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رؤية استشرافية ألدوار معلم التعليم العام بمصر فى ضوء مجتمعات التعلم المهنية .

ملدص البرث .
 ىدف البحثث إلثت تحديثد اادوار المسثتقبمية ال زمثة لمعمثم التعمثيم العثام بمصثر ث

ثو

مجتمعات التعمم المينية مثن وجيثة نظثر ابث ار التربيثة مثن اث ل التعثرف عمثت م يثوم
مجتمعثثثات الثثثتعمم المينيثثثة واصالصثثثيا والكنثثثف عثثثن دعثثثالم نجثثثاح مجتمعثثثات الثثثتعمم
المينية وتقديم تصور مقترح لت عيل ىذه اادوار بثالتعميم العثام اسثتادم البحثث منيجيثة
مركبثة جمعثت بثثين المثنيص الوصث ت وأسثموب دل ثثاي  Technique Delphiلمدراسثثات
المسثتقبمية حيثث تثثم ااتيثار عينثة البحثثث بطريقثة عمديثة لصثثدية البثال عثثددىا ) 72
ابي ار تربويا من بعض كميات التربيثة الماتم ثة وتثم امعتمثاد عمثت المقثاب ت الم توحثة
بجانب أداة امستبانة بنوعييا المغمق والم توح والت طبقت عمثت عينثة البحثث الماتثارة
لمتوصل إلت لالمة اادوار المستقبمية لممعمثم و ثق أسثموب دل ثاي مثن اث ل الث ث جثومت
حيث تم امستمرار بالجومت امستبانية حتت الوصول إلت ات اق بين الاب ار التربويين.
 وأس رت نتالص البحث بأن ىناك ات اق واجمثاع لتصثورات الابث ار التربثويين لقالمثة اادوار
المستقبمية لمعمم التعميم العام

و مجتمعثات الثتعمم المينيثة والتث بمغثت  )15بنثدا

موزعة عمثت  )6أبعثاد رليسثة حيثث انثتمل البعثد امول المتعمثق تطثوير الرؤيثة والقثيم
المنثثتركة عمثثت  )8بنثثود وبنسثثبة موا قثثة  )78.62وبعثثد القيثثادة الداعمثثة والمنثثتركة
عمت  )8بنود بنسبة موا قة  )78.52وبعد الممارسثات والابثرات الناصثية عمثت )7
بنثثثود وبنسثثثبة موا قثثثة  )78.87وبعثثثد البحثثثث وامستقصثثثا الجمثثثاع عمثثثت  )7بنثثثود
ونسثثبة موا قثثة  )78.17وبعثثد الثثتعمم الجمثثاع وامبثثداع عمثثت  )8وبنسثثبة موا قثثة
 )78.77والبعد السثادس المتعمثق بثالتركيز عمثت الثتعمم انثتمل عمثت  )7بنثود وبنسثبة
موا قثة  .)%77.99ولثدم البحثث تصثو ار مقترحثا لت عيثثل ىثذه القالمثة بثالتعميم العثام ث
مصر .
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A Vision of the Roles of Public Education Teacher in Egypt in Light of
Professional Learning Communities: A Prospective Study.
Author’s name: Dr. Abdulrahman Abul-Magd Radwan Mohamed
Assistant Professor of Fundamentals of Education, College of Education in
Qena, South Valley University.
Abstract:
The research aimed at identifying the prospective roles required for the
public education teacher in Egypt, in light of professional learning
communities, from the viewpoints of education experts, through
investigating the concept and characteristics of professional learning
communities, finding out the pillars of professional learning communities
success, as well as providing a suggested proposal for activating those roles
in public education. The research utilized a compound method involving the
descriptive method and Delphi Technique for Prospective Studies. Sample of
the research was selected via a purposive selective sampling method,
including (27) of education experts from some different colleges of
education. The research utilized open-ended interviews, as well as an openended and closed-ended questionnaire. Those instruments were administered
to the selected sample in order to find out the prospective roles of teacher
according to Delphi Technique, through three rounds, continuing the
questionnaire rounds till reaching an agreement among the educational
experts.
Findings of the research revealed that there was an agreement and consensus
among the views of educational experts regarding the list of prospective
roles of the public education teacher in light of professional learning
communities. The list consisted of (51) items, distributed to (6) main
dimensions, where the first dimension ; ” developing the shared vision and
values” included (8) items, with a percentage of agreement reaching (98.67).
The dimension of “supporting and shared leadership” included (8) items,
with a percentage of agreement reaching (98.17). The dimension of
“personal practices and experiences” included (9) items, with a percentage of
agreement reaching (98.89). The dimension of “collective research and
investigation” included (9) items, with a percentage of agreement reaching
(98.59). The dimension of “collective and creative learning” included (8)
items, with a percentage of agreement reaching (98.29). The sixth
dimension regarding “concentration on learning” involved (9) items, with a
percentage of agreement reaching (99.00). The research provided a
suggested proposal for activating this list in public education in Egypt.
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 مكدمة .
يعد التعميم العام من الركالز ااساسية الميمة اي مجتمع يو أساس بنا أجيال
متطورة كرياً والقا ياً ويتولف ىذا عمت مدى ليام مؤسسثاتو التعميميثة بثدورىا المنثوط بيثا

عمت أكمل وجو ؛ مما يتطمب امىتمام بتمك المؤسسثات وتجويثد العمثل بيثا اصوصثاً ث

ظل التطورات والتحديات الراىنة الت تمر بيا منظومة التعميم ث المجتمثع المصثري إ ثا ة

لمتحديات المستقبمية .

المتغيرات الت ينطوي عمييا المستقبل وما ي ر و من تحديات ستحدث بال رورة
ىثزات عني ثة ث

مؤسسثات التعمثيم بنثكل عثام مثن حيثث

مسث تيا وسياسثتيا ودورىثا

ومناىجيا وأساليبيا مما ي رض عمثت التربثويين وابث ار التربيثة
مسلولياتيم وطرليم

ثرورة إعثادة النظثر ث

تييلة ااجيال واستنراف آ اق المستقبل لإلعداد ليا وايجاد صيغة

مقبولثة لمنظثام التربثوي تو يثق  )551 :7952وعمثييم ااتيثار النمثوذج البثديل لمنظثام
التربوي التقميدي والبحث عن النموذج التربوي الثذي يحقثق اليثدف مثن التعمثيم ث القثرن
الحال ويستنرف المستقبل بكل آمالو وتطمعاتو.

وينثير  ( 2011:78 ) Abbottإلثت أن المجتمعثات الناجحثة ث القثرن الحثادي
والعنثرين سثوف تقثوم ييثا مجتمعثات تعمثم مينيثة تت ثق مثع حاجثات البيلثة امجتماعيثة
واملتصثثادية المتغيثثرة

بنثثكل متواصثثل وي ثثيف أن مجتمعثثات الثثتعمم الناجحثثة ى ث

المجتمعثات التث تسثتعمل كثل مواردىثا الماديثة وال كريثة

النظاميثة وغيثر النظاميثة

ث

المدرسة واارج المدرسة وذلك و قثاً لجثدول عمثل ِّ
يمكثن كثل ثرد مثن النمثو وامنثتراك مثع
اآلارين.

وتتبدي أىمية م يوم مجتمعثات الثتعمم ممثا يثرتبط بيثا مثن مصثطمحات وم ثردات تمالثل
مكونثات وأسثس تقثثوم عمييثا مجتمعثثات الثتعمم مالثل  :الثثتعمم التعثاون والثثتعمم ال عثال والت كثثر
واكتسثثثاب الابثثثرات ذات المعنثثث

والثثثتعمم التنا سثثث والثثثتعمم الجمثثثاع وامستقصثثثا والثثثتعمم

المسثثتمر والنثثراكة مثثن أجثثل الثثتعمم وكثثل ىثثذه الم ثثردات ث حالثثة انتقاليثثا إلثثت مسثثتوى
الممارسة ال عمية تقدم لمعمميثة التعميميثة التعمميثة

ثمانات أكيثدة لتحقيثق الجثودة والنجاعثة

تحقيق ااىداف والغايات عبد الدايم .)581: 7998
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أىم ما يميز مجتمع التعمم المين لممعممثين بالمدرسثة ىثو إتاحثة ثرص الثتعمم أمثام
كا ة ااع ا العاممين بيا وسعييم نحو تحقيق أىداف منتركة ومنثاركتيم ث عمميثات
اتااذ القرار وممارسة ااننثطة القياديثة وتحمميثم مسثلولية منثتركة عثن نتثالص أعمثاليم
ومن الم ينتص عن ىثذا العمثل الجمثاع التعثاون تنميثة لثدراتيم والتحسثين المسثتمر لث دا

المدرس

راغب .)128 :7997

وتعثود ننثأة وتطثور م يثوم مجتمعثات الثتعمم إلثت م يثوم المنظمثة المتعممثة
 Organization Learningالتث تعكثس لثدرة المنظمثة عمثت الثتعمم
الم يوم ابتدا

ولثد ظيثر ىثذا

لطاع ااعمال الثم انتقمثت تطبيقثات ىثذا الم يثوم إلثت الميثدان التربثوي
مثة الممارسثات التربويثة مثن اث ل مثا يعثرف بمجتمعثات الثتعمم

حيثث تثم تعديمثو لم

Learning Communitiesالتث تقثوم عمثت القا ثة العمثل التعثاون

) .(Thompson & Niska , 2004

وتبرز مجتمعات التعمم ك مس ة تعميمية ومنروع تطويري إصث ح
دااثثثل المدرسثثثة عمثثثت

بثين المعممثين
ياطثط لثو مثن

ثثثو رؤيثثثة ورسثثثالة المدرسثثثة ذاتيثثثا وطبيعثثثة ا مكانثثثات الماديثثثة

والبنرية المتاحة وذلك من ا ل العمل الجماع المنترك والتعاون المنثمر بثين الطث ب

والمعممين وادارة المدرسة والمجتمع المحك ).)Morrissey,2000

مجتمع التعمم المين يعتمثد عمثت وجثود عثاممين ىمثا :المجتمثع والثتعمم إن مصثطم
المجتمع  Communityي

صو ار من البيلة الدا لثة التث يحثرص ييثا ااصثدلا عمثت

مسثثاندة بع ثثيم الثثبعض أمثثا م يثثوم الثثتعمم  learningيثثو يثثد ع المدرسثثة نحثثو التقثثدم
الدالم مجتمع التعمم المين يو ر لممعممين رص التعثاون القثالم عمثت الدراسثة والتاطثيط
الجيد لمتعمم ال عال حيث يسم لممعممين معر ثة الطمبثة الثذين يحثرزون تقثدما نحثو تحقيثق
ااىداف ااساسية ومن ىم بحاجة إلت مزيد من الولثت والثدعم مثن اث ل اسثتادام أدوات
تقييميثثة جماعيثثة

ثثأدا الطمبثثة ال ثثعيف ينثثير إلثثت

التدريس ). (Roberts,2010:27

ثثرورة اسثثتادام أسثثاليب جديثثدة ث

لذا يمكن القثول إن المعمثم يثؤدي دو ار م يسثتيان بثو ث تحويثل المدرسثة إلثت مجتمثع
تعمم مينث عمثت مسثتوى الصث وف التث يقومثون بتدريسثيا وأي ثا عمثت مسثتوى الحجثرات
الدراسثثية وذلثثك مثثن ا ث ل تثثو ير بيلثثة ص ث ية مناسثثبة وم لمثثة محت ثرام النقثثد وتقبثثل آ ار
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اآلاثثرين وتنثثجيع المتعممثثين عمثثت إيجثثاد حمثثول إبداعيثثة غي ثر تقميديثثة تسثثاعدىم ث حثثل
منك تيم وبذلك إن المعمم يقوم ببنا صف ليادي الثان عمثت مسثتوى المتعممثين وتكثوين
مجتمع تعمم مين بين المتعممين وبع يم محمد .)756 : 7951

وعمثثت ىثثذا يعثثد المعمثثم المثثدال الثثرليس لنجثثاح مجتمعثثات الثثتعمم المينيثثة

المنظمثثات

تتعمم بنثكل أساسث مثن اث ل تعمثم أ رادىثا ومثن ىنثا ينبغث التركيثز عمثت ك ايثات المعمثم
وأدالو ادواره مينيثاً وتحديثد مثدى الترابثو وابتعثاده عثن النمثوذج المالثال لممعمثم بمجتمعثات

التعمم المينيثة بمثا يمتمكثو مثن صث ات ناصثية ومينيثة باعتبثار أن ىنثاك ارتباطثا حقيقيثا
بين تعمم اا راد ونموىم المين وتحويل المدرسة إلت مجتمع تعمم النبثوي 557 :7998
سثعودي  7958ال ثثار؛ ووىبثة  )51: 7952ثثالمعمم ث المدرسثثة كمجتمثع تعمثثم مينث
لو أدوار متعددة وماتم ة وىذا ما سع البحث الحال إلت تحقيقو.

 مشكلة البرث .
أ ح إص ح التعميم العام المصري

رورة تعميمية وتربوية ومطمباً ممحاً ر ثتو

تغيثرات العصثر وتحثديات البيلثة المجتمعيثة المحيطثة
المنا سثة إلميميثا وعالميثا ىثذا با

ومتطمبثات الثداول ث

سثاحة

ثا ة إلثت المنثك ت التث أصثابت والثع التعمثيم العثام

والت تظيثر جميثا بالنثكوى المسثتمرة مثن أوليثا اامثور عثن

ثعف المعمثم ادواره وميامثو

المنوطة بو إ ا ة ل قدان المدرسة بنكل عام لمكانتيا وأدوارىا المنوطة بيا.
لذا ظيرت الدعوة
مجتمعثات لمثتعمم
البنال

اانظمة التعميمة إلت تحويل المثدارس بنمطيثا التقميثدي إلثت

تأاثذ بأسثاليب الثتعمم المعاصثرة

والتعمم التعاون

وتأاذ بدمص تقنيات التعميم

والمتمالمثة ث الثتعمم الننثط

والثتعمم

المناىص واااذ بعمميات البحث

والتقص وبنا وانجاز الميثام وتاطثيط وتن يثذ المنثروعات والثدعوة لننثر القا ثة الت كثر
والتعمم المستمر والتث تركثز عمثت تحسثين كثر وميثارة وأدا اا ثراد ث ىثذه المنظمثات
الصغير .)14 :7997
مجتمثثع الثثتعمم مثثدا أساسثثيا حثثداث تغييثثر جثثوىري وحقيق ث ومثثنظم ومسثثتمر ث
المثثثدارس باعتبارىثثثا منظمثثثات لابمثثثة لمثثثتعمم المثثثدارس التثثث تتحثثثول إلثثثت مجتمعثثثات تعمثثثم
ستكون لادرة عمت ابتكار أو تبن حمول أ
تنثثاركية تعاونيثثة والتث يصثثب

ل لمنك تيا التربوية من ا ل مثداال القا يثة

ييثثا المعممثثون نثثركا
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الثثثثتعمم مثثثثدال عمثثثث ل ثثثثمان التنميثثثثة المينيثثثثة المسثثثثتدامة لممعممثثثثين وا داريثثثثين وأوليثثثثا
اامور النبوي .)455 :7998
لثثذا أصثثبحت كثثرة مجتمعثثات الثثثتعمم المينيثثة محثثو ار أساسثثيا صثث ح التعمثثيم العثثام
وركيثثزة رليسثثة ثثث بثثثرامص ومنثثروعات التطثثوير والتحسثثين لممؤسسثثات التعميميثثة والتنميثثة
المينيثثة لممعممثثين ث كاليثثر مثثن دول العثثالم وذلثثك ل عاليتيثثا ونجاحيثثا ث
العمثل وتطثوير اادا

تحسثثين بيلثثة

ث كاليثر مثثن الثدول التث تبنثت تطبيثق ىثثذا المثدال وىثثذا مثا أكدتثثو

العديد من الدراسات ااجنبية وبعض الدراسات العربية.
قد توصمت نتالص العديد من البحوث والدراسثات ااجنبيثة إلثت أىميثة تطبيثق مجتمعثات
الثثتعمم المينيثثة بالمثثدارس وتأاليرىثثا ا يجثثاب عمثثت الك ثثا ة الذاتيثثة لممعممثثين وبالتثثال زيثثادة
التحصيل ااكاديم لمط ب كدراسة  (2012) Songالت أنثارت اىميثة مجتمعثات الثتعمم
المينية وأالرىا ث تمكثين المعممثين لمقيثام بإصث ح المنثاىص التعميميثة بينمثا تناولثت دراسثة
 (2012) Seoأىميثثة مجتمعثثات الثثتعمم المينيثثة بالمثثدارس ثث كوريثثا وع لتيثثا الوطيثثدة
بأدا المعممثين وتحسثين مسثتوى التحصثيل الدراسث لمطث ب ور ثا أوليثا اامثور وأكثدت
دراسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة  (2012) Cassityودراسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة (2017) Bennett
ودراسثثثثة

 (2018) Hurley;Seifert;Sheppardالع لثثثثة بثثثثين تصثثثثورات ومعتقثثثثدات

المعممين بمدارس مجتمعات الثتعمم المينيثة وتحسثين التحصثيل امكثاديم والعممث لمطث ب
بينمثا توصثمت دراسثة  (2013) Brooksودراسثة  (2017) Cansoy; Parlarإلثت أن
تطبيثثق مجتمعثثات الثثتعمم المينيثثثة كثثان ليثثا تثثأالير إيجثثثاب عمثثت الك ثثا ة الذاتيثثة لممعممثثثين
وبالتال زيادة التحصيل الدراس لمط ب .
بينمثثا توصثثمت دراسثثة  (2014) Peppersودراسثثة  (2017) Snydersإلثثت أن
تطبيثثق مجتمعثثات الثثتعمم المينيثثة ث المثثدارس سثثاعدت المعمم ثين عمثثت التطثثوير المين ث
وأسيمت

الحد من العزلة بينيم من ا ل تعزيز القا ة العمل الجمثاع والتعثاون

مثا أكدتثو نتثالص

وىثذا

دراسثة  (2018) Brown; Horn; Kingوالتث توصثمت

إلت أن التن يذ ال عال لمجتمعات التعمم المينية يحدث عندما يتنارك المعممون ب اليثة وعمثل
جماع

أننطة التعمم الماتم ة مما يكون لو تأالير إيجاب عمت تحسثين عمميتثت التعمثيم

والتعمم وزيادة التحصيل الدراس لمط ب .
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وعمثثت مسثثتوى البحثثوث العربيثثة قثثد أكثثدت العديثثد منيثثا عمثثت أىميثثة مثثدال مجتمعثثات
الثثتعمم المينيثثة ث تطثثوير أدا العثثاممين بالمثثدارس حيثث أنثثارت دراسثثة حسثثين ؛مرس ث ؛
والقصثيري  )7958إلثت أن اسثتادام مجتمعثات الثتعمم المينيثة يسثاىم ث

تطثوير أدا

العثاممين بالمثدارس الالانويثة الصثناعية بمصثر وأنثارت دراسثة السثحيبان  )7955إلثت أن
استادام مدال مجتمعات التعمم يساىم

تطوير أدا العثاممين بمثدارس العاصثمة الريثاض

بالمممكثثة العربيثثة السثثعودية كمثثا أكثثدت دراسثثة الصثثالحية؛ واليانثثم  )7958عمثثت دور
مجتمعات التعمم المينية

ر ع مستوى التحصيل الدراسث لثدي الطث ب .وانيثا اسثتراتيجية

عالة لتطوير أدا المعمم .
وتوصثثثمت نتثثثالص دراسثثثة ااصثثثمعت  )7951دراسثثثة نجثثثم  )7952دراسثثثة ىمثثثل
 )7954دراسثة

ثحاوي اثاطر  )7956دراسثة  (2004) Hordإلثت أن مجتمعثات

الثثتعمم المينيثثة أحثثد مثثداال امص ث ح المدرسثثت ث المثثدارس كمثثا أنيثثا اسثثتراتيجية عالثثة
لمتنمية المينية لممعممثين وأن المسثلولية الجماعيثة لممعممثين والتواصثل ال عثال بيثنيم ىث
الداعم الرليس لذلك .
وأنارت نتالص بعض الدراسات والبحوث أن نجاح مجتمعات التعمم المينية يعتمد عمت
وع ث المعممثثين ومعثثر تيم بثثأدوارىم لثثدعم أبعثثاد مجتمعثثات الثثتعمم حيثثث توصثثمت دراسثثة
) Duling (2012إلت وجود أكالر من ممارسة تدعم مجتمعات التعمم المينية منيا إنراك
المعممين
المدرسث

و ع رؤية المدرسثة وتمبيثة المعممثين محتياجثات الطث ب وننثر القا ثة الثتعمم
والعمثثل الجمثثاع والتعثثاون

والقيثثادة التنثثاركية وأكثثدت دراسثثة ال ثثار؛ ووىبثثة

 ) 7952أن ااسثثاليب التعميميثثة القالمثثة عمثثت مجتمعثثات الثثتعمم المينيثثة أسثثيمت بنثثكل
وا ث

ث تعزيثثز وتطثوير لثدرات المعممثثين مثن اث ل توحيثد رؤيثتيم وأىثثدا يم مثن الثثتعمم

وو ثثع أىثثداف محثثددة لثثتعمم الطمبثثة والسثثع لتحقيقيثثا بالنثثراكة مثثع الطثث ب والمعممثثين
بالمدرسثثة كمثثا أسثثيمت مجتمعثثات الثثتعمم ث زيثثادة دا عيثثة المعممثثين لمعمثثل واسثثتمتاعيم
بمينتيم.
وعط ا عمت ذلك قد أكثدت نتثالص دراسثة تو يثق  )7952ودراسثة Zhang;Pang
) (2016إلثت أن مثن أبثثرز معولثات تطبيثق مجتمعثثات الثتعمم المينيثة بثالتعميم العثام غيثثاب
الحوار ال كري حول الممارسثات المينيثة لممعممثين وغيثاب الثوع بأىميثة تن يثذ مجتمعثات
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التعمم المينيثة) لمطث ب والمعممثين) وغيثاب ممارسثة البحثوث امجراليثة وبحثوث العمميثات
بين المعممين و عف النمو المين لممعممين.
وتأسيسثا عمثت مثا سثبق يمكثن القثول بثأن تطبيثق ودعثم مجتمعثات الثتعمم المينيثة
بالتعميم العام يتولف بنكل كبير عمت وجود المعمم الواع المثدرك ادواره وميامثو المنوطثة
بثثو ث

ثثو مجتمعثثات الثثتعمم المينيثثة وبثثالرجوع ل دبيثثات العربيثثة وااجنبيثثة لثثوحظ نثثدرة

الدراسثثات والبحثثوث التثثت تناولثثت ميثثام وأدوار المعمثثم بمجتمعثثات الثثتعمم المينيثثة وعميثثو قثثد
تبمورت منكمة البحث

عدم تحديد اادوار المسثتقبمية ال زمثة لمعمثم التعمثيم العثام بمصثر

و مجتمعات التعمم المينية من وجية نظر اب ار التربيثة كطريثق ميثم لثدعم وتطبيثق
مجتمعات التعمم بالتعميم العام

مصر .

 أسئلة البرث.
تحددت منكمة البحث

ااسلمة ااتية -:

-5ما ااسس النظرية لمجتمعات التعمم المينية
 -7ما اادوار المستقبمية لمعمم التعميم العام بمصر

التعميم ؟.
و مجتمعثات الثتعمم المينيثة مثن

وجية نظر اب ار التربية؟.
-4مثثا التصثثور المقتثثرح لت عيثثل اادوار المسثثتقبمية لمعمثثم التعمثثيم العثثام بمصثثر ث

ثثو

مجتمعات التعمم المينية؟.

 أٍنية البرث .
نبعت أىمية البحث الحال من امعتبارات التالية :-
 أىميثة وحداالثة مو ثوعو ؛ حيثث إن ل ثية مجتمعثات الثتعمم تُعثد مثن الق ثايا الحديالثةالمطروحة عمت الساحة التربوية وتحتاج لمعديد من البحوث؛ حتت يمكن استيعابيا من لبثل
المن ذين والقالمين عمت التعميم

مصر.

 التركيثز عمثت التطثوير المينث لممعمثم والثذى ينثكل بثؤرة أساسثية ثالتعميميثة والتعمميثة وأسثاس تحقيثق مجتمعثات الثتعمم المينيثة
وتطبيق مجتمعات تعمم مينية .
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تحسثين العمميثة

ث عثن دوره ث

دعثم
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 إ ثثا ة جديثثدة ل ث دب التربثثوي بمجثثال مجتمعثثات الثثتعمم المينيثثة مثثن حيثثث تركيثثزه عمثثتتحديثثد أدوار المعمثثم ثثت
التعميمية .
-

ثثو

مجتمعثثات الثثتعمم المينيثثة ممثثا يسثثيم ثثت تطثثوير العمميثثة

ثرورة مواجيثة تحثديات المسثتقبل والعمثل عمثت تأسثيس منثروعات تربويثة تبنث عمثت

م اىيم التعمم المستمر والرؤية المنتركة وروح العمثل الجمثاع والعمثل عمثت تعزيثز لثدرات
المعممثين والمتعممثين نحثو إنتثاج المعر ثة بثدمً مثن اسثتي كيا مثن اث ل مجتمعثات الثتعمم
المينية .

 أن لالمة أدوار المعمم المستقبمية الت توصل إلييا البحث لثد ت يثد المسثؤولين ووا ثعالسياسة التعميمية ومتاذي القرار

تحديد برامص تدريبية ليا ل رتقا باادا المدرس

ودعم مجتمعات التعمم من ا ل أدا المعمم ادواره ع وة عمت تعدد المست يدين مثن ىثذه
ومثنيم عمثت سثبيل المالثال الطث ب والمعممثون أن سثيم ولثادة المثدارس والعمميثة

القالمثة

التعميمية بنكل عام.

 أٍداف البرث.
تحددت أىداف البحث الحال

يما يم :-

 التعرف عمت أىمية واصالص مجتمعات التعمم المينية . الكنف عن أسس نجاح مجتمعات التعمم المينية . -التوصل لقالمة باادوار المستقبمية لمعمم التعميم العام

و مجتمعات التعمم المينية

.
 -تنمية وع معمم التعميم العام بأدوارىم المحورية

تحقيق مجتمعات التعمم المينية .

 -تقديم مقترحات لت عيل اادوار المستقبمية لمعمم التعميم العام

المينية .
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 ذدود البرث.
التصر البحث الحال عمت اآلت :
 معمثثم التعمثثيم العثثام وذلثثك لتنثثابو دور المعمثثم ث جميثثع مراحثثل التعمثثيم العثثام امبتثثدال -ا عثثدادي-الالثثانوي) وتثثم اسثثتبعاد معممثثة مرحمثثة ريثثاض ااط ثثال ومعمثثم التعمثثيم ال ن ث
لكونيما ذو طبيعة ااصة عممية وعممية وتدريبية .
 مجموعة لصدية من أساتذة التربية الاب ار بالمجال . ال ترة الزمنية من 7957/4/52م حتت 7957 /1/78م و ييا تم تطبيق جثوامت دل ثايالال ث عمت عينة البحث الماتارة .

 ميَخ البرث:
و قثا لطبيعثة واىثداف البحثث الحثال تثم اسثتادام المثنيص الوصث

ث الجثز

الاثاص باادبيثات والدارسثات والبحثوث السثابقة المرتبطثة بمجتمعثات الثتعمم المينيثة أي
وصف مجتمعات التعمم المينية من حيث م يوميا وأىميتيا وأىثدا يا واصالصثيا وااسثس

الداعمة لتطبيقيا وأدوار المعمم المتجددة.
الوص

بعد وصف الدراسة ل سثس النظريثة لمجتمعثات الثتعمم المينيثة اعتمثاداً عمثت المثنيص

ونظث ارً ل ىثداف المسثتقبمية لمبحثث تثم امسثتعانة بمنيجيثة الدراسثات المسثتقبمية

الت م تقتصر عمت الما

والحا ر وامىتمام بيا ولكنيا تت ثمن استح ثار واستنثراف

المستقبميات البديمة المحتممة والممكنثة وااتيثار البثديل المرغثوب منيثا الثم التاطثيط والعمثل

عمت تحقيقو زاىر . )15 :7991

ويعتمد أسموب دل اي Technique Delphi

تولعو لممستقبل عمت مثا يتنبثأ بثو

مجموعثثة مثثن اانثثااص المنثثتغمين بالمجثثال محثثل البحثثث أو مثثا يطمثثق عمثثييم مصثثطم
الاب ث ار

وذلثثك بثثأن توجثثو ليثثم مجموعثثة مثثن ااسثثلمة بصثثيغة مسثثحية متكثثررة مثثن ا ث ل

اسثثتبانات حتثثت يثثتم التوصثثل إلثثت التقثثا وات ثثاق كامثثل ثث اآل ار والتصثثورات الجينثثت
 )7997وذلثثك بيثثدف التوصثثل لث دوار المسثثتقبمية لمعمثثم التعمثثيم العثثام ث

التعمم المينية.
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 مصطلرات البرث (.)
 دلتنعات التعله املَيية
يعثثثرف ىثثثذا المصثثثطم إجراليثثثا ثثث البحثثثث الحثثثال بأنثثثو مجموعثثثة مثثثن ثثثرق العمثثثل
المدرس بالتعميم العام والذين يتناركون بابراتيم داال واارج المدرسة مثن أجثل تحسثين
تعمثثثم الطثثث ب ومواجيثثثة التحثثثديات المنثثثتركة وحثثثل المنثثثك ت المتنثثثابية وتنميثثثة ذاتيثثثم
مينيا وتطوير المدارس الت يعممون بيا و ق رؤية منتركة

القا ة التعمم.

ظل ليادة تناركية تراعث

 رؤية استشزافية.
يعثرف ىثذا المصثطم

إجراليثاً بأنثو مجموعثة مثن التولعثات أو التصثورات أو

الطموحثات لمثا ينبغث أن يكثون عميثو أدوار معمثم التعمثيم العثام بمصثر ث

ثو مجتمعثات

التعمم المينية وذلك من ا ل وجية نظر أساتذة واب ار التربية .

 الدراسات الشابكة .
نظ ار ان ىناك اىتمام متزايد بالبحوث

مجال مجتمعات التعمم المينية سوا

عالميا أو إلميميا أو محميا لذا قد التصر الباحث

عر و عمت البحوث والدراسات

السابقة الحديالة العربية وااجنبية وذات الصمة بمو وع البحث الحال
ماتصر من ااحدث إلت االدم ومنيا -:
دراسة العصيم
الثثثتعمم المينثثث

وعر يا بنكل

 )7957والت ىد ت التوصل لتصور مقترح لت عيثل دور مجتمثع

ثثث التنميثثثة المينيثثثة لمعممثثثات المرحمثثثة الالانويثثثة بمنطقثثثة القصثثثيم واتبعثثثت

الدراسثثثثة المثثثثنيص الوصثثثث

واسثثثثتادمت اادوات الماتمطثثثثة بثثثثدأت بثثثثااداة الكميثثثثة وىثثثث

لعينة بم عثدد أ رادىثا  )441معممثة وتثم إجث ار مقثاب ت م توحثة
امستبانة حيث وجيت م
مثثع  )79معممثثة ممثثن تطثثوعن لإلجابثثة عمثثت أسثثلمة المقابمثثة وتوصثثمت الدراسثثة لمنتثثالص
ث مجتمثع الدراسثة بدرجثة كبيثرة وجثا ترتيثب

التالية  :تو رت أبعاد مجتمع التعمم المينث

اابعثثاد تنازليثثا عمثثت النحثثو التثثال  :الرؤيثثة والقثثيم المنثثتركة -القيثثادة المنثثاركة والداعمثثة-

 تم التوصل للتعريفات اإلجرائية من خالل االطار النظري للبحث .
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الظروف الداعمة ومناركة الابرات والتجارب الناصية -التعمم الجماع المقصثود تثو رت
بعثثض أسثثاليب التنميثثة المينيثثة القالمثثة عمثثت م يثثوم مجتمثثع الثثتعمم المين ث بدرجثثة كبيثثرة
وجثثثا ترتيبيثثثا تنازليثثثا كالتثثثال  :سثثثجل النمثثثو المينثثث -الثثثدورات التدريبيثثثة -المجموعثثثات

الدراسية -الزيارات الص ية.

وكنث ت دراسثثة إب ثراىيم ؛ والنثثيوم

 )7958عثثن أدوار مثثديري المثثدارس ث بنثثا

مجتمعثثثثات الثثثثتعمم المينيثثثثة بسثثثثمطنة عمثثثثان مثثثثن وجيثثثثة نظثثثثر منثثثثر
واسثثثثتادمت الدراسثثثثة المثثثثنيص الوصثثثث

ا دارة المدرسثثثثية

كمثثثثا اسثثثثتادمت امسثثثثتبانة ثثثث جمثثثثع البيانثثثثات

والمعمومثثثات وتثثثم تطبيقيثثثا عمثثثت عينثثثة مكونثثثة مثثثن  )12منثثثر اً إداريثثثاً وتوصثثثمت نتثثثالص
الدراسة إلت أن دور مديري المدارس ث بنثا مجتمعثات الثتعمم المينيثة بسثمطنة عمثان مثن
وجية نظر منر

ا دارة المدرسية جا بدرجة كبيرة

محثاور الدراسثة ككثل كمثا كنث ت

النتالص عثن عثدم وجثود ثروق ذات دملثة إحصثالية ث اسثتجابات أ ثراد عينثة الدراسثة عنثد
مستوى  9.91تعزي إلت متغيرات الجنس وسنوات الابرة والمؤىل العمم .
سعت دراسة الزايد  )7958إلثت الكنثف عثن تثأالير الممارسثة التأمميثة ث مجتمعثات
ص مثمم برنثامص
التعمم المينية ث تعمثم المعممثات والكي يثة التث يثتم بيثا ىثذا التثأالير لثذلك ُ
مقترح لتيسير الممارسثة التأمميثة ث مجتمعثات الثتعمم المينيثة وتثم اتبثاع منيجيثة دراسثة
الحالثة بأسثاليب ماتمطثة واسثتادمت أربثع أدوات اسثتبانة الممارسثة التأمميثة ونصثوص
المحادالات ومقاب ت مجموعة التركيز والمقاب ت ال ردية ونارك

البحثث  )56معممثة

مثن إحثدى المثدارس الالانويثة المنثاركة ث البرنثامص الثوطن لتطثوير المثدارس ث مدينثة
الرياض وأس رت النتالص عن وجثود تثأالير إيجثاب لمممارسثة التأمميثة ث مجتمعثات الثتعمم
ث

تعمثم المعممثات بأبعثاده الال الثة الثوع

المعر ث

والممارسثات الصث ية والمعتقثدات

التربويثة .وكثان مثن أىثم العوامثل الداعمثة ليثذا التثأالير ارتبثاط البرنثامص المقتثرح بثالابرة
والسثياق المدرسث ؛ وتجريثب اا كثار الجديثدة والتأمثل والحثوار حوليثا؛ وامستقصثا
التنارك

كما ظيرت عوامل لد تحثد مثن تعمثم المعممثة أو تطبيقيثا لمثا تعممتثو كالمعر ثة

التدريسية المرتبطة بالمحتوى كما بينت النتالص أن زيادة الوع المعر
المعممة يعد المدال الرليس لمتأالير

تعمم المعممات.
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بينمثثا كن ث ت دراسثثة الصثثالحية ؛ واليانثثم  )7958عثثن إمكانيثثة تطبيثثق مجتمعثثات
التعمم المينية بمثدارس الحمقثة الالانيثة والتعمثيم مثا بعثد ااساسث بوميثة السثويق بعمثان ث
مجثثامت تطثثوير أدا المعممثثين ور ثثع المسثثتوى التحصثثيم لمطث ب والتوصثثل إلثثت مقترحثثات
لت عيثثل الممارسثثات المينيثثة لثثدى المعممثثين لتطبيثثق مجتمعثثات الثثتعمم المينيثثة .كمثثا ىثثدف
البحث إلت معر ة ما إذا كانت ىنثاك ثروق ذات دملثة إحصثالية عنثد مسثتوى  )9.91بثين
تقثثديرات أ ثراد عينثثة البحثثث تعثثزى لمتغي ثرات المرحمثثة التعميميثثة الجثثنس المؤىثثل وسثثنوات
الابثرة) ولتحقيثثق تمثثك ااىثثداف تثثم تحميثثل امدب النظثثري المتعمثثق بمو ثثوع البحثثث وتطبيثثق
استبانة عمت  )572معمما من المعممثين ااوالثل ثت الحمقتثين الالانيثة والالالالثة التعمثيم مثا
بعد ااساس ) ولد توصل البحث إلت أن الممارسات المينية

الحقثل التربثوي مثن وجيثة

نظر المعممين ااوالل عمت جميع محاور امسثتبانة ت ثت المجثال مكانيثة تطبيثق مجتمعثات
التعمم المينية لادمة التحصيل الدراس
تقديرات أ راد العينة.
ىثد ت دراسثة
لمعممات العموم

كما توصل البحثث إلثت وجثود ثروق دالثة إحصثاليا

المطيثري  )7958التعثرف عمثت والثع مجتمعثات الثتعمم المينيثة
المرحمة الالانوية بمنطقة القصيم ومعولات تطبيقيا وتحديد المتطمبثات

ال زمة لتطبيقيا من وجية نظرىن ولد اتبعت الدراسة المنيص الوص

المسثح وتكونثت

عينة الدراسة من جميع معممات العمثوم ال تث يدرسثن ث مثدارس تطثوير الالانويثة التابعثة
دارات تعمثيم القصثيم البثال عثددىن  )81معممثة وتثم اسثتادام اسثتبانة كثأداة لجمثع
المعمومات وكانت أىم نتالص الدراسة:أن استجابات عينة الدراسة حول والع مجتمعات التعمم
المينيثة ومعولاتيثا والمتطمبثات ال زمثة لتطبيقيثا جثا ت بدرجثة) متوسثطة( كمثا بينثت
النتالص عدم وجود روق دالة إحصاليا

استجابات معممات العموم تجاه )والع ومعولات

والمتطمبات ال زمة( لمجتمعات التعمم المينية لمعممات العموم

المرحمة الالانويثة بمنطقثة

القصثيم مثن وجيثة نظثرىن تعثزى لمتغيثرات) التاصثص المؤىثل العممث
الابرة(.

عثدد سثنوات

وسعت دراسة تو يق  )7952إلت تقديم سثيناريو مسثتقبم لت عيثل مجتمعثات الثتعمم
بمدارس التعميم العام بمحا ظة سوىاج بيدف تحقيق ا صث ح المدرسث المننثود بمثدارس
التعميم العام بمحا ظة سوىاج بمصر من اث ل معر ثة متطمبثات تطبيثق مجتمعثات الثتعمم
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الم بنا
مدارس التعميم العام ومعولات ىذا التطبيق من وجية نظر عينة الدراسة ومن م
وتثم تطبيثق أداة امسثتبانة
السيناريو المستقبم ولد استادمت الدراسثة المثنيص الوصث
لمعر ة رأي العينة
عينة الدراسة ث

:دواع ت عيل مجتمعات التعمم ومتطمبات ومعولات ت عيميا وتمالمت
 ) 211مثن معممث ومعممثات التعمثيم العثام بكا ثة مراحمثو ولثد توصثمت

الدراسثة لعثدد مثن المعولثات منيثا :لمثة الماصصثات الماليثة المحثددة لثدعم مجتمثع الثتعمم
المين

غياب الحوار ال كري التآمم حثول الممارسثات المينيثة لممعممثين سثيادة الالقا ثة

اليرميثة بثدم مثن التنثاركية لصثور بثرامص التنميثة المينيثة عثن تمبيثة الحاجثات ال عميثة
لممعممثين كمثا لثدمت الدراسثة سثيناريو مسثتقبم لت عيثل مجتمعثات الثتعمم بمثدارس التعمثيم
العام.
أجثرت الريثاح

 )7952دراسثة ىثد ت إلثت تحديثد دور مجتمعثات الثتعمم المينيثة ث

التنميثثة المينيثثة لمعممث العمثثوم وأسثثاليب ت عيثثل ىثثذه المجتمعثثات مثثن وجيثثة نظثثر المعممثثين
أن سيم وتكونت عينة الدراسة من  )74من معمم العموم تم ااتيارىم لصديا مثن مثدارس
تابعثثة لمديريثثة التربيثثة والتعمثثيم لمحا ظثثة العاصثثمة عمثثان التعمثثيم الاثثاص وزعثثت عمثثييم
اسثثثتبانة عثثثن دور مجتمعثثثات الثثثتعمم المينيثثثة ثثث التنميثثثة المينيثثثة لمعممثثث العمثثثوم وعثثثن
مقترحات لت عيل مجتمعات الثتعمم المينيثة كمثا أجريثت المقثاب ت الناصثية مثع تسثعة مثن
معمم العموم لإلجابة عثن أسثاليب ومقترحثات ت عيثل مجتمعثات الثتعمم المينيثة ولثد توصثمت
الدراسة إلت نتثالص كثان أىميثا :أن الدرجثة الكميثة لتقثديرات المعممثين لثدور مجتمعثات الثتعمم
المينيثثثة ثثث التنميثثثة المينيثثثة لمعممثثث العمثثثوم جثثثا ت مرت عثثثة وأن الدرجثثثة الكميثثثة لتأييثثثد
المعممين ل ساليب المقترحة الت يمكثن مثن اث ل ت عيثل مجتمعثات الثتعمم المينيثة لمعممث
العمثثوم جثثا ت مرت عثثة وكثثذلك جثثا ت جميثثع المقترحثثات بتقثثديرات مرت عثثة مثثن لبثثل معمم ث
العموم المنتميين لمجتمعات التعمم المينية .
بينما لام كث مثن محمثدين موسثت  )7952بدراسثة ىثد ت التعثرف عمثت متطمبثات
تطبيثثق مجتمعثثات الثثتعمم المينيثثة بالمعاىثثد اازىريثثة مثثن وجيثثة نظثثر المعممثثين واسثثتادمت
الدراسة المنيص الوص

وطبقثت اسثتبانة عمثت عينثة مثن معممث المرحمثة امبتداليثة امزىريثة

بمثثثث عثثثثددىم  )297معممثثثثاً مثثثثنيم

 )155معممثثثثاً ينتمثثثثون لممعاىثثثثد العاديثثثثة بنسثثثثبة

 ) %81.1ومنيم  )576معمما ينتمون لممعاىد النموذجيثة بنسثبة  )% 78ومثنيم )71
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معمماً ينتمون لممعاىد الااصة بنسبة  )%54.1وتوصمت الدراسثة إلثت أن متطمبثات التطبيثق

تنثثدرج تحثثت محثثاور سثثتة تمالمثثت ث  :صثثياغة الرؤيثثة وجثثود ليثثادة داعمثثة الثثتعمم الجمثثاع
المقصود الظروف الداعمة الممارسات الناصية المتبادلة التركيز عمت التعمم.

وكن ث ت دراسثثة  (2017) Bellibas, Bulut, & Gedikإلثثت امكانيثثة تطبيثثق
مجتمعثثات الثثتعمم المينيثثة ث المثثدارس التركيثثة مثثن ا ث ل الكنثثف عثثن العوامثثل الم ثؤالرة عمثثت
نجثاح مجتمعثات الثثتعمم المينيثة بتركيثا تكونثثت عينثة الدراسثة مثثن  )177ع ثو مثن أع ثثا
المجتمثثع المدرس ث مثثنيم معممثثين ومثثد ار ومسثثاعدين المثثد ار

ثثمن  )72مدرسثثة ث

)2

محا ظات ث تركيثا ولثد أظيثرت نتثالص الدراسثة أن المثدارس لثدييا بيلثة تنثاركية تعاونيثة مثا
بين أع ا المجتمثع المدرسث

إم أن النتثالص أظيثرت أن ىنثاك

ثعف ث اادوات والمثوارد

البنرية المؤىمة لمجتمعات التعمم المينية كما أظيرت النتثالص أن الابثرة أىثم العوامثل المثؤالرة
تطبيق مجتمعات التعمم المينية.
وسثثثعت دراسثثثة كثثث مثثثن

ثثثحاوي ؛ واثثثاطر  )7956إلثثثت التعثثثرف عمثثثت ااطثثثر ال كريثثثة

لمجتمعات الثتعمم المينيثة بالمؤسسثات التعميميثة ودورىثا ث دعثم ك ثا ة الممارسثات المينيثة
اع ثثا المجتمثثثع المدرسثثث

ودور ثثثرق العمثثثل ثثت بنثثثا مجتمعثثثات الثثثتعمم المينيثثثة دااثثثل

المثثدارس كمثثا تناولثثت معولثثات بنثثا مجتمعثثات الثثتعمم المينيثثة ولتحقيثثق ذلثثك قثثد اعتمثثدت
الدراسة عمثت المثنيص الوصث
المينية القالمة عمت بنا

وتناولثت الدراسثة ث ا طثار ال كثري مسث ة مجتمعثات الثتعمم

رق العمل وىد يا المتمالثل ث تنميثة المعممثين مثن أجثل تحسثين

مارجات الطث ب كمثا تطرلثت الدراسثة لمتطمبثات بنثا مجتمعثات الثتعمم المينيثة وىث :القثيم
المنثتركة القيثادة الداعمثة الولثت اسثتادام بيانثات ونتثالص الطث ب الثدعم المسثؤولية
المنتركة كما تناولت أىمية) التأمل)

مجتمع التعمم المين

الم امصثت الدراسثة إلثت أن

أىم معولات بنا مجتمعات التعمم المينية :التحثديات الالقا يثة و ثعف الت كيثر امسثتراتيج
والقيثادة اليرميثة والعزلثة بثين العثاممين
التعمم المينية

كمثا و ثعت الدراسثة إطثا ار كريثا لبنثا مجتمعثات

مصر.

وىثد ت دراسثة الينثداوي؛ والحاراليثة ؛ والرواحيثة  )7956التعثرف عمثت والثع تثوا ر
أبعاد مجتمعات التعمم المينية والممارسات القيادية الداعمة ليا

مثدارس جميوريثة مصثر

وسثمطنة عمثان والتعثرف عمثت ال ثروق ذات الدملثة ا حصثالية بثين آ ار أ ثراد العينثة طبقثا
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لمجنسثية والجثنس وتكونثت عينثة الدراسثة مثن  )5741معممثا ومعممثة مثنيم  )197مثن
جميورية مصر العربية و  )276من سمطنة عمان واتبعت الدراسة المثنيص الوصث

كمثا

اسثتادم البثاحالون أداة امسثتبانة حيثث تثم تطبيثق مقيثاس اولي ثر وىيثب وىو مثان )7994
ومقياس بول لقياس درجة توا ر معايير القيثادة المدرسثية

لقياس أبعاد مجتمع التعمم المين

وتوصثمت الدراسثة لعثدة نتثالص منيثا أن أبعثاد مجتمعثات الثتعمم المينيثة والممارسثات القياديثة
الداعمة ليا تتوا ر بدرجثة مرت عثة وأن ىنثاك تثأالير ااثت ف بثين العينتثين المصثرية والعمانيثة
ثت درجثة تثوا ر اابعثاد والممارسثات القياديثة الداعمثة ليثا وجثا ت ال ثروق لصثال الجنسثية

العمانية وا ناث.

بينمثا سثعت دراسثة  (2016) Chen; Lee; Lin; Zhangإلثت التعثرف عمثت
العوامل الرليسة لتطوير مجتمعات التعمم المينية ال عالة بتايوان من اث ل أربعثة عوامثل
رليسثة ىث

والرؤيثة المنثتركة

القيثادة التنثاركية الداعمثة

التعثاون الجمثاع

والممارسثات المنثتركة ولثد أجريثت عينثة عنثوالية طبقيثة مثن المنثاطق الجغ ار يثة حيثث
طبقثت امسثتبانة عمثت  171معممثا ث  41مدرسثة وتوصثمت الدراسثة الثت أن العوامثل
ااربعة مؤالرة

م يوم مجتمعات التعمم المينية ال عالة .كما أنارت النتالص إلت أن ع لة

التعاون الجماع يرتبط ارتباطاً لوياً ومبان ار بالممارسثات المنثتركة وكانثت عثام ً وسثيطاً
ميماً بين القيادة الداعمة والرؤية والممارسات المنتركة مما يعنت أن ىناك تأالير إيجاب

لمرؤيثة المنثتركة جنبثاً إلثت جنثب مثع القيثادة الداعمثة حيثث أنيثا تسثاعد أع ثا المدرسثة

عمت التعمم الجماع والتعاون وامبتكار واعطا التغذية المرتدة لبع يم البعض ث نثكل
ممارسات منتركة لمجتمعات التعمم ال عالة.

وأجثثثري كثثث مثثثن  (2016) Popp;Goldmanدراسثثثة ىثثثد ت إلثثثت معر ثثثة أالثثثر
المو وع الذي يركز عميو المعممون

اجتماعات مجتمع التعمم المينث عمثت البنثا المعر ث

ليم حيث لام الباحالون بانتقا ال الة اجتماعات لكل ريق من ال الة رق معممين ث مدرسثة
Denverامبتدالية بوالع تسعة اجتماعات ولاموا بتسثجيل ىثذه المقثا ات صثوتيا الثم ت ريغيثا
كتابيثا واا ثاعيا لتحميثل المحتثوى وتوصثمت الدراسثة إلثت أن امجتماعثات التث كثان محورىثا
تقييم الط ب) كانت أجدى

البنا المعر

لممعممثين مثن تمثك المقثا ات التث كانثت تنثالش

عممية التدريس) وعثزى البثاحالون السثبب إلثت أن منالنثة عمميثة التثدريس كانثت تركثز عمثت
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أدا المعممثثين أكالثثر مثثن تعمثثم الط ث ب وأنيثثا كانثثت تتنثثاول تعمثثم الط ث ب بمغثثة عموميثثة أمثثا
المقا ات الت كان مو وعيا تقييم الطث ب قثد كانثت تركثز عمثت أدا الطث ب وتسثتادم لغثة

إجرالية دليقة تساعد عمت امستقصا المين بنكل أ
وىثثثد ت دراسثثثة

ل.

 (2016) Wilsonإلثثثت إلقثثثا ال ثثثو عمثثثت تجثثثارب معممثثثين

لممرحمثثة الالانويثثة مثثن ا ث ل تطبثثيقيم لمجتمعثثات الثثتعمم المينيثثة وىثثد ت إلثثت تحديثثد أالثثر
متغيرات الدراسة

تعزيز أو إعالثة دور المعممثين القيثادي وبمث عثدد أ ثراد عينثة الدراسثة

 )61معممثثا ومعممثثثة مثثثن المثثثدارس الالانويثثثة التابعثثة لوميثثثة موريثثثدا اامريكيثثثة والمنثثثاركة
بمنروع تطبيق مجتمعات التعمم المينية

المنثاطق الري يثة والح ثرية ونثبو الح ثرية

واسثثتادمت اسثثتبانة الكترونيثثة  -كثثأداة لمدراسثثة  -وانثثتممت عمثثت امسثثة مجثثامت :القيثثادة
الداعمثثة والرؤيثثة والقثثيم المنثثتركة والثثتعمم والتطبيثثق التعثثاون

والممارسثثات الناصثثية

المنثثتركة والظثثروف الداعمثثة لمع لثثات واليياكثثل وأظيثثرت نتثثالص الدراسثثة أن درجثثة ت ثوا ر
القيادة الداعمة والرؤية المنتركة من وجية نظر المعممين كانت مرت عة كما أظيثرت نتثالص
الدراسثثة وجثثود ظثثروف داعمثثة لتعزيثثز ثثرص النمثثو لثثدى المعممثثين كمثثا أنثثارت النتثثالص إلثثت
وجود

عف

مناركة المعممين

اتااذ الق اررات والمناركة ال عالة

اادوار القيادية.

وكنث ت دراسثثة مامثثوف  )7951عثثن أبعثثاد نمثثوذج أولي ثثر ىيثثب ىو مثثان لمجتمعثثات
الثثثتعمم المينيثثثة كمثثثدال لإلصثثث ح المدرسثثث

ومعر ثثثة تصثثثورات معممثثث  /ومعممثثثات المثثثدارس

امبتداليثثثة بمنطقثثثة جثثثازان لمثثثدى تثثثوا ر أبعثثثاد مجتمعثثثات الثثثتعمم المينيثثثة ثثث مدارسثثثيم وتثثثم
اسثثتادام المثثنيص الوص ث

حيثثث تثثم تطبيثثق أداة اسثثتبانة) مقيثثاس أولي ثثر وىيثثب وىو مثثان

لمجتمعات التعمم المينية المكونة من ستة أبعثاد رليسثة وطبقثت ااداة عمثت عينثة عنثوالية
بمغت  )715معمم ومعممة من المدارس امبتدالية بمنطقة جازان .ولد بينت نتثالص الدراسثة أن
اسثثتجابات أ ثراد العينثثة لدرجثثة تحقثثق أبعثثاد مجتمعثثات الثثتعمم المينيثثة ث المثثدارس امبتداليثثة
بمنطقثثة جثثازان جثثا ت بدرجثثة متوسثثطة بالنسثثبة لمحثثاور أبعثثاد :القيثثادة الداعمثثة والمنثثتركة
القثثثثيم والثثثثرؤى المنثثثثتركة الثثثثتعمم الجمثثثثاع وتطبيقاتثثثثو الممارسثثثثات الناصثثثثية المنثثثثتركة
والظروف الداعمة الييكمة.

حين جا ت تقثديرات أ ثراد العينثة لدرجثة تحقثق البعثد الاثامس

الظروف الداعمة الع لات كبيرة وأكدت النتالص أنو م يوجد تأالير ماثت ف النثوع ث تقثديرات
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عينثثة الدراسثثة لدرجثثة تحقثثق أبعثثاد مجتمعثثات الثثتعمم المينيثثة ث المثثدارس امبتداليثثة بمنطقثثة
جازان.
وأجثثثثثرى  (2015) Stamperدراسثثثثثة ىثثثثثد ت إلثثثثثت استقصثثثثثا تصثثثثثورات المثثثثثديرين
والمعممثثين عثثن مجتمعثثات الثثتعمم المينيثثة لالمثثان عنثثرة مدرسثثة لماتمثثف المراحثثل ااساسثثية
والمتوسثثطة والالانويثثة ثث وميثثة كنتثثاك اامريكيثثة .وتثثم جمثثع البيانثثات مثثن اثث ل اسثثتادام
امسثثتبانة الت ث تحتثثوي عمثثت امسثثة أبعثثاد ماتم ثثة ومنيثثا الرؤيثثا والقيثثادة المنثثتركة والثثتعمم
الجمثثاع أو التعثثاون

والممارسثثات الداعمثثة لمثثتعمم وكثثان عثثدد المعممثثين المنثثاركين )477

معممثثثا ومعممثثثة و  )557مثثثدي ار ومثثثديرة ولثثثد أظيثثثرت نتثثثالص الدراسثثثة يثثثم المعممثثثين ابعثثثاد
مجتمعثات الثتعمم المينيثة الرليسثثة بنثكل أ

ثل والتعثاون ا يجثثاب لمثديري مدارسثيم ودعميثثم

المستمر لتمك المجتمعات وااالر ا يجاب عمت تعمم الطمبة من اث ل متابعثة التنميثة المينيثة
.
بينمثثا سثثعت دراسثثة  (2015) Turnerوالت ث ىثثد ت التعثثرف عمثثت أالثثر مجتمثثع الثثتعمم
المين ث عمثثت التثثدريس عثثن طريثثق دراسثثة حالثثة مدرسثثة متوسثثطة تكونثثت عينثثة الدراسثثة مثثن
المانية معممين ولالد مدرسة ومنرف مقيم تم إج ار مقاب ت مع لالد المدرسثة والمنثرف الثم
م حظثثة المعممثثين أالنثثا اجتماعثثات مجتمثثع الثثتعمم كمثثا تمثثت دراسثثة سثثج ت امجتماعثثات
وأجثثرى الباحثثث مقثثاب ت مثثع المعممثثين لمعر ثثة و ثثع مجتمثثع الثثتعمم المين ث دااثثل المدرسثثة
تناولثثت المقثثاب ت اصثثالص مجتمثثع الثثتعمم المين ث وأالثثره ث الممارسثثات التدريسثثية لممعمثثم
وأظيرت البيانات الت تم جمعيا أن الالقا ة التعاونية لممدرسة والقث اررات المبنيثة عمثت نثواىد
ومعمومات والقيادة الداعمة ) كان ليا التأالير ااكبر عمثت ك ثا ة المعمثم ث التثدريس وبينثت
الدراسة أن أكالر تطبيقات مجتمع التعمم المين تأالي ار

الموجية.
م

نمو المعممثين كثان القث ار ة الجماعيثة

وىثد ت دراسثة ىمثل  )7954إلثت و ثع تصثور مقتثرح لتطبيثق مجتمعثات الثتعمم

بمثدارس التعمثيم العثام بمصثر مثن اث ل الولثوف عمثت م يثوم مجتمعثات الثتعمم وأبثرز
اصالصيا

التعرف عمت بعض نماذج مجتمعات التعمم الولوف عمت مقومات مجتمعات

التعمم بمدارس التعمثيم العثام ومثدي توا رىثا و ثع تصثور مقتثرح لمتطمبثات تطبيثق مثدال
مجتمعات التعمم بمدارس التعميم العام بمصر التصرت الدراسة عمت محا ظثة البحيثرة حيثث
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إنيا مثن أكبثر محا ظثات الجميوريثة واسثتادم الباحثث المثنيص الوصث

التحميمث حيثث تثم

تصميم استبانة وبطالة م حظة لجمع البيانات والمعمومات من أ راد عينثة الدراسثة حيثث تثم
ااتيثار عينثة عنثوالية مثن العثاممين بمثدارس التعمثيم العثام بمحا ظثة البحيثرة ث المراحثل
التعميمية الال الة امبتداليثة-وامعداديثة-والالانويثة) ولثد بمث اجمثال العينثة  )5714ثردا
ولثثد توصثثمت نتثثالص الدراسثثة إلثثت إن ت ثوا ر مقومثثات مجتمعثثات الثثتعمم بمثثدارس التعمثثيم العثثام
بمصثثثر ثثث جميثثثع امبعثثثاد القيثثثادة الداعمثثثة لمثثثتعمم الثثثتعمم التنظيمثثث -إدارة المعر ثثثة
تكنولوجيثا التعمثيم املكترونث ) متحققثة بدرجثة

ثعي ة مثن وجيثة نظثر أ ثراد عينثة البحثث

وتم تقديم تصور مقترح لتحقيق مجتمعات التعمم المينية بمدارس التعميم العام بمصر.
يت

من العرض السابق لمبحوث والدراسات السابقة ما يم :

حداالة الدراسات السابقة العربية وااجنبية التت تناولت مو وع مجتمعات التعمم المينيةوتنوعيا عالميا والميميا ومحميا لما تمالمو من أىمية بالغة

تطوير وتحسين اادا

ومواكبة التغيرات والتطورات السريعة والمستمرة لمعممية التعميمية.
 ركزت بعض ىذه الدراسات عمت تحميل وتحديد م يوم مجتمعات التعمم واصالصياومتطمبات تطبيقيا ودراسة المعولات الت تحول دون ت عيل مجتمعات التعمم المينية
المدارس كما اىتمت دراسات أارى بدور المدير وسموكيات القيادة

ت عيل

مجتمعات التعمم المينية

المدارس وتناولت أاري تصورات المعممين عن مجتمعات

التعمم المينية ودورىا

التنمية المينية لممعمم ومن الم زيادة التحصيل الدراس

لمط ب .
 ندرة البحوث والدراسات المستقبمية الت تناولت مو وع أدوار المعمم بمجتمعات التعمممؤسسات التعميم العام حيث أن بعض الدراسات ااجنبية ركزت عمت التعرف عمت
تصورات ومعتقدات المعممين بمدارس مجتمعات التعمم المينية ودور القالد

تطبيق

ودعم مجتمعات التعمم المينية .
 أ اد البحث الحال من البحوث والدراسات السابقةا طار النظري حول مو وع مجتمعات التعمم المينية

إال ار الام ية العممية وتدعيم
كما تم امست ادة من النتالص

والتوصيات واملتراحات التت لدمتيا بعض الدراسات السابقة
الحال .
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 ااتمف البحث الحال عن الدراسات والبحوث السابقةالمعمم ال زمة

كونو يركز عمت تحديد أدوار

و مجتمعات التعمم المينية؛ حيث يعد ىذا البحث -عمت حد عمم

الباحث -المحاولة ااولت

تحديد لالمة اادوار ال زمة لمعمم التعميم العام بمصر

لدعم وتطبيق مجتمعات التعمم المينية .

 خطوات تيفيذ البرث .
من أجل تحقيق أىداف البحث تم اآلت :
امطثثثث ع عمثثثثت اادب النظثثثثري والدراسثثثثات والبحثثثثوث ذات الصثثثثمة بااسثثثثس النظريثثثثةلمجتمعات التعمم المينية لممعممين.
 تحديد اصالص وأبعاد ومقومات مجتمعات التعمم المينية لممعممين . تحديد عينة البحث اب ار التربية والذى يتناسب مع اليدف الرليس لمبحث. إعثثثداد اسثثثتبانة الجولثثثة ااولثثثت و قثثثا لاصثثثالص وأسثثثس مجتمعثثثات الثثثتعمم المينيثثثةلممعممثثثين وتوزيعيثثثا عمثثثت الابثثث ار التربثثثويين عينثثثة البحثثثث مثثثن اثثث ل وسثثثالل التواصثثثل
الماتم ة .
 جمثثع اسثثتبانات الجولثثة ااولثثت التث ت ثثمنت اسثثتجابات أ ثراد عينثثة البحثثث ومراجعثثةتصنيف ا جابات عن كل سؤال من أسلمة امستبانة ااولت.
 إعداد استبانة الجولة الالانية وتوزيعيا عمت الاب ار التربويين عينة البحث. تحميثثل امسثثتجابات بوسثثاطة برنثثامص  SPSSلحسثثاب كثثل مثثن المتوسثثطات والنسثثبالوزنية لجميع بنود وأبعاد استبانة الجولة الالانية مستاراج موا قة الابث ار و قثا لممعيثار
المعد لذلك .
 إعداد استبانة الجولة الالالالة لمبنود الت لم تحصل عمت المعيار المقبول . تحميثثل امسثثتجابات بوسثثاطة برنثثامص  SPSSلحسثثاب كثثل مثثن المتوسثثطات والنسثثبالوزنيثثة لجميثثع بنثثود اسثثتبانة الجولثثة الالالالثثة مسثثتاراج موا قثثة الاب ث ار التربثثويين و قثثا
لممعيار المعد لذلك.
 الوصول لمصورة النيالية لقالمة اادوار المسثتقبمية لممعمثم ثالمينية .
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 -تقديم تصور مقترح لت عيل اادوار المستقبمية لمعمثم التعمثيم العثام ث

ثو مجتمعثات

التعمم المينية .

 اإلطار اليظزي للبرث
تناول ا طار النظري لمبحث ااسس ال كرية لمجتمعات التعمم المينية من حيث
م يوميا وأىميتيا واصالصيا وأىدا يا ومتطمبات تحقيقيا واادوار المتجددة لممعمم
وذلك لموصول إلت تصور نامل عن ىذه المجتمعات لتحديد أدوار المعمم المستقبمية بيا
و يما يم عر ا ت صيميا كالتال -:

 مفَوو دلتنعات التعله املَيية )Professional Learning Community (PLC
من ا ل امط ع عمثت اادب التربثوي المتعمثق بمجتمعثات الثتعمم المينيثة لثوحظ
وجود العديد من التعري ات لمجتمع التعمم المين

حيث أنو لد ياتمثف ت سثيرىا بثاات ف

السياق الذي تو ع يو وو قا لطبيعة الباحث وتاصصو ومن ىذه التعري ات ما يم -:
يري سينص ) Senge (1990:32أن مجتمعات التعمم المينية عبارة عن مجموعثة
من اا راد مرتبطين بأن سيم معا ومرتبطين أي ا بالعالم الاارج
الت كير الا ق واا راد

ويتم ييا تربيثة وتغذيثة

تمك المنظمثات يتعممثون باسثتمرار كيثف يتعممثون معثا مثن اث ل

تثثو ير ثثرص أكبثثر لمثثتعمم لمننثثط ويركثثز سثثينص عم ثت امبتكاريثثة باعتبارىثثا مكثثون أساس ث
لمجتمعات التعمم يت منظمة لادرة عمت التولع واستباق ال عل والتنبؤ.
ويمكن القول أن المدرسثة كمجتمثع تعمثم مينث ىث المدرسثة التث تتمتثع بقيثادة ذات
رؤيثثة والت ث تجعثثل جميثثع المعممثثين والمعنيثثين بالمدرسثثة لثثادة لثثادرين عمثثت صثثياغة رؤيثثة
منتركة لممدرسة وتحقق التوازن بين حاجاتيم وحاجات المدرسة بما يسثاعد عمثت تحسثين
تعمثثثم الت ميثثثذ وىثثثت مدرسثثثة تثثثتحطم دااميثثثا الحثثثدود بثثثين التاصصثثثات والمثثثواد الدراسثثثية
ويتعاون جميع المعممين لجعل المدرسة وحدة لمتنمية المينيثة المسثتدامة يتبثادلون الابثرات
ويسثتادمون أدوارىثم باعتبثارىم بثاحالين ث تحسثين تعمثم ت ميثذىم وتحقيثق نثراكة اعمثة
مع مجتمعيم المحم

النبوي . )555 :7998

ويعرف ك مثن كثوكس؛ وموري  )72 :7992مجتمثع الثتعمم المينث بأنثو “جماعثة
صغيرة نسبياً يمكن أن تنمل ط بثاً ومدرسثين واداريثين وغيثرىم ممثن لثدييم إحسثاس وا ث

بالع وية وأىداف منتركة و رصة لمت اعل النامل وجياً لوجو”.
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بينمثثا يعر يثثا كثثل مثثن دو ثثور؛ ودو ثثور؛ وايكثثر؛ ومثثان

( 41 : 7959

بأنيا":مجموعات تعاونيثة يعمثل أع ثاؤىا بنثكل تبثادل لتحقيثق أىثداف منثتركة ومرتبطثة
بيثدف الثتعمم لمجميثع وتنثكل المجموعثة المبنثة ااساسثية لممنظمثة ويمالثل التعثاون بثين
أ رادىا وسيمة لتحقيق غاية وليس غاية بحد ذاتيا".
وتُعثرف مجتمعثات الثتعمم ث التعمثيم العثام بأنيثا  :أع ثا المجتمثع المدرسث الثذين
يقومثون بتثو ير ثرص حقيقيثة لثتعمم الت ميثذ ث سثياق مثن الت اعثل المتبثادل بيثنيم وبثين
بع يم من جية وبينيم وبين المعممين من جيثة أاثرى وبثين المعممثين وادارة المدرسثة
من جية الالالثة بمثا ينثعر جميثع أ ثراد المدرسثة بثأنيم نثركا حقيقثين ث عمميتث التعمثيم
والتعمم ويعمموا باستمرار عمت تحسين لدرة المدرسة

استادام المعر ة والتكنولوجيا؛ مثن

أجل تحسين اادا المدرس المستمر ىمل .)59 : 7954
وتتكثثون مجتمعثثات الثثتعمم المينيثثة مثثن مجموعثثة مثثن المعممثثين لثثدييم اىتمثثام منثثترك
يجعثثل أداليثثم التدريس ث أكالثثر ك ثثا ة و اعميثثة؛ مثثن ا ث ل العمثثل التعثثاون
وتعمثثثم ممارسثثثات تدريسثثثية أ

وتبثثادل الاب ثرات

ثثثل ومعالجثثثة الصثثثعوبات التثثث تثثثواجييم والقيثثثام ببحثثثوث

استقصالية لتقويم نتالص الط ب وتقديم الثدعم والمسثاعدة لبع ثيم الثبعض بمثا يحقثق تعمثم
أ

ل البرنامص الوطنت لتطوير المدارس .)7951
وتعد مجتمعات الثتعمم المينيثة مجموعثة مثن ال ثرق أو جماعثات العمثل مسثلولة عثن

ليادة المعر ة والبحث والتقص والتحميل وامبثداع وامبتكثار والتطثوير لتحسثين عمميثات تعمثيم
وتعمم الط ب

المدارس با

عالة وأدوار متكاممة

ثا ة إلثت امىتمثام بوجثود أننثطة تعاونيثة ونثبكة اتصثامت

عن المناركة

صنع الق اررات وتحمل المسثلوليات.

Harris

.)& Jones,2017 :23-24
كمثا تعثرف مجتمعثات الثتعمم المينيثة بأنيثا المجتمعثات التث

يعمثل أ رادىثا بثروح

ال ريق والت تتمتع بميارة تعديل تصر اتيا وسموكياتيا ورؤيتيا المستقبمية وتتمتع أي اً
بميارة إيجاد المعر ة وتبادليا مع جميع اا راد دااميا بصورة مستمرة و عالة ؛ لثتعكس تمثك

المعر ة عمت الجميع وتتمكن من حل منثك تيا بطثرق مبتكثرة وليسثت تقميديثة
.) 515 : 7952
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و ما سبق يت ث العديثد مثن التعري ثات لم يثوم مجتمعثات الثتعمم المينيثة
إم أنيا جميعثا تت ثمن ن ثس الاصثالص ااساسثية حيثث أن مجتمعثات الثتعمم ىث مجموعثة
مثن اا ثراد يت ثثاعمون معثثا وينثثتركون ث رؤيثة وأىثثداف ولثثيم منثثتركة بيثثدف زيثثادة تعمميثثم
وتحسين معار يم وممارساتيم المينية.

 أٍنية دلتنعات التعله املَيية .
يعتبر مجتمع التعمم المينت أحد اآلليات المح زة؛ لتكوين القا ة التعمم وىت
الالقا ة التت تييئ ال رص المناسبة لجميع العاممين بالمؤسسة التعميمية؛ ليصبحوا
متعممين مدى الحياة وليكونوا منتركين ت رسالة وليمة وا حة وعمل جماعت لالم
عمت الت كير وتبادل المعارف ؛ لتحسين ممارساتيم المينية التت تدعم تعمم المتعممين
حيدر؛ والمصيمحت .)44 : 7996
وتكمن أىمية مجتمع التعمم المين
أىداف أكاديمية وا حة لكل طالب

أنو بيلة آمنة ومنظمة

ويركز عمت

مع الرصد المتكرر لتعمم كل طالب ويمن

رص

إ ا ية لتعمم الط ب الذين يتعالرون منذ البداية مع بنا تولعات عالية لكل طالب
تسوده الالقا ة التعاونية اع ا المجتمع المدرس

وليادة لوية

كما

ونراكات اعمة مع

أوليا اامور دو ور؛دو ور؛ايكر؛ ومان .)12 :7959
وتنير بعض اادبيات منيا كوكس؛ وموري  )77-78 :7992وماموف :7951
 )427-428محمدين؛ وموس

 )49 : 7952إلت أن أىمية المجتمع المين

لمتعمم

تتمالل يما يم :
 منع الرسوب والتسرب الدراس لدى الط ب – أو الحد منو  -حيث يتعمم الط بمجموعات وبذلك إن الط ب الذين يواجيون بعض المااطر أو الذين يكون مستوى
تحصيميم الدراس

ألل من المتوسط يحققون نجاحا أ

ل

النواح

ااكاديمية

وامجتماعية والناصية.
تو ير تعمم لمط ب أكالر عمقا وتكام وأكالر تعقيدا مما يؤدي إلت التطور ال كري لمط بحيث يتم تدريس المقررات بنكل جماع
-تطوير الييلة التدريسية

أو

صورة حمقات دراسية.

جوانب التطور الناص وامجتماع والمين .

تبادل وجيات النظر الماتم ة ومعر ة الالقا ات المتنوعة ل راد واحتراميا.-24-
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 تعزيز ليم المواطنة واسياماتيا لمطمبة من ا ل المناركة ال اعمةأو عمت مستوى المدرسة وحاليم لممناركة

انتاابات ال صل

برامص الادمة العامة لممجتمع.

 ننر القا ة التعمم والت كير والبحث والنمو الجماع المستمر. تعد طريقة جديدة لمت كير تسم لجميع العاممين بالمدرسة بالعمل ك ريق وتوزيع ميامالقيادة وأدوارىا عمييم واتااد القرار الجماع .
ويتناول البرنامص الوطنت لتطوير مدارس التعميم العام  )7951أىمية مجتمعات
التعمم المينية لممعممين من ا ل النقاط التالية:
-تجريب استراتيجيات جديدة

موالف التعمم الماتم ة.

تو ير البيلة الداعمة لعمل المعممين وااصة الجدد منيم.مواجية التحديات التت لد تعوق تحقيق جودة اادا التدريس لممعممين.زيادة معدل الر ا الوظيوت
المعممين

وا بداع المين لدى المعممين.

و ما سبق يت

أىمية مجتمعات التعمم المينية سوا لمط ب أو

أنيا تحقق بيلة آمنة ومريحة ونجاحا أ

وامجتماعية والناصية .

النواحت ااكاديمية

ل

 أٍداف دلتنعات التعله املَيية.
لمجتمعات التعمم المينية العديد من ااىداف الت تسع إلت تحقيقيا حيث ينثير كث
مثثن دو ثثور؛ ودو ثثو؛ وايكثثر؛ ومثثان

 )497 :7959إلثثت أن مجتمثثع الثثتعمم المينثثت ييثثتم

بتحقيثثق العديثثد مثثن ااىثثداف منيثثا  :تييلثثة كا ثثة الظثثروف الت ث تسثثم اع ثثا المجتمثثع
المدرس ث بثثأن يكون ثوا أكالثثر ميثثارة ث مينثثتيم إن ثراك المعممثثين ث

ثثمان الو ثثوح يمثثا

يتعمثثق بمثثا يجثثب عمثثت الطث ب تعممثثو بالتحديثثد ويكونثثون لثثادرين عمثثت القيثثام بثثو زيثثادة يثثم
المعممين لكي ية تقويم الطث ب والمعيثار الثذى يسثتادم ث الحكثم عمثت جثودة عمثل الطث ب
كما تزود المعممين بالم حظات المستمرة حول تقدم كثل طالثب وتوجثد أنظمثة دعثم ل ثمان
حصول الط ب عمت ولت ودعم إ ا يين اارج الحصص النظامية وأالنا اليوم الدراس .
وتنثثير بعثثض امدبيثثات كثثوكس وموري )44 :7992

;(2012:2) Bartton

 Stepanekإلثثت أن مجتمعثثات الثثتعمم المينيثثة تسثثيم ث تحقيثثق العديثثد مثثن ااىثثداف
لممعممين ااصة منيا  :زيادة اعمية التثدريس وبنثا المعر ثة والابثرة لممعممثين مثن اث ل
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امستقصا التعاون تغييثر الممارسثات الحاليثة لممعممثين وتجريثب أ كثار وممارسثات جديثدة
تمكثثين المعممثثين متاثثاذىم اادوار القياديثثة زيثادة املتثزام برسثثالة وأىثثداف المدرسثثة والعمثثل
عمثت تحقيقيثا لمثة نثعور المعممثين بالعزلثة وامن صثال مثن اث ل الثتعمم الجمثاع

زيثثادة

التأمل والحماس العام بنأن عمميت التعميم والتعمم.
ويثثثري ناصثثثف  )771-774 :7957أن أىثثثداف مجتمعثثثات الثثثتعمم المينيثثثة تتمالثثثل
-:

 إصالح املدارض وتطويزٍا:حيثثث ييثثدف مجتمثثع الثثتعمم المين ث إلثثت تحقيثثق ا ص ث ح المدرس ث وتطثثوير عمميثثة
التعمم وتتم عممية ا ص ح المدرس من اث ل التعمثيم ن سثو أو مثا يسثمت إصث ح التعمثيم
بالتعميم.

 إجياد بيئة مدرسية داعنة وذلفزة على التعله:إن نجاح المدرسة

بنا مجتمثع تعمثم مينث مرىثون بدرجثة كبيثرة بقثدرتيا عمثت بنثا

بيلثثة تعاونيثثة تتسثثم بالصثثدالة ومسثثاعدة العثثاممين بع ثثيم الثثبعض ث جثثو يسثثوده الالقثثة
والمساواة والتعاون والروح الودية.

 تينية الشعور بالشدصية اجلناعية:تعتمد مجتمعات التعمم عمثت منثاخ عمثل جمثاع يتسثم بالتواصثل المن ثت والمنثاركة
ث صثثنع القثرار وال يثثم المنثثترك والعمثثل القثثالم عمثثت ال ثثرق التعاونيثثة بحيثثث تتحثثدد ليمثثة
ال رد بقدر ما يقوم بثو مثع جماعتثو و ريثق العمثل الثذي ينتمث إليثو ممثا يثنعكس عمثت تعمثم
الط ب وبنا الناصية الجماعية .

تينية خربات الطالب واملعلنني ومَاراتَه:حيث م يقتصثر مجتمثع الثتعمم المينث عمثت تنميثة الميثارات والابثرات التعميميثة وحثدىا
ولكنو إلت جانب ذلك ييدف إلت تنمية الابرات امجتماعية وااكاديمية والمينية.
ويمكثثن تقسثثيم ااىثثداف التثث تسثثع إلثثت تحقيقيثثا مجتمعثثات الثثتعمم بجانثثب اثثاص
بأع ثثا المجتمثثع المدرس ث بنثثكل اثثاص أو عمثثت مسثثتوى المدرسثثة بنثثكل عثثام نجثثم
 )522 : 7952و ق ما يم :
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 Oفينا يتعلل بأعضاء اجملتنع املدرسي :
 زيادة سرعة استجابة المعممين لممستجدات و تحديث معار يم باستمرار . تعميثثق ممارسثثات التعمثثيم مثثن ا ث ل تطبيثثق و تجريثثب اسثثتراتيجيات محثثددة ث موالثثفماتم ة .
 توليد ال ر يات الجديدة لتطوير العمل و ااتبارىا. -زيادة الر ا الوظي

و ا بداع

المينة.

 -تو ير البيلة الداعمة وا سناد لممستجدين.

 Oفينا يتعلل باملدرسة .
مواجية التحديات الت تعوق عمل المدرسة ب اعمية .معالجة المنك ت المستعصية و المزمنة.التحول إل مؤسسة تعمم عال النوعية لجميع منسوبييا.وت

و ما سبق يت

أن لمجتمعات التعمم المينية العديد من ااىداف سوا

عمت مستوى الط ب أو المعممين أو المدرسة حيث تسعت إلت تحقيق تعمم أ

ل وأكالر

جودة لمط ب من ا ل ت اعل وتنارك المعممين بع يم مع بعض كما تسع إلت تطوير
واص ح المدرسة بنكل عام من ا ل تكوين بيلة داعمة ومح زة لمتعمم بما يسيم
التطوير المين لممعممين وتطوير العممية التعميمية.

خصائص دلتنعات التعله املَيية.
لمجتمع الثتعمم المينث مجموعثة مثن الاصثالص التث تميثزه عثن غيثره مثن المجتمعثات
اااثثرى حيثثث ينثثير النبثثوي  )22 :7998بثثأن المنظمثثة المتعممثثة مجتمثثع الثثتعمم) يتميثثز
بأنثثو مجتمثثع يتنبثثأ بالمنثثك ت المسثثتقبمية -ييثثتم بالبيلثثة الاارجيثثة -يبحثثث عثثن التحسثثين
والتطثثوير باسثثتمرار-يكثثا ئ ويعثثزز النمثثو والمبثثادرة وامبتكثثار -تحديثثد الوظثثالف وينثثجع عمثثت
امستكناف والمبادرة والمناركة

المعمومات.

وينثثير دي كثثورت؛ و يرنثثا يل  )615 :7997أن الاصثثالص والسثثمات ااساسثثية
اي مجتمع من مجتمعات الثتعمم تتحثدد ث التثال  :امعتثراف بثالتعمم كننثاط مسثتمر طثوال
الحياة تحمل المتعممين المسلولية عن تقثدميم إجث ار التقيثيم بحيثث يسثتيدف تأكيثد التقثدم
بثثثدم مثثثن إلثثثرار ال نثثثل التسثثثميم عمثثثت لثثثدم المسثثثاواة بالك ثثثا ة والمقثثثدرة الناصثثثية والقثثثيم
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المنثثتركة وروح ال ريثثق جنبثثا إلثثت جنثثب مثثع السثثع نحثثو المعر ثثة الثثتعمم كمنثثاركة بثثين
الطث ب والمعممثين وأوليثا اامثثور وأربثاب العمثل والمجتمثع مثثن حيثث عمميثم وتعثاونيم مثثع
بع يم البعض.
و ثثت إطثثار مجتمثثع الثثتعمم لمييلثثة التدريسثثية ينثثير كثثوكس وموري -16 :7992
 )12إلت أن ىناك بعض الاصالص ال زم توا رىا منيا -:
 اامان والالقة :حيث يجب أن يتو ر جوا ونعو ار باامن والالقة بين المناركين .الصراحة :حيث يمكن أن ينعر المناركون بحرية تقاسثم أ كثارىم وأحاسيسثيم دون اثوفأو عقاب .
امحترام :حيث يحتاج ااع ا إلت ا حساس بأنيم مو ع تقدير واحترام . التجاوب :حيث يجب أن يستجيب ااع ا المناركون باحترام لبع يم البعض .التعاون  :من ا ل التناور والمنالنة الجماعية ل ع ا المناركون بمجتمع التعمم . الثثربط :تتعثثزز نتثثالص الثثتعمم مثثن اثث ل ربثثط المسثثألة مو ثثع البحثثث الااصثثة بالجماعثثةبمجتمثثثع الثثثتعمم بتثثثدريس المنثثثاركين ومنثثثاىجيم والقثثثا تيم واىتمامثثثاتيم المينيثثثة وتجثثثاربيم
الحياتية .
 التحدي  :ينبغ ان تكون تولعات نوعية نتالص مجتمع التعمم مرت عة . امستمتاع  :يجب ان تت من امننطة رصا اجتماعية من اجل امبتياج والتماسك . روح الجماعثثة  :ينبغ ث لتقاسثثم مارجثثات ن ثواتص الثثتعمم أن يتولثثد امعت ثزاز بثثالن س والثثوملدى ااع ا .
التمكين  :حيث يكتسب المناركون من ا لو نظثرة جديثدة لثذواتيم واحساسثا جديثدا بالالقثةت لدراتيم .
وتنثثثير بعثثثض امدبيثثثات(DuFour;DuFour;Eaker;Many&Matttos,2016:11-
) 12دو ثثثثثور؛ ودو ثثثثثور؛ وايكثثثثثر؛ ومثثثثثان

)46-44 :7959

;(Dufour

)Eaker,1998:32أن مجتمع التعمم المين يتميز بمجموعة من الاصالص أىميا :

 الرتكيز على تعله كل الطالب وااللتزاو بُ:ويعثثد ذلثثك الجثثوىر الحقيق ث لمجتمثثع الثثتعمم عنثثدما تعمثثل المدرسثثة كمجتمثثع تعمثثم
مين

إن التربويين داال ىثذه المنظمثة يتبنثون مسثتويات عاليثة مثن الثتعمم لجميثع الطث ب
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عمثثت حثثد سثوا

وي ثثعون التزامثثات جماعيثثة تو ث مثثا سثثي عمو كثثل ع ثثو مثثن ااع ثثا

ويتعاونون يما بينيم لتحقيق ااىداف.

 الثكافة التعاوىية مع الرتكيز على التعله للحنيع :مجتمع التعمم المين يتكون من مجموعثات تعاونيثة يعمثل أع ثاؤىا بنثكل تبثادل
لتحقيثثق أىثثداف منثثتركة ومرتبطثثة بيثثدف الثثتعمم لمجميثثع والمجموعثثة ى ث المحثثرك الثثرليس
لمجتمع التعمم المين .

 التركيل اجلناعي ذول أفضل املنارسات والواقع احلالي :تنارط المجموعات بمجتمع التعمم المين
التدريس وأ

ل الممارسات

تحقيثق جمثاع حثول أ

ثل الممارسثات

التعمم كما أنيا تحقق حثول والعيثا الحثال بمثا ث ذلثك

الممارسات الحالية اع اليا بما يسيم من تطوير الميارات والقدرات لمجميع .

 التكيف ذشب العنل :التعله باملنارسة :ان أع ثثا مجتمثثع الثثتعمم المينثث يتكي ثثون حسثثب العمثثل يثثم يتحركثثون بسثثرعة لتحويثثل
التطمعات والطموحات إلت عمل والرؤي إلت والع ممموس وىم ي يمثون أن الثتعمم بالممارسثة
يطور المعارف لتصب أكالر عمقا والتزاما أكبثر مثن الثتعمم مثن اث ل القث ار ة أو امسثتماع أو
الت كير .

 االلتزاو بالترشً املشتنز :مثثن اامثثور المتأصثثمة ث مجتمثثع الثثتعمم المين ث القمثثق المسثثتمر مثثن الو ثثع ال ثراىن
والبحث المتواصل عن أ

ل السبل لتحقيق ااىداف وانجاز الغرض من المنظمة.

 التوجُ حنو حتكيل اليتائخ :وأايث ار ثثإن أع ثا مجتمثثع الثتعمم المينث يثدركون أن كثثل مثا يبذلونثثو مثن جيثثد ث
ىذه المجامت من تركيز عمت التعمم ال رق التعاونية التحقق الجماع

التوجثو نحثو العمثل

والتحسين المستمر يجب أن يقيم عمت أساس النتالص وليس النيات.
و ثت

ثثو مثثا سثبق يت ث أن مجتمعثثات الثثتعمم المينيثة تتميثثز بالبحثثث وامستقصثثا

المستمر عن امص ح والتطوير من ا ل امست ادة من ابرات امارين بحيث يتم تأسثيس
القا ة المسؤولية المنتركة لمجميع با

ا ة إلت إتاحثة ثرص الثتعمم أمثام جميثع ااع ثا
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وااطراف المعنية بالمدرسة وات اليم حول تحقيق ىدف منترك مثن اث ل العمثل الجمثاع
التعاون .

 مكومات وأسص دلتنعات التعله املَيية .
إن الجثثثوىر الحقيقثثث لمجتمثثثع الثثثتعمم المينثثث ىثثثو التركيثثثز عمثثثت تعمثثثم كثثثل الطثثث ب
واملت ثزام بثثو وتتعثثدد المقومثثات وااسثثس الداعمثثة لمجتمعثثات الثثتعمم المينيثثة ال اعمثثة ويمكثثن
تناول ذلك بن

من الت صيل عمت النحو التال -:

يثري سثينص

) (Sengeأن التحثول إلثت مجتمعثات تعمثم منظمثة متعممثة تتطمثب

وجود أ راد يتمتعون بالمرونة والتكيف وا بداع لذلك و ع نموذجاً لمجتمعات التعمم وأطمثق

عميثو" النظثام الاثامس أو "الثنظم المعر يثة الامثس ويت ثمن امسثة نظثم رليسثة وىث

النماذج العقمية -امتقان الناص  -الت كير النظم -الرؤيثة المنثتركة -الثتعمم ال ريقث )
تت اعثل يمثا بينيثا مثن أجثل إرسثا دعثالم مجتمعثات الثتعمم وىثذه اانظمثة الامثس تتثي
ا ثراد المجتمثع المدرسث
من تحين

التامث عثن ت كيثرىم التقميثدي النمثاذج العقميثة) بحيثث يكونثوا

التعامل ا تقان الناص ) ويسعون ل يم الطريقة الت تعمل بيا مجتمعثات

الثتعمم الت كيثر النظمث ) وينثكمون الاطثط التث يجمثع عمييثا اا ثراد الرؤيثة المنثتركة)
والتعمم بنكل جماع لتحقيق تمك ااىداف التعمم ال ريق ( ).(Senge,1990: 14
بينمثثثا ينثثثير تقريثثثر كثثث مثثثن

&Thomas

;Stoll

;McMahon

;Bolam

 Wallace,2005:8-9.إلت أن أىم مقومات وأسس مجتمعات التعمم المينية تتمالثل ث
تثثو ير رؤيثثة موحثثدة ولثثيم منثثتركة اع ثثا المجتمعثثات مسثثلولية جماعيثثة لثثتعمم الط ث ب
نثراكة دااميثثة تركثثز عمثثت الثثتعمم تعمثثم ثثردي وجمثثاع مسثثتمر استقصثثا وتأمثثل مثثن أجثثل
تطثثوير الممارسثثات ان تثثاح ون ثراكة وتنثثبيك ع ثثوية نثثاممة القثثة متبادلثثة واحت ثرام ودعثثم
ااع ا لبع يم .
وتنثثثثثثثثثثير بعثثثثثثثثثثض البحثثثثثثثثثثوث )(Oliver;Hipp,&Huffman,2003:65
)(Hord,1997:14-20و محمثثثثثثثثثثثثثثدين؛ وموسثثثثثثثثثثثثثث )61-64 :7952:
) (Stoll;Bolam;Mcmahon;Wallace &Thomas,2006:226إلت
أن مقومات واسس مجتمعثات الثتعمم المينيثة تتكثون مثن امسثة أبعثاد رليسثة وتبنتيثا معظثم
المدارس العامة ويمكن عر يا كالتال -:
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أ -القيادة الداعمة والمنتركة Leadership Shared and Supportive
ينثثير اادب التربثثوي إلثثت الثثدور الميثثم لمقيثثادة المدرسثثية ث بنثثا القا ثثة المدرسثثة
وتعزيز ليميا لذا إن لالد المدرسة وأسموبو يبدو نقطة انط ق جيدة لوصف ما تبثدو عميثو
ىذه المجتمعات التعميمية .
ب -ا بداع الجماع Creativity Collective
تقثثوم كثثرة مجتمعثثات الثثتعمم عمثثت توسثثيع الت كيثثر واطث ق سثراح ا بثثداع الجمثثاع لثثدى
اا ثراد ويرتكثثز ىثثذا العمثثل التعثثاون

ث حثوار تثثأممت حيثثث يثثدير المعممثثون محادالثثات حثثول

الط ب والتدريس والتعمم وتحديد الق ايا والمنك ت ذات الصمة.
ج -الرؤية والقيم المنتركة Vision and values Shared
وى بمالابة المنارة ث اتاثاذ القث اررات حثول التعمثيم والثتعمم ث المدرسثة بحيثث يجثب
أن يتنارك أع ا المجتمع المدرس

عممية و ع وصياغة رؤية وأىداف ولثيم منثتركة

ويمتزمون بيا.
د -الظروف الداعمة Cond1tions Supportive
وتصنف إلت ظروف بنرية وظثروف ماديثة لكثت تعمثل مجتمعثات الثتعمم بنثكل مالمثر
بد أن تكون الظروف المادية والص ات والقدرات البنرية ل نااص عمت النحو اامالل.
ىث -الممارسة الناصية المنتركة Practice Personal Shared
يتطمثثب مجتمثثع الثثتعمم المين ث الصثثحي

ثثت أب ثواب ال صثثول الدراسثثية و ثثت اطثثط

المناىص والكتب الدراسية وتن يذ وتاطيط الدرس بنكل تعاون
مراجعة سموك المعمم من لبل الزم

ىو المعيار ااساس

والحثوار الم تثوح حيثث يعثد
مجتمع التعمم المين .

وي ثثثيف دو ثثثور؛ وايكثثثر  )58 :7998إلثثثت المقومثثثات وااسثثثس السثثثابقة لتكثثثوين
مجتمثع تعمثم مينث

عثال بعثد سثادس وىثو التركيثز عمثت النتثالص وينثمل اادلثة عمثت تعمثم

الطث ب وتسثتادم ىثذه النتثالص لتوجيثو وتحسثين الممارسثات المينيثة الناصثية اع ثا
مجتمعات التعمم المينية ول ستجابة لمط ب الذين يحتاجون إلت تدال واال ار .

ومن أىم المتطمبات المينية المأمول تواجدىا لتحقيق ال عاليثة ث مجتمعثات الثتعمم
المعاصرة ااصمع

 )184-187 : 7951ومن الثم تحقيثق ا صث ح المدرسث المننثود

منيا -:
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المجتمع المدرس

-الرؤية والقيم الحاكمة

بحيث تت من وجود مبادئ ارنثادية معرو ثة

بالمدرسة مع وجود رؤية وا حة حول متطمبات التغيير بالمدرسة
المسثثلولية والقيثثادة الجماعيثثة مثثن ا ث ل ت ثوا ر نظريثثات ونمثثاذج عصثثرية ث القيثثادة مثثعالتأكيد عمت ممارسة ميارات التواصل ال عال مع أع ا المجتمع المدرس .
 الممارسات التعميميثة التأمميثة ث المنثاخ التعميمث مثن اث ل تثوا ر الممارسثات التعميميثةالداعمة لمتحسين المدرس مع توا ر أسس التاطيط لمتدريس ال عال .
 القا ة العمل التعثاون بثين أطثراف العمميثة التعميميثة مثن اث ل تنثوع الالقا ثات ال رعيثة ثتولع المنك ت المدرسية.

البيلة المدرسية مع استادام رق العمل

ترسيخ القا ة التنمية المينية المستدامة داال المجتمثع المدرسث مثن اث ل تعميثق م يثوممجتمع التعمم كآلية عالة

تحقيق التنمية المينية المستدامة داال المدرسة.

الثثتعمم الننثثط ث العمميثثة التعميميثثة مثثن اث ل تحديثثد أسثثس ومبثثادئ وأىثثداف محثثددة مثثنأننطة التعمم الننط

المجتمع المدرس .

ىناك مجموعة من اابعاد القالمة عم نموذج التعمم البنال لمجتمع الثتعمم المينث

ث

المدرسثثة عم ث النحثثو التثثال  :القيثثادة التنثثاركية الداعمثثة تنثثارك الممارسثثات و الاب ثرات
الرؤيثثة و القثثيم و القناعثثات المنثثتركة بنيثثة تنظيميثثة تثثو ر الولثثت والم ثوارد ال زمثثة الثثتعمم
الجمع ث لثثدعم تعمثثم الط ث ب ع لثثات عمثثل إيجابيثثة مبنيثثة عم ث الالقثثة وامىتمثثام وامحت ثرام
المتبادل نجم  )526 : 7952وتنكل الرؤية والقيم وااىثداف المنثتركة دااثل المثدارس
المحرك ااساس لعمل مجتمعات التعمم المينية.
يت ثثث مثثثن العثثثرض السثثثابق أن ىنثثثاك مجموعثثثة مثثثن الثثثدعالم وااسثثثس لتكثثثوين
مجتمعثثات تعمثثم مين ث

اعمثثة ومنيثثا وجثثود رؤيثثة ولثثيم وأىثثداف منثثتركة وليثثادة تنثثاركية

واعيثثة وداعمثثة منثثاركة الاب ثرات والتجثثارب والممارسثثات المينيثثة الناجحثثة القا ثثة العمثثل
الجماع التعاون ا بثداع

البحثث وامستقصثا الجمثاع

الظثروف التنظيميثة والبنثرية

إ ا ة إلت التركيز عمت القا ة التعمم المستمر .

 األدوار املتحددة للنعله .
يتسم العصر الحثال بالعديثد مثن التغيثرات والتحثديات المتسثارعة يثو عصثر الثورة
التعمم والمعر ة وتكنولوجيا امتصامت اليالمثة والتث أسث رت عثن دمت وا ثحة ث جميثع
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جوانثثب النظثثام التعميم ث مثثن حيثثث أىدا ثثو و مس ث تو وبرامجثثو اامثثر الثثذى يتطمثثب

ثثرورة

التكيف مع ىذه التغيرات المستمرة ويعثد المعمثم عصثب وأسثاس العمميثة التعميمثة والعنصثر
ال اعثثل ييثثا ومثثن الثثم عميثثو موالمثثة ىثثذه التغيثثرات ممثثا ي ثثرض تغيثث ار ثث أدواره وميامثثو
المنوطة بو .
ومثثن أبثثرز التحثثديات المرتبطثثة بالعمميثثة التعميميثثة ونظث ار لمتسثثارع المعر ث والتطثثوير
المستمر

العممية التربويثة تغيثر الم يثوم التقميثدي لمتعمثيم والمسثتند أساسثا إلثت التركيثز

عمت المعارف والصث وف الدراسثية واممتحانثات تحطثم الثنظم المركزيثة وجعثل المثدارس ىث
المسثلولة عثثن صثنع وادارة التغييثرات التربويثثة زيثادة عمميثثات ت ثويض السثثمطة لممسثثتويات
اادنثثت حيثثث يمكثثن لممجثثالس المدرسثثية ومثثن ا ث ل أع ثثاليا مثثن الوحثثدات المحميثثة ومثثن
داال المدرسة ن سيا تحديد السياسات وو ع امسثتراتيجيات وتثو ير التمويثل الث زم وتقثويم
ومراجعة البرامص الت تقوم بيا المدرسة النبوي. )599 :7998:
وعط ا عمت ما سبق يت
ث

أىميثة اادوار المتجثددة لممعمثم وتغييثر أدواره التقميديثة

ثثو امتجاىثثات الحديالثثة يبثثرز الثثدور التثثأمم لممعمثثم حيثثث ينثثير إلثثت لثثدرة المعمثثم

عمت الت كير بطريقة ابتكارية الدور التأمم مدال حديث لمتطوير المين ييدف إلثت إيجثاد
معممثثين عمميثثين يراجعثثون وي حصثثون وينتقثثدون عمميثثم ويقيمثثون ذاتيثثم ثثالمعمم بنثثا عمثثت
ذلك يمارس عممو من ناحية ومن ناحية أاثري يثت حص عممثو وسثموكو كمثا لثو كثان محكمثا
محايدا أو مناىدا بين الجميور عطية .)771 :7959
كمثثا توصثثمت دراسثثة العتيب ث
و متطمبات مدرسة المستقبل

 )7958ألثثت أن ىنثثاك العديثثد مثثن اادوار لممعمثثم ث
الجانب التربثوي منيثا دوره ث مراعثاة ال ثروق ال رديثة

لمط ب ودوره

تنمية القيم وامتجاىات والميول لثدي الطث ب ودوره ث تييلثة الطالثب

لعالم الغد ودوره

تطوير ذاتو ودوره كمح ز لممبدعين والموىثوبين دوره كميسثر ومثدير

لممعر ثثثة ودوره كمسثثثلول عثثثن النمثثثو المتكامثثثل لمطثثث ب دوره كمقثثثوم ادا الطثثث ب دوره
كماتص تكنولوج .
ويمكن بمورة اادوار المتعددة المطالب بيا معمم القرن الواحد والعنرين يما يثأت :
دوره كمعمم لمت كير ومدرب عمت مياراتثو دوره كماطثط لمتعمثيم ومثنظم لابثرات الثتعمم دوره
كمدير لبيلة التعميم وعممية التعمم دوره كباحث تربوي دوره كمح ز لممتعممثين عمثت الثتعمم
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دوره كتكنولوج

ن

عالم تقنيات التربية دوره كمؤلف مقررات دراسثية وكمصثمم بثرامص

تعميميثثثة دوره كمرنثثثد اجتمثثثاع يعمثثثل عمثثثت إدمثثثاج المتعممثثثين الصثثثغار ثثث عثثثالم الكبثثثار
ومساعدتيم عمت التكيف مع التغير ومواجيتو دوره كمقوم نجازات المتعممين الصثغار ث
عالم الكبار ومساعدتيم عمت التكيف مع التغير ومواجيتو دوره كمقثوم نجثازات المتعممثين
التعميميثثة دوره كجثثامع معمومثثات لب ثرامص الحاسثثب اآلل ث

دوره كرالثثد اجتمثثاع يعمثثل عمثثت

إصثث ح المجتمثثع وتر يثثو الحيثثثاة امجتماعيثثة يثثو دوره كمالقثثف يعمثثثل عمثثت ترليثثة القا يثثثة
المجتمثثع ومواجيثثة الغثثزو الالقثثا
وجسدا دوره

دوره كمثثرب يعمثثل عمثثت تنميثثة المتعممثثين عق ث وروحثثا

تحويل التعميم النمط المغمق إلت التعميم الم توح دوره

تحويثل التعمثيم

من تعميم لمجميع والتعميم الجماع إلثت التعمثيم لكثل ثرد والثتعمم الم ثرد دوره ث امسثت ادة
مثن تكنولوجيثا التعمثيم المعاصثرة ودمجيثا ث العمميثة التعميميثة

مريحيثل -7956:515

.)517
وينثثثير النبثثثوي  )571 :7998أن المعمثثثم ثثث مدرسثثثة مجتمعثثثات الثثثتعمم عميثثثو أن
يصثثب معمثثم مجتمثثع يمتمثثك امتجاىثثات والمعتقثثدات والميثثارات الت ث تمكنثثو مثثن النجثثاح ث
ميمثثة جديثثدة غيثثر تقميديثثة ثثالمعمم ث المدرسثثة كمجتمثثع تعمثثم لثثو أدوار متعثثددة وماتم ثثة
منيا دوره باحالا ومت ك ار وميس ار لمتعمم ومرندا كما يتمالل دور المعمثم ث تحويثل المدرسثة
إلت مجتمع تعمم مين من ا ل عثدة نقثاط منيثا تنثجيع المتعممثين عمثت العمثل ث

ثروق

تعاونيثثة وجعثثل ذلثثك أساسثثا لمثثتعمم تثثو ير بيلثثة صث ية تحتثثرم ييثثا اا كثثار وحريثثة التعبيثثر
عنيثثثا وتنثثثجع المزيثثثد منيثثثا وكثثثذلك تثثثو ير ال ثثثرص المناسثثثبة لممتعممثثثين لمقيثثثام بالمبثثثادأة
والمبادرة و ع تولعات عالية لممتعممين التركيز عمثت النتثالص تغييثر النظثرة حثول التقيثيم
بحيثثث يكثثون بناليثثا يحثثدد جوانثثب القثثوة لثثدى المثثتعمم والجوانثثب الت ث حاجثثة إلثثت تحسثثين
وو ثثثثع اطثثثثة لتحسثثثثينيا وكثثثثذلك اسثثثثتادام أدوات تقيثثثثيم جديثثثثدة لتحقيثثثثق ذلثثثثك حيثثثثدر
المصيمح

.)11 :7996

ويؤكثثد ك ث مثثن د ور؛ود ور؛وايكر؛ومثثان  )786-781 : 7959أن ىنثثاك العديثثد
من التحومت

أدوار المعمم بمجتمعات التعمم المينية منيا التحول

عمل المعممثين مثن

العمل عمت ان راد إلثت العمثل ث مجموعثات ومثن لث اررات تتاثذ عمثت أسثاس المثزاج ال ثردي
إلثثت ل ث اررات تتاثثذ بنثثكل جمثثاع مثثن اث ل بنثثا معر ثثة منثثتركة ا
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التركيز عمت التدريس إلت التركيز عمت التعمم ومن التأكد عمت ما تم تدريسو إلثت ترسثيخ مثا
يمو الط ب .
ويت ثثث ممثثثا سثثثبق أن ىنثثثاك حاجثثثة ماسثثثة لتطثثثوير أدوار المعمثثثم بمثثثا يتناسثثثب مثثثع
التغيرات والتحثومت التث تنثيدىا المجتمعثات مثم يعثد المعمثم ىثو النالثل لممعر ثة والمصثدر
الوحيد ليا بثل أصثب موجيثا ومنثاركا وميسث ار ليثا ومثن دون نثك سثيظل المعمثم العنصثر
ال اعل والمحرك

نجاح اانظمة التعميميثة لثذا تثول اانظمثة التعميميثة ث جميثع الثدول

العناية وامىتمام بو وتطويره مينيا .

 اإلطار امليداىي للبرث .
ت ثثمن امطثثار الميثثدان لمبحثثث الحثثال وصثثف عينثثة البحثثث وأدوات ثو وااسثثاليب
ا حصثثالية المسثثتادمة وعثثرض نتثثالص تطبيثثق جثثومت دل ثثاي الال الثثة ويمكثثن عثثرض ذلثثك
ت صيميا عمت النحو التال -:

 عيية البرث :
تثم ااتيثار عينثة البحثث بطريقثة عمديثة لصثدية حيثث بمث عثددىا  ) 72أسثثتاذا
ابير تربوي) من أصل  )44ابي ار من كميات التربية الماتم ة ممحق  )5ولثد روعث
ااتيار العينة تميزىم العمم

ث

حقول ااتصاصاتيم وعمميثم واىتمثاميم بمجتمعثات الثتعمم

المينيثثة س ثوا مثثن اث ل بحثواليم أو كتابثثاتيم أو إنث ار يم عمثثت طمبثثة الدراسثثات العميثثا أو
تدريسثثيم لممقثثرر بمرحمثثة الثثدكتوراه كمثثا روع ث تنثثوع تاصصثثاتيم مثثا بثثين أصثثول التربيثثة
والتاطثثيط التربثثوي وا دارة التربويثثة والمنثثاىص وطثثرق التثثدريس بمثثا يتناسثثب مثثع طبيعثثة
مو وع البحث وى المعايير الت توص بيا اادبيات التربوية.

 أدوات البرث .
اعتمد البحث عمت اادوات التالية:-
 المقثاب ت الم توحثة مثع بعثض أسثاتذة التربيثة الابث ار بالمجثال لمسثاعدة الباحثث ثو ع محاور لمقالمة المبدلية ادوار المعمم المستقبمية
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امستبانة بنوعييا المغمق والم توح والت طبقت عمثت عينثة البحثث الماتثارة مثن أسثاتذةالتربية الاب ار و ق أسموب دل اي .

 األساليب اإلذصائية .
تم استادام ااساليب ا حصثالية المتمالمثة بثالتك اررات والمتوسثطات الحسثابية والنسثب
البحث الحثال

الملوية لمموا قة

كمثا تثم امعتمثاد ث ت سثير نتثالص التحميثل امحصثال

عمت المعيار التال -:
عذٔل ( )1يؾكبد انؾكى عهٗ يٕافقخ خجشاء انزشثٛخ انًشبسك ٍٛثغٕالد دنفب٘ عهٗ
األدٔاس انًغزقجهٛخ نهًعهى ف ٙضٕء يغزًعبد انزعهى انًُٓٛخ
انًزٕعط انؾغبث ٙنهجُذ
أقم يٍ 16.1
يٍ  16.1ألقم يٍ 46.2
يٍ  46.2فأكضش

ويت

دسعخ انًٕافقخ
ضعٛفخ
يزٕعطخ
عبنٛخ

من ا ل الجدول السابق ما يم :

 إذا كان متوسط امستجابات بين  )7.41-4إن درجة موا قة اب ار التربية عمت أىميثةىذا البند عالية وبالتال يتبنثت الباحثث ىثذا البنثد كثدور مسثتقبم لممعمثم بمجتمعثات الثتعمم
المينية دون الحاجة عادتو لماب ار مرة أاري.
 إذا كان متوسط امستجابات بثين  )5.62-7.44ثإن درجثة موا قثة ابث ار التربيثة عمثتأىميثثة ىثثذا البنثثد متوسثثطة وىثثذا يتطمثثب إعادتثثو إلثثت الاب ث ار

ث الجولثثة الالالالثثة لتحديثثد

المولف النيال .
 إذا تكثثرر حصثثول البنثثد عمثثت متوسثثط اسثثتجابة بثثين  )5.62-7.44ث الجولثثة الالالالثثةيستبعد ىذا البند بنكل نيال من امستبانة .
 إذا كثثان متوسثثط امسثثتجابات ألثثل مثثن  )5.62ثثإن درجثثة موا قثثة اب ث ار التربيثثة عمثثتأىمية ىذا البند منا

ة وبالتال يتم اسثتبعاده دون الحاجثة إلثت إعادتثو إلثت الابث ار مثرة

أاري بالجولة الالالالة.
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 ىتائخ البرث :
لإلجابثثة عثثن السثؤال الالثثانت لمبحثثث وىثثو مثثا اادوار المسثثتقبمية لمعمثثم التعمثثيم العثثام
و مجتمعات التعمم المينية من وجية نظر اب ار التربية ؟ تم التوصثل ليثذه القالمثة
و ق أسموب دل اي من ا ل ال ث جومت حتت الوصول إلت ات اق بثين الابث ار التربثويين
وذلك و ق ا ج ار ات اآلتية:
أ .نتالص استبانة الجولة ااولت :ال ترة من  7957/4/52حتت  7957/4/49م.
ىد ت استبانة الجولة ااولت إلت الحصول عمت آ ار الاب ار التربثويين وتصثوراتيم
يما يتصل باادوار المستقبمية لممعمم ث

ثو مجتمعثات الثتعمم المينيثة ولثد تثم تصثميم

امسثثتبانة ااولثثت و ثثق نمثثوذج امسثثتبانة الم توحثثة التث تتثثي لمابث ار التربثثويين المنثثاركين
التعبير عن آراليثم بحريثة ودون ليثود يمثا تنثبو حالثة العصثف الثذىن ال ثردي لكثل ابيثر
عمت حدة .
ولثثد انثثتممت امسثثتبانة ااولثثت عمثثت جثثزليين رليسثثيين الجثثز ااول ت ثثمن اطثثاب
لمابيثثر التربثثوي المنثثارك ب ثو تعري ثثا بيثثدف البحثثث الحثثال

كمثثا ت ثثمن تو ثثيحا لم يثثوم

مجتمعثثات الثثتعمم المينيثثة واصالصثثيا وأبعادىثثا الرليسثثة إ ثثا ة لبيانثثات الابيثثر التربثثوي
المنثثارك كمثثا ت ثثمن الجثثز الالثثان مثثن امسثثتبانة  )6أسثثلمة م توحثثة تعبثثر عثثن الثثدور
المسثثثتقبم لممعمثثثم ثثث

ثثثو مجتمعثثثات الثثثتعمم المينيثثثة ودور المعمثثثم المسثثثتقبم بيثثثا

ممحق.)7
ولثثد تثثم اسثثتادم ااسثثموب المبانثثر ث جمثثع المعمومثثات سثوا مثثن اث ل امتصثثال
الناصث

أو مقابمثثة بعثثض الابث ار المنثثاركين إ ثثا ة ل سثثموب غيثثر المبانثثر مثثع أ ثراد

عينثثة البحثثث عبثثر وسثثالل التقنيثثة الحديالثثة مثثن اثث ل وسثثالل التواصثثل ا لكترون ث سثثوا
الماسثثثثثثثثثثنجر الواتس أب أو البريثثثثثثثثثثد ا لكترونثثثثثثثثثث

ا يمثثثثثثثثثثو أو رابثثثثثثثثثثط امسثثثثثثثثثثتبانة

 https://forms.gle/MC5UfVXY7iJForyH7وأظيرت نتثالص اسثتبانة الجولثة ااولثت
من ا ل جمع وتصنيف استجابات  )72ابي ار تربويا من أصل  )44ابيث ار عمثت )18
بندا و  )6أبعاد رليسة تمالل أدوار المعمم المستقبمية

و مجتمعات التعمم المينية .

ب .نتالص استبانة الجولة الالانية :ال ترة من 7957/1/5م حتت  7957/1/54م .
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ث

ثثو نتثثالص اسثثتبانة الجولثثة ااولثثت تثثم بنثثا اسثثتبانة الجولثثة الالانيثثة والتثث

انثثتممت عمثثت  )18بنثثدا و  )6أبعثثاد رليسثثة ممحثثق  )4تمالثثل أدوار المعمثثم المسثثتقبمية ث
ثثو مجتمعثثات الثثتعمم المينيثثة حيثثث ت ثثمن البعثثد ااول المتعمثثق بتطثثوير الرؤيثثة والقثثيم
المنثثتركة عمثثت  )7أدوار لممعمثثم بينمثثا انثثتمل البعثثد الالثثان والاثثاص بالقيثثادة التنثثاركية
الداعمثثة عمثثثت  )59أدوار لممعمثثم واحتثثثوي البعثثد الالالثثثث المتعمثثق بالممارسثثثات والابثثثرات
الناصثثثثية المنثثثثتركة عمثثثثت  )59أدوار لممعمثثثثم وانثثثثتمل البعثثثثد الرابثثثثع الاثثثثاص بالبحثثثثث
وامستقصثثثا الجمثثثاع عمثثثت  )59أدوار لممعمثثثم بينمثثثا احتثثثوي البعثثثد الاثثثامس المتعمثثثق
بالتعمم الجماع وا بداع عمت  )7أدوار لممعمم وت من البعد السثادس الاثاص بثالتركيز
عمت التعمم عمت  )59أدوارا.
ولد تم استادم ااسثموب المبانثر وغيثر المبانثر مثع أ ثراد عينثة البحثث الماتثارة مثن
الابثثث ار التربثثثويين المنثثثاركين بجثثثومت دل ثثث والبثثثال عثثثددىم  )72منثثثاركا عبثثثر وسثثثالل
التقنيثثثثثثثثثة الحديالثثثثثثثثثة المثثثثثثثثثذكورة سثثثثثثثثثابقا ومثثثثثثثثثن اثثثثثثثثث ل الثثثثثثثثثرابط التثثثثثثثثثال ل سثثثثثثثثثتبانة
https://forms.gle/a4ChXfiR6dzLuqna8

وتثثثثم حسثثثثاب المتوسثثثثطات الحسثثثثابية

والنسب الوزنية لمموا قة مستجابات عينة البحثث لبنثود أبعثاد امسثتبانة كانثت النتثالص كمثا
ى مو حة

التال -:

 البعد األول :تطويز الزؤية والكيه املشرتكة
جثثا ت تصثثورات الابث ار التربثثويين لث دوار المسثثتقبمية لمعمثثم التعمثثيم العثثام ث

ثثو

مجتمعثثات الثثتعمم المينيثثة والمتعمقثثة ببعثثد تطثثوير الرؤيثثة والقثثيم المنثثتركة عمثثت النحثثو
التال :
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عذٔل (َ )4زبئظ انزؾهٛم اإلؽصبئ ٙنألدٔاس انًغزقجهٛخ نهًعهى ف ٙانجعذ األٔل نًغزًعبد انزعهى
انًُٓٛخ
دسعخ
انُغجخ
انًزٕعط
انجعذ األٔل  :رطٕٚش انشؤٚخ ٔانقٛى انًشزشكخ
و
انًٕافقخ
انٕصَٛخ
انٕصَٙ
األدٔاس انًزٕقعخ نهًعهى
نهًٕافقخ
كجٛشح
133633
ٚ 1خطط يع صيالئّ يعبنى سؤٚخ يشتزشكخ نًغتزقجم
.633
%
انًذسعخ 6
كجٛشح
133633
ٚ 4قزتتتتشػ تنٛتتتتبد ٔعتتتتجم نزفعٛتتتتم سؤٚتتتتخ انًذسعتتتتخ
.633
%
ٔسعبنزٓب ٔخططٓب6
كجٛشح
ٚ .تتتتشثط ثتتتت ٍٛاألْتتتتذاو انزذسٚغتتتتٛخ ٔثتتتت ٍٛسؤٚتتتتخ
46..
%.167.
انًذسعخ ٔأْذافٓب 6
يزٕعطخ
ٚ 2ؾذد أْذافب رشثط ث ٍٛانًذسعخ ٔانًغزًع ٔانجٛئتخ
%1.6.3
4617
انًؾٛطخ 6
كجٛشح
ٚ 7شبسك صيالءِ فٔ ٙضع سؤٚتخ يشتزشكخ نزؾغتٍٛ
46..
%.167.
األداء انزذسٚغ6 ٙ
كجٛشح
ٚ .غتتتتتبْى فتتتتت ٙرؾذٚتتتتتذ فتتتتتش رؾقٛتتتتت األْتتتتتذاو
46..
%.167.
االعزشارٛغٛخ نهًذسعخ6
كجٛشح
133633
ُٚ 1تتتبقع يتتتع فالثتتتّ سؤٚتتتخ انًإعغتتتخ انزعهًٛٛتتتخ
.633
%
ٔسعبنزٓب6
كجٛشح
ٚ 8شتتبسك فتتٔ ٙضتتع يعتتبٛٚش نزقتتٕٚى سؤٚتتخ انًذسعتتخ
46..
%.8611
ٔسعبنزٓب6
ضعٛفخ
%22622
16..
ٚ .هزضو ثأخالقٛبد يُٓخ انزذسٚظ ٔيجبدئٓب6

يت

من الجدول السابق أن -:

 oىنثثاك  )2أدوار مسثثتقبمية لممعمثثم و قثثا لتصثثورات الاب ث ار التربثثويين ث البعثثد ااول
لمجتمعثثات الثثتعمم المينيثثة والمتعمثثق بتطثثوير الرؤيثثة والقثثيم المنثثتركة حيثثث جثثا ت
بمتوسثثطات اسثثتجابة أعمثثت مثثن المعيثثار المقبثثول وتراوحثثت مثثا بثثين )4.99-7.74
والنسثثثب الوزنيثثثة لمموا قثثثة مثثثا بثثثين  )%599.99-72.14ممثثثا يثثثدل عمثثثت ات ثثثاق
الاب ار ولبوليم ليذه اادوار بدرجة كبيرة.
 oتصثورات الابث ار التربثثويين لث دوار المسثثتقبمية لممعمثم ث البنثثد  )1جثا ت بمتوسثثط
اسثثثثثتجابة  )7.51ونسثثثثثبة موا قثثثثثة  )%26.69أي أن درجثثثثثة الموا قثثثثثة عميثثثثثو
متوسثطة وو قثثا لمعيثثار الحكثثم ثثإن ىثثذا يتطمثثب إعثثادة البنثثد إلثثت الابث ار

ث الجولثثة

الالالالة لتحديد المولف النيال .
 oتصثورات الابث ار التربثثويين لث دوار المسثثتقبمية لممعمثم ث البنثثد  )7جثا ت بمتوسثثط
اسثثثثثتجابة  )5.44ونسثثثثثبة موا قثثثثثة  )%11.11أي أن درجثثثثثة الموا قثثثثثة عميثثثثثو
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منا

ثثة وو قثثا لمعيثثار الحكثثم ثثإن ىثثذا يتطمثثب اسثثتبعاده تمامثثا دون الحاجثثة إلثثت

إعادتو إلت الاب ار مرة أاري بالجولة الالالالة.

 البعد الثاىي :الكيادة التشاركية الداعنة .
جثثا ت تصثثورات الابث ار التربثثويين لث دوار المسثثتقبمية لمعمثثم التعمثثيم العثثام ث

ثثو

مجتمعات التعمم المينية والمتعمقة ببعد القيادة التناركية الداعمة عمت النحو التال :
عتتذٔل (َ ).زتتبئظ انزؾهٛتتم اإلؽصتتبئ ٙنتتألدٔاس انًغتتزقجهٛخ نهًعهتتى فتت ٙانجعتتذ انضتتبَ ٙنًغزًعتتبد انتتزعهى
انًُٓٛخ
انُغتتتتتتتتتتتتتتتتتتجخ دسعتتتتتتتتتتتتتخ
انًزٕعط
انقٛبدح انزشبسكٛخ انذاعًخ
و
انٕصَٛتتتتتتتتتتتتتتتتخ انًٕافقخ
األدٔاس انًزٕقعخ نهًعهى
نهًٕافقخ
انٕصَٙ
كجٛشح
ٚغتتتبْى فتتت ٙانزٕ تتتم انتتتٗ ؽهتتتٕل فعبنتتتخ نتتتجع
1
%.167.
46..
انقضبٚب نهًشكالد انًذسعٛخ6
كجٛشح
ٚشبسك ف ٙارخبر انقشاساد انز ٙرزف يتع انشؤٚتخ
4
%133633
.633
انًذسعٛخ انًشزشكخ
يزٕعطخ
ٚغتتتبْى فتتت ٙركتتتٕ ٍٚعالقتتتبد ئَغتتتبَٛخ كتتتبالؽزشاو
.
%1.672
46.3
ٔانضقخ انًزجبدنخ6
كجٛشح
%.8611
ٚقجم رفٕ ٚانصالؽٛبد يٍ قجم يذٚش انًذسعخ 46.. 6
2
كجٛشح
ٚؾفتتتض انطتتتالة عهتتتٗ ارختتتبر انقتتتشاساد انغتتتهًٛخ
7
%.167.
46..
ثبنقضبٚب انز ٙرخصٓى6
كجٛشح
ٚشغع أٔنٛتبء األيتٕس عهتٗ رؾًتم يغتئٕنٛخ رعهتٛى
.
%..6.3
468.
أثُبئٓى 6
كجٛشح
ُٚغتتتتض انًٓتتتتبو االداسٚتتتتخ انًفٕضتتتتخ نتتتتّ ثكفتتتتبءح
1
%133633
.633
ٔفعبنٛخ6
كجٛشح
ٚغزطٛع عًع انجٛبَبد ٔانًعهٕيتبد نصتُع ٔارختبر
8
%..6.3
468.
انقشاس6
كجٛشح
ٚزؾًم انًغئٕنٛخ انًشزشكخ نزؾغت ٍٛفتشت رقتذو
.
%.8611
46..
انطالة6
يزٕعطخ
ٚ 13شتتتتتبسك فتتتتت ٙرقتتتتتذٚى يقزشؽتتتتتبد نزطتتتتتٕٚش األداء
%..612
4631
ٔرؾغُّٛ

يت

من الجدول السابق أن:

 oىنثثاك  )8أدوار مسثثتقبمية لممعمثثم و قثثا لتصثثورات الاب ث ار التربثثويين ث البعثثد الالثثان
لمجتمعثثثات الثثثثتعمم المينيثثثثة والمتعمثثثق بالقيثثثثادة التنثثثثاركية الداعمثثثة حيثثثثث جثثثثا ت
بمتوسثثطات اسثثتجابة أعمثثت مثثن المعيثثار المقبثثول وتراوحثثت مثثا بثثين )4.99-7.74
والنسب الوزنية لمموا قة ما بين  )%599.99-76.49مما يدل عمت ات اق الابث ار
ولبوليم ليذه اادوار بدرجة عالية .
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 oتصثثورات الاب ث ار التربثثويين ل ث دوار المسثثتقبمية لممعمثثم ث البنثثدين  )59 4جثثا ت
بمتوسثثثط اسثثثتجابة  )7.49 7.92ونسثثثبت موا قثثثة  )26.11-%67.51عمثثثت
الترتيب أي أن درجة الموا قة عمييما متوسطة وو قا لمعيار الحكم إن ىذا يتطمثب
إعادة البندين إلت الاب ار

الجولة الالالالة لتحديد المولف النيال .

 البعد الثالث :مشاركة اخلربات والتحارب الشدصية .
جثثا ت تصثثورات الابث ار التربثثويين لث دوار المسثثتقبمية لمعمثثم التعمثثيم العثثام ث

ثثو

مجتمعات التعمم المينية والمتعمقة ببعد مناركة الابرات والتجارب الناصية عمت النحثو
التال :
عذٔل (َ )2زبئظ انزؾهٛم اإلؽصبئ ٙنألدٔاس انًغزقجهٛخ نهًعهى ف ٙانجعذ انضبنش نًغزًعبد انزعهى
انًُٓٛخ
دسعخ
انًزٕعط انُغجخ انٕصَٛخ
يشبسكخ انخجشاد ٔانزغبسة انشخصٛخ
و
انًٕافقخ
نهًٕافقخ
انٕصَٙ
األدٔاس انًزٕقعخ نهًعهى
يزٕعطخ
ٚ 1ؾشت عهٗ ؽضٕس َذٔاد ٔنقبءاد ؽٕل انًًبسعتبد
%136.1
4611
انًُٓٛخ نهًعهً6ٍٛ
كجٛشح
%133633
.633
ٚ 4شبسك صيالءِ انزغبسة انُبعؾخ نالعزفبدح يُٓب 6
كجٛشح
ٚ .طهتتتع صيالئتتتّ عهتتتٗ أعًتتتبل انطتتتالة نزطتتتٕٚش عًهٛزتتتٙ
%.8611
46..
انزعهٛى ٔانزعهى
كجٛشح
ٚ 2شبسك صيالئّ انزغبسة غٛش انُبعؾتخ نالعتزفبدح يُٓتب
%.167.
46..
6
كجٛشح
ٚ 7طهتتتتع صيالئتتتتّ عهتتتتٗ أعتتتتبنٛت انزخطتتتتٛط ٔانزتتتتذسٚظ
%.8611
46..
ٔانزقٕٚى انزًٚ ٙبسعٓب
كجٛشح
ٚ .قتتذو انزيزٚتتخ انشاععتتخ انٕفٛتتخ فًٛتتب ٚزعه ت ثًًبسعتتزّ
%.167.
46..
انًُٓٛخ 6
يزٕعطخ
%14682
461.
ٚ 1غبْى فَ ٙشش صقبفخ انزعهى يذ٘ انؾٛبح ث ٍٛانضيالء6
كجٛشح
ٚ 8زجبدل انخجشاد يع يعهً ٙانًذاسط األخشٖ يٍ ختالل
%133633
.633
انضٚبساد ٔانهقبءاد6
كجٛشح
ٚ .شتتتبسك انتتتذسٔط انًُٕرعٛتتتخ يتتتع صيتتتالء انزخصتتت
%133633
.633
انٕاؽذ6
كجٛشح
ٚ 13زجتتتبدل األفكتتتبس ٔانًقزشؽتتتبد انًزعهقتتتخ ثزؾغتتت ٍٛأداء
%.8611
46..
انطالة 6

يت

من الجدول السابق أن:

 oىنثثاك  )8أدوار مسثثتقبمية لممعمثثم و قثثا لتصثثورات الاب ث ار التربثثويين ث البعثثد الالالثثث
لمجتمعثثات الثثتعمم المينيثثة والمتعمثثق بمنثثاركة الاب ثرات والتجثثارب الناصثثية حيثثث
جثثا ت بمتوسثثطات اسثثتجابة أعمثثت مثثن المعيثثار المقبثثول وتراوحثثت مثثا بثثين -7.74
-40-

رؤية استشرافية ألدوار معلم التعليم العام بمصر فى ضوء مجتمعات التعلم المهنية .

 )4.99والنسثثثب الوزنيثثثة لمموا قثثثة مثثثا بثثثين  )%599.99-72.14ممثثثا يثثثدل عمثثثت
ات اق الاب ار ولبوليم ليذه اادوار بدرجة عالية .
 oتصثثثورات الابثثث ار التربثثثويين لثثث دوار المسثثثتقبمية لممعمثثثم ثثث البنثثثدين  )2 5جثثثا ت
بمتوسثثثط اسثثثتجابة  )7.57 7.55ونسثثثبت موا قثثثة  )27.81-%29.42عمثثثت
الترتيب أي أن درجة الموا قة عمييما متوسطة وو قا لمعيار الحكم إن ىذا يتطمثب
إعادة البندين إلت الاب ار

الجولة الالالالة لتحديد المولف النيال .

 البعد الزابع :البرث واالستكصاء اجلناعي .
جثثا ت تصثثورات الابث ار التربثثويين لث دوار المسثثتقبمية لمعمثثم التعمثثيم العثثام ث
مجتمعات التعمم المينية والمتعمقة ببعد البحث وامستقصا الجماع

ثثو

عمت النحو التال :

عذٔل (َ )7زبئظ انزؾهٛم اإلؽصبئ ٙنألدٔاس انًغزقجهٛخ نهًعهى ف ٙانجعذ انشاثع نًغزًعبد انزعهى
انًُٓٛخ
و

انجؾش ٔاالعزقصبء انغًبعٙ
األدٔاس انًزٕقعخ نهًعهى

انًزٕعط
انٕصَٙ

انُغجخ انٕصَٛخ
نهًٕافقخ

دسعخ
انًٕافقخ

1
4
.
2

ٚشبسك صيالء انزخص ف ٙئعشاء انجؾٕس انعهًٛخ اإلعشائٛخ6
ٚغبْى ف ٙععم فصٕل انزاليٛز يٕاقع نهزأيم ٔاالعزقصبء 6
ٚغزخذو َزبئظ انزأيم انزار ٙنزؾغ ٍٛعًهٛبد انزعهى
ُٚبقع صيالء رخصصتّ ثًعزقتذارٓى ٔافزشاضتبرٓى ؽتٕل عًهٛتخ
انزعهٛى
ٚخطتتط يتتع صيتتالء رخصصتتّ نخطتتٕاد ئعشائٛتتخ نزؾغتت ٍٛاألداء
انزذسٚغٗ 6
ٚطهع عهٗ انزغبسة انعبنًٛخ ثًغبل رطٕٚش انعًهٛخ انزعهًٛٛخ
ٚغعٗ انٗ رطٕٚش يًبسعزّ انًُٓٛخ َؾٕ االفضم ثشكم يغتزًش
6
ٕٚظف َزبئظ انذساعبد انعهًٛخ ف ٙيًبسعبرّ انًُٓٛخ
ٚغتتتبْى فتتتٔ ٙضتتتع رصتتتٕس نهًًبسعتتتبد انزذسٚغتتتٛخ انًشغتتتٕة
رؾقٛقٓب
ٚعقذ عهغبد دٔسٚخ نزقٕٚى انًؾزٕ٘ انذساعٔ ٙرطٕٚشِ

46..
.633
46..

%.8611
%133633
%.8611

46..

%.167.

كجٛشح
كجٛشح
كجٛشح
كجٛشح

46..

%.8611

كجٛشح

4617

%116.3

46..

%.8611

يزٕعطخ
كجٛشح

468.

%..6.3

.633

%133633

كجٛشح
كجٛشح

46.3

%1.672

يزٕعطخ

7
.
1
8
.
13

يت

من الجدول السابق أن:

 oىنثثاك  )8أدوار مسثثتقبمية لممعمثثم و قثثا لتصثثورات الاب ث ار التربثثويين ث البعثثد الرابثثع
لمجتمعثثات الثثتعمم المينيثثة والمتعمثثق بالبحثثث وامستقصثثا الجمثثاع

حيثثث جثثا ت

بمتوسثثطات اسثثتجابة أعمثثت مثثن المعيثثار المقبثثول وتراوحثثت مثثا بثثين )4.99-7.87
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رؤية استشرافية ألدوار هعلن التعلين العام مبصر فى ضىء جمتوعات التعلن املهنية

والنسب الوزنية لمموا قة ما بين  )%599.99-76.49مما يدل عمت ات اق الابث ار
ولبوليم ليذه اادوار بدرجة عالية .
 oتصثثورات الاب ث ار التربثثويين ل ث دوار المسثثتقبمية لممعمثثم ث البنثثدين  )59 6جثثا ت
بمتوسثثثط اسثثثتجابة  )7.49 7.51ونسثثثبت موا قثثثة  )26.11-%25.69عمثثثت
الترتيب أي أن درجة الموا قة عمييما متوسطة وو قا لمعيار الحكم إن ىذا يتطمثب
إعادة البندين إلت الاب ار

الجولة الالالالة لتحديد المولف النيال .

 البعد اخلامص :التعله اجلناعي واإلبداعي .
جثثا ت تصثثورات الابث ار التربثثويين لث دوار المسثثتقبمية لمعمثثم التعمثثيم العثثام ث
مجتمعات التعمم المينية والمتعمقة ببعد التعمم الجماع وا بداع

ثثو

عمت النحو التال -:

عذٔل (َ ).زبئظ انزؾهٛم اإلؽصبئ ٙنألدٔاس انًغزقجهٛخ نهًعهى ف ٙانجعذ انخبيظ نًغزًعبد انزعهى
انًُٓٛخ
و

انزعهى انغًبعٔ ٙاالثذاعٙ
األدٔاس انًزٕقعخ نهًعهى

انًزٕعط
انٕصَٙ

1
4

ٚخطط ألْذاو يشزشكخ يع صيالئّ ٔانعًم عهٗ رؾقٛقٓب
ٚزجتبدل انًعهٕيتتبد ٔانًعتتبسو ثٓتذو رطتتٕٚش انًًبسعتتبد انًُٓٛتتخ
انًخزهفخ
ٚزقٍ عًهٛبد انزعهى انقبئًخ عهٗ انًششٔعبد ٔؽم انًشكالد 6
ًٚبسط انعًم انغًبع ٙانزشبسك ٙيع انضيالء ٔف سؤٚخ يشزشكخ
ٚغبْى ف ٙارخبر قشاساد عًبعٛخ ؽٕل عٕدح االداء انزذسٚظ 6
ٚؾشت عهٗ رشكٛم فش عًم رخصصٛخ يع صيالء انزخص
انٕاؽذ
ٚشتتبسك فتت ٙيغًٕعتتبد عًتتم انكزشَٔٛتتخ نهزٕا تتم ختتبسط انٛتتٕو
انذساع6 ٙ
ٚشبسك ثطشػ يجبدساد ئثذاعٛخ نزؾق ٛانزًٛض انًذسع6ٙ
ٚزعبٌٔ يع صيتالء انزخصت فت ٙرصتًٛى أَشتطخ نعًهٛزتٗ انزعهتٛى
ٔانزعهى6

.633

انُغجخ
انٕصَٛخ
نهًٕافقخ
%133633

46..

%.8611

468.
.633
468.

%..6.3
%133633
%..6.3

46..

%.8611

كجٛشح
كجٛشح
كجٛشح
كجٛشح

.633

%133633

كجٛشح

4611

%136.1

468.

%..6.3

يزٕعطخ
كجٛشح

.
2
7
.
1
8
.

يت

دسعخ
انًٕافقخ
كجٛشح
كجٛشح

من الجدول السابق أن:

 oىناك  )8أدوار مستقبمية لممعمم و قثا لتصثورات الابث ار التربثويين ث البعثد الاثامس
لمجتمعثثثات الثثثتعمم المينيثثثة والمتعمثثثق بثثثالتعمم الجمثثثاع وا بثثثداع

حيثثثث جثثثا ت

بمتوسثثطات اسثثتجابة أعمثثت مثثن المعيثثار المقبثثول وتراوحثثت مثثا بثثين )4.99-7.87
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رؤية استشرافية ألدوار معلم التعليم العام بمصر فى ضوء مجتمعات التعلم المهنية .

والنسب الوزنية لمموا قة ما بين  )%599.99-76.49مما يدل عمت ات اق الابث ار
ولبوليم ليذه اادوار بدرجة عالية .
 oتصثثثورات الابثثث ار التربثثثويين لثثث دوار المسثثثتقبمية لممعمثثثم ثثث البنثثثد  )8جثثثا بمتوسثثثط
استجابة  )7.55ونسبة موا قة  )% 29.42أي أن درجة الموا قة عميثو متوسثطة
وو قا لمعيار الحكم إن ىذا يتطمب إعادة البند إلت الاب ار

الجولة الالالالثة لتحديثد

المولف النيال .

 البعد الشادض :الرتكيز على التعله .
جثثا ت تصثثورات الابث ار التربثثويين لث دوار المسثثتقبمية لمعمثثم التعمثثيم العثثام ث

ثثو

مجتمعات التعمم المينية والمتعمقة ببعد التركيز عمت التعمم عمت النحو التال :
عذٔل (َ )1زبئظ انزؾهٛم اإلؽصبئ ٙنألدٔاس انًغزقجهٛخ نهًعهى ف ٙانجعذ انغبدط نًغزًعبد انزعهى
انًُٓٛخ
دسعخ
انُغجخ
انًزٕع
انزشكٛض عهٗ انزعهى
و
انًٕافقخ
انٕصَٛخ
ف
األدٔاس انًزٕقعخ نهًعهى
نهًٕافقخ
انٕصَٙ
يزٕعط
ٚغتتتزخذو اَشتتتطخ رعهًٛٛتتتخ يزُٕعتتتخ داختتتم انفصتتتم ٔ
1
%..6.1
4633
ح
خبسعّ 6
كجٛشح
ٚزتتتتٛؼ انفتتتتشت نهًزعهًتتتت ٍٛنهجؾتتتتش ٔانٕ تتتتٕل ئنتتتتٗ
4
%133633 .633
انًعهٕيبد 6
كجٛشح
%.8611
46..
ٕٚظف انزكُٕنٕعٛب ثكفبءح ف ٙعًهٛز ٙانزعهٛى ٔانزعهى
.
كجٛشح
ٚقذو انًؾزٕ٘ ثأعتبنٛت ٔفتش رتذسٚظ يزُٕعتخ رضٛتش
2
%..6..
468.
انذافعٛخ نهزعهى
 %133633 .633كجٛشح
ٚزٛؼ انفش خ نهًزعهً ٍٛنزطج ٛانًعشفخ ٔيشبسكزٓب
7
كجٛشح
ٚغزخذو أدٔاد رقٕٚى يخزهفخ رُبعتت انفتشٔ انفشدٚتخ
.
%.8611
46..
نهًزعهًٍٛ
يزٕعط
ٚشتتغع انًزعهًتت ٍٛعهتتٗ رقتتٕٚى أقتتشآَى ٔفتت يعتتبٛٚش
1
%116.1
4617
ح
ٔاضؾخ 6
كجٛشح
ٚشتتبسك فتت ٙرُفٛتتز أَشتتطخ تتفٛخ ٔال تتفٛخ يزًشكتتضح
8
%133633 .633
ؽٕل انًزعهًٍٛ
كجٛشح
ٚشتتتغع عهتتتٗ رًُٛتتتخ انزفكٛتتتش انُبقتتتذ ٔاإلثتتتذاع ٙنتتتذ٘
.
%133633 .633
انًزعهً6ٍٛ
ضعٛفخ
ٚ 13ؾتتذد انًزعهًتت ٍٛانتتزْ ٍٚتتى فتت ٙؽبعتتخ ئنتتٗ يضٚتتذ يتتٍ
%216.8
164.
انٕقذ ٔانذعى نهزعهى

يت

من الجدول السابق أن:

 oىناك  )2أدوار مستقبمية لممعمم و قثا لتصثورات الابث ار التربثويين ث البعثد السثادس
لمجتمعثثات الثثتعمم المينيثثة والمتعمثثق بثثالتركيز عمثثت الثثتعمم حيثثث جثثا ت بمتوسثثطات
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رؤية استشرافية ألدوار هعلن التعلين العام مبصر فى ضىء جمتوعات التعلن املهنية

استجابة أعمت من المعيار المقبول وتراوحت ما بين ما بثين  )4.99-7.87والنسثب
الوزنيثثثة لمموا قثثثة مثثثا بثثثين  )%599.99-76.44ممثثثا يثثثدل عمثثثت ات ثثثاق الابثثث ار
ولبوليم ليذه اادوار بدرجة كبيرة.
 oتصثثثورات الابثثث ار التربثثثويين لثثث دوار المسثثثتقبمية لممعمثثثم ثثث البنثثثدين  )2 5جثثثا ت
بمتوسثثط اسثثتجابة  )7.51 7.99ونسثثبت موا قثثة  )%25.62 %66.62أي
أن درجثثة الموا قثثة عمييمثثا متوسثثطة وو قثثا لمعيثثار الحكثثم يتطمثثب إعثثادة البنثثد إلثثت
الجولة الالالالة لتحديد المولف النيال .

الاب ار

 oتصورات الاب ار التربويين لث دوار المسثتقبمية لممعمثم ث البنثد  )59جثا ت بمتوسثط
اسثثثثثتجابة  )5.76ونسثثثثثبة موا قثثثثثة  )%15.78أي أن درجثثثثثة الموا قثثثثثة عميثثثثثو
منا

ثة وو قثا لمعيثار الحكثم ثإن ىثذا يتطمثب اسثتبعاده دون الحاجثة إلثت إعادتثثو

إلت الاب ار مرة أاري بالجولة الالالالة.
و ثثت

ثثو مثثا سثثبق ذكثثره يت ث أن مجمثثل نتثثالص التحميثثل امحص ثال لمجولثثة

الالانيثثة أظيثثرت ات ثثاق الاب ث ار التربثثويين عمثثت  )16بنثثداً إذ حصثثمت عمثثت نسثثبة ات ثثاق
تجثثاوزت المعيثثار المت ثثق عميثثو ث حثثين لثثم يثثتم امت ثثاق عمثثت  )59بنثثود حيثثث جثثا ت

بمتوسطات استجابة متوسثطة

وحصثمت  )7عبثارة عمثت متوسثطت اسثتجابة منا

ثة

وتم حذ يما نياليا واستبعادىما من جومت البحث .

د :ىتائخ استباىة اجلولة الثالثة :الفرتة مً 2012/4/12و ذتى 2012/4/22و.
ث

ثثو نتثثالص التحميثثل ا حصثثال لمجولثثة الالانيثثة تثثم تصثثميم امسثثتبانة الالالالثثة

لماب ار التربويين حيث بمغت بنودىا  ) 59قرات ممحثق )1والتصثرت عمثت البنثود التث
حصثثمت عمثثت متوسثثط اسثثتجابة بثثين  )5.62-7.44ممثثا يعنثثت أن درجثثة موا قثثة الاب ث ار
عمثثت أىميثثة ىثثذا البنثثد متوسثثطة لثثذا تطمثثب إعادتثثو إلثثت الابث ار
المولف النيال

ث الجولثثة الالالالثثة لتحديثثد

حيثث ىثد ت الجولثة الالالالثة الوصثول بإجمثاع الابث ار التربثويين إلثت أعمثت

نسبة ممكنة لمبنود وبما يحقق اليدف ااساس لمبحثث ولثد تثم اسثتادم ااسثموب المبانثر
وغير المبانر مع الاب ار التربويين المنثاركين بجثومت دل ث عبثر وسثالل التقنيثة المثذكورة
سثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثابقا ومثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثن اثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ل الثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرابط التثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثال ل سثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثتبانة
 https://forms.gle/6bwBcoaRyRpn41oX6وتثثثثثم تحميثثثثثثل امسثثثثثثتجابات بوسثثثثثثاطة
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برنامص  SPSSلحساب كل من المتوسطات والنسثب الوزنيثة لجميثع بنثود اسثتبانة الجولثة
الالالالة كانت النتالص كما ى مو حة

التال :

عذٔل (َ )8زبئظ انزؾهٛم اإلؽصبئ ٙنألدٔاس انًغزقجهٛخ نهًعهى ف ٙانغٕنخ انضبنضخ يٍ عٕالد انجؾش
انجعذ
دسعخ
َغجخ
انًزٕعط
انعجبساد
و
انًٕافقخ
انًٕافقخ
انٕصَٙ
األدٔاس انًزٕقعخ نهًعهى
1
ٚ 1ؾذد أْذافب رشثط ث ٍٛانًذسعخ ٔانًغزًع
كجٛشح
%.167.
46..
ٔانجٛئخ انًؾٛطخ6
4
ٚ 4شبسك ف ٙرقذٚى يقزشؽبد نزطٕٚش األداء
 %176.1يزٕعطخ
464.
ٔرؾغ6ُّٛ
4
ٚ .كٌٕ عالقبد ئَغبَٛخ كبالؽزشاو ٔانضقخ
 %..612يزٕعطخ
4631
انًزجبدنخ6
.
ٚ 2ؾشت عهٗ ؽضٕس َذٔاد ٔنقبءاد ؽٕل
كجٛشح
%.8611
46..
انًًبسعبد انًُٓٛخ نهًعهً6ٍٛ
.
ٚ 7غبْى فَ ٙشش صقبفخ انزعهى يذ٘ انؾٛبح
 %..612يزٕعطخ
4631
ث ٍٛانضيالء6
2
ٚ .طهع عهٗ انزغبسة انعبنًٛخ ف ٙيغبل
ضعٛفخ
%736.4
1674
رطٕٚش انعًهٛخ انزعهًٛٛخ6
2
ٚ 1عقذ عهغبد دٔسٚخ نزقٕٚى انًؾزٕ٘
كجٛشح
%.8611
46..
انذساعٔ ٙرطٕٚشِ
7
ٚ 8شبسك ف ٙفشػ يجبدساد ئثذاعٛخ نزؾقٛ
 %116.3يزٕعطخ
4617
انزًٛض انًذسعٙ
.
ٚ .غزخذو اَشطخ رعهًٛٛخ يزُٕعخ داخم
كجٛشح
%.8611
46..
انفصم ٔ خبسعّ
.
ٚ 13شغع انًزعهً ٍٛعهٗ رقٕٚى أقشآَى ٔف
كجٛشح
%.167.
46..
يعبٛٚش ٔاضؾخ

يت

من الجدول السابق أن:

 oىنثثاك  )1أدوار مسثثتقبمية لممعمثثم و قثثا لتصثثورات الاب ث ار التربثثويين بالجولثثة الالالالثثة
حيث جا ت بمتوسطات استجابة أعمت من المعيار المقبول وتراوحت مثا بثين مثا بثين
 )7.76-7.74والنسثثب الوزنيثثة لمموا قثثة مثثا بثثين  )%78.22-72.14ممثثا يثثدل
عمت ات اق الاب ار ولبوليم ليذه اادوار بدرجة كبيرة وت اف ىذه اادوار إلثت القالمثة
النيالية ل دوار المستقبمية .
 oتصورات الاب ار التربويين لث دوار المسثتقبمية لممعمثم ث البنثود )8 6 1 4 7
حصمت عمت متوسطات استجابة ما بين

عي ة-متوسطة) وو قا لمعيار الحكم ثإن

ىذا يتطمب حذف ىذه البنود واستبعادىا من لالمة اادوار المستقبمية .
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ثثثو

 ومجمثثثل نتثثثالص البحثثثث لقالمثثثة اادوار المسثثثتقبمية لمعمثثثم التعمثثثيم العثثثام ثثثت

مجتمعات التعمم المينيثة مثن وجيثة نظثر ابث ار التربيثة يمكثن عر ثيا عمثت النحثو
التال -:
عذٔل ( ).قبئًخ األدٔاس انًغزقجهٛخ نهًعهى عهٗ ضٕء يغزًعبد انزعهى انًُٓٛخ
أدٔاس انًعهى انًغزقجهٛخ ثًغزًعبد انزعهى
انًُٓٛخ
رطٕٚش انشؤٚخ ٔانقٛى انًشزشكخ
انقٛبدح انذاعًخ ٔانًشزشكخ
انًًبسعبد ٔانخجشاد انشخصٛخ انًشزشكخ
انجؾش ٔاالعزقصبء انغًبعٙ
انزعهى انغًبعٔ ٙاالثذاعٙ
انزشكٛض عهٗ انزعهى

يت

انُغجخ
عذد انًزٕعط
انٕصَٛخ
انجُٕد انٕصَٙ
%.86.1 46..3
8
%.8611 46.27
8
%.868. 46..1
.
%.867. 46.78
.
%.864. 46.2.
8
%..633 46.13
.

انزشرٛت
.
.
4
2
7
1

من الجدول السابق أن :

 oىناك ات اق واجمثاع حثول تصثورات الابث ار التربثويين لث دوار المسثتقبمية لمعمثم التعمثيم
العثثام بمصثثر ث أبعثثاد مجتمعثثات الثثتعمم المينيثثة حيثثث حققثثت جميثثع اابعثثاد المعيثثار
المقبول لمبحثث واحتثل البعثد ااول الاثاص التركيثز عمثت الثتعمم الترتيثب ااول بنسثبة
موا قثثثثة  )%77.99يميثثثثو بعثثثثد الممارسثثثثات والابثثثثرات الناصثثثثية بنسثثثثبة موا قثثثثة
 )%78.87و ت الترتيب الالالث بعد تطثوير الرؤيثة والقثيم المنثتركة بنسثبة موا قثة
الترتيب الرابع بعثد البحثث وامستقصثا الجمثاع

وبنسثبة

 )%78.62بينما جا

موا قثثثة  )78.17و ثثثت الترتيثثثب الاثثثامس بعثثثد الثثثتعمم الجمثثثاع وا بثثثداع

بنسثثثبة

موا قثثة  )78.77و ثث الترتيثثب السثثادس بعثثثد القيثثادة الداعمثثة والمنثثتركة بنسثثثبة
موا قة .)78.52
 oالقالمة احتوت عمت  )15بنداً تمالثل أدوار المعمثم المسثتقبمية ولثد تراوحثت متوسثطات
استجابات اب ار التربية ما بين  )7.729-7.711والنسب الوزنية لمموا قثة مثا بثين
 )%77.99-78.52مما يدل عمت ات اق الاب ار عمت أبعاد القالمة بدرجات كبيرة.

 التصور املكرتح لتفعيل أدوار املعله املشتكبلية يف ضوء دلتنعات التعله املَيية .
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تم و ع تصور مقتثرح لت عيثل أدوار المعمثم المسثتقبمية بنثا ً عمثت مثا تثم التوصثل
إليثثو مثثن اث ل أسثثموب دل ثثاي ث الدراسثثات المسثثتقبمية ولثثد انثثتمل التصثثور المقتثثرح عمثثت
المحاور الرليسة التالية -:

 مشلنات ومزتكزات التصور املكرتح .
تم بنا التصور المقترح عمت عدة مسممات ومرتكزات منيا :
 أن مرحمة التعميم العام تعد ااسثاس ااول لبنثا المجتمعثات يث مرحمثة صثقل ناصثيةالط ب وتنمية الت كير النالد وامبداع مثن اث ل ممارسثات مينيثة اعمثة مثن لبثل أع ثا

المجتمع المدرس .

 أن ا ا ثاق المتتثثال لإلصث حات التعميميثثة التث ت ثثرض عمثثت المدرسثثة مثثن اارجيثثا مثثنناحيثة إلثت جانثب عجثز المدرسثثة التقميديثة عثن التحثول مثثن النمثوذج التقميثدي إلثت نمثثوذج
المعر ة من ناحية أارى أدى ذلك إلت

ثرورة الت كيثر ث مثدال تطثويري إصث ح جديثد

ينبع من داال المدرسة ذاتيا.
 أن ل ية النمو العمم والمين لممعمم ىدف تسعت لتحقيقثو كا ثة المؤسسثات التعميميثةبكثل مثا أمكنيثا مثن طالثات وجيثود لثذلك تثولت نظثم تعمثيم الثدول عمثت ااثت ف مسثتوياتيا
اىتمامثثا مسثثتم ار بتنميتثثو مينيثثا واكتسثثابو المعثثارف والميثثارات وامتجاىثثات بمثثا يسثثيم ثث
تطوير ممارساتو المينية.
-أن مو وع مجتمعات التعمم المينية يحظ

الولت الراىن باىتمام متزايد لدى كالير مثن

دول العالم المتقدمة والنامية عمت حد سثوا

نظث ار لطبيعثة عصثر المعر ثة الثذي تغمثب عميثو

سمة التغيير المستمر مما ي رض عمت مؤسسات التعمثيم العثام بنثكل اثاص تطثوير ذاتيثا
وتحسين لدراتيا بنكل مستمر..

 أٍداف التصور املكرتح .
يتحدد اليدف الرليس لمتصور المقترح

ت عيل لالمة أدوار المعمم المستقبمية

و مجتمعات التعمم المينية ويت رع منو ااىداف ال رعية التالية -:
 -5ننر وترسيخ القا ة التعمم المستمر لدي أع ا المجتمع المدرس بالتعميم العام .
 -7ت عيل أدوار المعمم المستقبمية

البعد المتعمق تطوير الرؤية والقيم المنتركة .

 -4ت عيل أدوار المعمم المستقبمية

البعد المتعمق القيادة التناركية الداعمة .
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 -1ت عيل أدوار المعمم المستقبمية

البعد المتعمق

الممارسات واليبرات الناصية

المنتركة
 -1ت عيل أدوار المعمم المستقبمية

البعد المتعمق البحث وامستقصا الجماع .

 -6ت عيل أدوار المعمم المستقبمية

البعد المتعمق التعمم الجماع وا بداع

 -2ت عيل أدوار المعمم المستقبمية

البعد المتعمق التركيز عمت التعمم .

 مكوىات وأبعاد التصور املكرتح .
ىناك عدة أبعاد يمكن من ا ليا ت عيل أدوار المعمم المستقبمية
البحث الحال

و
من ا ل

مجتمعات التعمم المينية بنا ً عمت ما تم التوصل إليو
الدراسات المستقبمية لقالمة اادوار المستقبمية ويمكن عرض ذلك
أسموب دل اي
ت صي عمت النحو التال -:
 البعد ااول تطوير الرؤية والقيم المنتركة .
يمكن ت عيل أدوار المعمم المستقبمية المتعمقة بالبعد اا ول لمجتمعات التعمم المينية
من ا ل توعيتو بأدواره الماتم ة

ىذا البعد والت تتمالل يما يم -:

 التاطيط مع زم لو لمعالم رؤية منتركة لمستقبل المدرسة . التراح آليات وسبل لت عيل رؤية المدرسة ورسالتيا واططيا. الربط بين ااىداف التدريسية وبين رؤية المدرسة وأىدا يا . تحديد ااىداف الت تربط بين المدرسة والمجتمع والبيلة المحيطة . -مناركة زم

ه

و ع رؤية منتركة لتحسين اادا التدريس .

 تحديد طرق وأساليب تحقيق ااىداف امستراتيجية لممدرسة. منالنة ط بو حول رؤية المؤسسة التعميمية ورسالتيا . -و ع معايير لتقويم رؤية المدرسة ورسالتيا.
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 البعد الثاىي الكيادة التشاركية الداعنة .
يمكن ت عيثل أدوار المعمثم المسثتقبمية المتعمقثة بالبعثد الالثان لمجتمعثات الثتعمم المينيثة مثن
ا ل توعيتو بأدواره الماتم ة

ىذا البعد والت تتمالل يما يم -:

 التوصل الت حمول عالة لبعض الق ايا لممنك ت المدرسية. اتااذ الق اررات الت تت ق مع الرؤية المدرسية المنتركة . لبول ت ويض الص حيات من لبل مدير المدرسة . تح يز الط ب عمت اتااذ الق اررات السميمة نحو الق ايا الت تاصيم. تنجيع أوليا اامور عمت تحمل مسلولية تعميم أبناليم . إنجاز الميام امدارية الم و ة لو بك ا ة و عالية. -جمع البيانات والمعمومات ال زمة

صنع واتااذ القرار.

 -تحمل المسلولية المنتركة لتحسين رص تقدم الط ب.

 البعد الثالث املنارسات واخلربات الشدصية املشرتكة .
يمكن ت عيل أدوار المعمم المستقبمية المتعمقة بالبعد الالالثث لمجتمعثات الثتعمم المينيثة
من ا ل توعيتو بأدواره الماتم ة

ىذا البعد والت تتمالل يما يم -:

 ح ور ندوات ولقا ات حول الممارسات المينية لممعممين. -مناركة زم

ه التجارب الناجحة ل ست ادة منيا .

 امط ع عمت أعمال الط ب لتطوير عمميت التعميم والتعمم . مناركة زم لو التجارب غير الناجحة ل ست ادة منيا . مناركة زم لو أساليب التاطيط والتدريس والتقويم الت يمارسيا . تقديم التغذية الراجعة الو ية يما يتعمق بممارستو المينية تبادل الابرات مع معمم المدارس ااارى من ا ل الزيارات والمقا ات. -مناركة الدروس النموذجية مع زم

التاصص الواحد.

 -تبادل اا كار والمقترحات المتعمقة بتحسين أدا الط ب .
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 البعد الزابع البرث واالستكصاء اجلناعي .
يمكن ت عيثل أدوار المعمثم المسثتقبمية المتعمقثة بالبعثد الرابثع لمجتمعثات الثتعمم المينيثة

من ا ل توعيتو بأدواره الماتم ة

التاصص

 -مناركة زم

ىذا البعد والت تتمالل يما يم -:
إج ار البحوث العممية ا جرالية.

 جعل صول الت ميذ موالع لمتأمل وامستقصا . استادام نتالص التأمل الذات لتحسين عمميات التعمم.تاصصو بمعتقداتيم وا ت ار اتيم حول عممية التعميم.

 -منالنة زم

تاصصو لاطوات إجرالية لتحسين امدا التدريس .

-

التاطيط مع زم

-

تطوير ممارستو المينية نحو ام

 -توظيف نتالص الدراسات العممية

ل بنكل مستمر .
ممارساتو المينية.

 و ع تصور لمممارسات التدريسية المرغوب تحقيقيا. -عقد جمسات دورية لتقويم المحتوي الدراس وتطويره.

 البعد اخلامص التعله اجلناعي واالبداعي .
يمكثثثن ت عيثثثل أدوار المعمثثثم المسثثثتقبمية المتعمقثثثة بالبعثثثد الاثثثامس لمجتمعثثثات الثثثتعمم
ىذا البعد والت تتمالل يما يم -:

المينية من ا ل توعيتو بأدواره الماتم ة

 التاطيط اىداف منتركة مع زم لو والعمل عمت تحقيقيا. تبادل المعمومات والمعارف بيدف تطوير الممارسات المينية الماتم ة. إتقان عمميات التعمم القالمة عمت المنروعات وحل المنك ت . -ممارسة العمل الجماع التنارك مع الزم

و ق رؤية منتركة.

 اتااذ ل اررات جماعية حول جودة امدا التدريس .-

تنكيل رق عمل تاصصية مع زم

 -التواصل

التاصص الواحد.

مجموعات عمل الكترونية اارج اليوم الدراس .

 -التعاون مع زم

التاصص

تصميم أننطة لعمميتت التعميم والتعمم.

 البعد الشادض الرتكيز على التعله .
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يمكثثثن ت عيثثثل أدوار المعمثثثم المسثثثتقبمية المتعمقثثثة بالبعثثثد السثثثادس لمجتمعثثثات الثثثتعمم
المينية من ا ل توعيتو بأدواره الماتم ة

ىذا البعد والت تتمالل يما يم -:

 استادام أننطة تعميمية متنوعة داال ال صل و اارجو . إتاحة ال رص لممتعممين لمبحث والوصول إلت المعمومات . تنجيع المتعممين عمت تقويم ألرانيم و ق معايير وا حة . تقديم المحتوي بأساليب وطرق تدريس متنوعة تالير الدا عية لمتعمم . إتاحة ال رصة لممتعممين لتطبيق المعر ة ومناركتيا . -توظيف التكنولوجيا بك ا ة

عمميت التعميم والتعمم .

 تن يذ أننطة ص ية وم ص ية متمركزة حول المتعممين . استادام أدوات تقويم ماتم ة تناسب ال روق ال ردية لممتعممين .-

تنمية الت كير النالد وا بداع لدي المتعممين.

 آليات وسبل حتكيل التصور املكرتح .
حيثثث أن البحثثث الحثثال
مجتمعثثات الثثتعمم المينيثثة لثثذا
لممعمم بالتعميم العام

لثثد توصثثل إلثثت لالمثثة بثثأدوار المعمثثم المسثثتقبمية ث

ثثو

ثثرورة امسثثتناد إلثثت ىثثذه القالمثثة ث بنثثا ب ثرامص تدريبيثثة

مصر كما يوص البحث با ج ار ات التالية -:

 تبن ث وزارة التعمثثيم بمصثثر اادوار المسثثتقبمية لمعمثثم التعمثثيم العثثام الثثذي لدمثثو البحثثثوت عيميا من ا ل تصميم وتاطيط برامص تدريب ليثم لمتعثرف عمثت أدوارىثم بمجتمعثات
التعمم المينية .
 تاصيص دورات تدريبية متاصصة لممعممين بيدف بنثا وتكثوين ثرق العمثل ال اعمثةوالتعمم الجماع والتعاون

كميارات أساسية

مجتمعات التعمم المينية .

 ننثثر القا ثثة التحسثثين المسثثتمر بثثين أع ثثا المجتمثثع المدرس ثعمثثت الحثثوار التثثأمم

وتنثثجيع المعممثثين

ثث والثثع الممارسثثات التعميميثثة وتبثثادل الابثثرات والممارسثثات

الناصية الناجحة.

 ننر ممارسات مجموعات التعمُّم الناجحة والدُّروس المست ادة بين معممث التعمثيم العثام.
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-

تركيثز امىتمثثام عمثثت الثثتعمم الجمثاع التعثثاون

والمعتمثثد عمثثت تبثثادل الابثرات ث

العممية التعميمية.
 تنكيل المجان و رق العمثل دااثل التاصثص الواحثد لممعممثين بثالتعميم العثام وتوزيثعالميام والمسلوليات بطريقة تنجع العمل الجماع والتنارك .
 اتاحة ال رص لعقد لقا ات وحمقات نقاش لمنالنة منك ت تتعمق باحتياجات الط بوبالممارسات التعميمية والمناركة

كي ية ع جيا بنكل جماع .

 -تنجيع تبادل الزيارات الص ية وال ص ية بين أع ا المجتمع المدرس . -تنجيع القيام بالبحث العمم

ومسيما البحث ا جرالث

لتحسثين أدا المعممثين بصث ة

ااصة والعممية التعميمية بص ة عامة.
 تثثو ير ثثرص لتطبيثثق ومنثثاىدة دروس نموذجيثثة بص ث ة دوريثثة مثثرة كثثل نثثير أو كثثلصل دراس

لسيولة نقل الابرة بثين المعممثين وامسثت ادة مثن نصثالحيم وتوجييثاتيم

وتقديم التغذية الراجعة ليا.
 تواليثق الع لثة بثين المعممثين والطمبثة وبيثثنيم وبثين أوليثا اامثور وبيثنيم بثين ليثثادةالمدرسثثثة ثثث جثثثو مثثثن امحتثثثرام والالقثثثة المتبادلثثثة بمثثثا يحقثثثق زيثثثادة انجثثثاز الطثثث ب
وتعمميم.

 معوقات تطبيل التصور املكرتح وسبل التغلب عليَا .
من المتولع بعض الصعوبات الت تحد من تطبيق التصور المقترح ومنيا -:
 عدم ك اية الميزانية الموجية لتحسين وتجويد مدارس التعميم العام بمصر . لصور البنية التحتية المح زة والداعمة لمجتمعات التعمم المينية .-

عف القا ة العمل التعاون والجماع لدي أ راد المجتمع المدرس .

 عف امىتمام عمت مستوى وزارة التربية والتعميم بمجتمعات التعمم المينية .مقاومة التغيير لدي بعض القيادات المدرسية والمعممين بمدارس التعميم العام . -عدم الالقة لدي البعض

إمكانية التحول لمجتمعات تعمم مينية وتحسين القا ة التعمم.

ويمكن التغمب عمت ىذه الصعوبات من ا ل ما يم -:
 عمل وحدات تدريبية داال المدارس تدعم مجتمعات التعمم المينية . ننر القا ة العمل التعاون لدي أ راد المجتمع المدرس من ا ل المنروعات الجماعية.-53-
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 امىتمثثام عمثثت مسثثتوى كميثثات التربيثثة ووزارة التربيثثة والتعمثثيم بمثثدال مجتمعثثات الثثتعممالمينية .
 -تدريب القيادات عمت دعم القا ة التجديد وامبتكار

العممية التعميمية والتعممية .

 إلامثثة دورات تدريبيثثة وورش عمثثل بمثثدارس وادارات التعمثثيم عثثن أىميثثة مجتمعثثات الثثتعممالمينية واادوار المتولعة ييا من لبل أع ا المجتمع المدرس .
 -تاصيص بعض الميزانيات الت تسيم

تحول بعض المدارس لمجتمعات تعمم مينية.

 تقثثديم تجثثارب حيثثة حثثول كثثرة مجتمعثثات الثثتعمم المينيثثة ولثثدرتيا عمثثت تحسثثين القا ثثةالتعمم.

 مكرتذات لبروث مشتكبلية:
يقترح إج ار بعض الدراسات المستقبمية عمت النحو التال :
 -5تطوير مجتمعات التعمم المينية لممعممين

و ابرات وتجارب بعض الدول .

 -7مدي وع المعممين بأدوارىم بمدارس مجتمعات التعمم المينية دراسة ميدانية .
 -4تحديات تطبيق مجتمعات التعمم المينية بالتعميم العام من وجية نظر المعممين .
-1مجتمعات التعمم المينية كمدال لمتنمية المينية المستدامة لمعمم التعميم العام بمصر .
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قائنة املزاجع .
مل ر س يملبررايد(س ر

إب ريم ،حس م رريح مل ر

ب ر ميب ر  .)8102يي د ر يل ملد ر مين ءرر( ب رري

دجتد رريا ملررت مح ملدا ررن ب ررم ن ودرري د ر يجاررن ةرري دبرريء( م مي ملد ي ر ن .مجمثثة

كمية التربية ببنيا س دج 82س ع 001س جيد ن ب ايس .371-333

مألص ررد (س دم رريين دمدر ر  .)8103ملدت مب رريا ملدا ررن ملدلديل ررن لرص ررلم ملد ي رر( ملد ب رري .
المجمة التربويةس دج 01س كم ن ملتيب نس جيد ن ي،يجس .322-317

آل مديضس صبمي

 .)8103والع تطبيق مجتمعات الثتعمم المينيثة ث مثدارس منثروع تطثوير

بالمممكثثة العربيثثة السثثعودية .ي رريلن ديج ررت ي م رري د برريي س جيد رن كم رريا ملبرريع مل يبرر(
لم مي يا مل م ي س ملي يضس ملددمكن مل يب ن مل ي ن.

ملبي يدج ملي ( لت ي ي ملد مين  .)8103دليل مجتمعثات الثتعمم المينيثة .دبرييع ملدمرع وبر م
ب وب مل ز ز لت ي ي ملت م ح مل يح .ملي يض :بيكن ت ي ي لمخ ديا ملت م د ن.

تيء رعس ء ير( ممدر  .)8107ر يي ي د رتببم( لتي رل دجتد ريا ملرت مح بدر مين ملت مر ح مل ريح
بدميءةررن

.811-003

ملجا ر(س دمدر ءريل

رري،يج .المجمثثثة التربويثثثةس د رج  07س كم ررن ملتيب ررن س جيد ررن رري،يجس رري يس

: )8112ت ب رع مءت ميضر( أل رمي

ليريل ءر( مل مي ريا ملد رتببم ن ملخري ج

مل يب( ملديمري م تكبريءي يم رتا مءي س مجمثة المعر ثةس مل ر 071س يزمي ملتيب رن يملت مر حس

ملددمكن مل يب ن مل ي نس .008-013
م ر

س ممدر وبر ملريم حس دي ر(س ودري دمدر س يملبصر يلس وبر دمدر  . )8102ت ري ي م م
مل يدم

بيلد مين ملثي ي ن ملص يو ن ء( دصي بي رتخ مح در خل دجتد ريا ملرت مح ملدا رن

ءر( ضري خبريما ب رض ملر يل مي رن د م رن .مجمثة الالقا ثة والتنميثةس ن02س ع082س
جد ن ملثبيءن د مجل ملت د نس دي يس .30-0

م يس وب ملم فس يملدص مم(س دمد  .)8111يي ملد ي ن كدجتدع ت مح دا ر( ءر( ب ري ثبيءرن
ملت مح يت د تاي .مجمة كمية التربية س ن80س ع83س جيد ن م دييماس .32-30
ثل

يءريي .ي تبريي س ييم كري .ييبريا  .)8112المجتمعثات المينيثة التعمميثة أالنثا العمثل .أ
ااسثاليب لزيثادة تحصثيل الطث ب .تيجدرن در مين ملةار مي مأل،م رن .ملر ديح  :مي ملكتري
ملتيبيل.
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يءررييس ي تبرريي س ي يءررييس يب كرريس يم كرريس ييبررياس يدرري (س تيدررين  .)8101الثثتعمم بالممارسثثة دليثثل
مجتمعات التعمم المين أالنا العمل .تيجدرن دكتر

ملتيب رن مل يبر( لر يل ملخمر ج يملدجمرن

مل يلى صلم يت ي ي ملت م ح .ملي يض :ءاي ن دكتبن ملدمع ءا ملي ن .

ل كريياس إي رعس يء يبريء لس ل ير
لتض ع مليجي ب

 .)8118دجتد ريا ملرت مح مل بر ن تجريي ملتخ ر

كرل م

مل ةي ن يملت ب ع .تيجدرن دمدر ملبا ر(س مجمثة مسثتقبمياتس درج38س

ع0سديكز د بيويا مل ي كيس .111-102
يمم

سإ دي زمميل  . )8112مل د ملب ي ل د خل لتمي ل ملد مين ملدصي ن إلى دجتد يا ت مح
دا ن :

ملي يم(س م

يي ي،يا دبتيمن .دراسات تربوية اجتماعيةس ع 03س دج0س .311-073

 .)8107دور مجتمعات التعمم المينية

التنمية المينية لمعمم العموم وأسثاليب

ت عيل ىذه المجتمعات من وجية نظر المعممثين ان سثيمس ي ريلن ديج رت ي م ري د بريي س

ملجيد ن مألي نس ودي .مألي .
مز ،رريس دمدر ر ضر ر ي ملر ر

8110 .ح) .مقدمثثثة ثثث الدراسثثثات المسثثثتقبمية :م ثثثاىيم -أسثثثاليب-

ب ررا وبر م

 .)8102تررلث ي ملدديي ررن ملتلدم ررن ءرر( دجتد رريا ملررت مح ملدا ررن ءرر( ت مررح

تطبيقات .ملبي،ي  :ديكز ملكتي

مل مز ر س ز ر

لم بي.

د مدرريا ملديممررن ملثي ي ررن .الجمعيثثة السثثعودية لمعمثثوم التربويثثة والن سثثيةس ع18س جيد ررن
ملدمع

ي س.72-33

مل رم بي (س مبتاريل رم دي

 .)8100تطثوير أدا مثدارس التعمثيم العثام بمدينثة الريثاض ث

مدال مجتمع التعمم المين  .ي يلن كتي مي س كم ن ملتيب نس جيد ن ملدمع

ر ي لس ورل ملر

ي.

ثثو

 .)8102بي ريدج قريمح ومرى در خل دجتد ريا ملرتع مح ملدا رن لت د رن

م ر

داييما ت ي ن ملبيمو يمالتجي مي،ي ل ى د مدر( ملمغرن مل يب رن .مجمثة القث ار ة والمعر ثة
ع 023س جيد ن و

بدنس .038-27

ملصرريلم نس ءي دررن رريلح س يملايبررح س رريي م رريت(  .)8102ت ب ررع دجتد رريا ملررت مح ملدا ررن ي يي،رري
ء( يءع د تيى ملتمصر ل مل مي ر( لر ل مل رل  .مجمثة دراسثات عربيثة ث التربيثة وعمثم

الن سس ع27س يمب ن ملتيبي
ملصرغ يس ممدر م ر

المدارس .مألي

مل ي س دي ي س . 078-007

 .)8112مجتمعثات الثتعمم – نمثوذج لتحسثين الممارسثات المينيثة ث
:إث مي لم بي يملتيز ع.
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ضر ررمييل س ب ر رريد( دمد ر ر س يخر رري يس دمد ر ر مب ر ريم ،ح  .) 8101ب ر رري دجتد ر رريا ملر ررت مح ملدا ر ررن
لتم ر

ملد ر مين ملدصرري ن .مجمثثة ا دارة التربويثثةس ملجد ررن ملدصرري ن لمتيب ررن ملدبيي ررن

يم مي ملت م د نس ملبي،ي س ي ي س ن  3س ع  2س .020 – 003

وبر ملر م حس دمدر ممدر 8112س ري ي) .دجتد ريا ملرت مح ءر( خ درن ملت مر ح در ب ر ةري ميل رن.
المؤتمر العمم السنوي السادس عنثر  -التعمثيم مثن بعثد ث الثوطن العربث س ملجد رن
ملدصي ن لمتيب ن ملدبيي ن يمال مي ملت م د ن  -كم ن ملتيب ن ببيي

س جيد ن ق ري مل ري ن

س .021-023
مل ت ب(س بيخن د مرع  .)8102مدوار معمم المرحمة الالانوية عمت

و متطمبات مدرسة المستقبل

دراسة ميدانية بمحا ظة الدوادم س ي يلن ديج ت يس كم ن ملتيب نس جيد ن ملبص ح .

مل ص م(س ل م( ب ا إبريم ،ح  .)8102دور مجتمعات التعمم

التنميثة المينيثة لمعممثات المرحمثة

الالانوية بمنطقة القصيم .ي يلن ديج ت ي س كم ن ملتيب ن س جيد ن ملبص ح .

و نس ودي دمد  .)8101المدال

أصول التربية .ملي يض :دكتبن مليب .

مليييس با يز إبيم ،حس يي،بنس وي ميبن  . )8107ءيوم ن بي يدج ت ي ب( د ت إلى ملت مح ملبيمح
ومى ملدبييع ء( ت ي ي ملكيي يا ملدا رن يتي رل دجتد ريا ملرت مح لمد مدر

مليم ر

.

بحث مقثدم لجثالزة امي ثة التربويثةس ملبمري ملتيبي رن مل يدرنس يزمي ملتيب رن يملت مر ح مل ريل(س
س .001-0

ءم

.)8117إننا مجتمعات تعمم

إطثار الييلثة التدريسثية .تيجدرن

كيكنس دمتي س يالييلس يتبرم

دمد ر س إك ريمح ممد ر  . )8103دجرريلن مألد رري يم برري يملد مد ر

كول ررن لتمي ررل ملد ي ررن ملدصرري ن

د

مبي ءيين .ملي يض :دكتبن مل ب كي .

إلر ررى دجدر ررع ت مر ررح دا ر ررى مي ر ررن تمم م ر ررن .مجمثثثثة ا دارة التربويةثثثثث ن 8س ع 0س ملجد ر ررن
ملدصي ن لمتيب ن ملدبيي ن يم مي ملت م د ن س ملبي،ي س ديين س .832-873

دمد

س مبدا وب ملمكرح س يدي رى س ممدر بكريل . )8107دت مبريا ت ب رع دجتد ريا ملرت مح

ملدا ن بيلد ي ،مألز،ي ن د يجان ةي ملد مدر  .مجمة كمية التربيةس جيد رن مألز،ري سع

 078س ملجز مأليل س ي يس .78 – 08
دخم رريف س م رردي مل ر ر

 .)8103دجتد رريا مل ررت مح ملدا ررن كدر ر خل لت رري ي ملدر ر مين مالبت مم ررن

بد بررن جرري مز ءرر( ضرري درري،ج ميل ي رريس  ،ر

ي،يءدرري  .مجمثثة التربيثثةس ع 013س درج3س

كم ن ملتيب نس جيد ن مألز،يس مكتيبيس .031-313
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دي م لس تيء ع ديتيم  .)8101د مح مأللي ن ملثيلثرن إور م يت ي بر  .مجمثة التربثويس مل ر 2س كم رن
ملتيب ن بيلخدنس جيد ن ملديق

 -يمبمن س .037-037ي ي.

ملد ريلس  ،ري ب را ودري  . )8102والثع مجتمعثات الثتعمم المينيثة لمعممثات العمثوم ومتطمبثات
تطبيقيثا ث
ملبص ح .

المرحمثة الالانويثة بمنطقثة القصثيمس ي ريلن ديج رت ي س كم رن ملتيب رنس جيد رن

يصررفس دمد ر  .)8108دجتدررع ملررت مح كد ر خل صررلم د ر مين ملت م ر ح مل رريح ءرر( دصرري مي ررن
تمم م نس مجمة كمية التربيةسع 02س جيد ن
مل ب رريلس مدر ر

يس .332-812

دمدر ر  .)8112مجتمعثثثات الثثثتعمم وامعتمثثثاد ااكثثثاديم لممثثثدارس .ملب رري،ي  :ملر ر مي

ملدصي ن ملمب ي ن.

جررح س ررايح 8107س رري ي) .ب رري دجتد رريا ملررت مح يملدديي رريا ملج ر  .المثثؤتمر العمم ث السثثنوي
الرابثثع والعنثثرين ليثثادة التعمثثيم وادارتثثو ث الثثوطن العرب ث الوالثثع والثثرؤي المسثثتقبمية.
ملجد ن ملدصي ن لمتيب ن ملدبيي ن يم مي ملت م د ن س ملبي،ي س .021-073

،ملس ب بي ممدر  .)8103مجتمعات التعمم بمدارس التعمثيم العثام بمصثر دراسثة تحميميثة .ي ريلن
كتي مي س كم ن ملتيب نس جيد ن د ايي .

ملا ر ميلس ي رري ءتمرر(س يملمييث ررنس ويمبررن رريلح س يملييمم ررنس ب ي ررن وب ر م

 .)8101يمقررع ت ريمءي

مب رري دجتد رريا ملررت مح ملدا ررن يملدديي رريا ملب ي ررن مل مودررن لارري ءرر( ملد ر مين ملمكيد ررن
بجدايي ررن دصرري مل يب ررن ي ررم ن ودرري  .مجمثثة الدراسثثات التربويثثة والن سثثيةس دررج01س ع

8س كم ن ملتيب نس جيد ن مل م ي قيبينس مبي لس .822- 870

Abbott, J.(2011). Higher Education and Democracy: Essays on
Service-Learning and Civic Engagement , Temple
University Press ,United States of America .
Bartton,R.& Stepanek,J.(2012). The Impact of Professional Learning
Communities, Principal's Research Review ,Vol.7, No.4,
July,1-14.
Bellibas, M. Bulut, O. & Gedik, S. (2017).Investing Professional
Learning Communities in Turkish School: the Effects of
Contextual
Factors,
Professional
Development
in
Education, 43(3), 353-374.
Bennett,C.(2017).Professional Learning Community Impact on
Student Achievement, Ph.D. Dissertation ,The Faculty of the
Education Department Carson-Newman University.

-58-

رؤية استشرافية ألدوار هعلن التعلين العام مبصر فى ضىء جمتوعات التعلن املهنية

Bolam, R.; McMahon, A.; Stoll,L.; Thomas, S. & Wallace, M. (2005).
Creating and Sustaining Effective Professional Learning
Communities, Universities of Bristol, Bath & London, Institute
of Education. Retrieved in April , 8, 2019 from:
https://dera.ioe.ac.uk/5622/1/RR637.pdf
Brooks,S.(2013). The relationship between professional learning
communities, personal teacher efficacy, and student
achievement at the high school level, Ph.D. Dissertation,
Regent University-USA.
Brown, B.; Horn, R.; King, G.(2018). The Effective Implementation
of Professional Learning Communities, Alabama Journal of
Educational Leadership, v5 ,53-59 Aug . (EJ1194725).
Cansoy, R.; Parlar, H.(2017). Examining the Relationships between
the
Level
of
Schools
for
Being Professional Learning Communities and Teacher Pro
fessionalism, Malaysian Online Journal of Educational
Sciences, v5, n3,13-27 . (EJ1150436).
Cassity H. (2012). Relationships among perceptions of
professional learning communities, school academic
optimism and student achievement in Alabama Middle
High School. Ph.D. Dissertation ,the University of Alabama,
Alabama, USA.
Chen, P.; Lee, C.; Lin, H.; Zhang, C.(2016). Factors That Develop
Effective Professional Learning Communities in Taiwan ,Asia
Pacific Journal of Education, v36, n2 , ERIC
Number: EJ1096538,p248-265 .
DuFour, R., & Eaker, R. (1998). Professional learning communities
at work: Best practices for Enhancing student learning.
New York: National Educational Services
DuFour., DuFour., Eaker,R., Many. ,and Matttos,M(2016).Learning
by Doing:A handbook for building professional learning
Communities at work,3ed, Bloomington, Solution Tree
Press, United States of America,P11-12. http://soltreemrls3.s3website-us-west-2.amazonaws.com/solution-tree.
com/
media/pdf/learning-by-doing-3rd-preview.pdf.
Duling, K. S. (2012). The principal's role in supporting
professional learning communities .Ph.D. Dissertation,
Department of Educational Leadership College of Education
,Kansas State University.

-59-

. رؤية استشرافية ألدوار معلم التعليم العام بمصر فى ضوء مجتمعات التعلم المهنية
Harris,A ; Jones,M.(2017) Professional Learning Communities : A
Strategy for School and System improvement, Wales Journal
of Education,19(1),March, 16-38.
Hord,
S. (1997). Professional
Learning
Communities
:Communities
of Continuous
inquiry
and
Improvement.
Southwest
Education on Development
Laboratory, Austin, Texas ,14-24.
Hord, S. (2004). Learning together, Leading together, Changing
schools through professional learning communities, New
York: Teachers College Press.
Hurley,N.;Seifert,T.;Sheppard,B.(2018). An Investigation of the
Relationship
between
Professional Learning Community Practices and student
Achievement in an Eastern Canadian School Board
,Canadian Journal of Educational Administration and
Policy, n185, 4-18 , (EJ1179189).
Morrissey, M. (2000).Professional learning communities: an
ongoing exploration , Southwest Educational Development
Laboratory. Austin.
Oliver, D., Hipp, K., & Huffman, J. (2003). Professional learning
communities: assessment, development and effects, Paper
presented at the International Congress for School
Effectiveness and Improvement, Sydney, Australia, January,
66 -74.
Peppers, G. (2015). Teachers’ Perceptions and Implementation of
Professional Learning Communities in a Large Suburban High
School, National Teacher Education Journal ,8 (1), 25-31.
Peppers, G.(2014). Teachers' Perceptions and Implementation of
Professional Learning Communities in a Large Suburban
High School , Ph.D. Dissertation, Capella University.
Popp, J.;Goldman, S. (2016). Knowledge building in teacher
professional learning communities: Focus of meeting
matters. Teaching and Teacher Education, 59, 347-359.
Prentice, A. (2016). Investigating collaborative inquiry: A case
study of a professional learning community at Lennox
charter high school .Ph.D. dissertation, Loyola Marymount
University ,U.S.
Roberts,M.(Nov. 2010). Improving Student Achievement Through
Professional Learning Communities, PhD Dissertation,
University of Nebraska, Lincoln, Nebraska, USA.

-61-

رؤية استشرافية ألدوار هعلن التعلين العام مبصر فى ضىء جمتوعات التعلن املهنية

Senge,p.(1990).The Fifth Discipline: The Art and Practice of the
Learning Organization, New York : Doubleday currency.
Seo,K.(2012). The Vision and The Reality Of Professional Learning
Communities in Korean Schools , KEDI Journal Of
Educational Policy ,vol (9),no(2), January, 281-298.
Snyders,E. (2017).Professional Learning Communities’ role in
high school teachers’ professional learning at a private
school in the Western Cape, Master of education,
Stellenbosch University.
Song,H.(2012). The Role Teachers' Professional Learning
Communities in The Context of Curriculum Reform in High
Schools , Chinese Education and Society , Vol,45, No,4 ,
July – August ,81-95.
Stamper, J. (2015). A Study of teacher and principal's perceptions
of professional learning communities. Theses and
Dissertations,
Educational
Leadership
Studies,
https://uknowledge.uky.edu/edl_etds/11.
Stoll,L.;Bolam,R.;Mcmahon,A.;Wallace,M&Thomas,S.(2006).Professi
onal Learning Communities: A Review of The Literature,
,Journal of Educational Change, Vol.7,221-258.
Thompson, S & Niska, M ,”(2004). Professional learning communities,
Leadership and student learning” ,Research in Middle Level
Education on line, Issue 28 ,No 1, 2004, 20-35.
Turner, C. (2015). Impact of Professional Learning Community
Design on Teacher Instruction. Ph.D. dissertation, University
of Arkansas.
Wilson, A. (2016). From professional practice to practical leader:
Teacher leadership in professional learning communities.
International Journal of Teacher Leader ,vol7,no2,.5-6.
Zhang, J.; Pang, N. (2016). Exploring the characteristics of
professional learning communities in China: A mixed-method
study. The Asia-Pacific Education Researcher, 25(1), 11-21.
DOI 10.1007/s40299-015-0228-3.

-60-

