات لعمميا

 :)فرهبا فبيمن تعتمد عمي مبدأ الكفايات التبي ينبخبي تواو  مستوي إعداد المعممين )الطبلب
هبي )ال قافبة العامبة( والمهنيبة  جوانبب رئيسبية ةتتم بل فبي  بل بيعمل بمهنبة التعمبيم ، و 

 ة(. المادة الدراسي)مهارات التدريس( واألكاديمية )
  وحصببولهم ، مسببتوى تنميببة المعممببين الجببدد )المببؤقتين( : بعببد تخببرج المعممببين الجببدد

كسابهم الخبرات الميدانية تحت ، عمى فرص لمعمل فى مجال التعميم  شبراف المعممبين إوا 
االستمرار فبى التبدريس دون الحصبول عمبى دورات تدريبيبة  نال يستطيعو، األك ر خبرة 
 .  ين فى مقررات معينةكاديمي معأاز وتحقيق إنج

 ( ال يمببنح التببرخيص مسببتوى تنميببة المعممببين القببدامي :)ال لمببن حصببل مببن إالمحتببرفين
إلببى جانببب دراسببة المببواد التببى كانببت ، المعممببين عمببى درجببة الماجسببتير فببى التببدريس 

أو الفرعببي لمببدارس خبببلل مراحببل دراسببته الجامعيببة ، إلببى ، االختيببار العممببي الرئيسببي 
نسببانية ، اد تربويببة جانببب دراسببة مببو  وأسببموب العمببل فببى قاعببات الببدرس مببع الطبببلب ، وا 
 .  شراف الكاملل فى التدريس تحت اإل م قضاء عام كام، ضعاف المستوي 

 ( نالمهنيببيمسببتوى تنميببة المعممببين الخبببراء) :  حيببث يحصببل المعممببون عمببى التببرخيص
نجبببازات هم فبببى األداء بشبببكل بمزاولبببة وممارسبببة المهنبببة بعبببد مبببا تنكبببد قبببدراتهم العمميبببة وا 

 مستمر ومتواصل. 
ن الدراسببة الحاليببة تقتصببر عمببى تونظببرًا لتعببدد مسببتويات التنميببة المهنيببة لممعممببين، فبب
لتحقيق التنمية المهنيبة لممعممبين ؛عرض نشنة مجتمعات الممارسة ، وبناء مجتمعات ممارسة 

 لي : والجدد، والمعممين أ ناء الخدمة ، وذلك عمى النحو التا )الطبلب( ،
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 ص ٌشأٚ دلتىعات املىارسٛ بالٕالٖات املتشدٚ األورٖكٗٛ ٔططٕرِا : 1]

لقد أدت المجتمعات بمختمف أنواعهبا دورًا مهمبًا فبى تطبوير الواليبات المتحبدة األمريكيبة 
المفكبر السياسبي  Alexis Detocquevilleونموهبا ، وهبذا مبا اكتشبفه الكسبيس دوتوكيفيبل 

ليحببدد أسببباب نجببباح ؛م  1830ما قببام بزيببارة أمريكببا عبببام والمببؤرخ الفرنسببي المعببروف عنبببد
، الديمقراطية هناك ، حيث وجد أن السببب وراء نجباح الديمقراطيبة هبو رأس المبال االجتمباعي 

دراكهببم لقيمببة المجتمببع ، والببروابط االجتماعيببة التببى أوجببدها األمريكيببون   ممببا جعمهببم  ،(82)وا 
، ية بل وداخل قاعبات الدراسبة أيضباً سسات التعميميتجهون إلى بناء هذ، المجتمعات داخل المؤ 

دخالها داخ  .  وممارساتهم األخبلقية، ل سياساتهم وا 
فقد استندت سياسة المجمس القومي لمتعميم فى الواليات المتحدة األمريكيبة عمبى بعبض 

 :(83)القضايا المحورية عن المعممين منها ما يمي 
لمؤهمون يفحصبون ممارسباتهم ، ويسبعون فالمعممون ا ،المعممون منتقدون لممارساتهم -

لتعميبببق ؛لمحصبببول عمبببى مشبببورة ونصبببح اآلخبببرين ، ويسبببتفيدون مبببن البحبببث الترببببوي 
مبع النتبائج واألفكبار  يبتبلءموتحسين حكمهم ، وتعبديل وتكييبف تدريسبهم بمبا ،معرفتهم 
 .  الجديدة

ن مبع المعممون أعضباء فبى مجتمعبات البتعمم : فبالمعممون المؤهمبون يعممبون فبى تعباو -
والمجتمبببع لصبببالح تبلميبببذهم ، ،إمكانيبببات المدرسبببة  نالمهنيبببين اآلخبببرين ، ويسبببتخدمو

 .ويشتركون فى العمل بالمدرسة،باء ويعممون عمى نحو مبتكر تعاوني مع اآل

لتحسبببين ممارسببباته المهنيبببة ؛كمبببا أنهبببا تسبببعى باسبببتمرار إلبببى إعبببداد المعمبببم وتنميتبببه 
حساسببه، لمتحببدة األمريكيببة تنفببق ن الواليببات اأ،وخاصببة و  بببه واالحتفبباظ،بالرضببا عببن عممببه  وا 

دوالر سبنويا عمبي تكباليف االسبتبدال بسببب ارتفباع معبدل دوران المعممبين،  اتمميبار  8أك ر من
يخادر الك ير من المعممين عممهم مما قبد يبؤدى إلبى نقبص ،ووفقًا لتقرير معهد سياسة التعميم 

ركببببز القببببومي إلحصبببباءات التعمببببيم صببببدر المأحيببببث  ، (84)عببببداد المعممببببين إمسببببتقبمي فببببى 
National Center for Education Statistics   عببداد المعممببين التببى أبيانببًا عببن

بحمببول -وأشبار إلببى أن الواليبات المتحببدة األمريكيبة سببتحتاج  ،2020سبتحتاج إليهببا فبى عببام 
ين وتبرك المعممب،معمم كل عام بناء عمى معدالت التقاعد  350,000إلى تعيين - 2020عام 

 .(85)عداد التبلميذ بالمدارسألمخدمة ، والزيادة المطردة فى 



 م0301( 11) -1ج-عدد يناير                                                     ...          التنمية المهنية للمعلمين

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                        - 545 - 

وبناًء عمى هذا اإلحصباء ، وتخطيطبًا لبلحتفباظ ببالمعممين وتنميبتهم مهنيبًا ،فقبد اتخبذت 
ا مهمبًا لمتنميبة المهنيبة ليصبح مكونًا أساسبيً ؛الواليات المتحدة األمريكية من التعاون والتشارك 

ميع أنحاء الواليات المتحبدة األمريكيبة، وعمبى سببيل الم بال يمكبن طويمة المدى لممعممين فى ج
التخطبببيط المشبببترك أن تبببوفر فرصبببًا  تواجتماعبببا، مراقببببة األقبببران :لؤلنشبببطة التعاونيبببة م بببل 

واألك ببر فاعميببة ، ،لبلنخببراط فببى التوجيببه ميببر الرسببمي مببع الببزمبلء األك ببر خبببرة ؛لممعممببين 
والتببي بببدورها . فهببم مشببترك لمسياسببات والممارسببات  وتجربببة منبباهج تعميميببة جديببدة ، وبنبباء

السياسببات بالواليببات  كمببا وضببع صببانعو ،(86)ن تشببكل ممارسببة التببدريس الخاصببة بهببم أيمكببن 
واالحتفباظ بهبم ،المتحدة األمريكية بعبض المببادرات التبي تركبز عمبى التنميبة المهنيبة لممعممبين 

وقبد ظهبر ذلبك  ، (87)ات الممارسبة عن طريق إعادة صيامة تعممهم المهني مبن خببلل مجتمعب
ن مببن أهببم أهببداف إ، حيببث   م2022إلببى  م2018سببتراتيجية فببى الفتببرة مببن فببى خطتهببا اال

سببتراتيجية تنميببة رأس المببال البشببري مببن خبببلل دعببم الببتعمم مببدى الحيبباة ، ودعببم الخطببة اال
ل تعزيبز المعممين واإلداريين بهبدف الحصبول عمبي أفضبل نتبائج لتعمبيم وتعمبم الطببلب مبن خببل 

المبتكببرة فببى المؤسسببات ،واألفكببار والمعرفببة المتبادلببة ،والخبببرات ،والببرؤى  ،المشبباركة الفعالببة
لتحسين نتائج التعمم لجميبع الطببلب مبن ؛والجهود المحمية ،، ودعم جهود الدولة (88)التعميمية 
 ليسببتفيد؛وذلببك مببن خبببلل بنبباء مجتمعببات الممارسببة  ول إلببى الصببف ال بباني عشببر ،الصببف األ 

 . (89)األخرىومن الواليات ،ن من الممارسات الجيدة والمبتكرة من بعضهم البعض والمعمم
 .The U.Sشببار تقريببر مكتببب تكنولوجيببا التعمببيم فببى وزارة التعمببيم األمريكيببة أوقببد 

Department of Education Office of Technology (OET)  إلبى أن مشباركة
هميبة كبيبرة يمكبن تصبنيفها أنترنبت كبان لهبا إل عبر ا المعممين والطبلب فى مجتمعات الممارسة

 : (90)عمى النحو التالي 
 ( :  ل المشاركة فى األنشطة المجتمعيةتحدث من خبل التنمية مباشرة ) -أ

 .  قل بالعزلةأشعور  -
 .  اط فى محاد ات مهنية مع المعمميناالنخر  -
 .  تمقى المساعدة والدعم -
 .  تقديم المشورة أو التشجيع -
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 :( يمكن أن تكون مفيدة فى المستقبل المعرفة والموارد والعبلقات التىحتممة )أهمية م -ب
 .  من خبلل عمميات المشاركة المنظمةتعميق المعرفة  -

 .  عمى منظور أوسع من خبلل الممارسةالحصول  -

 .  بالنفس والشعور بالهوية المهنية زيادة ال قة -

 .  وسيع شبكة االتصاالت المهنيةت -

 .  واألدوات الوصول إلى الموارد -

 .  زيادة ال قة فى األفراد والجماعة -

 ( :  فى الممارسات تالتخييرااألهمية التطبيقية ) –ج
 .  معممون ترجمة المعرفة إلى ممارسةاستطاع ال -

 .  اعة الدرسقام المعممون بتطبيق األفكار والدروس المستفادة من المجتمع داخل ق -

 .  ير الممارسات داخل الفصل المدرسيتخي -

 .  قرانهمأتبادلوا بها المعرفة مع  المعممون تخيير الطرق التى استطاع -

 .  لتنمية المهنية لممعممين اآلخرينبدء تجارب ا -

 .  ستخدام من قبل المعممين اآلخرينإنشاء التجهيزات والمواد البلزمة لبل -

 .  رين لتقديم المؤتمرات والندواتالتعاون مع األعضاء اآلخ -

 ت فى النتائج الناتجة عن التطبيق( : التحسينااألهمية المحققة ) -د
 .  والتعمم داخل المؤسسة التعميمية تحسين التواصل -
والدولبببة ،إنتبباج المعرفببة التببي تببؤ ر عمببى السياسببة التعميميببة عمببى مسببتوى المقاطعببة  -

 والمستوى الوطني. ،
 إعادة صيامة القيمة ) التخييرات فى فهم النجاح (  -هب

عبببادة التفكيبببر فبببى وجهبببات نظبببر المشببباركين حبببول تسببببب الحبببوار عبببالي الجبببودة فبببي إ -
وعببدم التركيببز فقببط عمببى القضببايا الرئيسببية فببى التعمببيم ودور، فببى ،الممارسببات المختمفببة 

 المجتمع . 

ن مسببئولياتهم المهنيببة تقتصببر أتخييببر رأي المعممببين الببذين كببانوا يعتقببدون فببى السببابق  -
ن خبببلل التببن ير عمببى السياسببة دوارًا قياديببة مببأعمببى الطبببلب فقببط ، فقببد وجببدوا أن لهببم 



 م0301( 11) -1ج-عدد يناير                                                     ...          التنمية المهنية للمعلمين

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                        - 547 - 

لببدعم الببتعمم ؛العامببة التببى تحببدد شببروط عممهببم ، كمببا تعبباونوا مببع المعممببين اآلخببرين 
 المهني فى جميع مدارسهم. 

وتخييببر ،والببتعمم ،ويتضببح مببن ذلببك أهميببة مجتمعببات الممارسببة فببى تحسببين التواصببل 
وتحقيبببق ،والطالبببب ،م داء المعمبببأالممارسبببات التدريسبببية داخبببل الفصبببول الدراسبببية ،وتحسبببين 

 كآليبةببراز أهميبة مجتمعبات الممارسبة ودعمهبا بقبوة إاألهداف المرجوة منهم بفاعمية ، ويمكن 
 :والتنمية المهنية لممعممين كما يمي ،لمتطوير 

 :الطالب( قبن اخلدوٛ ص دلتىعات املىارسٛ لمىعمىني )2]

تطبيبق طرائبق تدريسبية ل؛تم بناء مجتمع ممارسة لممعممين قبل الخدمبة )قببل تخبرجهم( 
قائمببة عمببى الببتعمم التعبباوني والببتعمم الخببدمي القببائم عمببى المشببروعات ، وقببد تببم بنبباء مجتمببع 

والرياضيات بالمرحمبة المتوسبطة فبى برنبامج ،الممارسة ضمن الدورات الخاصة بتدريس العموم 
 .(91)رسة كما يميتعميم المعمم بالواليات المتحدة األمريكية ، وتتم ل خطوات بناء مجتمع المما

 هدف مجتمع الممارسة :  -أ
هدف مجتمع الممارسة إلبى تعمبيم المعممبين )الطببلب( طبرق التبدريس التعاونيبة والبتعمم 

مببن هبببذ، الطرائبببق فبببى ممارسببباتهم التدريسبببية  لبلسبببتفادة ؛الخببدمى القبببائم عمبببى المشبببروعات 
المسبتقبل عنبد عممهبم فبى لمطبلب ، وتطوير وتنمية مجتمعات الممارسة بينهم بصورة مسبتمرة 

 .  داخل المدرسة
 :أعضاء مجتمع الممارسة  -ب

ممن لبم يتخرجبوا وفبى مرحمبة الحصبول  امعمم 12يتكون أعضاء مجتمع الممارسة من 
عمى الدرجبة العمميبة كمعممبين فبى المرحمبة التعميميبة المتوسبطة، باإلضبافة إلبى المعمبم الخبيبر 

تبه منظمبة إيبراث فبورس وهبو نمبوذج أعد،  Eearth Forceالذي يقدم نمبوذج إيبراث فبورس 
ويعمببل عمببى إشببراك الشببباب فببى التعببرف عمببى القضببايا والمشببكبلت ، خطببوات  يتكببون مببن سببت

جراء وعمببل تعقببب ذلببك ببب نالبيئيببة فببى مجببتمعهم وتحديببدها والعمببل عمببى حمهببا ،  ببم يقومببو
 .  الواقع بتطبيق هذ، الخطة عمى أرض نويقومو ،فعمية إجرائية ةخط نويضعو ،األبحاث
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 :عمل مجتمع الممارسة  -ج
 يتضح عمل مجتمع الممارسة كما يمي : 

  تيسير العمل الفريقي : فقد ساعد بناء مجتمع الممارسة عمبى تشبجيع العمبل الفريقبي
( سبمات مجتمبع الممارسبة خدمة ، فقد وصبف المعممبون )الطببلببين المعممين قبل ال

لبنببباء ؛طريقبببة تشببباركية ، العمبببل معبببًا وصبببنع القبببرارات ب، نبببه يشبببمل تقسبببيم العمبببل نب
عبلنهبببم لمقيبببام بالخدمبببة العامبببة ، فقبببد ،يصبببف خطبببواتهم  ،وتصبببميم فيبببديو تعميمبببي وا 
وعمببل خطببة إجرائيببة ،وقبباموا جميعببًا بعمميببة العصببف الببذهني ،اجتمببع المعممببون معببا 

كمببا تببوافرت المسببئولية  رض الواقببع ،أوتنفيببذ األفكببار عمببى ،لخدمببة المجتمببع والبيئببة 
( ببناء وتكبوين األفكبار المعممون )الطبلبحيث قام ،شتركة داخل مجتمع الممارسة الم
 .  وحل المشكبلت سوياً ،والخبرات ،ارد ومشاركة المو ،

  تكببوين العبلقببات : سبباعد بنبباء مجتمببع الممارسببة وتطبيببق نمببوذج إيببراث فببورس عمببى
جتماعبات معبًا توطيد العبلقات بين المعممين داخل المجتمع ، حيث كبانوا يحضبرون اال

ات تعاونيببة فعالببة وهببذا سبباهم فببى تكببوين عبلقبب ،ويشبباركون فببى المشببروع التعبباوني، 
 .  بينهم وبين بعض

  وفخبببرهم بتطبيبببق ، الممارسبببة الهادفبببة : عببببر المعممبببون قببببل الخدمبببة عبببن اعتبببزازهم
مببن مشببروع ، كمببا قببدموا العديببد مببن الفيببديوهات  هنتجببو، وتوصببموا إليببأوممارسببة مببا 

طبلب فى المرحمة المتوسطة ، واستشعر المعممون قبل الخدمة بفوائد البتعمم المفيدة لم
وأعربوا عن نوايباهم فبى تطبيبق تجبارب البتعمم الخبدمي داخبل  ،داخل مجتمع الممارسة

سباعد مجتمبع الممارسبة المعممبين  مجتمعات الممارسة فى التدريس المستقبمي ، كمبا
هم التدريسببية المسببتقبمية ، وسبباهم ( فببى بنبباء مفبباهيم جديببدة عببن ممارسبباتطبببلبال)

 .  لتى تدعم الكفاءة الذاتية لممعمممجتمع الممارسة فى بناء  قافة ال قة والتمكين ا

 :ص دلتىعات املىارسٛ لمىعمىني اندد 3]

تبببذل الواليببات المتحببدة األمريكيببة جهببدًا كبيببرًا لتحسببين تعمببيم الرياضببيات فببى المرحمببة 
 National Council ofالببوطني لمدرسببي الرياضببيات ، فقببد نشببر المجمببس االبتدائيببة

teachers of Mathematics   بحيببث تكببون لتببدريس وتعمببم الرياضببيات؛معببايير جديببدة ،
، واسبتمزم والتواصل المستمر مبع الطببلب،والتفكير الرياضي ،قائمة عمى أسموب حل المشكبلت 
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مبع المعبايير  يبتبلءملتدريس الذي ونوع ا،تفكير فى دور المعمم داخل الصف الذلك أيضا إعادة 
لعمميبة تعمبم  ومسبهبل ان يكبون دور المعمبم ميسبر أالجديدة ، فقد أوضحت تمك المعايير ضرورة 

ولببيس نبباقبًل لممعرفببة فقببط ، حيببث يقببوم المعمببم بحببل المشببكبلت والتعبباون مببع الطبببلب ،الطبببلب 
ضبوء ذلبك تبم بنباء مجتمبع  وفبى ، (92)واالنخراط فى التواصل والتحميل المستمر لبتعمم الطببلب 

ممارسببة بهببدف تحسببين الممارسببات التدريسببية لمعممببي الرياضببيات الجببدد فببى ضببوء المعببايير 
 وذلك عمى النحو التالي :  ،ودعم تعممهم المستمر لمادة الرياضيات ،الجديدة 

 :هدف مجتمع الممارسة  -أ
الواليببات  مببدارس حضببرية تقببع فببى مدينببة بشببمال شببرق 4اجتمببع المعممببون الجببدد مببن 

المتحببدة األمريكيببة حببول هببدف مواصببمة الببتعمم المسببتمر لمببادة الرياضببيات فببى ضببوء المعببايير 
الجديبدة ودعببم الببتعمم مببن بعضببهم البببعض ،وكببان يجمعهببم لخببة مشببتركة لمحببديث عببن تجبباربهم 

فعمبي البرمم مبن كبونهم فبى مبدارس ، كمعممين فى السبنة األولبي ، كمبا جمعهبم خببرة مشبتركة 
ال أنهببم اشبببتركوا فببى الخبببرة المشببتركة لكبببونهم معممببين فببى السببنة األولبببي إفببة حضببرية مختم

نظرًا لما يجمببه التبدريس فبى الفصبول الدراسبية الحضبرية  مبن ،ويعممون فى مدارس حضرية ،
والك افبة الطبلبيبة ، ،والمرافبق ،عبدم كفايبة المبوارد  :تحديات مختمفة عبن الفصبول األخبرى م بل

عمى التدريس التقميدي الذي يضبعهم فبى موقبع المتمقبي السبمبي ، وهبذا والطبلب الذين اعتادوا 
ما أعطاهم األسباس المشبترك لبنباء مجتمبع الممارسبة ، وتبوافر داخبل مجتمبع الممارسبة أيضبًا 

 ،ن يعببروا بحببريتهم عبن أفكببارهم أن ومنبة المريحببة التبى اسببتطاع مبن خبللهبا المعممببالبيئبة اآل
 .(93)وتجاربهم،ومخاوفهم 

 :اء مجتمع الممارسة أعض -ب
يتكون مجتمع الممارسة من أربعة معممين فى أرببع مبدارس حضبرية مختمفبة مبع وجبود 

وميسببر لعمببل مجتمببع الممارسببة ،وقببد تببم بنبباء مجتمببع  ومرشببد ،  همعمببم خبيببر يعمببل كموجبب
تبم تبوزيعهم خببلل ، اجتماعبات  ةواستمر لمدة عام مبن خببلل عشبر ، الممارسة خارج المدرسة 

رمبببة مببنهم فبى الببتعمم المسببتمر ؛انضبم المعممببون الجببدد إلبى هببذا المجتمببع طواعيبة عبام، وقببد 
بهبدف تحسبين تعمبم الطببلب لمبادة  ؛والمشاركة فى التحسبين المسبتمر لممارسباتهم التدريسبية،

 الرياضيات ، وقد تميز مجتمع الممارسة لممعممين الجدد بالخصائص التالية : 
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  :رف عمى ممارسات التدريس وتحسينهامعًا لمتع العملالشعور المشترك بالهدف أي  . 
 سق فيما يتعمق باألهداف المشتركةالسموك الجماعي والجهد المن  . 

 التعمم المهني التعاوني  . 

 ض سعيًا لتحقيق األهداف المشتركةالمساءلة تجا، بعضهما البع  . 

  ببرت هببذ، الخصببائص عمببى عمببل المجموعببة بشببكل ممحببوظ ، فوجببود هببذ، القواسببمأوقببد 
المشبببتركة جعمبببتهم قبببادرين عمبببى االنخبببراط فبببى محاد بببات ذات معنبببي سببباعدتهم فبببى تحسبببين 

 .(94)ممارساتهم التدريسية 
 :عمل مجتمع الممارسة  -ج

تببم تحقيببق هببدف بنبباء مجتمببع الممارسببة مببن خبببلل تقسببيم االجتماعببات إلببى عببدد مببن 
 : (95)الموضوعات الرئيسية والتى تتم ل كما يمي 

 والحببديث عببن حببل  ،تتضببمن المناقشبباتة الرياضببيات: و ة عببن مببادموضببوعات خاصبب
وتقاسببببم  المشببببكبلت الرياضببببية معببببًا ، وتوضببببيح معبببباني المصببببطمحات الرياضببببية ،

 .  التى تواجههم فى مادة الرياضيات ستراتيجيات حمول بعض المشكبلتا
  ، موضببوعات خاصببة بعمببل التببدريس : وتتضببمن المناقشببات حببول المنبباهج الدراسببية

اتيجيات الحدي بة وطبرق تعمبم الطببلب ، حيبث قبام المعممبون بمشباركة ستر ومشاركة اال
كبل منهباج حبول التبدريس والبتعمم  يفترضهمناهج الرياضيات الخاصة بهم وناقشوا ما 

 . وطرق تقييم مدى فهمهم،عمم الطبلب ن بعد ذلك أم مة عمى تاستحضر المعممو، و 

 اء مجتمبع الممارسبة موضوعات خاصة عن وظيفة التدريس : وتضمنت أحاديث أعضب
حببول الجببداول الدراسببية ، اإلداريببين ، القيببادة المدرسببية ، وكيفيببة إدارة الوقببت ، وقببد 

 ةلكيفيب؛ن اقتراحاتهم لبعضهم الببعض المعمموشارك المعممون بقصص وتجارب، وقدم 
عمببل الفصببل فببى عببانون مببن صببعوبات فببى الببتعمم م ببل )التعامببل مببع الطبببلب الببذين ي

 .  ب الذين لديهم صعوبات فى التعمم(المعمم مع الطبل  ناء عملأمجموعات 

 موضببوعات خاصببة بالببدعم العبباطفي : وهببذا سبباعد ك يببرًا عمببى إبقبباء المعممببين الجببدد، 
والببدعم لبعضببهم ،واالحتفبباظ بهببم وعببدم تببركهم العمببل، وذلببك مببن خبببلل تقببديم ال نبباء 

لقاء عبار  ،البعض  .  ات تساعد عمى تعزيز ال قة بالنفسوا 
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  أخري : تناولت محاد ات شخصية دعمت وعبززت البروابط والصبداقات ببين موضوعات
ومنحبتهم ال قبة البلزمبة إلجبراء ،فراد مجتمبع الممارسبة ،حيبث عبززت هبذ، الصبداقات أ

عتببر الخبرض وكيفيبة تحسبينها، والتبى ت ةالمحاد ات النقدية حول ممارساتهم التدريسبي
 .  المجتمع الرئيسي لهذا
سببر فببى مجتمببع الممارسببة كببان لببه دور هببام جببدًا فببى بنبباء هببذا ن الميأوالجببدير بالببذكر 

 حيث تم ل دور الميسر فى مجتمع الممارسة لممعممين الجدد فيما يمي:  ،المجتمع ونجاحه
 .  تنظيم جداول االجتماعات -
 .  تحديد الموضوعات -

 .  تيسير الحوار داخل االجتماعات -

 .  تقديم المشورة والنصح -

 .  وي طوال مدة مجتمع الممارسةالتربتقديم الدعم العاطفي و  -

وقببد سبباعد بنبباء هببذا المجتمببع عمببى دعببم تعمببم المعممببين المسببتمر لمببادة الرياضببيات ، 
والتفكيبر ،والتنمل ،فهم الطبلب  التدريسية وفق المعايير الجديدة، وتحسين وتحسين ممارساتهم

 .  (96)سواء بشكل فردى أو فى مجموعة  النقدي
 :ثٍاٞ اخلدوٛ أ دلتىع املىارسٛ لمىعمىني -4

المرحمبببة المتوسبببطة فبببى الواليبببات المتحبببدة األمريكيبببة مبببن العديبببد مبببن  ويعببباني معممببب
المشكبلت والتى تتم ل فى نبدرة حصبولهم عمبى التطبوير المهنبي الببلزم لتعمبيم الطببلب فبى تمبك 

والتعامبل مبع ،المرحمة ، ويفتقدون إلى التدريب الخباص بكيفيبة دمبج التكنولوجيبا فبى التبدريس 
قببل ارتياحببًا لحيبباتهم المهنيببة مببن زمبلئهببم بالمدرسببة أطبببلب هببذ، المرحمببة، فهببؤالء المعممببون 

ضبافة إلبى ضبعف مشباركتهم فبى تحديبد احتياجباتهم التدريبيبة ، اإلهبذا ب ،ال انوية أو االبتدائيبة
إلبى  National Staff development Councilلبذا فقبد دعبا المجمبس البوطني لمتنميبة 

تاحبة الفبرص لمتعباون ا  و  ،المعممين وتنميتهم مهنيًا أ ناء وجودهم فى المدرسة المزيد من دعم 
وفبى ضبوء ذلبك تبم بنباء مجتمبع  ، (97)والدعم المستمر مبن قببل اإلدارة المدرسبية ،قرانهم أمع 

 Creek hollowو   Bayside middleفبى مدرسبتي  ةممارسبة لمعممبي المرحمبة المتوسبط
 لمتحدة األمريكية كما يمي : بوالية تقع فى جنوب الواليات ا
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 : ]أ[ هدف مجتمع الممارسة
يهبدف بنباء مجتمبع الممارسبة إلبى تحقيبق التنميبة المهنيبة لمعممبي المرحمبة المتوسببطة 

ية بدعم من مدير المدرسة ، وتبدريب المعممبين عمبى دمبج التكنولوجيبا فبى ممارسباتهم التدريسب
يببتم تنفيببذ، فببى جميببع المببدارس مببن  ،وهببو مببنهج مبتكببر وكيفيببة تطبيببق المببنهج الشببامل )،

، ويشبببتمل عمبببى جميبببع مجببباالت البببتعمم االجتماعيبببة  (الروضبببة وحتبببى الصبببف ال ببباني عشبببر 
بهبببا ، والمعرفيبببة ، وفيبببه يبببتم تقسبببيم المبببنهج إلبببى وحبببدات دراسبببية ، والعمميبببة ، والوجدانيبببة 

المبنهج يبتم وأدوات تقييم لكل وحدة ، ومن خببلل هبذا ، ونماذج لؤلنشطة ، موضوعات رئيسية 
 .(98)دمج الخبرات التى يتم تصميمها فى إطار المنهج الدراسي

 :]ب[ أعضاء مجتمع الممارسة 
ع والسببباب،ومعممبببي الصبببف السبببادس ،يتكبببون أعضببباء مجتمبببع الممارسبببة مبببن المبببدراء 

 –العمبببوم  –الرياضبببيات  –فنبببون المخبببة  –المخبببة االنجميزيبببة وال بببامن لممبببواد األساسبببية م بببل )،
 Creekسببايد ، وكريببك هولببو يبا Bayside Middle( فببي مدرسببتي ةجتماعيببالدراسببات اال

Hollow  فببى واليببة بجنببوب الواليببات المتحببدة األمريكيببة ، هببذا باإلضببافة إلببى وجببود ميسببر
مسببئول عببن تببوفير العناصببر األساسببية لنجبباح مجتمببع الممارسببة ، وقببد التقببي المعممببون مببع 

وجبه، وعقبب لأسبابيع وجهبًا  ةسبوعيا لمدة أربعببعضهم البعض بخرض التنمية المهنية مرتين أ
 .(99)لمتواصل والتنمية المهنية؛ذلك لقاءات عبر االنترنت 

 :(100)وتضمنت جمسات التنمية المهنية لممعممين  بل ة أهداف رئيسية كما يمي
  الهدف األول : يقوم المعمم بتحديد المجاالت فى المناهج الشاممة التى قد تسبتفيد مبن

وقبد سبمح هبذا التحديبد لممعمبم ببالتفكير فبى كيفيبة اسبتخدام األسباليب ،ني التكامل التق
مبع المبنهج الدراسبي المفبروض ، والخبرض مبن ذلبك تطبوير أداء  ةالتكنولوجية الجديبد

 .  تعميمية كنداة رالمعممين وكفاءتهم من استخدام الكمبيوت
 بيقببببات الهببببدف ال بببباني : أن يكتسببببب المعممببببون القببببدرة الكافيببببة عمببببى اسببببتخدام تط

التكنولوجيا عمى وجه التحديد ، )يستكشف المعممبون كيفيبة اسبتخدام جبداول البيانبات 
، واستكشبباف كيفيببة السببماح لمطبببلب ببحببث (نشبباء الرسببوم التوضببيحية والبيانيببة إ، 

 .  ه باستخدام أنشطة التصفح الموجهةالمواد عمى االنترنت بشكل مو وق في
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 خطببة تعاونيببة لمجببالين مببن الموضببوعات  الهببدف ال الببث : يقببوم المعممببون بتصببميم
 .  مع دمج التكنولوجيا فى تمك الخطةوتتناول أيضًا المنهج الشامل الجديد ،

لتحقيببق تمببك األهببداف مببن خبببلل  مبباني ؛عضبباء مجتمببع الممارسببة سببويًا أوقببد عمببل 
 : (101)دقيقة وقد شممت هذ، الجمسات الموضوعات التالية  40جمسات مدة كل جمسة 

  ووضبببع إطبببار لجميبببع ،لبببي : تناولبببت تقبببديم لمحبببة عبببن التنميبببة المهنيبببة الجمسبببة األو
وفيهبببا نببباقش المعممبببون المعبببايير القوميبببة  الجمسبببات القادمبببة عمبببى وجبببه التحديبببد ،

وحببددوا سببويًا  ،وتمقببوا نسببخًا مببن هبذ، المعببايير ،لتكنولوجيبا التعمببيم لممعممببين والطببلب
والجبببدول الزمنبببي  Black Boardالمعبببايير األك بببر أهميبببة لمطببببلب، وتبببم تعبببريفهم 

 .  التكنولوجية التى سيتم استخدامهالمجمسات، وتقديم ورقات إرشادية عمى كل البرامج 
  الجمسببة ال انيببة وال ال ببة : عمببل المعممببون سببويًا فببى فببرق لتحديببد مجبباالت المببنهج

وكيف يمكن لمتكنولوجيا أن تعزز التعمم ، ومن خببلل العمبل معبًا قبام معممبو  الشامل ،
فنبون المخبة بتحديبد  وومدرس،الدراسات االجتماعية  وياضيات والعموم ، وكذلك معممالر 

وحببببدة متكاممببببة معببببززة مجبببباالت المببببنهج التببببى يمكببببن اسببببتخدامها لتصببببميم خطببببة 
 .  بالتكنولوجيا

وقدرتببه عمبببى  Microsoft Excelالتعريببف ببرنبببامج :كمببا قببدمت الجمسببة ال ال ببة 
 وقدرته عمى إنشاء المخططات الزمنية .  التخطيط والرسوم البيانية لممعمومات

  الجمسببة الرابعببة : تعببرف المعممببون سببويًا عمببىTrack star  داة تصببفح مجانيببة أوهببو
 .  لممعممين

  الجمسة الخامسة والسادسة : تعرف المعممون عمى مختمف مكونباتWebQuery  وهبو
 WebQueryوقببام المعممببون بتصبببميم   ،داة تفاعميببة تسببتخدم لمبحببث عبببر االنترنببتأ

 .  خاص بهم فى مجموعات
  الجمسببة السببابعة وال امنببة : تببم تخصيصببهم لكتابببة المعممببين لخطببة وحببدة متكاممببة معببززة

بالتكنولوجيببا، ونظببرًا ألن هببذ، الجمسببات عقببدت وجهببًا لوجببه ، فقببد حضببر المعممببون مببن 
 ،العمبوم والرياضبيات معباً  ومدرسمختمف المواد التى تدرس فى نفس الصف ،حيث تعاون 

نبه تبم أالدراسبات االجتماعيبة وفنبون المخبة ، والجبدير بالبذكر  إلى تعاون معممبي باإلضافة
لتطبيببق وممارسببة مببا تعممببه المعممببون فببى مجتمببع ؛بنبباء مجتمببع ممارسببة عمببى االنترنببت 
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مع الممارسبة عببر تلبناء مج؛ Black Boardالممارسة وجهًا لوجه ، حيث تم استخدام 
ومراقبببة ،ومتابعبة الطمبببة ،لممعممبين المشبباركين إلدارة التعمببيم داة جيببدة أاالنترنبت ، وكببان 

كفاءة العممية التعميمية فى المؤسسة التعميمية ، وتناولت الموضوعات التى تبم مناقشبتها 
الميسبر لببعض األسبئمة عمبى لوحبات المناقشبة  توجيهفى مجتمع الممارسة عبر االنترنت 

 وتتضمن هذ، األسئمة ما يمي : ،برات والخ،والموارد ،لممعممين لتناول األفكار 
 ومجببال المحتبوى الخباص ببك مبع إعطباء م ببال ،لطبلببك  ةمبا أهبم المعبايير التكنولوجيب

 .  )األسبوع األول( ؟لمعايير فى فصمكلكيفية تمبية هذ، ا
  كيبف ستسبتخدم ،يرجي نشر أجبزاء المبنهج المحبدد لبلسبتخدام مبع تكامبل التكنولوجيبا

 .  )األسبوع ال اني( ؟االجتماعية والدراسات ،والمخة ،ياضيات والر ،مجاالت من العموم 

  تبم تصبميم أنشبطة التصبفح المباشبر م بلTrack star  وWebQuery لمسبماح ؛
مببا هببى مخاوفببك بشببنن دام االنترنببت بنمببان ، وطببرح تسبباؤل: لمطبببلب بالبحببث باسببتخ
 .   الث()األسبوع ال ؟جة هذ، المخاوفوكيف يمكن معال؟الطبلب وأمان االنترنت 

 األسبببوع  ؟كيببف يمكببن تقيببيم الطالببب فببى ضببوء المعببايير الجديببدة والمببنهج الشببامل(
    .الرابع(

ومبدير المدرسبة دورًا مهمبًا وأساسبيا لنجباح تطبيبق مجتمبع ،ن لممسبير أوالجدير بالذكر 
الممارسببة لتحقيببق التنميببة المهنيببة لممعممببين، فقببد تم ببل دور الميسببر فببى هببذا المجتمببع فببى 

نتببباج أسبببئمة أنببباء المجتمبببع عببببر االنترنبببت والحفببباظ عمبببى تصبببميم وب وموجهبببات ،هدافبببه ، وا 
لممعممبين البذين  افنيب انبه قبدم دعمبأوالحبوار ببين المعممبين ، كمبا  ،لممناقشة التى ت يبر التفكيبر

ومواضبيع ،يجدون صعوبة فى االنضمام إلى المجتمع عبر االنترنت ، ووفر أيضًا مبوارد مفيبدة 
 .(102)ومقاالت مهنية داخل المجتمع عبر االنترنت ، ومواقع ويب،محددة 

وتم بببل دور مبببديرى المدرسبببة فبببى تقبببديم البببدعم المهنبببي لممعممبببين مبببن خببببلل تقبببديم 
مكبان،  وأيوقبت  أيوالتواصل المستمر مبع المعممبين فبى  والمشورة ، الرأيبداء إالمقترحات ، 

الممارسببات الجديببدة التكنولوجيببة ، تزويببد المعممببين بببالموارد والمهببارات التببى يحتاجونهببا لتنفيببذ 
ظهار الفكاهبة ،و  هذا باإلضافة الى الدعم العاطفي والمتم ل فى المديح ، وال ناء،  التشجيع ، وا 

ظهار ال قة فى قدرات المعممين و   .(103)ا 
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ن بعبد االنتهباء مبن تحقيبق أهبداف مجتمبع الممارسبة عبن المهبارات ووقد أعبرب المعممب
ن يسبتخدموا التكنولوجيبا بطريقبة أك بر إنتاجيبة ، كمبا أاسبتطاعوا  وكيبف،الجديدة التى تعمموها 

زودهم مجتمع الممارسة بوسيمة جديدة يمكن مبن خبللهبا التواصبل مبع األقبران والتعباون معهبم 
جديبدة لتبدريس المنهباج الجديبد بطريقبة إبداعيبة  ابصورة مستمرة ، وقد اكتسب المعممون طرقب

 ج التكنولوجيبا فبى المنهباج الجديبدمل خطة تعاونية لكيفية دمبباستخدام التكنولوجيا ، وقاموا بع
 .(104)فى مجالين مختمفين 

 ص الكٕٙ ٔالعٕاون املؤثرٚ : 5]

ن يكببون أإن تحسببين وتطببوير النظببام التعميمببي بمدخبلتببه وعممياتببه ومخرجاتببه ال يمكببن 
نمببا هببو جببزء مببن المجتمببع يتببن ر بببالظروف السياسببية  واالقتصببادية ،مسببتقبًل وقائمببًا بذاتببه ، وا 

واتسباقًا مببع منهجيبة الدراسببة ،واالجتماعيبة السببائدة فبى المجتمببع ، ويبؤ ر فيهببا ونتيجبة لببذلك ،
والعوامبل ذات العبلقبة التببى تبؤدى دورًا قويبًا فبى بنبباء ،كبان مبن الضبروري التعبرف عمببى القبوى 

 .  لتحقيق التنمية المهنية لممعممين؛مجتمعات ممارسة 
 :)أ( العامل السياسي 

مببل السياسببي تببن ير كبيببر مببن خبببلل سببعي الواليببات المتحببدة األمريكيببة إلببي تطبيببق لمعا
البلمركزيبببة فبببى إدارة نظامهبببا التعميمبببي ، حيبببث تتحمبببل السبببمطات التعميميبببة داخبببل كبببل واليبببة 

 -بسببب ظبروف نشبنتها الخاصبة-مسئولية إدارة التعميم وتمويمه ، حيث ترى الواليات المتحدة 
فبى اإلدارة هببى السببيل الوحيبد إلدارة شببئون التعمبيم ، وأن يعمبل النظببام أن البلمركزيبة المطمقبة 
، وانعكسبت هبذ، البلمركزيبة (105)فى ظل النظام السياسي السبائد  آلياتهالتعميمي بكل عناصر، و 

عمبى تببدريب المعممببين وتنميببتهم مهنيببًا ،حيببث ينخببذ التببدريب فببى أمريكببا الطببابع البلمركببزي مببن 
لتدريبيببة لممعممببين عببن طريببق التشببخيص المعنببى الببذي يببتم بكتابببة خبببلل تحديببد االحتياجببات ا

شبراف ، أو عبن طريبق التشبخيص الميبداني مبن خببلل المتابعبة التقارير الخاصبة بالتوجيبه واإل
لسببببد ؛قتبببراح األسبببباليب المناسببببة او ،والضببببعف ،والمباشببببرة، وتسبببجيل نقبببباط القبببوة  المسبببتمرة

قد سمحت لكل واليبة ومنطقبة تعميميبة ببل ية المرنة وهذ، البلمركز  ، (106)االحتياجات التدريبية 
تبباح لهببا حريببة اختيببار أحببداث التنميببة المهنيببة لممعممببين فيهببا ، و إن تسبباهم فببى أوكببل مدرسببة 

سببتراتيجيات واألسبباليب الحدي ببة التبببى تببدعم ذلببك ، وتعتبببر مجتمعبببات الممارسببة مببن أك بببر اإل
نهبا قائمبة عمبى تسبديد االحتياجبات المهنيبة أل  ؛ االستراتيجيات الفعالة لتحقيق التنميبة المهنيبة
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 اآلراءحريبة التعبيبر عبن ى الديمقراطيبة )،كمبا أنهبا قائمبة عمب رودعم تعممهم المستم،لممعممين 
 وممارسة التعمم داخل بيئة العمل.،وحل المشكبلت بطريقة جماعية ،واألفكار ،

إلببي  م وهببو قببانون يهببدف2002عببام  No child Left behindوقببد جبباء قببانون 
صببببلح الببببرامج التعميميبببة فبببى المبببدارس االبتدائيبببة ،تحسبببين إنجببباز الطببببلب  وال انويبببة فبببى ،وا 

والمسببباواة ،ن جميبببع األطفبببال يتمتعبببون بالعدالبببة أليؤكبببد عمبببى ؛الواليبببات المتحبببدة األمريكيبببة 
 . (107)لمحصول عمى تعميم عال الجودة ؛

عمن البرئيس األمريكبى جبورج أونظرًا ألهمية المعمم ودور، فى تحسين إنجاز الطبلب فقد 
وهبذا يتطمبب عمببًل جبادًا مبن المعممبين ،بن بنن أمريكا تواجبه تحبديات بالنسببة لمتعمبيم بوش اال

وهببو بم ابببة نقطببة تحببول فببى -باعتبببارهم محببرك العمميببة التعميميببة ، وبصببدور هببذا القببانون  
ومرحمبة  ،حقيقبيح تبدخل المبدارس طريبق إصببل  -السياسة التعميمية عمى المسبتوى الفيبدرالي

داء المعمببببم أفكببببارًا حدي ببببة ، ومصببببادر متنوعببببة ترفببببع مسببببتوى أجديببببدة لمتعمببببيم العببببام تقببببدم 
 .  (108)األمريكي

وتنميبببة مهنيبببًا ،وهبببذا يؤكبببد اهتمبببام الواليبببات المتحبببدة األمريكيبببة بتحسبببين أداء المعمبببم 
ون مسبتمرة ومتزامنبة لتكب ؛باألساليب الحدي ة فى التنمية المهنية لممعممبين ،ويبرز أهمية األخذ

مع عممهم المهني ، وهذا مبا تبوفر، مجتمعبات الممارسبة بننواعهبا المختمفبة سبواء كانبت وجهبا 
وتمكببن المعممببين مببن الببتعمم ، والتببي تتخطببى حبباجز الزمببان والمكببان، نترنببت عبببر اإل  أولوجببه 

 .  رض الواقعأممارسة ما تعممو، عمى و  ،مكان وأيوقت  أيالمستمر فى 
 :الجتماعي ب( العامل ا

و قافبات ،  ،وقبيم ،وتقاليبد ،يتن ر النظام التعميمبي بمبا يسبود داخبل المجتمبع مبن عبادات
والواليبات المتحببدة  حيبث يتبن ر النظببام التعميمبي بببالنظرة السبائدة لمعبلقبة بببين الفبرد والمجتمببع ،

يبة ، ومبوطن مجموعبة كبيبرة متنوعبة مبن الجماعبات العرق،متعبددة ال قافبات  ةاألمريكية هى أمب
واأليرلنديببة  ببم االيطاليببة ،واأللمانيببة ،وال قافببات األمريكيببة قببد تببن رت ك يببرًا بال قافببات اإلنجميزيببة 

كبان لهبا تبن ير كبيبر عمبى ال قافبة األمريكيبة التبي و قافات أوربا الشبرقية ،والعبرية ،واليونانية ،
 .(109)الحدي ة 

مصبببدر قبببوة ونجببباح الشبببعب  والطبببائفي،والبببديني ،والعرقبببي ،وقبببد يعتببببر التنبببوع ال قبببافي 
، ن ونه عمى الرمم من ذلك فهنباك العديبد مبن المشبكبلت التبي يواجههبا المعممبأال إاألمريكي ، 
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ي األمبر البذ،وخاصة المعممين الجدد الذين يعانون من العزلبة ،وعبدم وجبود البدعم الكبافي لهبم 
لببذين يببدخمون % مببن المعممببين ا50ن إبقبباء فيهببا ، حيببث يجعمهببم يخببادرون المهنببة وعببدم ال

الممقبباة عمببى  توليائنتيجببة لك ببرة المسب؛المهنبة يتركونهببا فببى مضبون السببنوات الخمببس األولبي 
والتحبديات التبي يواجهونهبا أ نباء التبدريس، لبذلك فقبد بح بت المبدارس األمريكيبة عبن  ،عاتقهم

قبران ، استراتيجيات حدي ة تساعد عمى التخمي عبن السبموكيات االنعزاليبة لممعمبم والبتعمم مبن األ
وضببرورة أن ينتقببل المعمببم مببن العزلببة إلببى الزمالببة ،حيببث يعمببل المعممببون معببًا لفهببم التببدريس 

، ن يتفعبببل مبببن عمبببل المعممبببوالبببتعمم مبببن بعضبببهم الببببعض ، وجببباءت مجتمعبببات الممارسبببة لُ 
لفحص ممارسات تعميمية أك ر فاعميبة جنببا إلبى جنبب مبع فبرص  ؛وانخراطهم فى حوار مستمر

حيببث يببتعمم المعممببون ويجربببون ويفكببرون حببول الممارسببات الجديببدة فببى العمببل الجمبباعي ، 
واببط العزلبة يكسبر ر أن سياقها المحبدد ، وتقاسبم معبارفهم وخببراتهم الفرديبة ، وهبذا مبن شبننه 

 . (110)ن لبعضهم البعض ويزيد من دعم المعممي
أنهبم ميبر مشبجعين عمبى البدوام :ومن أهم المشكبلت التى يعانى منهبا المعممبون أيضبا 

و أ ،و اكتسبباب الخبببرة فببى العديببد مببن المببدارسأ ،لتخييببر المراحببل المدرسببية داخببل مدرسببتهم؛
 ،المواقببع داخببل المقاطعببة المدرسببية التببي يعممببون بهببا ،وبالم ببل فببتن التباينببات بببين المقاطعببات

نتقبببال ببببين مقاطعبببة واألقدميبببة تحبببد مبببن اال ،ومبببنح التعاقبببد ،والشبببهادات ،وسياسبببات الواليبببات 
، وهببذا جعببل لمجتمعببات الممارسببة دورًا مهمببًا وبببارزًا (111)خببريأو مببن واليببة لواليببة أومقاطعببة 

فببيمكن لممعممببين الببذين يعممببون فببى مببدارس مختمفببة داخببل المقاطعببة ، ،لببدعم تعمببم المعممببين 
 سبة خباص بهبم سبواء كبان وجهباً و واليبات أن يقومبوا ببنباء مجتمبع ممار أومن عبدة مقاطعبات 

يقومببوا ببنبباء مجتمببع  وأمكببان يتفقببون عميببه ،  أيويببتم المقابمببة خببارج مدارسببهم فببى  ،لوجببه
ويسبمح بالتواصبل المسبتمر ببين ،نترنبت التبى تتخطبي حباجز الزمبان والمكبان لمممارسة عبر اإل 

وتبدعيم تعممهبم المسبتمر مبن بعضبهم الببعض فبى ،لبلستفادة من خبراتهم وتجاربهم ؛المعممين 
ذا تحد نا عن التبدريب م وأيأي وقت   نباء الخدمبة كنمبوذج لمتنميبة المهنيبة لممعممبين أكان، وا 

أو دورات قصببيرة تجببرى بعببد ،ويببتم إجببراؤ، عمببى هيئببة ورش عمببل ،، والببذي يقببوم بببه الخبببراء 
داء المعممبين أتخيير كبيبر فبى  أينه لم ينتج عنه أأو أ ناء العطبلت الصيفية ، نجد ،المدرسة 

لتبوفر إطبارا محبددًا مبن قببل المعمبم مرتبطبًا ؛ولذلك تنتي مجتمعبات الممارسبة و أداء الطبلب ، أ
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لتخييببر ؛فهببو يببوفر لممعممببين خبببرات تعمببم نشببطة ، التعميميببة  واالسببتراتيجياتبتحسببين المعرفببة 
 .  (112)رض الواقع أوممارسة ما تعممو، عمى ،تعميمهم 

 :)ج( العامل االقتصادي 
وتفرد عمى قمة منظومة الدول والمجتمعبات ،فى شموخ تقف الواليات المتحدة األمريكية 

ليببات اقتصبباد آالتببى تحولببت إلببى مجتمببع المعرفببة واقتصبباد المعرفببة ، وتفعيببل فمسببفة ومببنهج و 
والزراعيبببة ، ومبببن أهبببم  ،والتكنولوجيبببة ،والصبببناعية،المعرفبببة فبببى كافبببة المجببباالت التعميميبببة 

وقناعبة فبى ،وكفباءة ،االست مار بقبوة :عرفة ستراتيجيات التى اتخذتها لمتحول إلى اقتصاد الماال
سبتراتيجية بعيبدة المبدى، بحيبث ي،التعمم  كبون والتدريب عمبى مختمبف مسبتوياتها وفقبًا لرؤيبة وا 

ليببات الحصببول عميهببا آو دعببم وتنميببة  قافببة وقيمببة المعرفببة و  ،التعمببيم والتببدريب مببدى الحيبباة
ر مبن المصبداقية فبى التعامبل والتفاعبل كببر قبدأواالتصاالت مع تبوفير ،وتكنولوجيا المعمومات ،

 .(113)بين أفراد المجتمع 
والتنميبة المهنيبة لممعمبم ، ر هذا الفكر االقتصادي عمبى نظبام التعمبيم بصبفة عامبة أوقد 

حيث يتحدد راتب المعمم فى الواليبات المتحبدة األمريكيبة فبى ضبوء أربعبة عوامبل  ،بصفة خاصة
المهنية والتدريب أ ناء الخدمة ، وما يحظى ببه المعمبم  يظهر من خبللها أهمية الخبرة والتنمية

 :   (114)فى هذا المجال ، وهذ، العوامل هي
 . نوات الخبرة كما تحددها كل واليةس -
 .  ستوى التعميم الحاصل عميه المعممم -

 .  الحاصل عميه المعمم أ ناء الخدمةمدى ونوعية التدريب  -

و الكميبات أيها المعمم من الجامعبة كيفية احتساب عدد الساعات المكتسبة الحاصل عم -
هيمبه المسبتمر لمتبدرج وتن،المتخصصة أ ناء الخدمة وتكون ذات ارتبباط بمجبال العمبل 

 .  والترقي فيه

ونظرًا لسبعى الواليبات المتحبدة األمريكيبة إلبى التميبز والريبادة العالميبة فبى سبوق العمبل 
وتدريببه، وجباءت مجتمعبات  ،وتنهيمبه، فقد أولت اهتمامًا كبيرًا جدًا ببالمعمم مبن حيبث إعبداد، ،

مبداد، بالمعبارف ،الممارسة لتبدعيم تبدريب المعمبم  وسبعيه ،والمعمومبات المرتبطبة بالممارسبة ،وا 
واكببة ليكون هذا المعمم قادرًا عمى تخريج أجيال قادرة عمبى م؛ لى التعمم المستمر مدى الحياة إ

 .  سوق العمل والمنافسة الحرة
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 :ي )د( العامل التكنولوج
تعد الواليات المتحدة األمريكية من أوائل الدول التى أدركت أهميبة تكنولوجيبا المعمومبات 

وتعتبببر مببن الببدول الرائببدة فببى  ،فقببد اسببت مرت فببى هببذا المجببال بعنايببة وشببمولية، واالتصبباالت 
واالبتكبببار التكنولبببوجي ، ومبببن أك بببر دول العبببالم تشببببعًا بتكنولوجيبببا ، مجبببال البحبببث العممبببي 

وتوظيفبببًا لمخرجاتهبببا ،  بًل يوتفعببب ،واكتسببباباً ، ليبببات المعرفبببة اقتنببباء آمبببات واالتصببباالت و المعمو 
والخببببدمات ،عمببببال مميونببببًا يتبببببادلون المعمومببببات عبببببر مؤسسببببات األ 20ونواتجهببببا، فهنبببباك 

مميببون مببواطن أمريكببي  90 – 50نترنببت كمببا أن مببن والجامعببات مببن خبببلل اإل ،والمببدارس ،
% مببن 10ويوجببد حببوالي  ،ترنببت ويسببتخدمونها اسببتخدامًا وظيفيبباً نلببديهم مواقببع دائمببة عمببى اإل 

وعمبى البرمم  ،(115)نترنبت أفراد المجتمع األمريكبي يبيعبون ويشبترون كافبة احتياجباتهم عببر اإل 
ال أن هبذا التطبور السبريع إمن هذا التقدم الهائل واالست مار الضبخم فبى المجبال التكنولبوجي ، 

المجتمببببع األمريكببببي وهببببى )الماديببببة ، والفرديببببة ، ساسببببية فبببى أدى إلبببى ظهببببور  بببببلث قببببيم أ
( ، وأصببببح أفبببراد المجتمبببع يعيشبببون بمعبببزل عبببن مجبببتمعهم أو ضبببعف انتمبببائهم والتنافسبببية

 بر ذلبك عمبي أوقبد  ،(116)مة التقدم العممي والتكنولبوجي الهائبل ءلممجتمع ، وأصبح هدفهم مبل
وجي وعصببر المعرفببة فببى جعببل حيببث سبباهم التطببور العممببي والتكنولبب  ،التنميببة المهنيببة لممعمببم

لبى المكتببات العالميبة واالطببلع عمبى مصبادر إصخر ، فكل فرد قادر عمى الوصول أالعالم يبدو 
، ورمم هذا التميز الذي يقدمبه التطبور يضًا من التعميم عن بعدأا مكنهم المعرفة المتنوعة ، كم
تببادل المعرفبة واآلراء لمعممبين و نه ال يتيح التفاعل االجتماعي ببين اأال إالعممي والتكنولوجي ، 

التببى تعببزز االنتمبباء  سببتراتيجياتالاحببدث أه، لببذا فمجتمعببات الممارسببة تعتبببر مببن وجهببًا لوجبب
وتتباح  ،وانتماؤ، لممجتمبع،فالمعمم داخل مجتمع الممارسة يشعر بهويته  والتفاعل االجتماعي ،

وهبذا يسباعد عمبى  ،ومعبرفتهموالبتعمم مبن تجبارب اآلخبرين ،له الفرصة لمتعبير عن رأيه بحرية 
ال وهو المدرسبة والمجتمبع البذي يعبيش أ ،ه لممجتمع األكبرئوانتما، ه لمجتمع الممارسة ئانتما
 .  فيه
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 :ثاًٌٗا : اسرتالٗا 

اهتمت استراليا بقضية التنمية المهنية لممعممين انطبلقًا من أهمية الدور الذي يقبوم ببه 
عمببى تيسببير الظببروف االقتصببادية واالجتماعيبببة ،  المعمببم فببى نظببام تربببوي ، لببذا فقبببد عممببت

صببدار القببوانين والتشببريعات التببى تببنظم هببذ، البببرامج ، وتطبيببق األسبباليب الحدي ببة لمتنميببة  وا 
 .  مع االحتياجات المتخيرة لممعممينالمهنية والتى تتبلءم 

وفيما يمبي عبرض لنشبنة مجتمبع الممارسبة ، وبنباء مجتمعبات ممارسبة لتحقيبق التنميبة 
 .   ناء الخدمةأين الجدد والمعممين مهنية لممعممين قبل الخدمة والمعممال
 :ص ٌشأٚ دلتىعات املىارسٛ 1]

تعتببببر التنميبببة المهنيبببة لممعممبببين فبببى اسبببتراليا وسبببيمة لتمكبببين المعممبببين عبببن طريبببق 
ن مببن أك ببر األهببداف التببى إتزويببدهم بالقببدرة عمببى تحببديث معببارفهم وتنميببة مهبباراتهم ، حيببث 

والتى يتم عمى أ رهبا تصبميم ببرامج التنميبة ، ياسة التعميمية فى استراليا فى تحقيقها ترمب الس
والتبى تتم بل فبى المعرفبة العمميبة ، يجابية فى النظام التعميمي المهنية هى تسهيل التخييرات اإل

جمهبم ، باإلضبافة إلبي تقبديم العبون أواتجاهات األفراد الذين يتم تصبميم النظبام مبن  ،والنظرية،
حبد أهبم هبذ، أو ، ، وتتخذ الببرامج التدريبيبة فبى اسبتراليا عبدة أشبكال (117)لتحقيق تمك التخييرات

 صببخيرة ة، حيبث تجتمببع مجموعبSelf-help groupsاألشبكال هبو التببدريب البذاتي لممعممببين 
جببل تمبيببة مطببالبهم أالمعممببات ممببن لهببم نفببس الخصببائص واالحتياجببات مببن مببن المعممببين و 

ًا أو حبببًل لمببنقص فببى اإلمكانببات والميزانيببات البلزمببة لمؤسسببات وبببرامج بننفسببهم ، وذلببك عبلجبب
و قاصبرة أالتدريب هناك ، ونشاطات تمك المجموعبات مبن المعممبين تعتببر بشبكل عبام محبدودة 

   .عمى تمبية مطالب هذ، المجموعات
  :  ناء الخدمة هماأنشاء نمطين من المراكز فى مجال التدريب توقد قامت استراليا ب

 لمراكبببز الممولبببة بشبببكل مباشبببر مبببن هيئبببة إدارة المبببدارس والتبببى تعتمبببد عمبببى جهبببود ا
ويطمبق عميهبا المراكبز التربويبة  ،والخاضعة لبرنامج تنمية المعممبين أنفسهم،المعممين 

Education Centers  . 
  مراكبببز المعممبببين  الحكبببومي، وتسبببميالمراكبببز التبببى تخضبببع لمختمبببف إدارات التعمبببيم

Teachers  centers عمببى كببل  حلحبباتالنمطببين مطمببوب ومرمببوب فيببه وب وكبببل
 .(118)المستويات التعميمية المحمية 
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ن أال أن المعممبين ال يسبتطيعون إعداد وتبدريب المعممبين إوعمى الرمم من تطور برامج 
ومهاراتهم المطموبة لتمبية االحتياجات المتخيرة لممهنبة ، ومبن هنبا أصببح ، يطوروا ممارساتهم 

 ،ج التعاوني ضرورة ممحة لمتعمم المهنبي المسبتمر القبائم عمبى  قافبة االستفسبارالمنه استخدام
لتحسبببين ممارسببباته  ؛األمبببر البببذي يبببؤدى إلببى صبببقل مهبببارات المعمبببم، واالستكشبباف واالبتكبببار 

سببتراتيجيات التعاونيببة التببى اسببتخدمتها اسببتراليا بنبباء بببرز االأوتحسببين أداء الطبببلب ،ومببن ،
ورببط الببتعمم بالممارسبة، والتوسببع  ،والتفكيبر،والتنمببل  ،ى التعباونمجتمعبات ممارسبة قائمببة عمب

نى لممعممبين بنباء مجتمعبات سبحتى يت،في  استخدامها من خبلل تطبيق األساليب التكنولوجية 
مكاناتهم واحتياجاتهم أممارسة وجهًا لوجه   .(119)و عبر االنترنت حسب ظروفهم وا 

مواجهبببة المشبببكبلت التبببى يعببباني منهبببا كمبببا لجبببنت اسبببتراليا إلبببى مجتمعبببات الممارسبببة ل
والتى تقبف حبائبل أمبام التنميبة المهنيبة لهبم ، فنظبرًا لكببر حجبم دولبة اسبتراليا فهبى ، نوالمعمم

الدولببة الوحيببدة التببى تم ببل قببارة كاممببة ، فقببد أدى ذلببك إلببى وجببود مببا يسببمى بالعزلببة الجخرافيببة 
ان لهبذا تبن ير، القبوى عمبى مجبال والشعور بالوحبدة خاصبة فبى المنباطق الريفيبة منهبا ، وقبد كب

قبرانهم ، لبذا اتجهبت أوعمى المعممين الذين يحتاجون إلبى البدعم المهنبي والتفاعبل مبع ،التعميم 
ن أعضاء هذ، المجتمعات قد ال يجتمعبون كبل أرمم و  نشاء مجتمعات الممارسة ،إاستراليا إلى 

ويتشباركون معبًا  نترنبت ،ر اإل و عببأولكنهم يجدون قيمة فى تفاعبلتهم سواء وجهًا لوجه ،يوم 
 .(120)ويناقشون معًا تطمعاتهم وطموحاتهم،ويعممون معًا عمى حل مشكبلتهم ،معموماتهم 
( AITSLأشبببببار المعهبببببد االسبببببترالي لمتعمبببببيم والقيبببببادة المدرسبببببية باسبببببتراليا ) وقبببببد

Australian Institute for Teaching and School Leadership  لبى مجموعبة إ
ومطالبب بتقبديم تبدريس عبالي الجبودة  اتهناك حاجب :منها ،التى تواجه المعممينمن التحديات 

بشببكل  ينومببا يتطمبببه ذلببك مببن ضببرورة التنميببة المك فببة لممعممبب ،فببى المببدارس النائيببة باسببتراليا
لمواجهببه التحببديات التببى يواجهونهببا ، ودعببم اشببتراك المعمببم ذوى الخبببرة فببى المنبباطق ؛أفضببل 

و اإلقميميببة إلببى أوقضببية انتقببال المعممببين مببن المببدن الكبببرى  ،والنائيببة،والريفيببة ،اإلقميميببة 
هذ، المشكبلت فقد قامت بتعزيبز الشبراكات القويبة  ةالمراكز والتكيف مع العمل هناك ، ولمواجه

والمعممبين الجبدد ، والعمبل ،لضبمان حسبن إعبداد معممبي قببل الخدمبة  ؛بين المدرسة والجامعبة
وانتمبائهم ،نية لممعممين المبتدئين من خبلل دعبم هبويتهم المهنيبة عمى تطوير الممارسات المه

وتعزيببز  قبتهم بنفسببهم مبن خبببلل مجتمعببات الممارسبة ، أمببا بالنسببة لقضببية انتقببال ،لممدرسبة 
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ن الحصببول عمببى الخبببرة والببدعم مببن الببزمبلء أمببر حيببوي لمنمببو المهنببي ، أالمعممببين فنكببدت 
نهم مبن البتعمم مبن بعضبهم كبمناء مجتمبع ممارسبة يم المعممين لبوأكدت أيضا عمى ضرورة دع

، كمبا اعتببرت اسبتراليا (121)ودعم بعضهم البعض كجبزء مبن نمبوهم المهنبي المسبتمر ،البعض 
سببتراتيجية أساسببية فببى تطبيببق نظببام التببدريب القببومي بقطبباع التببدريب امجتمعببات الممارسببة 

 امجتمعبب 16د هائمببة لتمويببل والتعمببيم المهنببي األسببترالي ، حيببث التزمببت الدولببة بتببوفير مببوار 
حببول  امشببارك 2323يضببم أك ببر مببن  ةمجتمعببًا لمممارسبب 48،  ببم بنبباء  2001عببام  اتجريبيبب

حتبببى  2001، وبمبببج إجمبببالي المجتمعبببات التبببى تبببم تمويمهبببا منبببذ عبببام  2003اسبببتراليا عبببام 
، مببا يزيببد عببن مائببة مجتمببع ، وأوضببح التقببويم الببذي قببام بببه قطبباع التببدريب والتعمببيم  2006

، اسبببة لزيببادة رأس المببال االجتمبباعيمهنببي االسببترالي أن مجتمببع الممارسببة يتببيح السبببل المنال
كما يمكن الممارسين من تنمية وتوسيع نطاق عبلقاتهم مع أقرانهم ومبع المسبئولين فبى قطباع 

 .(122)الصناعة والتدريب والتعميم المهني االسترالي 
 :دوٛ ص دلتىعات املىارسٛ لمىعمىني )الطالب( قبن اخل2]

تببم بنبباء مجتمببع تعمببم قببائم عمببى الممارسببة مببن خبببلل الشببراكة بببين جامعببة مبباكوراي 
Macquarie  مدرسة إيبينج ال انوية لمبنين وEpping high school  (123)كما يمي : 

 أ( ِدف دلتىع املىارسٛ : 

يهبدف مجتمببع الممارسبة إلببى مسبباعدة معممبي مببا قببل الخدمببة عمببى إقامبة روابببط قويببة 
اتهم النظريبببة والتبببدريب الميبببداني ، والتبببدريب عمبببى التبببدريس المشبببترك ، وتطبببوير ببببين دراسببب

تبدريس الرياضبيات ،حتبى ممارساتهم المهنية فيما يتعمق باستخدام أسموب حبل المشبكبلت فبى 
وتجريببب التببدريس لمنبباهج جديببدة ،مببا قبببل الخدمببة مببن ربببط النظريببة بببالتطبيق  يببتمكن معممببو

عببادة صببيامة أفكببارهم وتببدريبهم عمببى  اكببانوا طبلببب ماا عنببدمختمفببة عببن تمببك التببي مببروا بهبب ، وا 
 .  التفكر حول ما يشكل جودة التعميمالتعمم و 

 :ب( أيضاٞ دلتىع املىارسٛ 

ذكبور( معمبم  ةربعبأخمبس إنباث و معممبين قببل الخدمبة ) 9ن يتكون مجتمع الممارسبة مب
خبباص بتببدريس عضببو هيئببة تببدريس بالجامعببة يعمببل )محاضببر(  خبيببر يعمببل فببى المدرسببة ،

 ناألساليب الحدي ة لمادة الرياضيات، واستمر مجتمع الممارسة لمدة عبام عمبى فصبمين دراسبيي
 .  ي األول ، والفصل الدراسي ال اني(الفصل الدراس)
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 :ز( يىن دلتىع املىارسٛ 

قام أعضاء مجتمع الممارسة بالعمل معًا من خبلل مجموعة متنوعة مبن األنشبطة التبى 
مراقبببة األقببران ، والتببدريس المشببترك ، والتفكيببر فببى الممارسببة ، و  لمدرسببية ،تشببمل الزيببارات ا

 والمناقشة وتبادل اآلراء بين األعضاء كما يمي: 
 :الزٖارات املدرسٗٛ 

 ،ما قبل الخدمة المدرسة ال انوية سبت زيبارات مدرسبية فبي كبل فصبل دراسبي زار معممو
تبم تقسبيمهم إلبى مجمبوعتين لزيبادة فبرص و  زيبارة مدرسبية عمبى مبدار العبام ، ةي عشبر تى ا نأ

ن الطببلب إلبى مجمبوعتين فبى فصبول الصبف فى كل زيارة يقسبم المعممبو، و المشاركة والتفاعل
 هفى مبلحظة معمبم الفصبل أ نباء قيامب تم مت زيارات الصف الدراسي األولو  ال امن بالمدرسة ،

فببى كيفيببة إدارة الصببف  واسببتخدام حببل المشببكبلت فببى مببادة الرياضببيات، ومبلحظتببه،بالتببدريس 
دارة،ومناقشة الطبلب ،  .  النقاش بين الطبلب فى ورش العمل وا 

ما قبل الخدمة فى تدريس درسين مبع معمبم  صل الدراسي ال اني فقد شارك معمموأما الف
والتعباون مبن خببلل التخطبيط ،وهذا ساعد عمبى تببادل المعرفبة  شريك مختمف عن المجموعة ،

ن مبن معممبي مبا قببل من قبل ا ني والتنفيذ والتقييم ، وبعد شرح الدرسوالتنسيق ،لمدرس سويًا 
 ،ومعممبي مبا قببل الخدمبة،ومحاضر الجامعة  ،الخدمة يتم بناء نقاش وحوار بين المعمم الخبير

ممببو، فبى نقبباش جمبباعى قببل الخدمببة مبلحظباتهم وأعربببوا عبن انطببباعهم، ومبا تع وكتبب معممببو
 .  نترنتإل عبر ا

 :ب ٔرش يمي األسالٗ

 -والبذي يعمبل  كمحاضبر لتبدريس األسباليب الحدي بة-أتاح وجود عضو هيئة التبدريس 
فرصة فريدة لمعالجة الفجبوة ببين النظريبة والتطبيبق ، وتضبمنت ورش العمبل مناقشبة جماعيبة 
بين عضبو هيئبة التبدريس ومعممبي مبا قببل الخدمبة، وتمبك المناقشبات سباعدت معممبي مبا قببل 

وتعممو، خبلل الزيارة المدرسية، كما قدم عضبو هيئبة ،كر فيما الحظو، الخدمة عمى التنمل والتف
 .  ما قبل الخدمة والتي طرحها معمم التدريس مبلحظاته وأجاب عمي التساؤالت
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 :التعمي التعأٌ٘ 

ساعد أعضاء مجتمع الممارسة بعضبهم الببعض فبى التعبرف عمبى العناصبر الفعالبة فبى 
والتفكيبر فبى البدروس  ،والمناقشبة ،والتبدريس المشبترك، تدريس الرياضيات مبن خببلل المراقببة

فقبببد كبببان لبببدى جميبببع المشببباركين العديبببد مبببن الفبببرص لتببببادل خببببراتهم  ،مبببع بعضبببهم الببببعض
والتعباون فببى بنبباء المعرفببة ، وقبد قببام كببل مببن المعمببم الخبيبر وعضببو هيئببة التببدريس بالجامعببة 

 وين قببل الخدمبة ، حيبث كتبب معممبنترنبت لئلشبراف عمبى المعممبإل ببناء مجتمع ممارسة عبر ا
ونشببروها فببى ، مببا قبببل الخدمببة عمببى الموقببع نقببدًا شخصببيًا لمببدروس التببى قبباموا بتدريسببها 

لبلسبتفادة ؛ نترنت ،ومكنهم هبذا أيضبًا مبن قبراءة المنشبورات الخاصبة ببنقرانهم إل المنتدى عبر ا
لخبيبر أن يشبارك معممبي مبا واسبتطاع المعمبم ا، منها ، كما تدربوا عمبى التنمبل والتفكيبر البذاتي

وما يمتمك من موارد لدعم هؤالء المعممين وتطوير ممارسباتهم المهنيبة ، ، قبل الخدمة بخبرته 
وكان عضو هيئة التدريس بالجامعة يعمل كاستشاري، فقد كبان مبلحظبًا مسبتمرًا لممعممبين قببل 

ويطببرح ، م األسببئمة وأدائهببم التدريسببي، وكببان يسببتخد، لممارسبباتهم  اجيببد اومتابعبب، الخدمببة 
 .  دة المعممين عمى التنمل والتفكيراألفكار لمساع
ما قبل الخدمبة عبن أهميبة مجتمبع الممارسبة  انتهاء الفصل الدراسي أعرب معممو وعند

ودور، الكبير فى تطوير ممارساتهم المهنية، فقد أتاح لهم فرصة لمبتعمم والعمبل معبًا فبى تجرببة 
بيئة ذات بنية كافية لمتعباون وتببادل الخببرات ، وأدركبوا أهميبة ستراتيجيات تدريسية جديدة فى ا

ن السبببماح لمطببببلب بالنقببباش والتعبيبببر عبببن أرائهبببم يبببوفر أ، و ادور المعمبببم كميسبببر ولبببيس ممقنببب
 ومدى فهمهم لمدرس. ،لممعممين فهمًا عن مدى تعمم الطبلب 

 :ص دلتىعات املىارسٛ لمىعمىني اندد 3]

لبلحتفباظ بهبم ؛ نترنبت لبدعم المعممبين الجبدد باسبتراليا إل تم بناء مجتمع ممارسبة عببر ا
 : (124)وتوفير الموارد التى يحتاجون إليها كما يمي 

 :أ( ِدف دلتىع املىارسٛ 

فبببى اسبببتراليا ببنببباء مجتمبببع  Wollongongقامبببت كميبببة التربيبببة جامعبببة ولونجبببونج 
 Best Site : Beginning andوقبد سبمي باسبم  2005نترنبت فبى عبام ممارسبة عببر اإل 

Establishing Successful Teachers ،  وركببز عمببى المعممببين الجببدد الببذين يعممببون
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و تببم خبببلل هببذا المجتمببع تنظببيم  بمرحمببة الطفولببة المبكببرة والتعمببيم االبتببدائي وال ببانوي الببدنيا،
دارة التعمم حول القضايا المهمة التى يتم تحديدها من قبل المعممين المبتدئينو     .ا 

 :تىع املىارسٛ ب( أيضاٞ دل

 المعممين الجدد )المبتدئين(. -
 .  من كمية التربية جامعة ولونجونج خبراء -
ن الجبدد معمبم خبيبر لممشبورة عممبوحيبث يوجبد لكبل قضبية يحبددها الم،معممين خببراء  -

مبببدادهم ببببالموارد التبببى يحتاجونهبببا  ،تقبببديم االستشببباراتو ، ا التبببى ومناقشبببة القضببباي،وا 
 .  ستساعدهم عمى حل مشكبلتهم

 االٌرتٌت:ز( يىن دلتىع املىارسٛ يرب 

وتببادلوا اآلراء والنقبباش ، ن الجببدد فبى مجتمببع الممارسبة عببر االنترنببت تواصبل المعممبو
ومسباندة مبن الخببراء بالجامعبة والمعممبين الخببراء  ادعمب تحتباجحول القضايا والمشكبلت التى 

إدارة الفصبول عممبون الجبدد )ايا التبى حبددها الملحل تمك المشكبلت ومناقشتها، ومن أهم القض
 ، التقييم ، التعميم مير الرسمي(. الدراسية ، التدريس، مسئوليات المهنة

، وكببان النشبباط األساسببي فببى مجتمببع الممارسببة عبببر االنترنببت يتجمببي فببى التفبباعبلت 
والتعبباون والببردود المقدمببة بواسببطة المشبباركين أنفسببهم أ نبباء اسببتخدامهم موقببع الويببب لحببل 

ط ذات الصبمة لبدعم ، ويتبوافر داخبل موقبع الويبب الك يبر مبن خطبط البدروس والبروابمشكبلتهم 
، كمبا يوجبد داخبل موقبع الويبب مبدونات التنمبل، حيبث تبوفر ميبزة مدونبة الويبب المعممين الجدد

وتمكببن  ، حيببث يمكببن لممعممببين الجببدد تببدوين الخبببرات التدريسببية فببى عببامهم األول، مسبباحة 
 -لببيس فقببط مببن التفكيببر بشببكل نقببدى بننفسببهم وتطببوير خبببراتهم-مدونببة الويببب المسببتخدمين 

 اتوتتبيح لهبم أيضبًا اسبتخدام الصبور وممفب لكن أيضًا لممقارنة والتعميق عمى تجارب اآلخرين ،
واسبببتطاع مجتمبببع الممارسبببة عببببر االنترنبببت أن يمكبببن المعممبببين مبببن التعبيبببر عبببن  ، pdfالبببب 

وقببد اسببتطاع  ومببن الخبببراء ،، نهم اقببر أدة مببن وتمقببي الببدعم  والمسببان، وأفكببارهم ، مخبباوفهم 
ي أالتواصببل فببى أي وقببت و  -مببن خبببلل مجتمببع الممارسببة عبببر االنترنببت -ن الجببدد المعممببو
( ي بببةاسبببتراتيجيات تدريسبببية حد –خطبببط لمبببدروس  –كتبببب واالسبببتفادة مبببن المبببوارد )، مكبببان 

دوا ك يببرًا مبن توجيهببات الموجبودة فبى الويببب ، كمبا تمكنببوا مبن تبببادل الخببرات والتجببارب واسبتفا
 .  ساتهم المهنية والبقاء في المهنةوما قدمو، لهم من دعم ساعدهم فى تطوير ممار ، الخبراء 
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 :ص دلتىعات املىارسٛ لمىعمىني أثٍاٞ اخلدوٛ 4]

ويمتحقبببون  ،  يبببنتي إلبببى اسبببتراليا سبببنويًا الك يبببر مبببن الطببببلب المهببباجرين أو البلجئبببين
أحكامببًا لؤلطفببال المهبباجرين تضببمن المببنهج الدراسببي الببوطني بالمببدارس الحكوميببة ، لببذا فقببد 

 نباء دراسببتهم ألتكبون المخبة االنجميزيببة إضبافية لهبم  ؛نجميزيبة لخببتهم األصبمية ذين ليسبت اإل الب
 English Additional Language" EALفببى المببدارس االبتدائيببة ويسببمون باسببم 

ين إلببى اسببتراليا ، فببتنهم بحاجببة إلببى والبلجئبب نونظببرًا لتعببدد  قافببات الطبببلب المهبباجري ،(125)"
شببباع احتياجبباتهم، الببدعم   ألقببي عبئبباً ومراعبباة الفببروق االجتماعيببة وال قافيببة بيببنهم وهببذا  ، وا 

 ESL كبيبببرًا عمبببى المعممبببين خاصبببة المعممبببين ميبببر المتخصصبببين والبببذين يطمبببق عمبببيهم
"English  as a Second Language" ء لببذا فقببد تببم بنبباء مجتمببع ممارسببة لهببؤال

 :(126)تتم ل كما يمي  آليات عممهوكان هدفه و ، المعممين 
 :)أ( ِدف دلتىع املىارسٛ 

من خببلل التوجيبه مبن  ESLيهدف مجتمع الممارسة إلى تدعيم التعمم المهني لمعممي 
وتبم بنباء مجتمبع الممارسبة فبى  ، وقيبادات المدرسبة ، EALالمعممين الخبراء فى تعمم طبلب 

وهبى مدرسبة  ، بجنوب شرق مدينة ممبورن باسبتراليا ،  Violet primary schoolمدرسة 
م خمفيببة لخببة أخببرى ميببر % مببن الطبببلب لببديه74ن إحيببث  EALبهببا نسبببة كبيببرة مببن طبببلب 

 .  االنجميزية
 :)ب( أيضاٞ دلتىع املىارسٛ 

 Violet primaryمعممين يعممون بمدرسة  9يتم ل أعضاء مجتمع الممارسة من  -

school . 
 .  واالستشاري بدور المرشد والموجه يقوم EALتعميم طبلب  مدرس خبير فى -
 .  نائب مدير المدرسة -

 مالدعم، والمسباندة، وتطبوير تعممهبواستمر مجتمع الممارسة لمدة عام دراسي فى تمقي 
 .المهني
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 :)د( يىن دلتىع املىارسٛ 

نبببامج لوضبببع بر ؛اجتمبببع المعممبببون سبببويًا مبببع المعمبببم الخبيبببر وتناقشبببوا وتببببادلوا اآلراء 
برنبامج  وقباموا بتصبميم عنبد وصبولهم ألول مبرة إلبى المدرسبة ، EALاستقبال خاص بطببلب 

وسببمي ، لببذين يجيببدون القميببل مببن المخببة االنجميزيببة أو ال يجيببدونها لمطبببلب الوافببدين الجببدد ا
االنتقببالي( لمسبباعدة الطبببلب عمببى االنتقببال مببن برنببامج الوافببدين الجببدد إلببى  EAL)برنببامج 

 EALن بشببكل جمبباعي فببى كيفيببة تعمببيم طبببلب سببائدة، كمببا فكببر المعممببوراسببية الالفصببول الد
وتناقشببوا حبول االسبتراتيجيات التدريسببية المناسببة لهببم، ،بشبكل مختمبف عببن الطببلب العباديين 

وأهميبة التقبويم المسبتمر لمبلحظبة إنجباز ،همية البتعمم التعباوني داخبل الفصبول أجمعوا عمى أو 
ن مبع المعمبم الخبيبر ونائبب المبدير ميزية ، وقبام المعممبونجإل المخة اومدى تقدمهم فى ،الطبلب 

بببالتخطيط والتعبباون المسببتمر بشببكل جمبباعي فببى مجتمببع الممارسببة لمببدة عببام شبباركوا األفكببار 
والموارد وواجبات التدريس ، وسرد القصص حول تجاربهم وتبادل الخبرات حول تمك القصبص، 

ى المدرسبة فقبد كبان هنباك الك يبر مبن االتصباالت مبنهم وباإلضافة إلى التواصبل وجهبًا لوجبه فب
ببببنن  EALطببببلب  بريبببد اإللكترونبببي ، وقبببد أشبببار معممبببونترنبببت مبببن خببببلل رسبببائل العببببر اإل 

حبدى السبمات المميبزة إن أقد عزز فرصبا ميبر رسبمية لمبتعمم المهنبي ، و  تواجدهم فى المدرسة
رسباتهم اليوميبة مبن خببلل مراقبببة لمجتمبع الممارسبة هبو أن البتعمم المهنبي كبان جببزءًا مبن مما

ن بببدور القيببادة فببى المسبباعدة عمببى إنشبباء  قافببة أقببر المعممببوالببزمبلء ، والزيببارات الصببفية ،و 
وتشبجيعهم ، ودعم البتعمم المهنبي لممعممبين  EALمدرسية تعاونية ممتزمة بدعم جميع طبلب 

 .  تطوير ممارساتهم المهنيةعمى االنخراط فى 
 ؤثرٚ : ص الكٕٝ ٔالعٕاون امل5]

 : أ( العاون الشٗاس٘

اسبتراليا دولببة برلمانيببة ديمقراطيببة ، ممببا يعنبى أن المببواطن االسببترالي يشببارك فببى كيفيببة 
حكم الببلد ، وكيفية تم يل المجتمع االسبترالي ، والحكومبات مسبئولة أمبام جميبع االسبتراليين ، 

و تفبويض السبمطة أن القبوانين فهى الهيئات الوحيدة القادرة عمى س، أمام البرلمانات المنتخبة 
لسببن القببوانين فببى اسببتراليا ، ويجببب عمببى الجميببع فببى اسببتراليا االمت ببال لمقببوانين التببى تسببنها 

ال  هنبأ، وهبذا يعنبى  متسباو   الحكومات ، وبنفس القدر يحمى القبانون جميبع االسبتراليين بشبكل  
وأفببراد  ،نالسياسبيي لبذين يشببخمون المناصبب فببى السبمطة م ببلفببوق القبانون ،حتببى ا يحبد معفبأ
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ونظببرًا ألنهببا دولببة قائمببة عمببى الديمقراطيببة اهتمببت أيضببًا بالعدالببة االجتماعيببة،  ،(127)الشببرطة
حيببث تشببير سياسببات التعمببيم الرسببمية بانتظببام إلببى تحقيببق العدالببة االجتماعيببة ، فعمببي سبببيل 

فببات تزدهببر نببه فببى مجتمببع متعببدد ال قاأالم ببال فببى مببرب اسببتراليا يقببر إطببار المنهبباج الدراسببي 
نهببا مببن المسببئوليات أمجموعببة أساسببية مببن القببيم المشببتركة  تفسببر العدالببة االجتماعيببة عمببى 

المشببباركة فبببى و  االجتماعيبببة والمدنيبببة ، وااللتبببزام بتحقيبببق الصبببالح العبببام لجميبببع المبببواطنين ،
 . (128)واحترام التنوع ال قافي  ،العمميات الديمقراطية

لتسببير جنبببًا إلببى جنببب مببع ؛ قميببة االقتصببادية أيضببًا كمببا اهتمببت السياسببة التعميميببة بالع
العدالبببة االجتماعيبببة ، ولكبببن بمبببرور الوقبببت حمبببت العقميبببة االقتصبببادية محبببل تحقيبببق العدالبببة 

بطريقة كمية ، وفى بعض األنظمة التعميميبة  أصببحت المبدارس مؤسسبات مدمجبة  ةاالجتماعي
ريبة المدمجبة ،وقبد أصببح هبذا السببياق سبتراتيجية اإلداأي تعمبل طبقبًا لبل؛تبدير نفسبها بنفسبها 

التعميمبببي يهبببتم بتقيبببيم المعممبببين وضبببمان الجبببودة ، والتبببى مبببن شبببننها أن تهبببدد التقميبببل مبببن 
، لذا ينبال التركيبز عمبى جبودة المعممبين (129)التدريس إلى أن يصبح نشاطًا قائمًا عمى الكفاءة 

وتقوم فمسبفة ب المسبتمر،مبى التبدريفى استراليا اهتمامًا كبيرًا مبن الهيئبات التربويبة ، وتعتمبد ع
التبدريب والتطببوير المهنببي المسببتمر عمببى أن المدرسبة والفصببل همببا المركببز األساسببي لمتببدريب 

 .(130)  جل الربط المباشر بين برامج التدريب والتنفيذ أوذلك من 
ورببط  ،مهنيبا باسبتمرار تبهونظرًا الهتمام اسبتراليا المسبتمر بتعبداد وتطبوير المعمبم وتنمي

لببى بنبباء مجتمعببات ممارسببة لممعممببين فببى المببدارس بهببدف إتعمم بالممارسببة، فتنهببا لجببنت البب
، واألفكبببار ، وتببببادل الخببببرات ،والتعببباون مبببع بعضبببهم الببببعض  ،تحسبببين ممارسببباتهم المهنيبببة

وباإلضببافة إلببى  هم باسببتمرار ،توتنميبب موالمببوارد وتطبيببق مببا تعممببو، فببى المدرسببة لتحسببين أدائبب
اليا العديد من السياسات لتطوير الممارسبات المهنيبة لممعمبم منهبا مبا يمبي ذلك فقد اتخذت استر 

(131) : 
نيبا ، كمبا وضبع نهجبًا وط 2010إنشاء المعهد االسترالي لمتعميم والقيادة المدرسية عام  -

 .  لبناء القدرات فى هذا المجال
 أرببعن سببعة معبايير وفبق وتتكبون مب 2010المعايير المهنية االسترالية لممعممين عام  -

 –المعرفببة المهنيببة قائببد( و بل ببة مجبباالت ) –نجبباز اإل  يعببال –بببارع  –خببريج مراحببل )
 .  الممارسة( –المشاركة 
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مميببون دوالر اسببترالي  55( بتمويببل 2009الشببراكة الوطنيببة لتحسببين جببودة المعممببين ) -
فضبل الخبريجين مبن خببلل تحسبين نوعيبة التبدريب بالشبراكة ألجذب ؛ لمواليات واألقاليم 

، وتعزيببز معببارف  ضببمان االتسبباق الببوطني فببى تسببجيل المعممببين ،و  الجامعببات ، مببع
واالحتفبباظ بنفضببل ، ومهببارات المعممببين مببن خبببلل تحسببين إدارة األداء والببتعمم المهنببي 

 .  اصة فى المناطق النائية والريفيةالمعممين خ

المهنبي  لبدعم البتعمم؛ وفى ضبوء ذلبك فقبد لجبنت اسبتراليا إلبى بنباء مجتمعبات ممارسبة 
قامة شراكات طويمة مبع الجامعبات ، المستمر لممعممين  ورببط ، والخببرات ،  لبنباء المعبارف؛ وا 
 .  النظرية بالتطبيق

 :ب( العاون االدتىاي٘ 

، فهى نتاج لتنبوع أ رتبه تقاليبد السبكان األصبميين ، تعتبر استراليا دولة متعددة ال قافات 
وقبد أ مبر هبذا المبزيج حراكبا  قافيبا مفعمبا بنشباط  و قافات المهاجرين وعمومهم ،، وحضارتهم 

والمؤسسبببات العمميبببة ، يسبببهم فيبببه مختمبببف شبببرائح المجتمبببع االسبببترالي ،  متواصبببل ومتنبببوع
 .(132)واألكاديمية، وتدعمه الحكومة االسترالية بمختمف قطاعاتها 

ن ببرامج وقد أدت التخييرات العالمية إلى زيادة التنوع ال قافي ببين الطببلب البذين يباشبرو
نبه ال تبزال أكببر بالتعدديبة ال قافيبة إال أوعمبى البرمم مبن وجبود اعتبراف  المعممين قبل الخدمة ،

كمببا تواجببه  ،(133)ولخويببة لمشبباركة الطبببلب وممارسبباتهم ، و قافيببة ، هنبباك عوائببق اجتماعيببة 
واليببة ففببى ؛ نظببرًا لك ببرة أعببداد البلجئببين والمهبباجرين إليهببا ؛ المببدارس العامببة تحببديات كبيببرة 

،  2016إلببى المببدارس الحكوميببة الفيكتوريببة فببى عببام  امهبباجر  اطالببب 86418فيكتوريببا دخببل 
خمفيببة لخويببة مختمفببة ،وهببذا وضببع تحببدى كبيببر لممعممببين لتمبيببة االحتياجببات  135تببوا مببن أو 

يسببية التبى تببتبلءم معهبا ، لببذا وتقبديم البببرامج والممارسبات التدر ، المختمفبة لهبؤالء المهبباجرين 
لبدعم تعممهبم ؛ الحمول التى لجنت إليها الدولة هو بنباء مجتمعبات ممارسبة لممعممبين  دأح كان

مبدادهم ببالموارد والخببرات التبى تسباعدهم عمبى إشبباع االحتياجبات المتنوعبة لمطببلب  المهني وا 
لذين يعممون فبى ، خاصة اهذا باإلضافة إلى التحديات التى تواجه المعممين  ،(134)المهاجرين 
مببن  اكبيببر  اريفيببة والنائيببة ، فقببد أصببدرت لجنببة الببتعمم والتوظيببف والتببدريب أن عببددالمنبباطق ال

% مببن معممببي 25المعممببين سببيتقاعدون خبببلل العقببد أو العقببدين القببادمين، باإلضببافة إلببى أن 
سببتراتيجيات التببى اتخببذتها إللببذا فمببن ا سببنوات مببن عممهببم ، 5اسببتراليا يتركببون المهنببة بعببد 
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واالحتفبباظ بهببم هببو تقببديم التوجيببه والببدعم المسببتمر لهببم مببن خبببلل الدولببة لجببذب المعممببين 
 . (135)التعاون وبناء مجتمعات التعمم والتعمم من الممارسة 

 :ز( العاون االقتصادٙ 

لقببد أدت العقميبببة االقتصببادية والسبببياق الببذي يقبببود السياسببة والممارسبببة التعميميببة فبببى 
وببذلك تتم بل رؤيتبه فبى  االقتصبادي المصبخر ،استراليا إلبي النظبر إلبى التعمبيم كبنداة لئلصببلح 

لقيمببة النافعببة فببى حببد ذاتببه ، فا اكونببه وسببيمة لموصببول إلببى هببدف معببين ، بببداًل مببن كونببه هببدف
مبة أورات التدريبية نحبو جعبل الدولبة "، ففى المدارس والجامعات ، تتجه الدسميلمتعميم هى األ

، لبببذا فقبببد اهتمبببت اسبببتراليا (136)يبببة " تجبببا، إنتببباج قبببوى عاممبببة ذات مهبببارة تدريبيبببة عالواعيبببة
وحببل المشببكبلت وتوليببد ، باالقتصبباد القببائم عمببى المعرفببة الببذي يتسببم بتبببادل األفببراد لؤلفكببار 

المعرفة الجديبدة ، واعتمبدت اسبتراليا فبى نجباح اقتصبادها عمبى التوسبع المسبتمر فبى اسبت مار 
وبنباء ، ون  فبى دعبم االبتكبار لبذين يسباهم، واالهتمام بالعاممين الم قفين ارأس المال البشري 

معرفة جديدة ،إيمانًا بنن اقتصاد المستقبل لن يتطمب فقط عمااًل يتمتعبون بمهبارات تقميديبة ببل 
وقبادرين عمبى ، ومبتكبرين ، ستحتاج إلى قوى عاممة من العاممين فى مجبال المعرفبة مببدعين 

 يببة ، ومببن أهببم القببوىوالمنافسببة الدول، تخببريج أجيببال قببادرة عمببى التكيببف مببع سببوق العمببل 
ن البذين يقبع عمبيهم عببء تخبريج كبوادر بشبرية قبادرة عمبى العاممة فى مجال المعرفبة المعممبو

سبتراتيجيات الحدي بة التبى إلقيادة عجمة التنمية فى الببلد ، لذا فمجتمعبات الممارسبة مبن أهبم ا
، نها قائمة عمبى البتعمم أل ؛والتى تتبلءم مع االقتصاد القائم عمى المعرفة ، لجنت إليها استراليا 

 .(137)وربط التعمم بالممارسة، والموارد ، واألفكار ، وتبادل الخبرات ،  والمعرفة
 : د( العاون التكٍٕلٕد٘

كببم مببن الشببرق إلببى الخببرب ،  4000تعتبببر اسببتراليا دولببة كبيببرة الحجببم تمتببد حببوالي 
يسببمي العزلببة مببا الجنببوب ، وقببد أدى ذلببك إلببى وجببود  كببم مببن الشببمال إلببى 3700وحببوالي 
وقبد صباحب العزلبة الجخرافيبة ، والشعور بالوحدة خاصة فى المناطق الريفيبة منهبا ، الجخرافية 

و فبى الخدمبة، لبذا فقببد أو قافيبة ومهنيبة لممعممبين سبواء كبانوا قببل الخدمبة ، عزلبة اجتماعيبة 
وتبببادل  ، نترنببت لمتواصببل عببن بعببدلجببنت اسببتراليا إلببى دعببم التنميببة المهنيببة لممعممببين عبببر اإل 

نترنببت مكنهببا مببن عبببلج العزلببة الجخرافيببة، فالتواصببل عبببر اإل  ، واألفكببار والخبببرات ، المعببارف
، كمبا اسبتخدمت عبدد مبن المؤسسبات (138)ومكنها أيضًا مبن التواصبل مبع لخبات  قافبات آسبيا 
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والجمعيببات المهنيببة تكنولوجيببا المعمومببات واالتصبباالت فببى محاولببة لببدعم المعممببين ، التعميميببة 
خاصة المبتدئين من خببلل بنباء مجتمعبات ممارسبة عببر االنترنبت  ، ومبن األم مبة عمبى ذلبك و 

 Survive and thriveالمؤتمر االفتراضي لبقاء وازدهار المعممين والذي انعقد فى اونتاريو 

Virtual Conference for Beginning Teachers  وهبو موقبع مصبمم لممعممبين فبى،
مببن الموضبببوعات عببببر  ايعبببرض فيببه الخببببراء عبببدد ، التبببدريسالسببنوات الخمبببس األولبببي مببن 

 –التعمبيم الخبباص  –إدارة الفصبول الدراسببية  –العمبل مببع اإلبباء  –االنترنبت م بل محببو األميبة 
 .والو ائق والروابط عبر االنترنت التقييم ، ويتم توفير الموارد

وهبو  ،Novice teacher support projectوأيضبًا مشبروع دعبم المعمبم المبتبدئ 
ويتكبون مبن ورش ، لبدعم المعممبين فبى أول  ببلث سبنوات مبن تدريسبهم ؛ م وضبعه تبمشروع 

باإلضبببافة إلبببى  عمبببل وجهبببًا لوجبببه مرتبطبببة ببببالتعميم المهنبببي القبببائم عمبببى المعبببايير الدوليبببة ،
وانخفباض شببعورهم ، المناقشبات اإللكترونيبة وهبذا سباهم فبى زيببادة  قبة المعممبين فبى أنفسبهم 

   .(139)ترك المهنة  بالعزلة  وعدم
 :اخلطٕٚ اخلاوشٛ : التشمٗن املكارُ 

فبى الخطبوة السبابقة مبن تطبيقبات مجتمعبات الممارسبة لتحقيبق  فى ضوء ما تبم عرضبه
مببن حيببث النشببنة ، ومجتمعببات  التنميببة المهنيببة لممعممببين فببى الواليببات المتحببدة واسببتراليا :

 نبباء الخدمببة ، فببتن الخطببوة أوالمعممببين الممارسببة لممعممببين قبببل الخدمببة ، والمعممببين الجببدد ، 
الحاليببة تتنبباول أوجببه التشببابه واالخببتبلف بببين دول المقارنببة ، وتوضببح ذلببك فببى ضببوء بعببض 

وهبو الوصبول إلبى ، المفاهيم االجتماعية بخية الوصول إلبى الهبدف الرئيسبي لممبدخل المقبارن 
 لمحاور التالية : نتائج تسهم فى بناء اإلجراءات المقترحة ، وتتناول هذ، الخطوة ا

 :ص ٌشأٚ دلتىعات املىارسٛ 1

لرمببة  تتشابه الواليات المتحدة األمريكية واستراليا فى أهمية بناء مجتمعات الممارسة ،
كل منهما فى حل المشكبلت التبى تواجبه المعممبين ، وتمبيبة احتياجباتهم ودعبم تعممهبم المهنبي 

معبايير الجبودة ورببط تعممهبم بالممارسبة ، لتحسين ممارساتهم التدريسية فى ضوء و  ،المستمر
ق لعبل هبذا التشبابه ببين البدولتين يرجبع إلبى رمببتهم فبى تحقيبو  وتحسين نتبائج تعمبم الطببلب ،

 :  بعض المفاهيم االجتماعية ومنها
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وبيبنهم وببين ، التعاون: وتعنى بناء عبلقات قوية ببين المعممبين وزمبلئهبم فبى العمبل  -
م ومنظمببات المجتمببع كببل ذلببك بهببدف دعببم عمميببات تعمببم وأوليبباء أمببوره، الطبببلب سببر أ

 .(140)الطبلب
تنمية الموارد البشرية : حيث تهدف إلى بنباء مبواطن صبالح واع مسبتنير قبادر عمبى   -

تنشببئة شببباب متمسببك و ، ولببه دور فعببال فببى تحمببل المسببئولية االجتماعيببة ، الحببوار 
وقبادر عمبى التعامبل مبع  لوطنبه ، قبادر عمبى احتبرام حقبوق اآلخبرين ، بعقيدته ، منتم  

معطيبببات العصبببر والتقنيبببة الحدي بببة والمشببباركة الفعالبببة فبببى تحقيبببق التنميبببة البشبببرية 
المسببتدامة ، وترسببيم قببيم التعبباون والعمببل التطببوعي بهببدف رفببع مسببتوى المجتمببع 

 .  هدف مجتمعات الممارسة إلى تحقيقه، وهذا ما ت (141)وتحقيق تقدمه وتنميته 

لبببى مسبببتوى إنجببباز إوهبببو مبببن نتبببائج البببتعمم التبببى تشبببير  : تحسبببين األداء األكببباديمي -
الطالببب لؤلهببداف المحببددة ، والقببدرة عمببى تحقيببق النجبباح ، وهببو أيضببًا مسببتوى تقببدم 

ومبببدى تحقبببيقهم لؤلهببببداف ،  والمهببببارى، والعممبببي ، لتحصببببيل المعرفبببي الطببببلب فبببى ا
 .(142) التعميمية لممقرر الدراسي

حيببث يعمبببل  ،ين إلببى تحقيببق هببذ، األهببدافوتهببدف بنبباء مجتمعببات الممارسببة لممعممبب
لتحسبين ممارسباتهم التدريسبية وتجريبب ؛ ويتبادلون اآلراء والموارد واألفكبار ، المعممون سويًا 

 .  مبلئمة لتحسين نتائج تعمم الطبلبأساليب وطرق تدريسية 

أما االختبلف فيعود إلى اخبتبلف المجبال البذي ترتكبز عميبه نشبنة مجتمبع الممارسبة فبى 
الببذي يعببرف بننببه  ولتين ، فقببد ركببزت الواليببات المتحببدة األمريكيببة عمببى الببتعمم مببدى الحيبباةالببد
المرونبة والتنبوع ويعتمبد ويتسبم ب، التعمم الذي يتوافر فبى أوقبات وأمباكن مختمفبة طبوال الحيباة "

 ركائز هبى البتعمم لممعرفبة ، البتعمم لمعمبل ، البتعمم لمعبيش معبًا ، تعمبم المبرء ليكبون " عمى أربع
وقبد ظهبر ، ، واتخذت مجتمبع الممارسبة كتسبتراتيجية لبدعم البتعمم مبدى الحيباة لممعممبين (143)

 . 2022 – 2018ذلك فى خطتها اإلستراتيجية 
وقبد ، فى حين أن استراليا نظرًا لكبر حجمها فهى الدولة الوحيدة التبى تم بل قبارة كاممبة 

 ممين فى المناطق النائيبة والريفيبة ،أدى ذلك إلى وجود ما يسمى بالعزلة الجخرافية خاصة لممع
ويضببم العديببد مببن األعببراق وال قافببات  ، باإلضببافة إلببى أن المجتمببع االسببترالي مجتمببع تعببددي

ويحتاج إلى تحقيق العدالة االجتماعية بين السكان األصميين والمهاجرين واألقميبات ، المختمفة 
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عدالببة االجتماعيببة وتكببافؤ الفببرص، ، لببذا فقببد اتخببذت مجتمببع الممارسببة كتسببتراتيجية لتحقيببق ال
فالعدالة االجتماعية تعرف بننها الحق فى المساواة بين أفبراد المجتمبع فبى الحقبوق ، والتوزيبع 

والقضباء عمبى الطبقيبة ، العبادل لممبوارد واألعبباء ، والتبوازن االجتمباعي فبى مسبتوى المعيشبة 
شببباع حاجببات الفببرد االجتماعيببة والطبيعيببة  ،يببزيوعببدم التم أو ، باعتببدال ال يخببل بحببق ميببر،  وا 

أو يمس القبيم العامبة ، أمبا تكبافؤ الفبرص فتعنبى المسباواة ببين ، يعتدى عمى شئون الجماعة 
أفراد المجتمع فى كافة المجباالت المختمفبة وتقميبل الفجبوة ببين أبنباء المجتمبع الواحبد ، فوجبود 

تقوية العبلقات ببين أفبراد، ، تكافؤ الفرص داخل المجتمع يساعد عمى تنمية وتحقيق تقدمه ، و 
وتقميبل الخبلفبات والصبراعات  ،واكتشاف المهارات والمواهب دون تمييبز، وتوفير فرص لئلبداع 

(144). 
وهببذا مببا سببعت اسببتراليا إلببى تحقيقببه مببن خبببلل بنبباء مجتمعببات ممارسببة لببدعم الببتعمم 

يبببتهم لتحسبببين وتنم، المهنبببي المسبببتمر لممعممبببين فبببى المنببباطق النائيبببة ، وتبببدريب المعممبببين 
ودعببم التواصببل بببين المعممببين مببن خبببلل  ،ممارسبباتهم التعميميببة لمطبببلب المهبباجرين واألقميببات 

مجتمعببات الممارسببة عبببر االنترنببت والتببى تتخطببى حبباجز الزمببان والمكببان إلشببباع احتياجبباتهم 
 .  خاصة فى المناطق النائية الريفيةوحل مشكبلتهم المتعددة ،
 :عمىني قبن اخلدوٛ ص دلتىعات املىارسٛ لمى2]

جتمعبببات ممارسبببة تتشبببابه الواليبببات المتحبببدة األمريكيبببة واسبببتراليا فبببى االهتمبببام ببنببباء م
وقبد يرجبع هبذا التشبابه إلبى إيمبان البدولتين بالبدور التنمبوي ، ( لممعممين الطبلب )قبل الخدمبة

ى المجتمببع ، حيببث يببؤدى التعمببيم دورًا مهمببًا فببى التنميببة االقتصببادية واالجتماعيببة فبب، لمتعمببيم 
جببل المسبباهمة فببى أوذلببك يحببدث عببن طريببق إعببداد القببوى البشببرية المتعممببة ، وتوجيههببا مببن 

تنميببة المجتمببع ، واسببتخبلل الطاقببات البشببرية لخدمببة المجتمببع ، وتوظيببف كببل مببا لببديها مببن 
ن ، ونظبرا أل (145)جل تنمية المجتمع وتطبوير، وحبل بعبض مشبكبلته أطاقات وقدرات عممية من 

وهببو المنببوط ببه إعببداد جيبل قببادر عمبى مواكبببة التحببديات ، طالببب هبو معمببم المسبتقبل المعمبم ال
لبدعم النمبو ؛ فقبد لجبنت كبل مبن البدولتين إلبى بنباء مجتمعبات ممارسبة  الحالية والمسبتقبمية ،

ليكونببوا ؛ والتفكيببر التببنممي وتبببادل الخبببرات والمببوارد ، المهنببي لهببم وتببدريبهم عمببى التعبباون 
 .  حافظة عمى تقدم المجتمع ورفاهيتهمى الممعممين قادرين ع
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أما االختبلف فيظهر فى طريقة تصميم مجتمع الممارسة نظبرًا الخبتبلف الهبدف المرجبو 
والبذي يعبرف ، منه ، ففى حين ركزت الواليبات المتحبدة األمريكيبة عمبى مفهبوم البتعمم الخبدمي 

أفببراد المجتمببع المحمببي  بننببه مجموعببة مببن اإلجببراءات واألنشببطة التببى يقببوم بهببا الطبببلب مببع
بتشبراف وتوجيبه مببن هيئبة التبدريس، لتنميببة معبارف الطببلب ومهبباراتهم واتجاهباتهم مبن خبببلل 
تهيئة المواقف التعميمية التى تسمح لمطبلب بالتفاعل معًا فى أ ناء ممارسبة األنشبطة المتعمقبة 

، نجبد أن (146)بلب بتقديم حمول لمقضايا والمشكبلت التى تواجه المجتمع البذي يعبيش فيبه الطب
زها عمى إقامة روابط قوية بين الدراسات النظريبة والممارسبات التطبيقيبة ياستراليا قد انصب ترك

والبذي ، من خبلل بناء مجتمعبات ممارسبة قائمبة عمبى مفهبوم الشبراكة ببين المدرسبة الجامعبة 
ؤسسبات التعمبيم م( و ميمية فى التعمبيم العبام )المبدارسيعنى أن هناك تعاونًا بين المؤسسات التع

( النجبباز مشببروع يتفببق عميببه الطرفببان ، فالشببراكة بببين كميببات التربيببة فببى الجامعبباتالعببالي )
الجامعببات والمببدارس تسببهم فببى تحقيببق فوائببد تربويببة ك يببرة يحققهببا المشببروع لممدرسببة وبيئتهببا 

، فقببد سبباهمت هببذ، الشببراكة فببى تمكببين المعممببين الطبببلب مببن ربببط (147)ولممعممببين الطبببلب 
 والتدريب عمى التنمل والتفكير فيما يشكل جودة التعمم. ، نظرية بالتطبيق ال
 :ص دلتىعات املىارسٛ لمىعمىني اندد 3]

 ؛اهتمت الواليبات المتحبدة األمريكيبة واسبتراليا ببنباء مجتمعبات ممارسبة لممعممبين الجبدد
جبل أالتمهبين مبن وتعزيز  قته بنفسه وتحقيبق مفهبوم ،لرمبة كل منهما فى دعم المعمم الجديد 

، فاالهتمام بتمهين التعميم يعنى اعتبار التعميم مهنة ، واعتبار المعمم صباحب مهنبة  التمكين ،
ولببيس موظفببًا فببى جهبباز بيروقراطببي ، فهنبباك فببرق كبيببر بببين أن يكببون المعمببم موظفببًا يخضببع 

ة يخضبع وببين أن يكبون صباحب مهنب، لسمطة بيروقراطية خارجية تتم ل فى المبوائح والقبوانين 
مببا التمكببين فهببو اقتببدار المعمببم عمببى تحقيببق الجببودة فببى أدائببه وفببق أ لسببمطة العمببم والمعرفببة ،

ين : األول موضببوعي يالمعبايير المحبددة ، فهبو عمميبة متواصبمة ومطبردة تشبتمل بعبدين أساسب
يتم بل فبى  ىخارجي يقتضى توافر عناصر نوعية فى البنية الداعمة لممعمم ، وال اني ذاتي داخم

( عمببم عمببى االرتقبباء بنفسبببه مهنيببًا )معرفببة ، ومهببارات ، وقبببيمسببعي المتواصببل مببن قببببل المال
، وهببذا مببا يحققببه مجتمببع الممارسببة لممعممببين الجببدد مببن تببوفير (148)ومسبباءلة ذاتببه لتطويرهببا 

وتبدريب المعممببين عمببى التنمبل والتفكيببر فببى الممارسبات الجديببدة، والببتعمم ، بيئبة داعمببة لمببتعمم 
 عض. من بعضهم الب
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فقبد لجبنت الواليبات المتحبدة ، ما االخبتبلف فبيمكن فبى نبوع مجتمبع الممارسبة المطببق أ
األمريكيبة إلبى بنباء مجتمبع ممارسبة وجهبًا لوجبه لبدعم المعممبين الجبدد بالمبدارس الحضبرية ، 

بمبا ينبخبي وهى تتعمق ،وقد تم بناء مجتمع الممارسة لتحقيق مفهوم المسئولية المهنية لممعمم 
وزمبلئبه ،تجا، عممه المكمف به ، فالمعمم يتعامل بحكم مهنته مع طبلببه قيام به كمعمم عميه ال

ن يبتقن فبن التعامبل أوالعاممين بالمدرسة وأولياء األمور ، األمر الذي يتطمب منبه ، ورؤسائه ،
مبببا الجانبببب األدائبببي فهنببباك الك يبببر مبببن أهبببذا عمبببى الجانبببب اإلنسببباني مبببن عممبببه ، ، معهبببم 
مهنيببة الواجببب اإللمببام بهببا م ببل تنميببة معارفببه حببول مفهببوم مجتمعببات الببتعمم ، ال توليائالمسبب

وحببول مببادة تخصصببه ، وتنميببة مهاراتببه لتصببميم مواقببف تدريسببية تقببوم عمببى عمميتببى التفكيببر 
تنمية قدراته لحل المشبكبلت التبى تواجهبه فبى العمبل ، وهبذا مبا حققبه بنباء مجتمبع و  والتنمل ،

 .(149)ى الواليات المتحدة األمريكية لمممارسة لممعممين الجدد ف
ونظبرًا لمعزلببة الجخرافيببة التببى تعبباني مهنببا اسبتراليا فقببد لجببنت إلببى بنبباء مجتمببع ممارسببة 

والتببى تقببوم عمببى  لتوظيببف التكنولوجيببا فببى التعمببيم والتببدريب ،؛لممعممببين الجببدد عبببر االنترنببت 
لتحقيبق و  سبوب والهواتبف الذكيبة ،االستفادة من إمكانيات ال ورة التكنولوجية المتم مبة فبى الحا

مبن مصببطمح التعمبيم عبن بعبد ، اعتمببادًا  اً مفهبوم التبدريب اإللكترونبي البذي يمكببن اعتببار، جبزء
عمببى الببدور الكبيببر الببذي تمعبببه تكنولوجيببا المعمومببات واالتصببال فيببه ، ومببا تقدمببه مببن طببرق 

. ويشبتمل التبدريب تخدمن تفاعميبة زائبدة توفرهبا لممسبومبا تتسبم ببه مب،سريعة لنقل المعمومبات 
وهبى مفباهيم  ،اإللكتروني عمى المفهبوم األساسبي وهبو البعبد البذي يتم بل فبى المسبافة والبزمن

والتحكم فيها بواسطة التقنيات الحدي ة لبلتصال ، حيث تم استخدام هبذ،  ،يمكن السيطرة عميها
ن والحصبول عمبى التخذيبة التقنيات لتبادل العمميات التدريبية والتعميميبة ببين المبدربين والمعممبي

حيبببث يشبببارك ،، األمبببر البببذي يسببباهم فبببى دعبببم النمبببو المهنبببي لممعممبببين الجبببدد (150)الراجعبببة
المعممون في اكتشباف وبنباء وتنظبيم المعرفبة ونشبرها، ويشببع االحتياجبات المتنوعبة لممعممبين 

مكانات وخصائص المعممين لتناسبا ؛وطرق تقديمه،  .قدرات وا 
 :مىعمىني أثٍاٞ اخلدوٛ ص دلتىعات املىارسٛ ل4]

تتشبببابه الواليبببات المتحبببدة األمريكيبببة واسبببتراليا فبببى االهتمبببام ببنببباء مجتمعبببات ممارسبببة 
وعبر االنترنت، وقد يرجبع هبذا ، ناء الخدمة تجمع بين المقاءات وجهًا لوجه أمدمجة لممعممين 

واضبحًا  الي اهتماًمبوهو المجتمع الذي يو ، االهتمام إلى إدراك الدولتين ألهمية مجتمع المعرفة 
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نببه أكمببا  ،قيببق التقببدم االجتمبباعي واالقتصبباديوقويببًا لممعرفببة ، باعتبارهببا الوسببيمة البلزمببة لتح
مجتمع تعمم يتسم ب قافة اإلبداع المستمر ، والذي يعتمد عمبى قبدرة أفبراد المجتمبع عمبى البتعمم 

يمة قومية مهمبة ، إذ أنهبا تم ل المعرفة فى هذا المجتمع قأجل التعمم ، و الذاتي والتعاوني من 
، هبذا (151)الوسبيمة التبى يسبتطيع مبن خبللهبا المواطنبون الحصبول عمبى فبرص حياتيبة أفضبل 

جبل التنميبة المسبتدامة، وهبو البتعمم أباإلضافة إلي رمبة الدولتين فى تحقيق مفهوم التعمم مبن 
الفهبم ا يضبمن تخييبر الذي يمكن المعممين من اكتساب المهارات ، والقيم ، والمفاهيم البيئية بم

جل حيباة أ، ويجعمهم أك ر كفاءة و قة ، ويزيد فرصهم لمعمل ، من ، والسموك ، وأسموب الحياة
صببحية ومنتجببة فببى وئببام مببن الطبيعببة ، مببع الحببرص عمببى القببيم االجتماعيببة ، والمسبباواة بببين 

 .(152)الجنسين والتنوع ال قافي
لببى بنبباء إت التببى دعببت الببدولتين أمببا االخببتبلف فيظهببر فببى اخببتبلف القضببايا والمشببكبل 

مجتمعات الممارسة ، فالواليات المتحدة األمريكية قامت ببناء مجتمبع ممارسبة لممعممبين أ نباء 
رمببة منهبا فبى ؛ لتدريبهم عمى كيفية دمج التكنولوجيبا فبى التعمبيم والتبدريس لمطببلب ؛الخدمة 

سببتحد ات التكنولوجيببة فببى نببه توظيببف المأتحقيببق مفهببوم الببتعمم المببدمج ،والببذي يعببرف عمببى 
الدمج بين األهداف والمحتوى ومصبادر وأنشبطة التعمبيم ،وطبرق توصبيل المعمومبات مبن خببلل 
 اأسببموب الببتعمم وجهببًا لوجببه والتعمببيم اإللكترونببي ، لتحقيببق التفاعببل بببين المعمببم لكونببه مرشببد

م الصببفي لمطبببلب مببن خبببلل المسببتحد ات التكنولوجيببة ، لببذا فهببو مببزيج بببين التعمببي اوميسببر 
 .(153)وااللكتروني بهدف تحقيق وتحسين األهداف التعميمية 

وقببد لجببنت اسببتراليا إلببى بنبباء مجتمببع ممارسببة لممعممببين أ نبباء الخدمببة لمتخمببب عمببى 
وتبدعيم النمبو المهنبي لممعممبين ، مشكبلت المخة االنجميزية لخير الناطقين بها مبن المهباجرين 

يببدة وجذابببة لهببؤالء الطبببلب ، وهببى بببذلك تسببعى إلببى أ نبباء الخدمببة لتقببديم طرائببق وأسبباليب جد
؛ تحقيق مفهوم المساواة والذي يعرف بننه محاولة إلعطاء الجميع فرصًا مما مة بقدر اإلمكبان 

وعبدم التمييبز فبى األفبراد بسببب األصبل أو ، لينتفع كل منهم بما قبد يكبون لديبه مبن إمكانيبات 
ك فالصببمة بببين المسبباواة وبببين العدالببة هببي صببمة المخببة أو الجببنس أو ال ببروة أو العقيببدة ، لببذل

ألن العدالبة تقتضبى تحقيبق المسباواة ببين جميبع ؛فالمساواة وصف من أوصاف العدالبة  و يقة،
 .(154)أفراد الشعب أمام القانون وعدم التفرقة بينهم 



 م0301( 11) -1ج-عدد يناير                                                     ...          التنمية المهنية للمعلمين

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                        - 577 - 

 :املىارسٛ  اخلطٕٚ الشادسٛ : ٔاقع انّٕد املصرٖٛ لتشكٗل التٍىٗٛ املٍّٗٛ لمىعمىني لٜ وٕٞ دلتىعات

تعتبر التنمية المهنية لممعمم فى مصبر إحبدى الركبائز األساسبية فبى السياسبة التعميميبة 
ومسبتمرة منبذ إعبداد المعمبم قببل الخدمبة ، نظرًا ألنها عمميبة ممتبدة  ؛لمنظام التعميمي المصري 
ميبة وقبادرة والعال، إلعداد أجيال قادرة عمبى مواجهبة التحبديات المحميبة  وتنميته أ ناء الخدمة ،

عمى مواكبة سوق العمل، وفى ضبوء ذلبك فبتن الدراسبة الحاليبة تتنباول طبيعبة التنميبة المهنيبة 
 .  مية المهنية لممعمم أ ناء الخدمةلممعمم فى مصر من خبلل إعداد المعمم قبل الخدمة ، والتن

 :أواًل : إعداد المعمم قبل الخدمة فى مصر 
نحباء أفبى  ةصبر فبى كميبات ومعاهبد التربيبة المنتشبر يتم إعداد معممي التعميم العام فى م
 :(155)الجمهورية وفقًا لنظامين مختمفين هما 

  هما أن يحصل الطالبب عمبي ، النظام التتابعي : وفيه يتخذ إعداد المعمم مرحمتين أساسيين
جامعيببة ، يعقبهببا مرحمببة أخببري لمببدة عببام أو  ةو البكببالوريوس مببن كميببأالميسببانس  ةدرجبب

 .  العممية بالمدارس بكمية التربية فى دراسة الجانب التربوي والتدريباتعامين تتم ل 
  النظام التكباممي : وهبو القبائم حاليبًا فبى معظبم كميبات التربيبة ، حيبث يتصبل الطالبب المعمبم

 ؛فببى فتببرة مبكببرة بواقببع الحيبباة فببى المدرسببة ، حيببث يبببدأ فببى تعمببم بعببض المقببررات المهنيببة
 .  بر السنوات األربعرات التخصصية عمواكبة لممقر 

لذا فقبد يسبمى النظبام التتبابعي ببذلك ألن الطالبب يحصبل عمبى الدرجبة الجامعيبة األولبي 
 م يتبعها المؤهل الترببوي مبن إحبدى ، من كميات متخصصة ، ويتعمق فى دراسته التخصصية 

 ،كميبببات التربيبببة ، أمبببا النظبببام التكببباممي فيمبببزج ببببين التخصبببص األكببباديمي لممبببادة الدراسبببية 
 وأيبا واإلعداد المهني التربوي لمزاولة المهنة ، ومن  م يعد الطبلب إعدادًا عمميبًا وتربويبًا معبًا ،

ن يتضبمن  بل بة جوانبب أساسبية أكان النظام المتبع فبى إعبداد المعمبم قببل الخدمبة فتنبه الببد و 
 :(156)هى
مببن الطالببب / المعمببم( مجموعببة ( : ويقصببد بببه دراسببة )الجانببب األكبباديمي )التخصصببي -

المواد التى سيقوم بتدريسها لتبلميذ، بعد تخرجه ،ويهدف إلبى التعمبق فبى المبادة العمميبة 
ى خمبل أو ضبعف فبى هبذا أويعبد ، ن التعمق فيها شرط لكفاءته كمعمبم أالتخصصية ، إذ 

 .  قدرات الطالب المعمم األكاديمية الجانب عامبًل مؤ رًا فى
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ة )الطالبببب/المعمم( مجموعبببة مبببن المبببواد ويقصبببد ببببه دراسببب ( :الجانبببب الترببببوي )المهنبببي -
وتحويبل تمبك المعرفبة ، التربوية والنفسية التبى تمكنبه مبن معرفبة حقيقبة العمميبة التربويبة 

إلى مهارات تعميمية يستخدمها المعمم فبى المواقبف التعميميبة التبى تواجهبه ، ويهبدف إلبى 
التعمم مبن حيبث أساسبيات تعمم الطبلب المعممين األصول والقواعد التى تستند إليها مهنة 

دارة الصبببف الدراسبببي والتفاعبببل مبببع المتعممبببين، ومراعببباة ميبببولهم وقبببدراتهم ، التبببدريس  وا 
ويعبد هبذا الجانبب مبن الجوانبب المهنيبة لتفعيبل البدور الخباص ببالمعمم فبى  اهتماماتهم ،و 

 مبلءمته الحتياجات المتعممين واهتماماتهم. 
( خببارج اسببية التببى تقببدم )لمطالببب / المعمببمالدر  الجانببب ال قببافي : ويقصببد بببه كببل البببرامج -

ويهبدف إلبى تزويبد الطالبب المعمبم بقبدر كبيبر مبن  نطاق التخصص األكباديمي والترببوي ،
ال قافة العامة ، وينبخي أن تراعى تمك ال قافة ما يوجد فى المجتمبع مبن قبيم ومببادئ ومبا 

قبدر أافة المعمم كممبا كبان  ق تفى العصر من تطور وازدهار ، ومن المعروف أنه كمما زاد
 .  وكسب  قتهم والتواصل معهم ، تعممينعمى التفاعل مع الم

وعمببى الببرمم مببن الجهببود التببى تبببذلها كميببات التربيببة لضببمان جببودة إعببداد المعمببم قبببل 
 : (157)نه مازال هناك بعض جوانب القصور فى إعداد المعمم منها ما يمي أالخدمة إال 

 معمم والنمطية فى برامج اإلعدادلالتفاوت فى مستوى إعداد ا  . 

 ية لببرامج إعبداد وتبدريب التفاوت فى التركيز عمى المحتوى المعرفي لممكونبات األساسب
 .  المعممين

 مة ، وتنهيل المعمم أ ناء الخدمةاالنفصال بين إعداد المعمم قبل الخد  . 

 قية.ضعف التوازن بين الجوانب النظرية والجوانب األدائية أو العممية التطبي 
 :(158)هذا باإلضافة إلي  

 المشبكبلت  ضعف الصبمة ببين كميبات التربيبة والخبريجين فبى المبدارس لمتبابعتهم وحبل
 .  المختمفة التي تواجههم

  االنفصبببال ببببين كميبببات التربيبببة والمبببدارس وضبببعف التكامبببل بينهمبببا ، وكبببذلك ضبببعف
 .التدريب بوزارة التربية والتعميمالتنسيق بين كميات التربية وجهات 

وعمبببى البببرمم مبببن محاولبببة كميبببات التربيبببة رببببط النظريبببة ببببالتطبيق مبببن خببببلل التبببدريب 
، والموجببه ، الميببداني والببذي يشببترك فيببه المعمببم / الطالببب مببع المببدرس الخبيببر فببى المدرسببة 
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وعضببو هيئببة التببدريس، وهببو مببا ينببدرج تحببت مفهببوم مجتمببع الممارسببة، وهببذا يعنببي أننببا لسببنا 
ال أننببا بحاجببة إلببى نشببر  قافببة هببذا المفهببوم إتمببع الممارسببة، بعيببدين عببن تطبيببق مفهببوم مج

وتعميقبه بحيبث يصببح ركنبًا أساسبيا ، وتدعيمه من خبلل شبراكة قويبة ببين المدرسبة والجامعبة 
وتسبتمر معبه أ نباء الخدمبة، كمبا يمكبن بنباء ، ورئيسيًا فبى إعبداد وتنهيبل المعمبم قببل الخدمبة 

ومبن خببلل تعممهبم كيفيبة محبو األميبة، ، المجتمع  مجتمعات ممارسة لممعممين الطبلب لخدمة
ن يكبون أومتابعة نموهم فى هذا المجال لكي يتبدرب المعمبم منبذ إعبداد، عمبى خدمبة المجتمبع و 

وبالتببالي عنببد ممارسببته العمببل يسببتطيع أن  عضببوًا فبباعبًل فببى مجتمعببه قبببل ممارسببته لمعمببل ،
 .قادرة عمى خدمة المجتمع وتطوير، يخرج أجياالً 

 :التٍىٗٛ املٍّٗٛ لمىعمي أثٍاٞ اخلدوٛ  ٗا :ثاٌ 

 :برز الجهود المصرية لتطوير وتنمية أداء المعمم مهنيًا ما يمي أمن 
 :ص ٔسدٚ التدرٖب ٔانٕدٚ 1]

قامببت وزارة التربيببة والتعمببيم بتنشبباء وحببدات لمتببدريب بالمببدارس وفقببا لمببا جبباء بببالقرار 
 -بتبببدائيان تنشبببن بكبببل مدرسبببة )أمبببى ويبببنص ع،  18/4/2001( بتببباريم 90البببوزاري رقبببم )

يصدر بتشكيمها قرار مبن مجمبس إدارة المدرسبة ، ( وحدات لمتدريب  انوي عام / فنى -إعدادي
 .(159)حد نظار أو وكبلء المدرسة ويكون متفرمًا لمعمل بها أويشرف عميها 

 :    (160)وتختص وحدة التدريب بالمدرسة بما يمي
عداد البر  -  .  عاممين بالمدرسةامج التدريبية لمتخطيط وا 
 .  نظيم البرامج التدريبية بالمدرسةت -

 .  العاممين بالمدرسة ووحدة التدريبتبادل وتنمية المهارات الفنية فى  -

قببل إببببداعاتهم ون، االسببتفادة مببن خبببرات ومشببباركة المبعببو ين العائببدين مبببن الخببارج  -
 .  فائدةالدرسة بما يعود عمى الطالب ب، إلى زمبلئهم بالموأفكارهم وما تعممو 

 .م تنفيذ، بوحدة التدريب بالمدرسةالمتابعة الفنية لما ت -
والببذي يعببدل اسببم وحببدة التببدريب  16/3/2002بتبباريم  48 ببم صببدر قببرار وزاري رقببم 

 :(161)( ، عمى أن يضاف إليها االختصاصات التالية)وحدة التدريب والتقويمبالمدرسة لتصبح 
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 .  تقويم جميع أنواع التدريب -
تقبويم الببرامج التعميميبة  –تقبويم التمميبذ احي العمميبة التعميميبة لتشبمل )نو تقويم كافة  -

 .  أداء المؤسسة التعميمية )المدرسة(يم تقو  –

 137ومع إنشاء هيئة ضمان الجودة واالعتماد تخيبر مسبماها طبقبًا لمقبرار البوزارة رقبم )
 : (162)إلى وحدة التدريب والجودة، وتختص الوحدة بما يمى  11/2/2011بتاريم 
 .  اإلدارة المدرسية ومجمس األمناء وضع رؤية ورسالة وأهداف المدرسة بالتعاون مع -
وضببع خطببط تنفيذيببة لتحسببين المدرسببة وتطويرهببا باسببتمرار ، باإلضببافة إلببى تحديببد  -

، األهبببداف المبببراد اتخاذهبببا سبببنويًا مبببن خببببلل الخطبببط السبببنوية فبببى كافبببة المجببباالت 
 .  ا بالتعاون مع مجمس األمناءقييمهوت، واألنشطة ومتابعة تنفيذها 

التقبببويم البببذاتي لجميبببع جوانبببب المنظومبببة التعميميبببة داخبببل المدرسبببة وفقبببًا لممعبببايير  -
 .  عتمادالمحددة من الهيئة القومية لضمان الجودة واال

عببداد وتنفيببذ بببرامج التنميببة المهنيببة عمببى مسببتوى ، تحديببد االحتياجببات التدريبيببة  - وا 
ن هببارات الفنيببة بببين العبباممين بالمدرسببة ، والبحببث عببوتبببادل وتنميببة الم ، المدرسببة

 .  مصادر تمويل ذاتي لهذ، البرامج

 ،عبداد وتخصصبات المعممبين واألخصبائيين الموجبودين بالمدرسبةأتحديد مدى مناسبة  -
 .  وتقديم مقترحات بذلك،احتياجاتها  بالمقارنة مع

وحبببدة التبببدريب إلبببى ورفعهببا ،إعببداد تقبببارير عبببن البببرامج التدريبيبببة المنفبببذة بالوحبببدة  -
 .  باإلدارة التعميمية

وتنهيببل ، الطبببلب  نجببازإبببرامج التنميببة المهنيببة فببى رفببع مسببتوى  أ ببرالتحقببق مببن  -
 .  المدرسة لبلعتماد

 .  المستدامة داخل المجتمع المدرسي ترسيم  قافة التنمية المهنية -

تببببادل  –المجتمعبببات المهنيبببة يبببة المهنيبببة المتعبببددة والمبتكبببرة )اإلشبببراف عمبببى التنم -
   ورش تنشيطية(. –اإلجرائية  ثالبحو  –الزيارات 

وتحديببد احتياجبباتهم ، عممببين ومشبباركتهم فبى تقببويم أداء الم، التنسبيق مببع المببوجهين  -
 .  المهنية
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والببتعمم  ،والمسبتقرئ الختصاصببات وحببدة التبدريب والجببودة يجببد أنهببا تشبجع فببرق العمببل
وتؤكبد عمبى ضبرورة تحديبد االحتياجبات  ارب ،التعاوني وترسيم  قافة التعمم مبن الخببرات والتجب

وتببدريبهم وفببق هببذ، االحتياجببات ، وتؤكببد أيضببًا ، والعمببل عمببى إشببباعها ، التدريبيببة لممعممببين 
عمببى دور مببدير المدرسببة فببى دعببم التنميببة المهنيببة القائمببة عمببى تبببادل الزيببارات والمجتمعببات 

به مبع مفهبوم مجتمعبات الممارسبة المهنية، وهذا دليل عمى وجود بعض الممارسات التبى تتشبا
ولكنها بحاجة شديدة إلى تفعيل ، فعمى الرمم من أهمية وحدة التدريب والجودة فبى المدرسبة  ،

ال أن الواقع يشير إلى العديبد مبن إودورها األساسي فى التنمية المهنية لممعممين أ ناء الخدمة 
 : (163)جوانب القصور فى أداء هذ، الوحدات بالمدارس كما يمي 

عببراض الك يببر مببن المعممببين عببن المشبباركة فببى بببرامج  - نقببص التفاعببل بببين المتببدربين ، وا 
نظببرًا لعببدة أسببباب مببن أهمهببا عببدم جديببة بعببض المببدربين ، قمببة ؛ التببدريب داخببل المدرسببة 

الوقت المتباح لممعممبين ، قمبة وجبود حبوافز تحب هم عمبى االسبتمرار فبى التبدريب ، ممبوض 
الببببرامج عمبببى األسببباليب واعتمببباد أممبببب ،  تبببهوعي بنهميالهبببدف مبببن التبببدريب ونقبببص الببب

 .  التقميدية
المناقشبببات ببببين المعممبببين حبببول أفضبببل أسببباليب التبببدريس ال تبببؤدى إلبببى تنميبببة التفاعبببل  -

ت بببين الببزمبلء فببى والتعبباون بيببنهم ، بببل تببؤدى فببى ك يببر مببن األحيببان إلببى ضببعف العبلقببا
 .  الحقل التعميمي

وخبببراء التربيببة ،  ،رات تدريبيببة م ببل أسبباتذة الجامعبباتافتقبباد الوحببدة لوجببود كفبباءات وخببب -
وحاجة برامج التدريب إلى طرائق وأساليب متنوعة تركز عمى الجوانبب العمميبة والتطبيقيبة ، 

سببموب العصببف الببذهني باإلضببافة إلببى بعببض األسبباليب النظريببة المعتمببدة عمببى الحببوار كن
 .  وحمقات النقاش

عممية فى برامج التدريب مما يجعل التدريب ميبر مجبد ضعف الربط بين الجوانب النظرية وال -
ومعنيبات التبدريب مبن اسبتخدام ، ، وحاجة البرامج التدريبية إلبي التنبوع فبى مصبادر البتعمم 

 الحاسب اآللي والبرامج اإللكترونية والوسائل السمعية ، واالرتباط بشبكة االنترنت. 

يببة المهنيببة إليجبباد معممببين محتببرفين ، اإلدارة المدرسببية بتوظيببف بببرامج التنم اهتمببام ةقمبب -
تببببباع الخطببببوات والمراحببببل العمميببببة فببببى بنبببباء الببببدورات التدريبيببببة وورش العمببببل اوقمببببة 

 .  ات التدريبية لممعمميناالحتياج نوقمة اهتمام المديرين باالستفسار عالمتخصصة ، 
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لسبائد فبل يبزال األسبموب الفبردى هبو ا، وقد انعكست جوانب القصور هذ، عمى المدرسة 
حيببث يركببز كببل زميببل عمببى إنجبباز المهببام الموكمببة إليببه ، ولببو حببدث تعبباون بببين ، فببى العمببل 

نما يتم بدافع فبردى ولبيس كنسبموب عمبل مببدع داخبل المدرسبة ، كمبا أن المدرسبة ال إالزمبلء 
ويكببرس ذلببك النظببرة ، نهببا ليسببت مببن مهامهببا أتببزال تنظببر إلببى التنميببة المهنيببة لممعمببم عمببى 

خبري ، أالمهيمنة عمى المدرسة من ناحية ، والمفهوم القديم إلعداد المعمم من ناحيبة التقميدية 
بنه قد أفالمدارس تنظر إلى المعمم عمي  ن أوقبد اكتمبل إعبداد، ، عمبى حبين ، د فبى الجامعبة أع 

يم ببل  ، ن إعببداد المعمببم سمسببمة متصببمة مببن الحمقبباتأالمفهببوم الحببديث إلعببداد المعمببم يببرى 
مببن  ،اددوعمببى المعمببم أن يسببتقبل ببباقي حمقببات إعبب ،معببة الحمقببة األولببي منهببااإلعببداد فببى الجا

 تبهل األول عبن تنميئوتدريب وتنمية مهنية طوال فترة خدمته إلى جانب أن المدرسة هبى المسب
 .(164)مهنيًا 

، ن جهود الوزارة لم تقف عند حد إنشاء وحدة لمتدريب فبى كبل مدرسبة أوالجدير بالذكر 
م التنميببة المهنيببة لممعممببين أ نبباء الخدمببة مببن خبببلل إنشبباء األكاديميببة بببل قامببت أيضببًا بببدع

 المهنية لممعممين كما يمي : 
 :[ األكاديمية المهنية لممعممين 2]

لسبنة  155( مبن القبانون رقبم 75تم إنشاء األكاديمية المهنيبة لممعممبين وفقبًا لممبادة )
، وهببى  1981لسببنة  139ن رقببم بتعببديل بعببض أحكببام قببانون التعمببيم الصببادر بالقببانو 2007

من الهيئبات المهمبة التبى تبؤدى دورًا أساسبيًا فبى مجبال التنميبة المهنيبة لممعممبين فبى مصبر، 
وتتببببع وزيبببر التربيبببة والتعمبببيم ، ويصبببدر بتنظيمهبببا ، العامبببة  ةوتتمتبببع بالشخصبببية االعتباريببب

القباهرة، وتكبون وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهوريبة عمبى أن يكبون مقرهبا مدينبة 
ن تتبولي أعمبى  -بالتعاون مع كميات التربية -وتعمل  ،نحاء الجمهوريةألها فروع فى مختمف 

ارات التبى تعقبد ببواجتيباز التبدريب واالخت،هذ، األكاديمية منح شهادة الصبلحية لشخل الوظائف 
 .  (165)لهذا الخرض

 :   (166)وتباشر األكاديمية المهنية لممعممين االختصاصات اآلتية 
زهبر تنظبيم األ  ةمنح شهادات الصبلحية المنصوص عميها فى قانون التعمبيم وقبانون إعباد -

 .  الشريف والهيئات التى يشممها
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جببراء االختبببارات البلزمببة  - اعتمباد مقببدمي بببرامج التنميببة المهنيببة وكافبة خببدمات التببدريب وا 
 .  األكاديمية ةداإلذي يحدد، مجمس وذلك بالمقابل ا، فى هذا الشنن 

ومهباراتهم ،وفير نظم وقواعد معمومات عن أعضاء هيئة التعميم ، تصف بيان مبؤهبلتهم ت -
والبدورات التدريبيبة التبى يتعبين عمبيهم ، وبرامج التبدريب التبى حصبموا عميهبا ،وخبراتهم ، 

دارة المعاهبببد األزهريبببة ،والمبببدارس ،واإلدارات التعميميبببة ،اجتيازهبببا ، وموافببباة المبببديريات  وا 
 .  بيانات لممساعدة فى اتخاذ القرارمعاهد األزهرية كل فيما يخصه بهذ، الوالمناطق وال

عببادة تقببديمها إبببداء الببرأي بشببنن أسببس إعببداد بطاقببات وصببف وظببائف هيئببة  - التعمببيم وا 
 وترتيبها.

ووضبع االختببارات اقتراح اشتراكات التنهيل التربوي لكل وظيفة من وظائف هيئة التعميم ،  -
 .  المتطمبة لشخمها

أنواع التدريب البلزم لرفع مسبتوى كفباء هيئبة التعمبيم البذين يحصبمون عمبى تقبارير  تحديد -
 .  اء بمرتبة دون المتوسط أو الضعيفتقويم أد

تقديم الدعم الفني واالستشارات والدراسبات الفنيبة فبى مجبال اختصاصبها لمبن يطمبهبا مبن  -
واألجنبيبببة وذلبببك  ، والعربيبببة، والجمعيبببات المحميبببة ، والشبببركات ،والمؤسسبببات ، الهيئبببة 

 .  لذي يحدد، مجمس إدارة األكاديميةبالمقابل ا
وتهبببدف األكاديميبببة المهنيبببة لممعممبببين إلبببى التنميبببة المهنيبببة ألعضببباء هيئبببة التعمبببيم 
 الخاضبببعين ألحكبببام قبببانون التعمبببيم، وقبببانون إعبببادة تنظبببيم األزهبببر والهيئبببات التبببى يشبببممها ،

بمببا يببؤدى إلببى رفبع مسببتوى العمميببة التعميميببة ، واالرتقباء بقببدراتهم ومهبباراتهم بصببورة مسبتمرة 
ولؤلكاديمية فى سبيل تحقيق ذلك القيبام بمبا تمبزم مبن أعمبال واتخباذ مبا تبرا، مبن قبرارات وعمبى 

 :(167)األخص ما يمي 
  وضع الخطط والسياسات ومعايير الجودة الخاصة بالبرامج التدريبيبة بمبا يكفبل تحقيبق

 .  م ، وتحديد متطمبات هذ، التنميةيالتنمية المهنية ألعضاء هيئة التعم
 لتحقيببق التنميببة المهنيببة ألعضبباء هيئببة التعمببيم وفقببًا  ةإعببداد البببرامج التدريبيببة البلزمبب

 .  ية المشار إليها فى البند السابقلمخطط والسياسات ومتطمبات التنم

 ألعضاء هيئة التعميم ، وتطويرها اقتراح سياسات ونظم تقويم األداء المهني  . 

  ء أعضاء هيئة التعميم ، وتطويرهاكة فى وضع المعايير البلزمة لجودة أداالمشار  . 
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 ميببة وتشببجيع االسببتفادة مببن دعببم البحببوث والدراسببات فببى المجبباالت التربويببة والتعمي
 .  نتائجها

  متابعببة التقببدم العممبببي والتربببوي عمبببى المسببتوى البببدولي فببى مجبببال التنميببة المهنيبببة
 .  منهاضاء هيئة التعميم لبلستفادة ألع

  توفير االستشارات الفنية لبوزارة التربيبة والتعمبيم والمبديريات اإلدارات التعميميبة واألزهبر
دارة المعاهبد األزهريبة والمنباطق األزهريببة ، والمؤسسبات المعنيبة وذلبك فببى ا  الشبريف و 

 .  دريبمجال التعميم والت

  داء تقببباء بببباأللبلر ؛ دعبببم وحبببدات التبببدريب والتقبببويم فبببى المبببدارس والمعاهبببد األزهريبببة
 .  المهني ألعضاء هيئة التعميم

 فبى كبل  التعاون مع كميات التربية والمراكز البح ية والتدريبية وهيئبات التنميبة المهنيبة
 .  ما يحقق أهداف األكاديمية

  إدارة بببرامج تدريبيببة متقدمببة مببن خبببلل شببراكة فاعمببة مببع الجامعببات والمراكببز البح يببة
 .  نية والجمعيات األهمية ذات الصمةهوالتدريبية وهيئات التنمية الم

واالرتقباء بالمسبتوى ، إن ما سبق يؤكد عمبى اهتمبام الدولبة بالتنميبة المهنيبة لممعممبين 
لمواجهة التخيرات المهنية والتكيف معهبا وتمكبين المعممبين مبن  العممي والمهني وال قافي لهم ،

مبى البرمم مبن الجهبود المبذولبة المستحد ات العالميبة وحاجبات طبلبهبم المعاصبرة ، وع ةمواجه
ن الببببرامج التدريبيبببة المقدمبببة أفبببى مجبببال التنميبببة المهنيبببة إال أن الواقبببع الحبببالي يشبببير إلبببى 

 : (168)لممعممين بخرض التنمية المهنية لهم ويوجد بها العديد من جوانب القصور منها 
 لمادية الكبيرة لجمب بعض الخبراءالتكمفة ا  . 
 بر التبدريبي ومبدى تطبيقبه فبى أداء راجعة لمتنكد من انتقبال األ قمة المتابعة والتخذية ال 

 المعمم. 

 تندرة مراعاة الفروق الفرديبة فبى التبدريب نظبرًا ألنبه ال يبتم تحديبد الببرامج وفقبًا لقبدرا 
 المعممين. 

هببذا باإلضببافة إلببى تهمببيش دور المعممببين فببى بنبباء الخطببط والبببرامج التدريبيببة الخاصببة 
عبدم قبدرة ببرامج التنميبة المهنيبة لممعمبم فبى تبوفير االحتياجبات المهنيبة  مما ترتب عميبه، بهم 
 .(169)له
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كمببا أن أسبباليب التقببويم المتبعببة فببى البببرامج التدريبيببة تقتصببر عمببى المبلحظببة وانتظببام 
ؤدى إلبى إخفباق يبالمعممين المتدربين فى الحضور وعادة ما يبتم التقبويم بصبورة شبكمية ، ممبا 

 .(170)جمها أداف التى قامت من البرامج فى تحقيق األه
( إلببى وجببود 2030 – 2014سببتراتيجية لمتعمببيم قبببل الجببامعي )وقببد أشببارت الخطببة اال

قصور فى البرامج التدريبية القائمة عمى التعميم البذاتي وتنميبة المهبارات طبقبًا لمتخيبرات سبوق 
ب المعممبين إلبى  بر تبدريأوتوصيف المهن ، وضعف انتقال  ةالعمل ، وتحديد المهارات المطموب

القاعات الدراسية ، فمازالت طرائبق التبدريس تسبتند فبى معظبم األحيبان عمبى المفهبوم التقميبدي 
ممعرفبة والسبمطة العمميبة ، وجمبع أسباليب تكبرس ل لمتدريس ، يظهر فيبه المعمبم كمصبدر وحيبد

ى وظبباهرة هيمنببة  قافببة الصببمت فبب ةوتكببرس قببيم اإلنصببات والطاعببة السببمبي،والتمقببين ،الحفببظ 
 .(171)المجتمع

سببتراتيجية تزيببد مببن دافعيببة اإن السببمبيات السببابقة تببدعونا لمتفكيببر فببى ضببرورة وجببود 
وتسبباعدهم مببن تحويببل معببرفتهم الضببمنية إلببى معرفببة صببريحة ،ورمبببتهم فببى الببتعمم  ،المعممببين
ن يكبون أو ،كما تمكبنهم مبن أن يتواصبموا معبًا دون أن يتقيبدوا بمكبان معبين محبدد  ،ومشاركتها

م ولبيس كمبا هبو اآلن ، حيبث لتواصل والتفاعل ناتجًا عبن رمببة حقيقيبة نابعبة مبن داخمهبهذا ا
ن يكبون كبل ذلبك تحبت مظمبة مجتمبع يشبتمل أحضور التدريب مطمبًا أساسبيا لمترقيبة ، و يعتبر 

لبى إوتجباربهم ،وخبراتهم ،لديهم القدرة عمى نقل معارفهم  ،عمى مجموعة من المعممين والخبراء
والسبعي نحبو الوصبول إلبى أفضبل الطبرق ،م القدرة عمى التعبير عبن مشبكبلتهم ميرهم ، ولديه

وهذا يتحقق من خبلل بناء مجتمعات ممارسبة لممعممبين  لعبلجها من خبلل الممارسة العممية ،
سببتراتيجية فعالببة لتمبيببة االحتياجببات الفرديببة لممعممببين والتقميببل مببن عببزلتهم ، وتسببتخدم افهببي 

واألنشببطة ،مميببة التعمببيم والببتعمم مببن خبببلل المشبباركة فببى الحببوار كمببنهج مسببتدام لتحسببين ع
وتوفير المبوارد التبى يحتاجهبا المعممبين ،ومشاركة أفضل الممارسات ،وتبادل الخبرات ،والتنمل ،
عمببى أداء الطبببلب  ميببة المهنيببة لهببم ويببنعكس هببذا بببدور،األمببر الببذي يسببهم فببى تحقيببق التن،

 .  وتحصيمهم
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 :اإلدراٞات املكرتسٛ ر الدراسٛ ٌٔتاٟاخلطٕٚ الشابعٛ :

وخببرة كبل مبن الواليبات ،فى ضوء العرض السبابق لئلطبار الفكبري لمجتمعبات الممارسبة 
التنمية المهنيبة لممعممبين ،  لتحقيقالمتحدة األمريكية واستراليا فى تطبيق مجتمعات الممارسة 

 .  ت المقترحةراسة  م توضح اإلجراءايمكن عرض أهم النتائج التى توصمت إليها الد
 :أٔاًل : ٌتاٟر الدراسٛ 

 توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج يمكن إيجازها عمى النحو التالي : 
  ارتبط نشنة مفهوم مجتمبع الممارسبة بالنظريبة البنائيبة والسبموكية واالجتماعيبة ، وتؤكبد

رسبببة لمعالجبببة قضبببايا ومشبببكبلت عمبببى ضبببرورة التعببباون والمشببباركة والبببتعمم مبببن المما
 .  محددة

 والمجتمبببع ،هبببى المجبببال:ية تشبببتمل مجتمعبببات الممارسبببة عمبببى  بل بببة عناصبببر أساسببب، 
، كما أن فينجر وضع أربعة عشبر مؤشبرًا لتحديبد مجتمعبات الممارسبة ، وقبام والممارسة

 .  أبعاد محددة ةلمؤشرات فى ضوء  بل بتقييم هذ، ا

  بعبة مكونبات أساسبية يتكون مجتمع الممارسة المخصص لمتنمية المهنية لممعمم عمى أر
أهبداف جماعيبة و عن الرأي ، ريبوالتع،تتم ل فى المساحة االجتماعية المشتركة لمتفاعل 

المجتمبع ، والعمبل  ألفبرادالسبموكيات والقواعبد والطقبوس الجماعيبة و واضحة ومشتركة ، 
 .  المشترك لتحقيق األهداف الجماعيةالجماعي 

  فهببى  ، جيات لمتنميببة المهنيببة لممعممببينسببتراتيالنسببب اأتعتبببر مجتمعببات الممارسببة مببن
مناسبة لمتطمببات العصبر، لمبا تبوفر، مبن نظبام قبيم لمتعبرف عمبى كبل مبا هبو جديبد مبن 

قابببل المعممببين مببن مشببكبلت يوالحمببول المختمفببة لمببا ،  الممارسببات التربويببة المتخيببرة 
ن فبى والتفاعبل ببين المشباركي، واقعية فى الفصبل ، وذلبك مبن خببلل التواصبل المسبتمر 

نببه ميببر محببدد بوقببت كبببرامج التنميببة أودعببم بعضببهم البببعض ، كمببا ، هببذ، المجتمعببات 
المسببتمر والنمببو  ويببدعم الببتعمم، ذوى خبببرات متنوعببة  االمهنيببة التقميديببة ، ويضببم أفببراد

 .  الذاتي لممعممين

  والبروابط االجتماعيبة ، اهتمت الواليبات المتحبدة األمريكيبة ببنباء رأس المبال االجتمباعي
ما جعمها تتجه إلى بناء مجتمعات ممارسبة داخبل مؤسسباتها التعميميبة وداخبل قاعبات م

دخالهببا ضببمن سياسبباتها وممارسبباتها اإلصبببلحية ، فقببد أشببار تقريببر مكتببب  الدراسببة ، وا 



 م0301( 11) -1ج-عدد يناير                                                     ...          التنمية المهنية للمعلمين

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                        - 587 - 

تكنولوجيببا التعمببيم فببى وزارة التعمببيم األمريكيببة إلببى أن مشبباركة المعممببين والطبببلب فببى 
ت كان له أهميبة كبيبرة فبى تخييبر الممارسبات التدريسبية نترنمجتمعات الممارسة عبر اإل 

داخببل الفصببول الدراسببية، وتحسببين التواصببل والببتعمم ، وتحسببين أداء الطالببب والمعمببم ، 
 .  يق األهداف المرجوة منهم بفاعميةوتحق

  لمواجهبببة مبببا يسبببمى بالعزلبببة ؛ن تسبببتخدم مجتمعبببات الممارسبببة أاسبببتطاعت اسبببتراليا
جبة عبن كببر مسباحة الدولبة ، فقبد حرصبت اسبتراليا عمبى إقامبة والنات، االجتماعية بهبا 

لسهولة التفاعل مبع األقبران وزيبادة البدعم المهنبي ، ؛ مجتمعات ممارسة عبر االنترنت 
وقبببد اعتببببرت اسبببتراليا أن مجتمعبببات الممارسبببة إسبببتراتيجية أساسبببية فبببى تطبببوير نظبببام 

 .  يميم المهني االسترالالتدريب القومي بقطاع التدريب والتع

 :ثاٌٗا : اإلدراٞات املكرتسٛ 

 تتم ل اإلجراءات المقترحة فيما يمي : 
املٍّٗٛ  ٛ( ٌشر ثكالٛ دلتىعات املىارسٛ داخن  مٗات الرتبٗٛ ٔٔسدات التدرٖب باملدرسٛ ٔاأل ادمي1ٗ)

 لمىعمىني ٔذلك وَ خاله وا ٖم٘ : 

  قامة ندوات مبن  قافبة التعمبيم ومؤتمرات تؤكد عمى أهميبة التحبول ، توفير ورش عمل وا 
والبتعمم ، والتفكيبر ، والنقبد ، التى تعتمد عمى التمقي إلى  قافة التعمم التى تعتمد البحبث 

 .  ومن تجارب وخبرات اآلخرين، ألخطاء من ا

  ليبه تطبيقهبا ودورهبا آعقد ندوات ومبؤتمرات ومحاضبرات عبن مفهبوم مجتمبع الممارسبة و
وتبببادل  ،وتيسببير التعبباون ونشببر المعرفببة ،فببى تحسببين أداء الفببرد والمؤسسببة التعميميببة 

الخبرات وتنميبة شبعور الفبرد باالنتمباء مبع بيبان أنبواع مجتمعبات الممارسبة ، والشبروط 
الممارسبة ، وينبخبي فبى هبذ، الخطبوة دعبوة خببراء  تالواجب توافرها لنجاح بناء مجتمعا

 ببر مببن فببى هببذا المجببال ودعببوة مجموعببة مببن الميسببرين الببذين اشببتركوا بالفعببل فببى أك
 بتوا جدارتهم ، لبلستفادة من أدائهم وخببراتهم والتعبرف عمبى العوامبل أمجتمع ممارسة و 

 .  هذ، المجتمعات فشلنجاح أو  لىإ التى يمكن أن تؤدى

  رشببادات توضببح معنببى مجتمببع الممارسببة فببى النمببو المهنببي  ودورهببا، توزيببع كتيبببات وا 
 .  المستمر لممعمم
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 ائمبة أو مجموعبة مبن المبدارس عببر موقبع إلكترونبي ربط كل كميبة مبن كميبات التربيبة بع
تاحبة فبرص التنميبة المهنيبة المرتكبزة ،وتخطبيط ،لبناء مجتمعات ممارسة تقوم ببدعم ؛ وا 

واإلرشبباد ،عمببى المدرسببة مببن خبببلل التعببرف عمببى مشببكبلت المعممببين ، وتبببادل الخبببرات 
رض أممببو، مببن وبحببوث الفعببل ، ومجتمعببات الببتعمم ، وحمقببات النقبباش ، وتطبيببق مببا تع،

 .  م المستمر لعمل مجتمعات الممارسةالواقع فى المدارس والتقيي

  وفبى األكاديميبة ، إدخال مجتمعات الممارسبة كتسبتراتيجية فعالبة داخبل وحبدات التبدريب
لتحقيق النمو المهنبي لممعممبين ، لبيس فقبط فبى الجوانبب ؛ المهنية لممعممين وتطبيقها 

مببال وهبو مببا يفيبد بشبكل كبيبر فبى بنباء رأس ال، ية األكاديميبة ببل فبى الجوانبب الشخصب
 .  المعرفي وال قافي واالجتماعي

 :ممارسٛ لمىعمىني  ت( بٍاٞ دلتىعا2)

 :يمكن بناء مجتمعات ممارسة لممعممين عمى مختمف مساراتهم المهنية وفقًا لما يمي 
 :]أص بٍاٞ دلتىعات ممارسٛ لمىعمىني الطالب 

ضاء هيئبة أع) نمن المعممين الطبلب والخبراء التربويييتكون أعضاء مجتمع الممارسة 
   .( ، المعمم الخبير والموجه فى مجال التخصصتدريس من كميات التربية

 :الهدف من بناء مجتمعات الممارسة 
  رفع الكفباءة العقميبة لممعممبين الطببلب وزيبادة فباعميتهم االجتماعيبة ، فهبى تعبرض مواقبف

ية تببدفعهم إلببى المشببباركة لطببببلب سببمات عقميببة ونفسببها أن تنمببى فببى انحقيقيببة مببن شببن
 .  يم الذاتي ، وتحقيق الصالح العام، والتقو والتعاون

 ت األسموب العممي فى حل المشكبلتاكتساب المعممين الطبلب مهارا  . 

 جب كسبابهم المهبارات وا  ادة التعامبل مبع التقنيبات استيعاب طبيعة عمميات التدريس والتعمبيم وا 
 .  الحدي ة

  عبببى الطببببلب المعممبببين بالقضبببايا الممحبببة ذات األ بببر الفاعبببل فبببى أوضببباع المجتمبببع إ بببارة و
عدادهم لممساهمة فى تخيير هذ، األوض    .اعالسياسية واالقتصادية واالجتماعية وال قافية وا 

  ربببط مببا درسببو، نظريببًا مببن مببواد تربويببة وأكاديميببة داخببل كميببات  أيربببط النظريببة بببالتطبيق
رض الواقع فبى المبدارس ، مبع العمبل عمبى مسباعدتهم أعمى  ةبيقيالتربية بالممارسات التط

مدا، فى التخمب عمى مشكبلتهم   .  دهم بالموارد التى يحتاجون إليهاوا 
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 :]بص بٍاٞ دلتىعات املىارسٛ لمىعمىني اندد 

لممعممبين  ةيمكن استخبلل وحدة التدريب والجودة الموجبودة بالمدرسبة كمجتمبع لمممارسب
( ويتكببون مجتمببع الممارسببة مببن المعممببين الجببدد ، خبببراتهم الخمببس سببنوات تتجبباوزال الجببدد )

 عضو هيئة تدريس من كميات التربية.المعممين الخبراء ، الموجه ، و 
 :الهدف من بناء مجتمعات الممارسة 

  وتعزيز شعورهم باالنتماء من خبلل التعبيبر ، االحتفاظ بالمعممين الجدد وبقائهم فى المهنة
 .  مشكبلتهم وتذليمهاهم و عن مخاوف

  لتبى يحتباجون إلبى معالجاتهبا لتحديبد القضبايا ا؛ المقاء بصفة مستمرة مبع المعممبين الجبدد
مبع مشبكمة ازدحبام الفصبول  التعامبل –دمج التكنولوجيبا فبى التبدريس  –إدارة الفصل م ل )

 .  وتكدسها(

  ممهممجال عتبادل الزيارات الصفية لممعممين المتميزين لبلستفادة منها فى  . 

  .تدريب المعممين الجدد عمى الممارسات التنممية واألسموب العممي فى حل المشكبلت 

 لتواصبل معهبم لطمبب البرأي تشجيع المعممبين الجبدد عمبى الحبوار والمناقشبات مبع البزمبلء وا
 .  والمشورة

 ي لممستقبل بكل تحوالته ومشكبلتهاالستعداد العممي والمهن  . 

 :ثٍاٞ اخلدوٛ أمىعمىني ]زص بٍاٞ دلتىعات ممارسٛ ل

وفبى ، يحتاج المعممون أ ناء الخدمة إلى معرفة كل مبا هبو جديبد فبى مجبال التخصبص 
ساليب وطرق التدريس الحدي ة، لذا فمجتمعبات الممارسبة مفيبدة جبدًا لممعممبين أ نباء الخدمبة أ
الخدمبة   نباءألدعم نموهم المهني المستمر والذاتي ،ويمكن بناء مجتمعات ممارسبة لممعممبين ؛

 كما يمي: 
ة ، الموجببه الفنببي ، مببدير عضبباء مجتمببع الممارسببة مببن المعممببين أ نبباء الخدمببأيتكببون 

عضبباء هيئببة أمببن  نومم مببي، عضبباء هيئببة التببدريس بكميببة التربيببة أ، مم مببين مببن المدرسببة
   .التدريس فى مجال التخصص األكاديمي
 :الهدف من بناء مجتمعات الممارسة 

 ت التطوير الذاتيهاراإكساب المعممين م  . 
 عداد خريجيتحقيق التميز فى مجال التدريس والتعم  .  ذوى مهارات عالية نم وا 
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 ات الحاسوب فى مجال تقويم الطبلباستخدام تقني  . 

 نترنتإلكترونية تعميمية عمى اإل  تصميم مواقع  . 

  التعاون مع المعممين والخبراء التربويين فى وضع تطورات ألنسبب طبرق التبدريس التبى
 .  جب اتباعها فى العممية التعميميةي

  النظريبات  أحبدثاالستفادة من أعضباء هيئبة التبدريس فبى كميبات التربيبة لبلطببلع عمبى
 .  لبلستفادة منها فى المجال العمميالحدي ة 

 فمسفة التدريس الفريقي التعاوني القدرة عمى تطبيق  . 

  المعارف والخبرات رنت لتبادلنتالمشاركة فى المنتديات المهنية عمى شبكة اإل  . 

  نشر ال قافة الداعمة لعممية التعمم المستمر والبتعمم التعباوني ببين المعممبين واسبتعدادهم
والمشبباركة فببى ، لتقبببل المخبباطرة خبببلل تجريببب أفكببار جديببدة ، والببتعمم مببن األخطبباء 

 .  الناجحة مع الزمبلء االستراتيجيات

 :التٍىٗٛ املٍّٗٛ لمىعمىني  لتشكٗلدلتىعات املىارسٛ ص االيتبارات التٜ ٍٖبػٜ وراياطّا يٍد بٍاٞ 3]

 هدفببه  امرحميبب ااعتبببار مجتمعببات الممارسببة نشبباط مسببتمر مببدى الحيبباة ، ولببيس نشبباط
   .الترقي

  وسببع كاديميببة المهنيببة لممعممببين كمركببز لمتنميببة المهنيببة بمفهومهببا األ تفعيببل دور األ ،
 ومتابعببة عممهببا،الممارسببة لمتببدريب مببن خبببلل دعمهببا لبنبباء مجتمعببات  اولببيس مركببز 

 .  وتقييمها بصفة مستمرة ،وفاعميتها،

  العمبببل عمبببى تبببوفير قواعبببد البيانبببات المختمفبببة وبخاصبببة فيمبببا يتعمبببق بالحالبببة التربويبببة
حتببى يتسببنى بنبباء مجتمعببات ؛عضبباء هيئببة التعمببيم أواحتياجببات التنميببة المهنيببة لجميببع 

 ممارسة قائمة عمى االحتياجات الفعمية لممعممين. 

  ضببرورة تببوافر قيببادة داعمببة لبنبباء مجتمعببات ممارسببة وفببق معببايير الجببودة ، وذلببك عببن
طريبببق اسبببت مار القبببوى البشبببرية الموجبببودة فبببى المدرسبببة ، واالسبببتفادة مبببن تكنولوجيبببا 

الكميبببات لبنببباء م بببل هبببذ، المعمومبببات واالتصببباالت ، والتنسبببيق والتعببباون مبببع قيبببادات 
 .  المجتمعات
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 ويكون لديها قاعدة معمومبات خصببة ، ار والعمل الجماعي ن تشجع القيادات عمى الحو أ
رسبباء دعائمهببا داخببل المؤسسببة إحتببى تكببون قببادرة عمببى  ؛عببن مجتمعببات الممارسببة 

 التعميمية. 

 و رياضببببية أو أنشببببطة  قافيببببة ، واجتماعيببببة أن يشببببتمل كببببل مجتمببببع ممارسببببة عمببببى أ
ة إلبى البرحبلت نشطة بعض جهبات المجتمبع الخبارجي ، باإلضبافأمشاركات خارجية فى 

 .  واألماكن األ رية، يمية والمكتبات ماكن التعمة األر وزيا، 

  واالسبتعانة بالكتبب، التكميفبات :أن يشتمل مجتمع الممارسبة عمبى أنشبطة مختمفبة م بل 
التربويببة والتعميميببة الحدي ببة التببى تقببدم موضببوعات تربويببة يمكببن اسببت مارها فببى إجببراء 

 .مناقشات وحوارات
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مجلررة الجررامعي بجمهوريررة مصررر العربيررة : دراسررة تحليليررة فررى  ررو  نتررائج الدراسررات السررابقة" , 

, أيتروبر  21يلية اإلمرارات للعلروم التربويرة , عردد  واألدب وعلوم اإلنسانية واالجتماع ,  الفنون
 . 357,  352, ص ص  3115

حمد حسين ناصف : " مجتمعات التعلم يمدخل إلصرالح مردارس الرتعلم العرام فرى مصرر أمحمد  (137)
, ص ص  313ر , ايتررروب 75جامعرررة طنطرررا , عررردد  مجلرررة يليرررة التربيرررة , : دراسرررة تحليليرررة " 

275  ,276 . 
حيرررام قرررانون التعلررريم أبتعرررديل بعرررض  3114لسرررنة  122قرررانون رقرررم جمهوريرررة مصرررر العربيرررة :  (132)

تاب   32الجريدة الرسمية , العدد  ,  42,  47, مادة  1651لسنة  126الصادر بالقانون رقم 
 . 7, ص 3114يونية  31)م( , 

بشرررررنن تنظرررريم األياديميررررة المهنيرررررة ,  3115سررررنة ل 136جمهوريررررة مصررررر العربيررررة : قررررررار رقررررم  (133)
 . 2 ص, 3القاهرة , ص  ( ,3للمعلمين وتحديد اختصاصاتها , مادة )

 .3 ص,  1ص  مرج  ساب ,(", 1مادة ) 3115لسنة  136جمهورية مصر العربية: "قرار رقم  (134)

مررردخل لمجتمررر  حمرررد حسرررين : " دليرررل مرجعرررى للتنميرررة المهنيرررة للمعلمرررين يأممررردوح عبرررد الررررحيم  (135)
مرررن بحررروث المرررؤتمر الررردولي األول بنرررا  طفرررل لمجتمررر  أف رررل فرررى ظرررل المتايررررات  التعلررريم" , 

 . 325ص,  324, ص  3115يلية رياض األطفال , جامعة أسيوط , فبراير  المعاصرة , 
رشررراد: للتنميرررة المهنيرررة المسرررتدامة إ( نسررررين محمرررد عبرررد الانررري , منرررال عبرررد المرررنعم : " برنرررامج 136)

جامعرة  مجلرة العلروم التربويرة , لمرين فرى  رو  تباينرات مسراراتهم المهنيرة تصرور مقتررح " , للمع
  . 2, ص  3111, يوليو  32القاهرة , مجلد 

ونرررا  الخدمرررة لمعلمررري التعلررريم األساسررري أإيمررران حمرررد: رجرررب زهرررران : " تطررروير بررررامج التررردريب  (141)
,  22جامعرة األزهرر , مجلرد  التربيرة , مجلرة يليرة الخاص على  و  احتياجاتهم التدريبيرة " , 

 . 134, ص  3113, ديسمبر  141عدد 
 القرررراهرة , ,  3121-3117الخطررررة االسررررتراتيجية للتعلرررريم قبررررل الجمعرررري وزارة التربيررررة والتعلرررريم :  (141)

 . 71ص , 26ص 


