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لقد أصب��ح لزامًا علينا أن نواج��ه تحديات المرحلة الحالية والمس��تقبلية،
وأن نؤس��س المش��روع الترب��وي على مفاهي��م الجودة والتمي��ز ،والرؤية
المش��تركة ،والقيم المؤسس��ية المعلنة ،وروح العمل الجماعي والعمل
على تعزيز ق��درات المعلمين والمتعلمين نحو إنت��اج المعرفة عوضًا عن
استهالكها

”

”
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مــقــدمة
يرتك ��ز تنفيذ الربنامج الوطني لتطوير املدار�س على تفعيل مفهوم جمتمعات التعلم
املهني ��ة� ،إذ �أظهرت الدرا�س ��ات الرتبوية احلديث ��ة �أهمية جمتمع ��ات التعلم املهنية
يف �إيج ��اد بيئة العم ��ل الداعمة و�أثرها على الر�ض ��ى الوظيفي للمعلم�ي�ن والقيادات
املدر�س ��ية ،وعل ��ى ت�ش ��جيعهم بتجريب ممار�س ��ات جديدة يف الف�ص ��ول الدرا�س ��ية
وغريه ��ا .كما بينت الدرا�س ��ات الأثر الإيجابي ملجتمعات التعلم على حت�س�ي�ن نوعية
فر�ص التعلم املقدمة للطالب ،و�أظهرت �أن جمتمعات التعلم املهنية هي من �أف�ض ��ل
الو�س ��ائل و�أهمها يف حت�س�ي�ن كفاءة الأداء املدر�س ��ي وزيادة فاعليت ��ه .فعندما تقوم
جمموع ��ة من املعلمني -ولي�س الأفراد -بتنفيذ �أن�ش ��طة التعلي ��م والتعلم والتخطيط
والتقيي ��م ،ف�إن النمو املهني لأفراد املجموعة الناجم عن التفكري اجلمعي وت�ش ��ارك
اخل�ب�رات العملي ��ة يكون موجه� � ًا نحو الغايات امل�ش�ت�ركة يف حت�س�ي�ن تعلم الطالب،
وتطوير ال�شعور بامل�س�ؤولية اجلماعية عن حتقيق ذلك.
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ما مجتمعات التعلم المهنية؟

لماذا مجتمعات التعلم المهنية ؟

جمموعات من الأفراد املنتمني �إىل نف�س املهنة تت�شكل وفق �أطر متعددة وم�ستويات خمتلفة يجمعهم االهتمام امل�شرتك بجعل �أدائهم
�أكرث كفاءة وفاعلية ،ويعملون ب�ص ��ورة تعاونية من خالل �أوعية متعددة تتيح تبادل اخلربات واكت�س ��اب �أف�ض ��ل املمار�س ��ات ومعاجلة
ال�صعوبات والتحديات التي تواجه عملهم ،ويكون تعلم الطالب ب�ؤرة الرتكيز لعمل جمتمعات التعلم يف املدار�س الذين ينخرطون يف
عملية منهجية م�س ��تمرة يف دورات متكررة من البحث اال�ستق�ص ��ائي والإجرائي لتحديد توقعاتهم من تعلم جميع الطالب ،وكيفية
تقيي ��م م ��دى تعلمهم ،وتطوير املداخالت الالزمة مل�س ��اعدة الطالب الذين يواجهون �ص ��عوبات يف التعلم ،الأمر الذي ي�س ��اعد على
توجيه �إمكانات املدر�سة لغايتها الأ�سا�سية وهي حت�سني تعلم الطالب.

• الر�ؤية والقيم والقناعات امل�شرتكة.

• بنية تنظيمية توفر الوقت واملوارد الالزمة.

تعتمد مدار�س تطوير �إىل حد كبري على مقدراتها وخرباتها الذاتية يف املراجعة الذاتية والتخطيط امل�شرتك وجتويد عمليات التعليم
والتعلم ،ويف ظل هذا التوجه برزت �أهمية غر�س مفهوم جمتمعات التعلم املهنية� ،إذ ك�ش ��فت الدرا�س ��ات والأبحاث �أثر ثقافة التعاون
بني املعلمني على الر�ضى الوظيفي و�شعورهم بامل�س�ؤولية عن تعلم طالبهم ،واحلاجة �إىل �إعادة بناء ثقافة املدر�سة .وات�ضح �أن غياب
ثقافة التعاون ،وعدم توفر �آليات لتقدمي الدعم والإ�س ��ناد من الأقران عند احلاجة ،ترتك �أثرها على �ش ��عور املعلمني بالعزلة املهنية
واخلوف من الف�شل ،وعلى �شعورهم ب�أن عليهم وحدهم حتمل م�س�ؤولية القرارات التي تتعلق بعملهم وتبعاتها .فبد�أ التفكري يف تعزيز
التحوالت داخل مدار�س تطوير من خالل �إعادة هيكلة عمل املدر�س ��ة و�إعادة بناء ثقافتها ،بحيث تركز على التعلم بد ًال عن الرتكيز
عل ��ى التعليم ،وتتبن ��ى مفهوم التع ��اون بد ًال عن العزل ��ة املهنية،
وتَ�ش ��ا ُرك القي ��ادة بد ً
ال من التفرد يف اتخاذ الق ��رارات التي ت�ؤثر ك��م طف�ل ً
ا يمك��ن أن نغي��ر حياته��م لو كش��فنا نحن
عل ��ى العم ��ل ،والتنمية املهنية يف �س ��ياق العمل ب ��د ً
ال من الربامج المربين ما يعرفه بعضنا لبعض.
روالند بارث
التدريبية اجلاهزة امل�صممة لتالئم اجلميع وتكاد ال تفيد �أحدا					 .

• التعلم اجلمعي لدعم تعلم الطالب.

• عالقات عمل �إيجابية مبنية على الثقة واالهتمام واالحرتام
املتبادل.

ك�ش ��فت الدرا�س ��ات والأبح ��اث الرتبوي ��ة �أن املع ��ارف واملهارات
احلا�س ��مة لعملية التعليم ال توجد يف الكتب واملراجع ،بل تكمن يف خربات املعلمني وممار�س ��اتهم اليومية التي غالب ًا ما تظل حبي�س ��ة
ل ��دى كل منهم ،و�أهم الآليات والطرق التي ت�س ��اعد على جمع املعارف وتطويرها بفتح قنوات االت�ص ��ال ب�ي�ن املعلمني لتبادل الأفكار
وت�ش ��اركها من ناحية ،ومن ناحية �أخرى التعاون يف ا�س ��تخدام ا�سرتاتيجيات جديدة ،وتطوير �أخرى مطبقة لزيادة فاعليتها .ولذلك
ت�ش ��كل جمتمعات التعلم الإطار الأكرث فاعلية للتنمية املهنية يف �س ��ياق العمل ،كما ت�ش ��كل �أحد الأدوات الأكرث جدوى يف حت�س�ي�ن �أداء
املدر�سة ب�شكل عام.

حددت �ش�ي�ريل هورد ( )Hord, 2009جمموعة من الأبعاد القائمة على منوذج التعلم البنائي ملجتمع التعلم املهني يف املدر�س ��ة على
النحو الآتي:
• ت�شارك املمار�سات واخلربات.
• القيادة الت�شاركية الداعمة.

وت�ش ��كل الر�ؤي ��ة والقيم والأهداف امل�ش�ت�ركة داخل مدار�س تطوير املحرك الأ�س ��ا�س لعم ��ل جمتمعات التعلم املهني ��ة ،ويكون التعلم
اجلمعي هو املنتج الأهم لهذه املجتمعات ،وميكن متثيل هذه الأبعاد على النحو الآتي:

ﻗﻴﺎدة ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ
ﻋﻼﻗﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ

ﺗﺸﺎرك اﻟﺨﺒﺮات
واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت

اﻟﺮؤﻳﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ

ﺑﻴﺌﺔ داﻋﻤﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺠﻤﻌﻲ

ُيع� � ّد مفه ��وم جمتمعات التعلم املهنية من �أه ��م الركائز يف منوذج تطوير املدار� ��س ويف مقدمة متطلبات متكني املدر�س ��ة لتكون �أداة
للتطوي ��ر ،ويتطل ��ب ذلك �إعادة تنظيم عمل املدر�س ��ة و�إعادة النظر ب�أ�س ��اليب تق ��دمي التنمية املهنية ،كما يتطلب �إعادة ر�س ��م املهام
وتو�صيف العالقات بني املدار�س ،وبني املدار�س و�إدارة الرتبية والتعليم ،ويتطلب كذلك �إعادة النظر بالتقومي والرتكيز على النواجت،
كما يحر�ص منوذج تطوير املدر�سة على �إن�شاء �شبكات مهنية ت�شكل القنوات التي يتم من خاللها تبادل اخلربات والتجارب الناجحة،
مما ي�سهم ب�شكل كبري يف التنمية املهنية امل�ستدامة وحتقيق التميز يف الأداء املدر�سي.
ت�ساعد جمتمعات التعلم املهنية على حتقيق جمموعة من املزايا للمجتمع املدر�سي ،وميكن حتديدها على النحو الآتي:
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مزايا مجتمعات التعلم المهنية
أوال :أعضاء المجتمع المدرسي

• زيادة �سرعة ا�ستجابة املعلمني للم�ستجدات ،وحتديث معارفهم با�ستمرار.
• تعميق ممار�سات التعليم من خالل تطبيق وجتريب ا�سرتاتيجيات حمددة يف مواقف خمتلفة.
• توليد الفر�ضيات اجلديدة لتطوير العمل واختبارها.
• ج�سر الفجوة يف الأداء بني امل�شاركني.
• التخل�ص من �أ�سوار العزلة بني �أ�صحاب التخ�ص�ص الواحد وبني التخ�ص�صات املختلفة وبني املواقع الوظيفية.
• زيادة الر�ضى الوظيفي واالبداع يف املهنة.
• توفري البيئة الداعمة والإ�سناد للم�ستجدين.
• التعرف على مفاهيم خمتلفة للم�س�ألة الواحدة.
• التعرف على املمار�سات املتنوعة يف البيئات املختلفة.
ثانيا :المدرسة

• مواجهة التحديات التي تعوق عمل املدر�سة بفاعلية.
• معاجلة امل�شكالت امل�ستع�صية واملزمنة.
• التحول �إىل م�ؤ�س�سة تعلم عايل النوعية جلميع من�سوبيها.
• توفري م�صادر �أكرب و�أكرث تنوعا.

ثالثا :التنمية المهنية

جتعل التنمية املهنية �أكرث فاعلية حيث تبني �أن املتعلمني يكت�س ��بون  %70مما يحتاجونه من خالل التجربة واملمار�س ��ة يف بيئة العمل
و %20من خالل التفاعل االجتماعي مع الآخرين ،بينما يح�صلون على  %10فقط من خالل التدريب والتعلم التقليدي( .جي كرو�س
( .2011وي�ؤكد كل من برو�س جوي�س وبيفريل �ش ��اورز (ت�ص ��ميم التدريب وتدريب الأقران ،)2002 ،على �أن ما ي�ص ��ل �إىل الف�ص ��ل
الدرا�س ��ي من التدريب النظري ن�س ��بة تكاد ال تذكر ،بينما  %95من الدعم والإ�س ��ناد يف بيئة العمل وتدريب الأقران ي�ؤثر على �أداء
املعلم يف الف�صل الدرا�سي.

عوامل نجاح مجتمعات التعلم المهنية
يرتبط جناح جمتمعات التعلم املهنية يف منوذج تطوير املدار�س
بع ��دة عوامل تتعل ��ق بالثقافة وم ��كان العم ��ل والعالقات وفر�ص
التنمي ��ة املهني ��ة الت ��ي تركز جميعه ��ا على تعلم الط�ل�اب وعلى
النتائج يف �إطار من التعاون ،وهذه العوامل:

تشكل مجتمعات التعلم اإلطار األكثر فاعلية للتنمية
المهني��ة ف��ي س��ياق العمل ،كما تش��كل أح��د األدوات
األكثر جدوى في تحسين أداء المدرسة بشكل عام.

أو ً
ال :إيجاد نظام فاعل لتطبيق مجتمعات التعلم المهنية

يتطل ��ب �إن�ش ��اء وتفعيل جمتمعات التعلم وجود نظام فاعل ي�س ��مح مبعاجل ��ة التحديات التي تعيق التعاون ،وي�ش ��جع العمل اجلماعي
ويع ��رف كي ��ف يقيمه ،وي�س ��مح بفتح كافة قنوات التعاون ب�ي�ن املعلمني داخل املدر�س ��ة وخارجها بحيث يتعرف املعلمون على �أف�ض ��ل
املمار�سات وينفذونها ،ويت�صف النظام الفاعل ب�أنه:
• يعترب املعلم جيد ًا �إذا ا�ستطاع �أن ينقل خرباته �إىل زمالئه ،و�إذا �شارك بفاعلية يف اكت�ساب خربات جديدة.
• يحقق فيه املعلم املتو�س ��ط �إجنازات متميزة ،ويجد فيه املعلم امل�س ��تجد الدعم والإ�س ��ناد والرعاية التي ت�ساعده على التمكن
من �أداء عمله بفاعلية.
• يتعاون فيه امل�ش ��رف مع مدير املدر�س ��ة ومع املعلمني يف �إن�ش ��اء �ش ��بكات تعاون بني جمموعات من املدار�س املتقاربة لتحقيق
�أهدافها وتنفيذ خططها.
• يوجه جهود �أطراف العملية الرتبوية يف املدر�سة لإيجاد الإجابات عن الأ�سئلة الأ�سا�سية التالية:
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الطالب

المعلم

المدير

	•ما ال��ذي ي�ساعدين على التعلم يف 	•م��ا ال��ذي ي�ساعدين عل��ى حت�سني 	•ماذا �أحتاج لتح�سني البيئة املدر�سية
املنا�سبة للتعلم والتعليم النوعي؟
تعليم طلبتي؟
املدر�سة؟
	•ما الذي يعوق تعلمي يف املدر�سة؟ 	•ما الذي يعيق تعليمي لطلبتي؟ 	•ماذا �أفع��ل لتح�سني البيئ��ة املدر�سية
املنا�سبة للتعلم والتعليم النوعي؟

تقود عملية البحث عن �إجابات للأ�س ��ئلة ال�س ��ابقة �إىل ت�شكيل فرق تعاونية متجان�س ��ة من الطالب واملعلمني ومديري املدار�س وفرق
خمتلطة من عدد من الأطراف املعنية تعمل على تق�صي الإجابة عن الأ�سئلة املفتوحة ال�سابقة من خالل دورات م�ستمرة من البحث
والتجربة والتقييم ،مما يدفع بالتعلم �إىل الأمام ،ويغني اخلربات العملية والنظرية للم�شاركني ب�صورة ال ميكن حتقيقها يف �أي �إطار
�آخر للتعلم �أو التنمية املهنية.
ثانيًا :القيادة الداعمة على مستوى المدرسة

ُيع� � ّد وجود القيادة الواعي ��ة لأهمية وفاعلية العمل التعاوين وجمتمعات التعلم �أمر ًا �ض ��روري ًا لبناء وا�س ��تدامة جمتمعات التعلم من
خالل:
	•توزيع القيادة على املعلمني ،وت�شجيع املرتددين منهم وحتديد �صالحيات وم�س�ؤوليات كل منهم.

ثالثًا :القيادة الداعمة على مستوى إدارة التعليم

�1.1إق ��رار �أولوية جمتمع ��ات التعلم يف املدار�س التابعة للإدارة ،وت�ش ��جيع مديري املدار�س على تبنيها وتفوي�ض ال�ص�ل�احيات
الالزمة لتمكينهم.
2.2توفري امل�صادر (الوقت والتنمية املهنية والبيانات الالزمة) لدعم وتطوير جمتمعات التعلم.
3.3ت�ضمني جمتمعات التعلم يف �سيا�سات �إدارة الرتبية والتعليم وبراجمها.
4.4تبني �إدارات الرتبية والتعليم ملجتمعات التعلم يف عملها.
رابعًا :البنية التنظيمية الداعمة

يتطلب تفعيل جمتمعات التعلم بالإ�ضافة �إىل الدعم الفني والإداري �إيجاد الظروف املالئمة لذلك ،مثل توفري:
	•�أماكن مالئمة لالجتماعات.
	•نظام ات�صال و�إبالغ جلميع امل�شاركني.
	•الوق ��ت ال�ل�ازم لعمل جمتمعات التعلم من خالل �إعادة هيكلة اجلداول الدرا�س ��ية ،بحيث يتم تفريغ املعلمني وتوفري الوقت
الالزم للتخطيط ملعلمي التخ�ص�ص ،وللتنمية املهنية ،ولالجتماعات ال�شهرية لهم.

	•ت�أمني املوارد املادية والب�شرية والوقت املنا�سب ،من خالل تنظيم اجلدول الدرا�سي لدعم التنمية املهنية.
	•القيام بدور القدوة يف الرتكيز على تعلم الطالب.
	•�إيجاد �آلية لإبالغ الهيئة التعليمية بامل�ستجدات.
	•متابعة ور�صد التح�سن يف الأداء والتعلم ،وتقديره مهما �صغر.
	•توفري البيانات التي تدعم اتخاذ القرارات اخلا�صة بتعلم الطالب.
	•توفري مناخ �آمن ي�شجع على التعاون وطرح الأفكار الإبداعية وجتريبها ،وتوفري احلماية للمجتهدين �إذا مل ي�صيبوا.
	•توفري التنمية املهنية النابعة من احلاجات اخلا�صة للمعلمني.
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• ما الرتتيب املنطقي املطلوب لتعلم املعارف والقدرات؟ و�أيها �أكرث فاعلية؟

المبادئ األساسية لمجتمعات التعلم المهنية
تقوم جمتمعات التعلم املهنية على عدد من املبادئ الأ�سا�سية التي ت�شكل ركائز جمتمع التعلم ومتيزه عن �أي جتمع �آخر ،و�أهمها:
	•تبني ثقافة التعاون.
	•ت�شارك الر�ؤية والقيم والأهداف.
	•الرتكيز على النتائج.
	•الرتكيز على تعلم الطالب .
المبدأ األول  :تشارك الرؤية والقيم واألهداف.

�أول هذه املبادئ توفر الفهم امل�شرتك لر�ؤية املدر�سة والأهداف التي ي�سعى من�سوبوها لتحقيقها ،والقيم والقناعات واالجتاهات التي
يحملونها وي�ؤمنون بها.
يو�ضح ال�شكل التايل ترابط العنا�صر الأربعة ملبد�أ الت�شارك يف بناء الر�ؤية والقيم والأهداف:
وﻇــﻴﻔﺔ
اﻟﻤــﺪرﺳــﺔ

™«ª÷ º∏©àdG ¢Uôa ÒaƒJ
¤G Gk OÉ`` æ` `à` `°` `SG ÜÓ```£` `dG
Ö°ùMh á≤HÉ°ùdG º¡JGÈN
º``¡`JGAÉ``cPh º¡JÉ«°üî°T
.á°UÉÿG º¡ahôXh

اﻟﺮؤﻳــﺔ

اﻟﻘﻴــﻢ

ا ﻫــﺪاف

É``gOƒ``°` ù` j á`` æ` `eBG á``°``SQó``e
øjòdG É¡«Hƒ°ùæe ÚH ¿hÉ©àdG
Iõ``«`ª`à`e äGÈ`` `N ¿ƒ``µ` ∏` Á
á«Yƒf äÉ°SQÉªÃ ¿ƒeƒ≤jh
øY á«dÉY äÉ©bƒJ ¿ƒ∏ªëjh
º∏©àH ¿ƒ``eõ``à`∏`eh ÜÓ``£` dG
.ÜÓ£dG ™«ªL

™``«`ª`L IQó`` `≤` ` H ¿É`` ` ` `ÁE’G
º``∏` ©` à` dG ≈`` ∏` `Y ÜÓ`` `£` ` dG
ádÉeõdGh ¿hÉ©àdÉH áYÉæ≤dGh
√ÉŒ á«dhDƒ°ùŸÉH Qƒ©°ûdGh
ÜÓ£dG º∏©J øY ™ªàéŸG
áæeCÉà°ùe á``°` SQó``ŸG ¿Gh
.º¡«∏Y

 Ék jOÉe á`` æeBG á`` Ä«H Ò`` aƒJ. Ék jƒæ©eh
 ≈`` ∏Y Ú`` ª∏©ŸG Ö`` jQóJ.áYƒæàe º∏©J ¢Uôa º«ª°üJ
 º`` ∏©J äÉ`` ©ªà› π«µ`` °ûJójó–h äGÈ`` ÿG ∫OÉ`` Ñàd
.áëLÉædG äÉ°SQÉªŸG

موقف تربوي لمبدأ التشارك:

دعا املعلم امل�شرف يف متو�سطة عمر بن اخلطاب زمالءه معلمي اللغة الإجنليزية يف املدر�سة ،وطرح عليهم الأ�سئلة املحورية التالية:
• ماذا نتوقع �أن يتعلم الطالب يف ال�صف الأول؟ ويف ال�صف الثاين؟ ويف ال�صف الثالث؟
• ما املعارف واملهارات اجلوهرية التي ت�ؤثر على تعلمهم يف ال�صف الثاين؟
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وبد�أ احلوار بينهم لتحديد النواجت املتوقع �أن يحققها الطالب ،وترابطها مع نواجت ال�ص ��فوف التي �س ��بقتها وال�ص ��فوف التي تليها،
و�أهمي ��ة تتابعها ،واملعارف واملهارات التي تدعم تعلمها و�إتقانها ،والنواجت الأ�سا�س ��ية الت ��ي يجب �أن يحققها جميع الطالب  ،واحلد
املقبول ،ونواجت التو�س ��ع واال�س ��تزادة .ومدى الفجوة بني حت�ص ��يل طالبنا يف هذا ال�ص ��ف وال�ص ��فوف املماثلة يف املنطقة  .ثم اتفق
املعلم ��ون على توزيع املهام وامل�س� ��ؤوليات عن حتليل املناهج والكتب املتوفرة ،واالنخراط يف البحث اال�ستق�ص ��ائي لر�ص ��د التوقعات
والك�شف عن م�ستويات الطالب ،ومت حتديد موعد االجتماع القادم خالل �أ�سبوع من تاريخه ملناق�شة ما تو�صلوا �إليه.
المبدأ الثاني :التركيز على تعلم الطالب

ينط ��وي نق ��ل تركيز اجلهود الرتبوية يف مدار�س تطوير من التعليم �إىل التعلم على تغيري جذري يف املمار�س ��ات وال�س ��لوكات اليومية
يف املدر�س ��ة ،فبد ًال من متابعة �إدارة املدر�س ��ة لكرا�سات حت�ضري الدرو�س فقط ،ينتقل االهتمام �إىل متابعة �سجل �سري تعلم الطالب
وملفات �إجنازهم وقراءة نتائجهم وحت�صيلهم الأكادميي .كما ي�ؤدي الرتكيز على التعلم �إىل تغري يف القيم واالجتاهات التي يحملها
املعلمون من �أن بع�ض الطالب ال ميكنهم التعلم� ،إىل االجتاهات التي ت�ؤمن ب�أن جميع الطالب ميكنهم �أن يتعلموا ،ويجب �أن يتعلموا،
وهذا يت�ض ��من عدم �إلقاء اللوم على الأهل �أو املجتمع يف حال عدم تعلم الطالب ،بل ينبغي �أن تتحمل املدر�س ��ة امل�س�ؤولية الكاملة عن
ذلك .ويقت�ض ��ي هذا التغيري �أن تعمل وحدة تطوير املدار�س مع الإدارات والأق�س ��ام يف �إدارة الرتبية والتعليم على متكني املدر�سة من
حتقيق �أهدافها ،والتي هي يف الواقع وظيفة املدر�سة احلقيقية� ،أي �ضمان تعلم جميع الطالب.
ويتطلب الرتكيز على التعلم االبتعاد عن فكرة املعلم الفذ واملعلم البطل الذي ي�س ��تطيع �أن يغري ال�ص ��ف لوحده ،واالنتقال �إىل فكرة
املعلم القائد الذي يقود جمتمع تعلم الطالب بالتعاون مع زمالئه ،وي�ؤمن بعمل الفريق ،ومقتنع ب�أن التعلم احلقيقي عابر للتخ�ص�ص.
وين�صب اهتمام املعلمني على حتقيق نتاجات التعلم بد ًال من االهتمام «بتغطية الكتاب».
يقود الرتكيز على التعلم امل�ش ��اركني يف جمتمع التعلم �إىل البحث عن �أف�ض ��ل املمار�سات ،وا�ستخدام جميع الو�سائل املمكنة مبا فيها
تقنية املعلومات واالت�صاالت لتي�سري تعلم الطالب ،وبالتايل االلتزام ب�ضمان تعلمهم .وت�صبح امل�س�ؤولية عن تعلم الطالب م�س�ؤولية
جماعية بد ًال من امل�س�ؤولية الفردية ،التي جتعل املعلم يلج�أ عند معاجلة �صعوبات التعلم �إىل خف�ض التوقعات �أو الإحالة �إىل الأ�سرة
�أو التو�ص ��ية بدرو�س �إ�ضافية �أو الر�سوب كحل �أخري .متكن امل�س� ��ؤولية اجلماعية املدر�سة من معاجلة ال�صعوبات عن طريق ت�صميم
مداخالت مالئمة ،وتوفري نظام دعم و�إ�سناد ملعاجلة ال�صعوبات �أو ًال ب�أول وقبل ا�ستفحالها ،كما ت�ساعد املدر�سة على تطوير �آليات
ملتابعة تقدم تعلم الطالب ور�صد ال�صعوبات.
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ي�ؤدي الرتكيز على التعلم �إىل قيام املعلمني ب�إعداد ت�ص ��ور م�ش�ت�رك للمعايري الأكادميية التي ينبغي �أن يحققها الطالب ،ثم االتفاق
على البحث عن �إجابات للأ�سئلة التالية.
 ما الذي يجب �أن يتعلمه الطالب؟ ما �أف�ضل طريقة لتعلم الطالب؟ ما اال�سرتاتيجيات الأكرث فاعلية التي ينبغي ا�ستخدامها يف تدري�س املحتوى الأ�سا�سي؟ كيف نعرف �أن الطالب قد تعلموا حني يتعلمون؟ كيف ن�ستجيب عندما ال يتعلم الطالب؟ ماذا ميكن �أن نتعلم من بع�ضنا البع�ض لتعظيم فاعلية عملنا؟يقود ال�س ��عي للإجابة عن الأ�س ��ئلة ال�سابقة �إىل اكت�شاف �ضرورة تعاون مدير املدر�سة واملعلمني و�أولياء الأمور للتمكن من �إدارة تعلم
الطالب وحتقيق النواجت امل�س ��تهدفة .وكلما اكت�ش ��ف امل�ش ��اركون يف جمتمع املدر�س ��ة فوائد تعاونهم و�أثره الإيجابي على تعلم طالب
املدر�س ��ة ،كلما زادت املمار�س ��ات التعاونية وتر�سخت ثقافة التعاون كثقافة جديدة للمدر�س ��ة .وكلما تو�سع العمل امل�شرتك ،كلما زاد
ال�شعور بامل�س�ؤولية امل�شرتكة ،وي�أخذ بيده ،ليحتفل اجلميع معا بالإجناز.
المبدأ الثالث :تبني ثقافة التعاون

عندما يدرك الأفراد من خالل العمل امل�ش�ت�رك �أن حم�ص ��لة ما تعرفه املجموعة �أكرب من معرفة �أي فرد يف هذه املجموعة ،ي�ص ��بح
ال�س ��عي لالنتماء �إىل املجموعة حاجة �شخ�ص ��ية للفرد ومطلب ًا مهنيا ،ولي�س واجب ًا يتثاقل يف �أداءه� ،أو مهمة تثقل كاهله ي�س ��ارع �إىل
التخل�ص منها يف �أقرب فر�ص ��ة؛ وي�ص ��بح التعاون عملية منهجية لال�س ��تجابة لكافة التحديات التي تواجه عمل املدر�س ��ة بدء ًا من
حتليل نتائج تعلم الطالب� ،إىل البحث عن و�سائل لتح�سني املمار�سات ال�صفية� ،إىل التخطيط مل�شاريع التعلم امل�شرتك� ،إىل معاجلة
الظواهر ال�س ��لوكية� ،إىل تطوير العالقة مع املجتمع املحلي .ففي املجموعة يكون الإجناز �أكرث و�أف�ض ��ل ،ت�صبح املوارد �أكرب والأفكار
واخلربات �أكرث تنوعا.
ت�ؤكد الدرا�س ��ات �أن �أول و�أهم خطوة يف ت�ش ��جيع التعاون ،هي بناء الثقة بني �أفراد املجموعة .وتنبع الثقة بادئ ذي بدء من الإقرار
بال�ض ��عف و�إمكاني ��ة اخلط� ��أ واحلاجة للآخرين والرغبة بالتعلم منه ��م ،ثم من حقيقة �أن االعتماد املتبادل ب�ي�ن الأفراد هو املرحلة
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الأكرث تطور ًا يف بناء �شخ�صية الأفراد وا�ستعدادهم للتعلم من بع�ضهم ومع بع�ضهم البع�ض.
ول�ض ��مان تر�س ��يخ هذه الثقافة تعمل قيادة املدر�س ��ة على الت�أكد من م�ش ��اركة جميع املعلمني يف الفرق التي تركز على تعلم الطالب،
والعم ��ل على �أن يكون ل ��كل فريق الوقت ال ��كايف لالجتماع �أثناء
« يعتب��ر التعاون عملية منهجية يعم��ل فيها المربون
�س ��اعات الدوام وب�صورة دورية خالل العام الدرا�سي ،وحتر�ص معًا بش��كل مس��تقل ،لتحلي��ل ممارس��اتهم المهنية
على �أن املهام وامل�س� ��ؤوليات موزعة ب�ش ��كل وا�ض ��ح بني �أع�ض ��اء وتطويره��ا ،م��ن أج��ل تحقيق نتائ��ج أفض��ل لطالبهم
الفري ��ق� .إن وجود فرق العمل التعاوني ��ة مطلب مهم وهي اللبنة ولمجموعتهم ولمدرستهم».
ريت�شارد دوفور
الأ�سا�سية يف جمتمع التعلم املهني .ومتثل جلنة التميز واجلودة 					
يف املدر�س ��ة مثا ًال على متكني املجموعات ذات املهارات واخلربات املختلفة للو�صول �إىل التكامل وزيادة االنتاجية .وين�سحب التعاون
على االنتقال �إىل القيادة املوزعة حيث يتم حتديد امل�س� ��ؤوليات وفقا للقدرات املميزة للهيئة التدري�س ��ية مبا ي�ض ��من �إ�شراك اجلميع
يف �ش� ��ؤون املدر�س ��ة ونقل ال�شعور بالتملك وامل�س� ��ؤولية اجلماعية لكل امل�شاركني .وت�ؤدي قيادة املدر�س ��ة دور ًا �أ�سا�س ًا يف تر�سيخ ثقافة
التعاون من خالل:
	•و�ضع معايري تقود العمل اجلماعي ويلتزم بها اجلميع.
	•احلر�ص على م�شاركة جميع املعلمني يف واحد �أو �أكرث من جمتمعات التعلم.
	•توفري الوقت الكايف الجتماع �أع�ضاء املجتمع �أثناء �ساعات الدوام الر�سمي وب�صورة دورية من خالل تنظيم اجلدول املدر�سي.
	•ت�شجيع امل�س�ؤولية امل�شرتكة ملعلمي التخ�ص�ص و�/أو ملعلمي ال�صف الواحد عن تعلم الطالب.
	•ت�شجيع املعلمني على العمل امل�شرتك يف التخطيط والتنفيذ والتقومي.
	•�إيجاد بيئة �آمنة وم�شجعة على ا�ستخدام وتطبيق �أدوات وا�سرتاتيجيات جديدة.
	•االهتمام بت�أثري املمار�سات على تعلم الطالب بد ًال من االهتمام باملمار�سات نف�سها.
	•التزام القيادة املدر�سية بالقرارات الت�شاركية.
	•توزيع املهام القيادية على من�سوبي املدر�سة ،و�إ�شراكهم يف �صنع القرارات وحتمل امل�س�ؤوليات.
	•تقييم �أداء املجموعة ب�صفة م�ستمرة.
	•تقدير الإجناز بغ�ض النظر عن حجمه ،وتقدمي الت�شجيع امل�ستمر للمجموعة.
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المبدأ الرابع :التركيز على النتائج

يت�ض ��من هذا املبد�أ اهتمام املدر�س ��ة ببيانات تعلم الطالب ودرا�س ��تها
«إن الحكم الوحيد الصحيح على حدوث التحسن
وحتويله ��ا �إىل معلوم ��ات ومع ��ارف ت�س ��اعد عل ��ى حت�س�ي�ن التعلم ،كما
هو النتائج القابلة للمشاهدة والقياس»
يقت�ض ��ي االبتعاد عن التعميمات واملتو�س ��طات التي تغفل الواقع الفعلي
دوفور وايكر
					
لتعل ��م كل طالب بحد ذاته ،وه ��ذا يتطلب التعامل مع البيانات ب�ش ��كل
مو�ضوعي ولي�س قيمي� :أي اعتبار �أن جميع البيانات مهمة وينبغي اال�ستفادة منها ،وعدم النظر �إليها على �أنها جيدة �أو �سيئة .وي�ؤدي
الرتكيز على النتائج �إىل تعلم كيفية قيا�س ما يتعلمه الطالب ،واختيار �أف�ضل اال�سرتاتيجيات والأدوات لذلك ،واالهتمام ب�صورة خا�صة
بالتقييم التكويني للتمكن من معاجلة املوقف عندما ال يتمكن الطالب من التعلم .ول�ضمان فاعلية هذا املبد�أ ينبغي �أن يتم تبنيه من قبل
اجلميع يف �إدارات التعليم واملدار�س ،وحتويل جمال االهتمام من الأن�شطة بحد ذاتها �إىل خمرجات هذه الأن�شطة ونواجتها.
تتج�س ��د م�ض ��امني هذا املبد�أ يف الرتكيز على حتديد نواجت تعلم الطالب عند ت�ص ��ميم �أن�ش ��طة وفر�ص التعلم بد ًال من الرتكيز على
�أهداف التعليم ،وهذا يعني انتقال الرتكيز يف عملية التعليم مما يقوم به املعلم �إىل ما يح�ص ��ل من تغري فعلي على قدرات الطالب.
وهذا ي�ؤثر على نوع الأن�ش ��طة امل�س ��تخدمة ،وعلى طرق وا�س�ت�راتيجيات قيا�س تعلم الطالب ،وي�ؤثر �أي�ض� � ًا على طريقة متابعة مدير
املدر�سة للمعلمني،و ويظهر ذلك من خالل انتقال الرتكيز من املعلم وما يقوم به املعلم �إىل الرتكيز على الطالب وما ينجزه الطالب.

فوائد مجتمعات التعلم المهنية
 )1امللكية العامة للخربات واملمار�س ��ات التعليمية ،وعدم احتكار اخلربة اجليدة واملمار�س ��ات الفاعلة  ،فال يوجد ملكية خا�ص ��ة يف
�أدوات وا�سرتاتيجيات التعليم والتعلم ،وتكون كل املقاربات الناجحة ملك ًا للجميع.
� )2س ��رعة النمو املهني للم�ش ��اركني فيها ،فالبحث واال�ستق�صاء التي تقوم عليه هذه املجتمعات ،وتبادل اخلربات والأفكار ،وتبادل الأفكار ،وتوفر
التغذية الراجعة الفورية من الزمالء ،وبيئة الإ�سناد والدعم املتوفرة ،جتعل من جمتمعات التعلم �أ�سرع و�سيلة للنمو املهني و�أكرثها جدوى وفاعلية.
 )3اكت�س ��اب امله ��ارات القيادية؛ لأن عملية تب ��ادل الأدوار داخل املجموع ��ة وحرية طرح الأفكار واالطالع عل ��ى خربات القياديني،
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
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اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة

ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

والتفاعل مع �أمناط متعددة من ال�شخ�صيات يتيح للم�شارك اكت�ساب املهارات القيادية العملية.
 )4ت�س ��هم يف تخفيف الأعباء عن مدير املدر�س ��ة ،من حيث توزيع امل�س� ��ؤوليات القيادية على من�س ��وبي املدر�س ��ة مما ي�س ��اعد على
حتفيزهم على املبادرة الذاتية و�أداء العمل ب�أقل قدر من املتابعة ،و�أحيان ًا بدون متابعة على الإطالق.
� )5إيجاد بيئة عمل �إيجابية يف املدار�س �أو الف�صول الدرا�سية ت�ؤثر على حت�سني ال�سلوك والتعلم يف نف�س الوقت.

مجتمعات التعلم المهنية وإدارة المعرفة
ُتع ّد جمتمعات التعلم املهنية احلا�ضنة للثقافة امل�شرتكة التي ت�شمل �أف�ضل املمار�سات املجربة
الفاعل ��ة يف حتقيق الأهداف امل�ش�ت�ركة ،وهي البوتق ��ة التي حتول املعلوم ��ات النظرية لنتائج
البحوث والدرا�س ��ات �إىل ممار�سات يومية يف �إطار عمل املدر�سة ،وتعمل على اختبار �صحتها
وجدواها ومن ثم �إعادة رفد الدرا�س ��ات والأبحاث بالتغذية الراجعة .وتلعب جمتمعات التعلم
املهني ��ة دور ًا يف حتدي ��د مالءم ��ة كل نوع من املمار�س ��ات لل�س ��ياقات املختلف ��ة لعملية التعليم
والتعل ��م ،كما ت� ��ؤدي جمتمع ��ات التعلم املهني ��ة دور املنظوم ��ة التي ت�ؤمن اخلربات اخلا�ص ��ة
للأفراد وجتعلها م�ش�ت�ركة للجميع .وي�ؤدي العمل التعاوين الت�أملي يف درا�سة البيانات الناجتة
ع ��ن تقييم املمار�س ��ات و�أثرها على تعلم الطالب �إىل حتويلها �إىل معلومات ومعارف ت�س ��اعد
على تطوير الفهم امل�ش�ت�رك وا�س ��تخال�ص الدرو�س والعرب واملبادئ الرئي�سة التي حتكم عملية
التعلم ،وميكن متثيلها على النحو املبني بال�شكلني التاليني.

إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﺗﺸﻜﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﺪراﺳﺎت
واﺑﺤﺎث

إﺧﺘﺒﺎر
وﻣﻮﺋﻤﺔ
اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت
ﻓﻬﻢ
اﻟﺨﺒﺮات
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ

ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب
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قيادة مجتمعات التعلم المهنية
تتوزع الأدوار القيادية يف جمتمعات التعلم املهنية على خم�س ��ة م�س ��تويات �أ�سا�س ��ية تبد�أ باملدر�سة وتنتهي يف �إدارة الرتبية والتعليم ،
وهذه الأدوار هي ح�سب الت�سل�سل الوظيفي ولي�س ح�سب ت�سل�سل مراحل تفعيل جمتمعات التعلم املهنية:
املعلم امل�شرف :يكون معني ًا بقيادة جمتمع التعلم املهني ملعلمي التخ�ص�ص يف مدر�سته للإجابة عن الأ�سئلة التالية:
• ماذا يجب �أن يتعلم الطالب يف التخ�ص�ص يف كل مرحلة وكل �صف؟
• كيف نقيم ما يتعلمه الطالب؟
• ما �أف�ضل الطرق واال�سرتاتيجيات لتعليم الطالب؟
• ماذا نفعل �إذا مل نتمكن من تعليم الطالب؟
مدير املدر�سة :يتمثل دور مدير املدر�سية يف جانبني :اجلانب الفني ،واجلانب الإداري.
• اجلان ��ب الإداري :يك ��ون م�س� ��ؤو ًال عن �إ�ص ��دار القرارات بت�ش ��كيل جمتمعات التعل ��م املهنية يف مدر�س ��ته ،وحتديد �أدوار
و�ص�ل�احيات امل�ش ��اركني فيها ،وخماطبة اجلهات املعنية لطلب م�ش ��اركة الإ�ش ��راف الرتبوي يف تقدمي الإ�سناد لعمل جمتمعات
التعلم يف املدر�سة ح�سب احلاجة� ،إ�ضافة �إىل مهام الإدارة التي تتلخ�ص بالتخطيط والتنظيم والتوجيه والتن�سيق.
• اجلانب الفني :يكون م�س�ؤو ًال عن قيادة جمتمعات التعلم للمعلمني امل�شرفني والإداريني يف املدر�سة ،وتوفري التنمية املهنية
لتمكني كادرها ،وبناء �شراكات مع املجتمع املحلي ،وقيادة املدر�سة من خالل توزيع املهام وامل�س�ؤوليات على من�سوبي املدر�سة.
امل�ش ��رف الرتبوي :يتمثل دوره يف قيادة �ش ��بكات مديري املدار�س التابعة لوحدة تطوير املدار�س ،و�ش ��بكات معلمي التخ�ص�ص،
و�شبكات القدرات املميزة ،وفرق املعاجلات الفنية للتعامل مع الق�ضايا الطارئة ،و�شبكات الإ�سناد الفني وتقدمي الدعم الرتبوي
والتخ�ص�صي.
وح��دة تطوير املدار�س :تقوم بدعم وم�س ��اندة �ش ��بكات املدار�س فيم ��ا بينها ،وبني جمموعة املدار�س مع امل�ش ��رفني الرتبويني يف
�إدارات الرتبية والتعليم.
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تحديات مجتمعات التعلم:

ُ )1تع ّد ثقافة العزلة املهنية ال�سائدة يف املدار�س من �أبرز التحديات التي تعوق �إن�شاء جمتمعات التعلم املهنية .وتبد�أ �أ�سوار العزلة من
الف�ص ��ل الدرا�س ��ي الذي يعتربه املعلم مملكته اخلا�ص ��ة التي ال يرغب بتدخل الآخرين فيه ،ويبدو ذلك جلي ًا يف �شعوره بالتوتر عندما
يزوره �أحد املعنيني كمدير املدر�س ��ة �أو امل�ش ��رف الرتبوي ،ثم العزلة بني معلمي التخ�ص�ص ،والعزلة بني معلمي م�ستوى وم�ستوى �آخر،
والعزلة بني مركز وظيفي و�آخر ،والعزلة بني املدر�سة واملدار�س الأخرى ،والعزلة بني املدر�سة واملجتمع املحلي.
 )2اخلربات التي ت�ؤثر على مواقف الرتبويني وممار�ساتهم ،ومن �أبرزها ما يلي:
املكونات

اخلربات ال�سائدة

توقعاتنا عن الطالب بع�ض الطالب ال ي�ستطيعون التعلم.

اخلربات البديلة
كل الطالب ي�ستطيعون التعلم.

حمور التعلم

املعلم يقوم بالدور الأ�سا�س  ،والطالب متلقي.

الطالب يلعب الدور الأ�سا�س  ،واملعلم مي�سر.

التدري�س

تغطية الكتاب  ،وفق الربنامج الزمني.

حتقيق نواجت التعلم يف الإطار الزمني املحدد.

التقومي

التقومي �إجمايل ملعلومات الكتاب.

التقومي تكويني لتوجيه التعليم والتعلم.

التعاون يف جمتمعات التعلم.
العالقات بني الأفراد العمل الفردي ،والعزلة املهنية.
تكون من خالل التدريب على ر�أ�س العمل من
اقت�صارها على تر�شيحات �إدارة الرتبية والتعليم
التنمية املهنية
خالل الأقران والقيادات املدر�سية والإ�شرافية.
ومكاتب الإ�شراف فقط.
ت�شجيع املبادرة ،والتجريب والإف�صاح عن ال�ضعف
االجتاهات
اخلوف من اخلط�أ  ،والتحرج من ك�شف نقاط ال�ضعف.
ملعاجلته.
� )3ضعف �أو غياب احلوار امل�ستند �إىل البيانات وال�شواهد ،وعدم احرتام الر�أي الآخر واحتكار احلقيقة ،والتع�صب يف الر�أي.
 )4اخل ��وف من املب ��ادرات واالبتعاد عن التح�س�ي�ن والتطوير ،وع ��دم املخاطرة ،و�ض ��عف التنمية املهنية ،وعدم توف ��ر الوقت الكايف
لالجتماعات �أثناء العمل.
دﻟﻴﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
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بناء وتطوير مجتمعات التعلم المهنية
�إذا �أراد القائ ��د الرتب ��وي بن ��اء وتفعي ��ل جمتمعات التعلم املهني ��ة البدء بالتخل�ص من �أ�س ��وار العزلة املهنية ،وميكن ��ه �أن يفعل ذلك
بطريقت�ي�ن متوازيت�ي�ن :الأوىل �أن يكون بنف�س ��ه القدوة للآخرين فيخرج من �أ�س ��ر املوقع الوظيفي عند االجتماع مع كادر املدر�س ��ة،
ويتعامل مع �آرائهم على قدم امل�س ��اواة ،و�أن يكون املوجه يف النقا�ش ��ات واملداوالت هو �صاحب التخ�ص�ص واخلربة .والطريقة الثانية
�أن ي�س ��تخدم �ص�ل�احياته يف توجيه عمل الآخرين مبا ي�ش ��جعهم على التقارب والعمل امل�ش�ت�رك ،مثل :الطلب من معلمي التخ�ص�ص
العمل مع ًا يف ت�ص ��ميم �أن�ش ��طة التعلم وبناء �أدوات التقومي ،وحتليل بيانات الطالب الكت�ش ��اف حتديات التعلم � ....إلخ ،وعلى القائد
�أن يتذكر دائم ًا �أن بناء جمتمع التعلم يتطلب �إعادة بناء الثقافة ال�سائدة ،وهي عملية حتتاج �إىل فرتة زمنية طويلة وتتطلب ال�صرب
واملثابرة ،وتبد�أ بغر�س بذرة التعاون من خالل خطوات ب�س ��يطة ثم يتعهدها بالرعاية واالهتمام حتى تن�ض ��ج وي�ش ��تد عودها ،فيبد�أ
بتكليف امل�ش ��اركني بالقيام ب�أعمال م�ش�ت�ركة ،ثم يبد�أ بتو�س ��يع امل�ش ��اركني وتنوي ��ع املهام ،مع احلر�ص على متت�ي�ن العالقات وتوفري
ظروف عمل مالئمة ،وتوجيه املوارد املتوفرة لدعم العمل امل�ش�ت�رك عند احلاجة .لذلك على القائد �س ��واء كان املعلم مع طالبه� ،أو
املعلم امل�ش ��رف مع زمالئه� ،أو مدير املدر�س ��ة مع من�سوبي املدر�سة� ،أو امل�ش ��رف الرتبوي مع املعلمني� ،أو مدير الوحدة مع امل�شرفني،
�أن يخطط لإيجاد الفر�ص والأطر التي ت�شجع امل�شاركة والعمل اجلماعي ،وت�شعر امل�شاركني بالقيمة امل�ضافة من عملهم كمجموعات
�سواء على مردود العمل نف�سه �أو على النمو املهني ال�شخ�صي لهم.
يتطل ��ب بن ��اء جمتمع ��ات التعلم املهنية ت�ش ��جيع العم ��ل التعاوين يف كل م ��ا يتعلق بعمل املدر�س ��ة ،ويتم تعزيز التع ��اون بتوفري فر�ص
احل ��وارات البن ��اءة التي حترتم كافة الآراء ،وتتيح للجميع الإدالء بر�أيهم يف كافة �ش� ��ؤون املدر�س ��ة بغ�ض النظر عن تخ�ص�ص ��هم �أو
موقعهم الوظيفي.
ميثل املخطط التايل دور جمتمعات التعلم يف جتاوز العزلة املهنية والتي ُتع ّد �أحد �أهم التحديات التي تعوق تطور املدر�سة.
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�أظهرت التجارب �أن �أف�ض ��ل و�س ��يلة لغر�س ثقافة جديدة هي البدء مبمار�س ��ة تلك الثقافة ب�صورة �ش ��املة على كل امل�ستويات ،فتبد�أ
بقيام املعلمني بت�شجيع من مدير املدر�سة بت�شكيل فرق تعاونية من الطالب يعملون مع ًا على حتقيق �أهداف التعلم واكت�ساب مهارات
التعاون وعمل الفريق ،ويتم تدريب الطالب على مهارات العمل كفريق ،ثم يتم نقل امل�س� ��ؤولية لأع�ض ��اء الفريق مل�س ��اعدة بع�ض ��هم
البع�ض يف حل الق�ضايا التي يقدمها لهم املعلم ،ثم يقوم جميع من�سوبي املدر�سة يف فرق عمل وتعلم ،وين�صح بعدم ا�ستثناء �أي فرد
من العمل اجلماعي حتى ال يتحول �إىل معيق لعملية التعاون ،ويجب �أن يحر�ص مدير املدر�سة على ت�شجيع الزمالة املهنية والعالقات
التعاونية بني من�سوبي املدر�سة ،وا�ستثمار �أية فر�صة �سانحة للإ�شادة بالتعاون والثناء على املتعاونني .وت�شجيع من�سوبي املدر�سة على
الت�أمل الت�ش ��اركي يف ممار�س ��اتهم وكيفية تطويرها لتكون �أكرث فاعلية .وت�شجيع احلوار بدء ًا مبجموعات �صغرية و�صو ًال �إىل جمتمع
املدر�سة .والنظر �إىل املعلمني ب�صفتهم م�شرفني على جمتمعات التعلم لطلبتهم .يقول ليربمان (� ،)1995أن « النا�س يتعلمون �أف�ضل
من خالل امل�شاركة الن�شطة مبا يتعلموه والت�أمل به ويتقنون التعبري عنه».
آلية بناء مجتمعات التعلم المهنية

وب�ص ��ورة عامة ميكن حتدي ��د خطوات بناء جمتمع التعل ��م املهني على النحو
التايل:
 بناء الفريق ،وحتديد مو�ضوعه و�أهدافه امل�شرتكة. حتديد الأ�ش ��خا�ص الذين ميتلكون قدرات متميزة ،و�ضمهم�إىل الفرق  ،وتوزيع الأدوار وامل�س�ؤوليات عليهم.
 حتديد الإطار العام للعمل ،واقرتاح �أن�شطة وقواعد عمل،والطلب من الفريق و�ضع برنامج عمل يلتزم بتحقيقه.
 توفري املوارد الالزمة. النمو الفردي من خالل امل�س�ؤولية اجلماعية يف فرق العمل. �إلزامي ��ة امل�ش ��اركة مبجتمعات التعل ��م املهني ��ة ،واختيار نوعالن�شاط والأدوار.
 تكلي ��ف فرق العمل(جمتمعات التعلم املهنية) ر�س ��مي ًا بقرارات موقعةدﻟﻴﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
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و�إبالغ جميع املعنيني بها وب�أهدافها.
 توفري الفر�صة للم�شاركني للتعرف على بع�ضهم البع�ض ،وتكوين االجتاهات الإيجابية وال�شعور باالنتماء. احلر�ص على وجود قائد للفريق يقود الأن�ش ��طة ،ويتوا�ص ��ل مع اجلهات ،وي�ؤمن املوارد ،وين�سق اللقاءات ،وينظم العالقات ،ويتابعالتوثيق والتو�صيات.

ت�أخ ��ذ جمتمع ��ات التعلم �أوعية خمتلفة يف ت�ش ��كيلها ،فيمكن �أن تكون فريق ًا لتقدمي الدعم للط�ل�اب الذين يواجهون حتدي ًا يف التعلم
والتح�ص ��يل ،وميكن �أن تكون �ش ��بكة من املعلمني املتميزين يف مهارة حمددة ين�سق امل�شرف الرتبوي عملهم لتقدمي الدعم لأقرانهم
فيما يخ�ص تلك املهارة ،وميكن �أن تكون من �أع�ضاء جمل�س ال�شراكة املجتمعية لتطوير املدر�سة ،وميكن �أن تكون �شبكة من امل�شرفني
الرتبويني واملعلمني امل�شرفني لتوفري الدعم الفني للمعلمني اجلدد.

ومن الأمور الأ�سا�سية التي تراعى عند بناء جمتمعات التعلم املهنية:

متار�س جمتمعات التعلم عملها من خالل عدة �أوعية منها :

� -أهداف جمتمع التعلم.

 -التدريب املبا�شر:

 -وقت االجتماعات والتدريب.

يقدم هذا الوعاء برامج م�ص ��ممة على �أ�س ���س ومعايري مهنية ،ووفق احتياجات تدريبية فعلية للمعلمني والقيادات املدر�س ��ية ،ومبنية
ب�ش ��كل علمي حمكم يحقق ر�ؤية التطوير يف املدر�س ��ة ،ويتواكب مع امل�س ��تجدات الرتبوية ،ويتطلب تنفيذ التدريب ح�ضور امل�ستهدفني
�إىل مقرات التدريب ،ووفق مفهوم املجتمعات املتعلمة ميكن �أن يتم التدريب من ع�ضو يف املدر�سة كمدير املدر�سة �أو املعلم امل�شرف.
و�أي ًا كان هذا الع�ضو فينبغي �أن ميتلك املهارات واملعارف الالزمة ،و�أن يعد لهذه اجلل�سات التدريبية ب�صورة منا�سبة.

 -ت�أمني و�صول امل�شاركني �إىل املعلومات الالزمة لعملهم ب�سهولة وي�سر ويف الوقت املنا�سب.

 من هم امل�شاركون. كيف �سيتم تقييم عملهم ،ومتى ،وما املعايري. ما املنتجات املنتظرة من عملهم ،وكيف �سيتم تعميمها.وحتتاج جمتمعات التعلم املهنية من القائد �أن يقوم بتي�سري عملها ،ولي�س التحكم بعملها ،كما تتطلب منه االهتمام مبعاجلة الق�ضايا
التي تهم امل�ش ��اركني ب�صورة �شخ�ص ��ية جنب ًا �إىل جنب مع الق�ض ��ايا العامة للفريق ،والرتكيز على تنمية العالقات ال�شخ�صية وبناء
الثقة داخل الفريق .وينبغي على القائد قبل كل �شيء عدم الت�سرع ،فغر�س ثقافة جديدة يتطلب الوقت واجلهد واملوارد.
ل�ضمان ا�ستدامة عمل جمتمعات التعلم ،ت�ضمني عملها يف املمار�سات اليومية للمدر�سة ،و�إعادة هيكلة اجلدول الدرا�سي بحيث يتيح
وقت ًا للعمل التعاوين �أثناء �ساعات الدوام الر�سمي.
يكون دور القائد �أكرب ما يكون عند ت�ش ��كيل جمتمع التعلم املهني ،ويبد�أ يف الت�ض ��ا�ؤل تدريجي ًا مع منو املجتمع ور�س ��وخ �آليات عمله،
لذلك يتحمل القائد م�س� ��ؤولية كبرية عن جناح �أو ف�ش ��ل جمتمع التعلم وخا�صة يف مرحلة الت�شكيل وحتديد الأدوار وامل�س�ؤوليات؛ لأن
امل�شاركني يكونون يف حالة ترقب وعدم و�ضوح ال�صورة.
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 -ور�ش العمل وحلقات النقا�ش:

يقوم هذا الوعاء على دعوة جمموعة من املعلمني �أو امل�ش ��رفني الرتبويني �أو جمموعة من املخت�ص�ي�ن يكون القا�س ��م امل�ش�ت�رك بينهم
مهام وم�س� ��ؤوليات �أو اهتمامات �أو تخ�ص�ص ��ات م�ش�ت�ركة ،والغر�ض من ور�ش العمل يف الدرجة الأوىل �إك�س ��اب امل�ش ��اركني مهارات
معينة� ،أما حلقات النقا�ش فتتناول مناق�شة جمموعة من االخت�صا�صيني مثل فريق من املعلمني �أو امل�شرفني مفهوم ًا تربوي ًا حديث ًا �أو
ق�ضية تربوية �أو مو�ضوع ًا حمدد ًا للو�صول �إىل ر�أي �أو حلول �أو قرارات م�شرتكة يقرها ويتبناها اجلميع.
 -امل�ؤمترات والندوات املتخ�ص�صة :

يتحق ��ق تنفي ��ذ هذا الوعاء ب�إقامة م�ؤمتر �أو ندوة ملجموعة من االخت�صا�ص ��يني يف جمال معني ،وميكن �أن يقام امل�ؤمتر على م�س ��توى
�إدارة الرتبية والتعليم ،فعلى �سبيل املثال من املمكن �أن يدعى املهتمون يف تدري�س اللغة الإجنليزية� ،أو مديرو املدار�س الثانوية للبحث
يف جماالت حمددة يف العمل املدر�سي ،ويتم يف هذه امل�ؤمترات والندوات التعرف على �أحدث الدرا�سات العلمية والأبحاث التطبيقية
و�إثراء خربات امل�شاركني وتنمية اجتاهاتهم العملية والبحثية.
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 -الربامج الأكادميية :

 -التو�أمة املهنية :

يقدم هذا الوعاء برامج �أكادميية ت�ص ��مم من جهات متخ�ص�ص ��ة كاجلامعات واملعاهد وغريها من امل�ؤ�س�س ��ات العلمية ،وميكن �أن
يتم � -أي�ض� � ًا – على م�س ��توى �إدارة الرتبية والتعليم �أو املدر�س ��ة من خالل قيام جمموعة من املعلمني املتخ�ص�ص�ي�ن يف جمال معني
بت�أهيل جمموعات �أخرى من املعلمني �أكادميي ًا ،فعلى �سبيل املثال ميكن �أن ي�صمم جمموعة من معلمي الفيزياء بالتعاون مع امل�شرف
الرتبوي املخت�ص برناجم ًا �أكادميي ًا لت�أهيل معلمي العلوم يف املرحلة املتو�سطة �أو تدريب معلمي املرحلة االبتدائية غري املتخ�ص�صني
يف علم الفيزياء على تدري�س مفاهيم هذا العلم يف مناهجهم.
�إن تبني هذا الوعاء يدعم بناء كفاءات وخربات متخ�ص�صة وم�ؤهلة �أكادميي ًا يف املدار�س ويف �إدارات الرتبية والتعليم.

هي �أداة يتم من خاللها ربط م�ؤ�س�س ��ة تعليمية بقيادة ذات خربة وذات جتارب ناجحة وثرة لتحقيق م�س ��توى �أكرب من الفائدة ،وهذا
ينطبق على ربط املدر�سة بوحدة تطوير املدار�س يف �إدارة الرتبية والتعليم ،وبالتايل يتم تبادل املعارف واخلربات.

 -البحوث الإجرائية :
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 -ال�شبكات املهنية :

عب ��ارة ع ��ن �ش ��بكة مهنية تربط بني جمموعة م ��ن االخت�صا�ص ��يني �أو املعلمني �أو امل�ش ��رفني الرتبويني �أو مدي ��ري املدار�س من خالل
قنوات �إلكرتونية وو�سائل االت�صال الأخرى ،لتوفر لهم فر�صة تبادل اخلربات والتجارب ودعم بع�ضهم بع�ض ًا وتر�سيخ مفهوم جمتمع
املعرفة ،كما هو متاح يف البوابة الإلكرتونية مل�شروع «تطوير».
 -جمموعات التخ�ص�ص:

الغاية من هذا الوعاء هو اكت�س ��اب املعلمني والقيادات املدر�س ��ية خربات عملية ومعرفية حت�سن �أداءهم ،وذلك عرب طرح �أ�سئلة عن
الو�ض ��ع الراهن ،والبحث عن �أ�س ��اليب جديدة ،واختبار تلك الأ�ساليب ،ثم الت�أمل يف النتائج .وينبغي مالحظة �أن عملية البحث هي
بحد ذاتها هدف مهم؛ لأن ما يتعلمه الباحثون خالل البحث عن احلل ميثل ر�صيد ًا كبري ًا من اخلربة ب�أ�ساليب وطرق البحث ،ف�ض ًال
عن معرفتهم ب�أ�س ��رع الطرق التي ميكن �أن تو�ص ��لهم �إىل النتائج وطبيعة امل�ش ��كالت التي تواجههم و�أبعادها وت�أثريها وعالقتها مع
غريها� ،إ�ض ��افة �إىل �أن هذا التعلم العميق ينتج عنه خربات جديدة ووعي جديد ،وبالتايل �إحداث حتوالت �أ�سا�س ��ية يف االجتاهات
وامل�س� � ّلمات املهني ��ة التي ت�ؤدي يف النهاية �إىل �إحداث تغيريات كبرية يف ثقافة العمل املدر�س ��ي والنظ ��ر �إىل جمال الرتبية من زوايا
خمتلفة ،مما ينتج عنه مكا�سب من اخلربة املحرتفة والثقة املتزايدة يف القدرات واملمار�سات املهنية.

كما ميكن ت�صنيف جمتمعات التعلم ح�سب حمور اهتمامها على النحو الآتي:

 -التدريب بالأقران:

• جمتمع يركز على الطالب :يبحث يف تعلم الطالب يف �أكرث من مادة درا�سية.

يعتم ��د ه ��ذا الوعاء على مبد�أ تبادل اخلربات واملعارف بني زميلني ي�ش�ت�ركان يف املهام وامل�س� ��ؤوليات والتخ�ص ���ص من خالل العمل
التعاوين على تطوير �أدائهما وحت�س�ي�ن ممار�س ��اتهما املهنية ،ويتطلب ذلك االتفاق على حتديد املجاالت امل�س ��تهدفة بتبادل اخلربة
وت�صميم �أدوات مالحظة للممار�سات املطبقة على �أر�ض الواقع.

• جمتمع يركز على املادة الدرا�سية :ويبحث يف تطوير �أف�ضل املمار�سات لتعلم املادة.
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تت�ش ��كل جمموعات التخ�ص ���ص بناء على اهتمامات حمددة �س ��واء �أكانت اهتمام ��ات علمية �أم كانت اهتمام ��ات تربوية ،فقد تتكون
جمموعة التخ�ص ���ص اعتمادًا على اهتمامات �أع�ض ��ائها مب�شكلة تربوية حمددة� ،أو تطوير طريقة معينة ،ومتثل جمموعة التخ�ص�ص
فر�ص ��ة لتبادل اخلربات والتعاون يف �س ��بيل حتقيق �أهداف م�ش�ت�ركة ترثي خربات املجموعة وحت�س ��ن من �أدائها ،فيمكن �أن تت�ش� � ّكل
هذه املجموعات على م�س ��توى املدر�س ��ة ممن لديها اهتمام يف ق�ض ��ية �سلوكية معينة� ،أو لديها اهتمام يف جمال معني كطريقة تدري�س
حمددة.

• جمتمع تربوي :يركز على ق�ضايا تطوير العمل الرتبوي يف املدر�سة وخارجها.
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نماذج تطبيقية لمجتمعات التعلم المهنية
النموذج ( )1تعلم الرياضيات

الحظ معلمو الريا�ضيات يف ثانوية اخلوارزمي تدين
تحديد المشكلة م�ستوى حت�صيل الطالب يف الريا�ضيات ل�سنوات
متتالية على الرغم من حت�ص ��يلهم املرتفع يف بقية املواد الدرا�س ��ية ،وعلى
الرغم من القدرات املميزة ملعلمي الريا�ض ��يات املتعاقبني على املدر�س ��ة،
فق ��رروا العم ��ل مع ًا ملعرفة ال�س ��بب من �أج ��ل �إيجاد احل ��ل الذي ميكنهم
من حت�س�ي�ن تعلم طلبتهم ملادة الريا�ض ��يات .اتفقوا على درا�سة �سجالت
نتائج حت�ص ��يل الطالب ،وملفات �إجنازاتهم ليحددوا املفا�ص ��ل التي يبد�أ
عندها االنحدار يف م�ؤ�ش ��ر حت�صيل الطالب ،ب ّينت املعلومات التي جمعوها
من ال�س ��جالت وجود عدد من املفاهيم الريا�ضية التي يتوقف عندها الطالب
وت�ؤدي �إىل تعرث تعلمهم.
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وم ��ع الوق ��ت متكن فري ��ق معلمي الريا�ض ��يات يف حتديد املجاالت الت ��ي يجد الطالب �ص ��عوبة يف فهمها،
تحديد المشكلة
وو�ض ��عوا خارطة لها ح�س ��ب ال�ص ��ف واملرحل ��ة العمرية ،ثم قاموا بت�ص ��ميم م�س ��ارات تعلم خا�ص ��ة بكل
جمموعة مرتابطة من املفاهيم ،واتفقوا على ا�س�ت�راتيجية تقدمي درو�س تتعلق بكل جمموعة من املفاهيم يح�ضرها الطالب من كل
ال�صفوف (ال�صف املتعدد) ح�سب تقييم املعلمني مل�ستوى الطالب� ،أو ح�سب تقييم الطالب لنف�سه ورغبته يف اتقان جمموعة املفاهيم
املطروحة ،وهذا �شجع الطالب الإقبال على تعلم مفاهيم الريا�ضيات بغ�ض النظر عن م�ستوى حت�صيلهم ال�سابق.
وتو�ص ��ل فري ��ق الريا�ض ��يات ،من خ�ل�ال املمار�س ��ات التعاونية والنقا�ش ��ات امل�س ��تمرة ح ��ول النجاحات
النتيجة
واالخفاقات لبع�ض الدرو�س� ،إىل معرفة ما الذي ي�سري ب�شكل جيد وما الذي يتعذر تطبيقه ،ومتكنوا
من �إعادة ت�ص ��ميم درو�س الريا�ض ��يات مع االلتزام بنواجت التعلم يف املنهج ،بحيث ي�ستطيع الطالب التقدم يف تعلم الريا�ضيات
من النقطة التي يختارها وامل�ستوى الذي يكون قد و�صل �إليه.
جذبت جناحات الفريق اهتمام معلمي املدر�سة من التخ�ص�صات الأخرى ،وكذلك اهتمام
التأثير
معلمي الريا�ض ��يات يف املدار�س املجاورة .ولتطوير خرباتهم امل�ش�ت�ركة
اتفقوا مع الإدارة على تدوير املوا�ضيع التي يدر�سونها وتغيري ال�صفوف �أي�ضا مبا يطور
امل�س� ��ؤولية اجلماعية عن تعلم الطالب ويقدم فر�ص ��ة للجميع الكت�ساب اخلربات
العملية ،و�أي�ض ��ا توفري فر�ص مت�س ��اوية لتعلم الطالب يف املدر�س ��ة ،و�أ�ص ��بح
املعلم ��ون اجلدد والأقل خربة يرافقون املعلمني الأكرث خربة �إىل ال�ص ��فوف
ليت�شربوا خرباتهم وطرق تفكريهم وممار�ساتهم.

يف �ض ��وء ما تو�ص ��لوا �إليه ،افرت�ضوا �أن هنالك خل ًال ما يف ت�سل�س ��ل املفاهيم املوجودة يف الكتب من حيث
الــفـرضــية
درج ��ة ال�ص ��عوبة ،وعالقة هذه املفاهيم باخل�ب�رات احلياتية امل�ألوفة للطلبة من ناحي ��ة ،وقدراتهم على
التحليل واملحاكمة الريا�ض ��ية ومهاراتهم يف حل امل�س ��ائل من ناحية �أخرى ،و�أن هذا اخللل ي�ؤثر على اجتاهات الطالب ودافعيتهم
نحو تعلم الريا�ضيات.

النموذج ( )2تدريس العلوم

قام املعلم امل�شرف ،بت�شجيع من مدير املدر�سة ،بت�شكيل عدة فرق من معلمي الريا�ضيات لتطوير �أن�شطة
المعالجة
تعلم خا�ص ��ة تركز على مفاهيم حمددة وربطها بخربات حياتية م�ألوفة للطالب ،بحيث يتم تقدمي هذه
الأن�ش ��طة ح�س ��ب امل�ستوى الذي يالئم اخلربات ال�سابقة ملجموعات الطالب ،وذلك ل�س�ب�ر ا�ستيعابهم ملفاهيم الريا�ضيات ،ومعرفة
التحدي ��ات التي ت�ؤثر على تعلمهم .وكان فريق معلمي الريا�ض ��يات يجتمعون دوري ًا ملناق�ش ��ة الأن�ش ��طة التي يت ��م �إجنازها ،لالتفاق
على حمتواها و�إقرارها ،و�ص ��اروا يطبقون الأن�شطة املتفق عليها يف احل�صة ال�صفية ،لقيا�س تفاعل الطالب ومدى تقدمهم ،وتغري
اجتاهاتهم نحو الريا�ضيات ودافعيتهم لتعلمها.

يعمل املعلم �ص ��الح معلم ًا م�ش ��رف ًا ملادة العلوم يف مدر�سة تطوير الثانوية،
وق ��د تلق ��ى تدريب ًا مكثف� � ًا من امل�ش ��رف الرتبوي للم ��ادة على كيفي ��ة تفعيل
ا�ستخدام �أ�سلوب تطوير الدر�س ( )lesson studyك�أحد ا�سرتاتيجيات تفعيل
جمتمعات التعلم وحت�س�ي�ن عملية التعليم والتعلم ،وا�ست�أذن مدير املدر�سة لت�شكيل
فري ��ق من زمالئه معلمي العلوم يف املدر�س ��ة لتجريب هذه اال�س�ت�راتيجية ،ف�أبدى مدير
املدر�سة ترحيبه بالفكرة ووافق على �إعادة تن�سيق اجلدول بحيث ي�سمح مبزيد من الوقت الجتماعات املعلمني وتنفيذ اال�سرتاتيجية.
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قام املعلم �ص ��الح بالتوا�ص ��ل مع امل�ش ��رف الرتب ��وي ملادة العل ��وم يف �إدارة الرتبي ��ة والتعليم يف املنطقة
ال����ت����ع����اون م�
�ع للتخطيط ال�س ��تخدام اال�س�ت�راتيجية يف مدر�سة تطوير وا�س ��تخال�ص النتائج ،وقرر امل�شرف الرتبوي �أن
المشرف التربوي
يح�ض ��ر االجتم ��اع الأول للمعلمني لدعم الفكرة وت�ش ��جيعهم ،وبد�أ امل�ش ��رف الرتبوي حديث ��ه عن �أهمية
التعاون ودور اال�س�ت�راتيجية يف تعزيز التعاون وجلب الفائدة للم�ش ��اركني ،و�أخربهم �أن هذا الن�ش ��اط �سيكون فاحتة عمل فريقهم،
و�أنه �س ��يعمل على توفري الدعم الالزم من خارج املدر�س ��ة وينقل جناحاتهم �إىل املدار�س الأخرى ،و�أن املعلم �صالح �سيقوم بتن�سيق
عمل الفريق ،و�أكمل اللقاء كواحد من �أع�ضاء الفريق بعد �أن �سلم �إدارة االجتماع للمعلم �صالح.
�أو�ض ��ح املعلم �ص ��الح للمعلمني �أن هدف اجتماعهم الأول هو ا�س ��تثمار الوقت يف ت�ص ��ميم الدر�س الذي
البداية
�س ��يجري تطويره والتي يجب �أن تكون �أهدافه مت�سقة مع �أهداف تعلم الطالب� .أكد املعلم �صالح على �أن
الهدف لي�س تقدمي در�س منوذجي ،بل جتريب فاعلية بع�ض اال�س�ت�راتيجيات والأن�ش ��طة ،و�سيتم االتفاق على �آلية جلمع املالحظات
وعلى منوذج حمدد لتوثيق هذه املالحظات .ومت ت�صميم الدر�س والأن�شطة و�أدوات التقومي ومناذج جمع املالحظات ،واالتفاق على
املعلم الذي �سيقوم بتنفيذ الدر�س ،وعلى موعد التنفيذ الذي ي�سمح بح�ضور بقية املعلمني امل�شاركني.
قام املعلم امل�شرف �صالح بتن�سيق ح�ص�ص املعلمني بحيث يتم تفريغهم حل�ضور تنفيذ الدر�س واالجتماع
اإلعداد للتنفيذ بعده ملناق�ش ��ة املالحظات  ،وتابع �إعداد مناذج ت�سجيل املالحظات اخلا�صة بتفاعل الطالب مع الأن�شطة
املنف ��ذة وكيفي ��ة تعاونه ��م يف تنفيذ املهام التي يطلبها املعل ��م ،واتفقوا على �أن يتوزع املعلمون الزائرون بني الطالب و�أن ال يجل�س ��وا
مبكان واحد حتى ي�س ��تطيعوا التعرف على ا�س ��تجابات �أكرب عدد من الطالب ،و�أن ال يتدخلوا ب�سري الدر�س ،و�أن ال يقوموا مب�ساعدة
الطالب يف تنفيذ الأن�ش ��طة املقدمة واملهام املطلوبة منهم ،واتفقوا على �أن يركز بع�ض ��هم على تعليمات املعلم والبع�ض الآخر على
ا�ستجابات وتفاعل الطالب لكل ن�شاط من الأن�شطة املنفذة.
ق ��ام املعلم �أحم ��د الذي ينفذ الدر�س بتقدمي زمالئ ��ه للطالب ،ورحب بهم و�أخرب طالبه ب�أنهم �ض ��يوف
التنفيذ
يجل�س ��ون بينك ��م ،و�أن اله ��دف ه ��و تطوير التعليم وحت�س ��ينه لفائدة تعل ��م الطالب ،كم ��ا �أخربهم بعدم
االعتماد عليهم يف الأن�شطة وجتاهل وجودهم طوال الدر�س ،وبد�أ بتنفيذ الدر�س كما هو خمطط له  ،و�ساعد بقاء املعلمني �صامتني
وم�ش ��غولني مبالحظاتهم على جتاهل الطالب لوجودهم واالندماج التدريجي يف تنفيذ الأن�ش ��طة ،وبعد انتهاء الدر�س �ش ��كر املعلم
�صالح املعلم �أحمد والطالب على ا�ست�ضافته وزمالئه ،وتوجهوا �إىل قاعة االجتماع ملناق�شة املالحظات.
التغذية الراجعة
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�ش ��كر املعلم �ص ��الح املعلم �أحمد على مبادرته ب�أن يكون �أول من ينفذ الدر�س و�أعطاه الفر�ص ��ة للحديث
ع ��ن جتربته وعن مالحظاته اخلا�ص ��ة عن الدر� ��س ،و�أكد على �أهمية البدء باملالحظ ��ات الإيجابية عند
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تقدمي التغذية الراجعة ،وعلى �أن املالحظات التي �ستقدم من الزمالء تتعلق بالأداء ولي�ست �شخ�صية ،و�أن املالحظات يجب �أن تكون
مو�ض ��وعية وو�ص ��فية ومدعمة بالدليل ،واالبتعاد عن املالحظات القيمية ،مثل �أن الأداء كان جيد ًا �أو متو�س ��طا ،بل تكون على �ش ��اكلة
« يف الن�ش ��اط الثاين قدمت الن�ش ��اط با�س ��تخدام العبارات التالية ،وكان ال�صوت منخف�ض ًا قليال ،وقام ثالثة من الطالب يف املقاعد
اخللفية بطلب �إعادة التعليمات».
انته ��ى االجتم ��اع بتوثي ��ق املعلم �ص ��الح للمالحظ ��ات ،و ّمت ت�ص ��نيفها �إىل مالحظ ��ات تتعلق ب� ��أداء املعلم
التعديل
ومالحظات تتعلق بالأن�شطة ومالحظات تتعلق بعملية التقومي و�أخرى بالتفاعل ،وتو�صل املجتمعون �إىل �أن
ا�س ��تجابات الطالب دلت على عدم حتقق بع�ض نواجت التعلم كما كان خمطط ًا له ،و�أن بع�ض الأن�ش ��طة مل تكن مالئمة ،وا�س ��تطاعوا
كذلك حتديد بع�ض الثغرات يف الأداء ،واتفقوا على مراجعة ت�صميم الدر�س و�إجراء التعديالت املطلوبة ،واتفقوا على �أن يقوم املعلم
حممد ب�إعادة تنفيذ الدر�س يف �صفه.
تو�ص ��ل فريق املعلمني بعد ثالث دورات من التخطيط والتنفيذ والتعديل �إىل تطوير الدر�س ب�ص ��ورة تتيح
اإلحتفال بالنجاح للمعلم حتقيق كافة النواجت �إذا اتبع اخلطوات ونفذ الأن�ش ��طة امل�ص ��ممة .ثم بد�أوا يقرتحون مو�ض ��وعات
�أخرى يف املقرر لتطبيق النموذج عليها ،وبد�أ مدير املدر�س ��ة يتلقى املالحظات من الطالب عن حت�س ��ن تفاعلهم مع معلمي العلوم يف
املدر�س ��ة ،وعن حت�س ��ن فهمهم للمنهاج ،فا�س ��تدعى مدير املدر�سة امل�شرف املخت�ص ،و�ش ��كر الفريق وتعهد بتقدمي مزيد من الدعم
وتوفري املوارد التي يطلبونها ،وبدوره وعد امل�شرف بنقل جتربتهم �إىل مدار�س �أخرى يف �إدارة الرتبية والتعليم وذلك بتنظيم زيارات
متبادلة والتح�ضري لعقد لقاء مو�سع يح�ضره كافة معلمي العلوم يف �إدارة التعليم للتحدث عن جتربتهم.
النموذج ( )3التأمل للتعلم

قر�أت الأ�س ��تاذة �س ��ارة مديرة مدر�س ��ة عائ�ش ��ة بنت �أبي بكر ال�ص ��ديق املتو�سطة مقولة م�ش ��هورة لأين�ش ��تاين تقول »:ب�أنك ال ت�ستطيع
احل�صول على نتائج خمتلفة بتكرار املمار�سات التي �أدت للنتائج ال�سابقة» ،فقررت مراجعة ممار�ستها اليومية جميعها وجتريب �أعمال
جديدة لتح�سني �أداء مدر�ستها ب�شكل عام و�أداء معلماتها ب�شكل خا�ص .والحظت �إىل �أن تكرار زيارات امل�شرفات الرتبويات للمعلمات
يف �ص ��فوفهن ،وتوجيه املالحظات حول ادائهن ال حتقق التح�س ��ن املن�ش ��ود ،فقررت البحث عن �س ��بب عدم فاعلية الزيارة الإ�شرافية
للمعلمات ،ووجدت ان فكرة اال�شراف تقوم بالأ�سا�س على تقومي الأداء بالدرجة الأوىل وتقدمي التوجيهات للمعلمات لتح�سني �آدائهن.
لكنه ��ا الحظ ��ت �أن ��ه على الرغم من �أن تقدير �أداء جميع املعلمات يف املدر�س ��ة ممتاز� ،إال �أن ذلك مل ينعك� ��س على تعلم الطالبات .ثم
كاف ملديرة املدر�سة حول ما الذي يجب فعله لتح�سني تعلم الطالبات.
ات�ضح �أن تقارير الإ�شراف ال توفر املعلومات ب�شكل ِ
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ميك ��ن للمتابعة احلثيثة ملديرة املدر�س ��ة �أن تكون ذات ج ��دوى لو كانت بع�ض املعلمات
الكاف
يعرفن كيف يح�س ��نّ تعل ��م الطالبات� .أو ل ��و كان ملديرة املدر�س ��ة الوقت ِ
لق�ض ��اء وقت �أطول يف ح�ض ��ور احل�ص ���ص ال�ص ��فية عند جمي ��ع املعلمات،
لكن الأ�س ��تاذة �س ��ارة تعرف من خربتها الطويلة لأكرث من ع�ش ��رين عام ًا
يف التعليم والإدارة �أن املعلمات ال يتق�ص ��دن �أن يكون �أدا�ؤهن �ض ��عيف ًا �أو
متو�سط ًا ب�سبب �ضعف التحفيز ،فمعظم املعلمات يبد�أن يومهن متل�ؤهن
العزمية لبذل �أف�ضل ما لديهن لتعليم الطالبات.
جمعت الأ�ستاذة �سارة املعلمات امل�شرفات ملعرفة ا�سرتاتيجيات التدري�س
الأمث ��ل الت ��ي ميكن �أن تو�ص ��ي بها جميع املعلم ��ات ،والتي ميك ��ن �أن تتابع
تطبيقه ��ن له ��ذه اال�س�ت�راتيجيات .فل ��م يتمك ��ن م ��ن االتفاق على �ص�ل�احية
ا�س�ت�راتيجية حمددة جلميع الظروف ولكافة فئات الطالبات ،بل تو�ص ��لن �إىل �أن
التعليم اجليد ال ميكن تقلي�ص ��ه �إىل مناذج وقوالب م�س ��بقة ال�ص ��نع� ،أو و�صفات جاهزة
ميك ��ن �أن تقدمه ��ا املديرة �أو امل�ش ��رفة الرتبوية للمعلم ��ات ،فالواقع يقول ب�أن فعالية �أية ا�س�ت�راتيجية تدري� ��س ميكن حتديدها من
خالل مراقبة م�ؤ�ش ��رات �أثرها على تعلم الطالبات� .أدركت املديرة واملعلمات امل�ش ��رفات �أنه �إذا �أردن حت�سني حت�صيل الطالبات يف
املدر�س ��ة ،فيجب �أن يتم الرتكيز على حتليل ال�ش ��واهد على تعلم الطالبات ،بد ًال من الرتكيز على التفتي�ش على املعلمات� ،أو تقدمي
الو�صفات والنماذج اجلاهزه لهن.
قررت املديرة �أن عليها التخلي عن الرتكيز على �إدارة �أداء املعلمات والعمل على اقناع املعلمات ووكيلة املدر�سة واملر�شدة على تركيز
جهودهن على حت�س�ي�ن حت�ص ��يل الطالبات ،ون�صحتهن باالبتعاد عن املمار�س ��ات التقليدية التي �أثبتت عدم جدواها يف رفع م�ستوى
حت�ص ��يل الطالبات ،و�ش ��جعتهن على العمل مع ًا ملناق�شة امل�س ��ائل املتعلقة بالطالبات ،وكانت حري�ص ��ة على ح�ضور كل االجتماعات
الت ��ي تعقد لهذه الغاية ،وعلى �إثارة امل�س ��ائل املتعلقة بتعلم الطالب ��ات ،والعالقة الوثيقة ما بني التعليم اجليد والتعلم اجليد ،وكانت
تذكرهن با�ستمرار ب�ضرورة جمع ال�شواهد عن تعلم الطالبات ،وعدم االكتفاء باالنطباعات ال�شخ�صية.
الحظت الأ�ستاذة �سارة �أن بع�ض املعلمات حتم�سن للفكرة بينما بقي البع�ض الآخر غري مبال بالفكرة ،كما الحظت �أن كل املعلمات
لديه ��ن �أفكار ًا و�آراء مقنعة يف جانب معني وي�س ��تطعن تقدمي احلجج املقنعة على �ص ��واب �أفكاره ��ن ،وكان لكل واحدة من املعلمات
ممار�سات متميزة عن الآخريات ،ومع ذلك مل تكن �أي واحدة مبفردها قادرة على تقدمي احللول الناجعة لق�ضايا التعلم.
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كيف ميكن �إيجاد املعلمة التي متلك لوحدها جميع الأفكار التي متلكها زميالتها؟! ت�ساءلت املديرة.
كيف ميكن جتميع خربات كل املعلمات لدى معلمة واحدة؟
كيف ميكن جعل كل معلمة تقدم ما لديها من �أفكار وخربات �إىل زميالتها عن طيب خاطر؟
لو متكنت من ذلك لأ�صبحت كل واحدة من معلماتي تعادل ع�شر معلمات.
ت�أملت الأ�ستاذة �سارة يف عملية التعلم وحجم املتغريات التي ت�ؤثر عليها ،والتي تتطلب احداهن املتميزة لتتمكن من التن�سيق بينها وبني
زميالته ��ا ،وتذك ��رت املث ��ل الذي يقول « �أن زهرة واحدة ال ميكن �أن ت�ص ��نع ربيع ًا» ف�أدركت �أن احلل يكم ��ن يف جتميع الطاقات الكامنة
لدى جميع املعلمات � ،أي �أن عليها �أن ت�شكل من معلماتها ربيع ًا متنوع الزهور  ،فطلبت من املعلمات امل�شرفات ت�شكيل فرق من معلمات
التخ�ص�ص الواحد للبحث يف م�سائل حمددة تتعلق بتعلم طالباتهن ،وكلفت املعلمات امل�شرفات بقيادة هذه الفرق وتن�سيق عملها.
« نعمل مع ًا لتح�س�ي�ن تعلم بناتنا» �ص ��ارت تردد يف كل املنا�س ��بات و�أ�ص ��بحت ت�ش ��جع اجتماعات املعلمات وتوفر لهن كل ما ت�س ��تطيع
توفريه .وعرفت بخربتها الطويلة كمربية �أهمية احلوافز املعنوية ،فلم ترتك �أية فر�صة �أمام �أولياء الأمور و�أمام امل�شرفات الرتبويات
�إال وت�شيد بتعاون املعلمات وتعدد �إجنازات الفرق ،و�أ�صبح هاج�سها الأول تعزيز ثقافة التعاون يف املدر�سة.
عرفت مديرة املدر�س ��ة �أن �أقوى ا�س�ت�راتيجية لتح�س�ي�ن التعليم والتعلم ،و�أكرثها جناعة ال تكمن يف الرتكيز على العمليات الإدارية
يف املدر�س ��ة فقط ،بل يف تر�س ��يخ ثقافة التعاون والإح�سا�س بامل�س�ؤولية اجلماعية عن تعلم الطالبات ،و�أدركت �أن جمرد اتاحة الوقت
الجتماع املعلمات مع بع�ض ��هن ال يجدي بحد ذاته ،ولكن يجب �أن يركزن على ق�ض ��ايا �أ�سا�س ��ية تتعلق بتعلم الطالبات حتى ت�ص ��بح
االجتماعات جمدية ،مثل:
• ما املعارف واملهارات وال�سلوكات التي ينبغي �أن يكت�سبها جميع الطالبات نتيجة للوحدة التي نريد تدري�سها؟
• كم من الوقت يجب �أن نخ�ص�ص لهذه الوحدة؟
• كيف جنمع كفريق ال�شواهد على تعلم الطالبات �أثناء التدري�س ويف نهاية الوحدة؟
• كيف ميكننا ا�س ��تخدام هذه ال�ش ��واهد لتح�س�ي�ن ممار�ساتنا الفردية وقدراتنا اجلمعية كفريق مل�ساعدة الطالبات على التعلم،
وم�ساعدة الطالبات غري القادرات على �إثبات الكفاءة ،و�إثراء تعلم الطالبات الالتي �أظهرن قدرات مميزة؟
اكت�ش ��فت املديرة واملعلمات �أن فر�ص ��ة تعلم املعلمة من خالل العمل مع زميالتها �أكرب بكثري من فر�ص ��ة تعلمها من زيارة املديرة �أو
زيارة امل�شرفة لها فقط .وبد�أت مديرة املدر�سة و�أولياء الأمور يالحظون ارتفاع م�ستوى تعلم الأبناء و�أخذت منحى �إيجابيا.
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�س ��جلت املدي ��رة يف مفكرتها اجلملة التالية « :لي�س املهم ماذا افعل لتطوير متابعت ��ي لعمل املعلمات ،بل ماذا يجب �أن نفعل جميعنا
لتح�سني تعلم الطالبات» .
النموذج ( )4مجتمعات التعلم والعمل

الحظ امل�ش ��رف الرتبوي في�ص ��ل مدير وحدة تطوير املدار�س� ،أن جميع اخلطط التي ت�ص ��ل من املدار�س
مالحظة المشكلة
تركز على ق�ضايا خمتلفة عن التحديات التي وردت يف نتائج عملية املراجعة الذاتية للمدر�سة ،و�أن عدد
الق�ض ��ايا ال ��واردة يف اخلطط مبالغ بها ولي�س مبقدور املدر�س ��ة معاجلتها ،كما الحظ عند مراجعة بيان ��ات نتائج املراجعة الذاتية
للمدار� ��س �أنها لي�س ��ت مقنعة وتدل على عدم �إتقان جلنة التميز واجلودة لعملية املراجع ��ة� ،أو عدم �إدراكهم لأهمية دقة املعلومات،
فيلج�ؤون �إىل تعبئة النماذج دون متحي�ص �أحيانا ،و�أحيان ًا �أخرى �إىل تعبئتها ب�شكل ع�شوائي ،فبد�أ يت�ساءل عن فاعلية طريقة العمل،
وما �إذا كان هنالك بديل �أف�ضل.
قام مدير وحدة التطوير بالدعوة الجتماع امل�ش ��رفني يف وحدة التطوير ملناق�ش ��ة املو�ض ��وع ودرا�س ��ة �أبعاده
البحث عن حل و�إيجاد احللول املنا�سبة ،وتو�صلوا من خالل النقا�ش �إىل �أن التدريب الذي ي�سبق ال�شروع بعملية التخطيط
كاف ،و�أن مديري املدار�س وجلان التميز واجلودة يحتاجون �إىل م�س ��اعدة م�س ��تمرة يف
وما يحوي من ت�ش ��خي�ص للواقع وتقومي لي�س ِ
موقع العمل و�أثناء تنفيذ عملية التخطيط ،فقرر امل�شرفون يف وحدة التطوير �أن يتوزعوا على عدد من املدار�س ويتواجدوا معهم �أثناء
عملية التخطيط ،لتقدمي الدعم الالزم لهم ،مثل تو�ضيح �أهمية البيانات وتوزيع العمل على �أع�ضاء الفريق لتخفيف العبء ،وركزوا
على �أن تعمل جلنة التميز يف املدر�سة كمجتمع تعلم مهني يوزع العمل على �أفراده ويجتمع دوري ًا لت�شارك اخلربات وم�ساعدة بع�ضهم
البع�ض .حر�ص امل�شرفون على ن�شر ثقافة التعاون يف املدار�س التي يتواجدون بها ،وي�شجعون على قيام فريق التميز بتقدمي البيانات
الداعمة لآرائهم ،وذلك لرت�سيخ مفهوم �أن البيانات �إمنا يتم جمعها لدعم اتخاذ القرارات التي مت�س عمل مدر�ستهم وجتعلها �أكرث
ح�صافة ،ولي�ست غاية بحد ذاتها.
�ش ��عر في�ص ��ل ب�أن عمل الوحدة �أ�ص ��بح �أف�ض ��ل من ال�س ��ابق ،لكنه مل يكن را�ض ��ي ًا متام ًا عن العمل ،فقد
الحاجة إلى االتقان
كان ي�ش ��عر ب� ��أن هناك �ش ��يء ما لي�س على م ��ا يرام ،لذلك دعا لعقد اجتماع مل�ش ��ريف وح ��دة التطوير يف
نهاية الأ�س ��بوع للتحدث عن جتربتهم مع املدار�س ،فات�ض ��ح من خالل النقا�ش �أن خربات امل�ش ��رفني يف املدار�س كانت خمتلفة ،و�أن
االجتهادات التي كان يتم نقلها للجان التميز واجلودة يف املدار�س لي�س ��ت متطابقة و�أحيانا لي�س ��ت دقيقة  ،وتبني �أن بع�ض اخلربات
كان ��ت �أك�ث�ر عمق ًا من غريها ،و�أن بع� ��ض احللول املقرتحة كانت �أكرث فاعلية من غريها ،ف�أدرك في�ص ��ل �أن عل ��ى الوحدة �أن تعمل
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كمجتمع تعلم مهني ،لتي�سري تبادل اخلربات وتوحيد الأفكار واالجتهادات ،وللتمكن من تقدمي اقرتاحات متقاربة للم�سائل املت�شابهة،
واتفق مع م�شريف الوحدة على �ضرورة االجتماع يومي ًا ملدة �ساعة قبل نهاية الدوام ملناق�شة جتاربهم وتبادل الآراء واخلربات.
�ش ��عر مدير وح ��دة التطوير بعد فرتة من الوقت �أن م�ش ��ريف الوحدة �أ�ص ��بحوا يتحدثون بلغ ��ة واحدة ،و�أن
اكتشاف الطريق
حما�س ��هم للعمل مع املدار�س قد ازداد ،و�أن دعمهم و�إ�سنادهم للمدار�س وجلان التميز واجلودة قد �أ�صبح
�أكرث فاعلية .واكت�ش ��ف امل�ش ��رفون الرتبويون �أن الكثري م ��ن التحديات التي تواجه
عم ��ل بع�ض املدرا�س ميكن جتاوزها �إذا متكنت املدر�س ��ة من التعاون مع
املدار� ��س الأخرى ،فق ��رروا �أن ينظموا تبادل زي ��ارات بني مديري
املدار� ��س ،لتب ��ادل اخلربات بينهم وخا�ص ��ة يف جم ��ال تنفيذ
عمليتي املراجعة الذاتية والتخطيط  ،و�ص ��اروا يكت�ش ��فون
�أن كثري ًا من الق�ض ��ايا ميكن حله ��ا بالتعاون مع املدار�س
الأخرى ،و�أن املدر�س ��ة ميك ��ن �أن تعتمد يف خطتها على
املوارد التي ميكن �أن توفرها مدار�س �أخرى .وا�س ��تفاد
امل�ش ��رفون من عملهم مع املدار� ��س ولقاءاتهم الدورية
يف حتدي ��د املجاالت واجلوانب الت ��ي حتتاج �إىل تطوير
يف عملية التخطيط.
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أو ً
ال :على مستوى المدرسة
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حتديد الإجراءات املتبعة يف عملية بناء وتفعيل جمتمعات التعلم املهنية يف املدر�سة.
 .1الهدف
 .2جمال التطبيق  1/2من�سوبو املدر�سة.
 1/3الدليل التنظيمي والإجرائي ملدار�س التعليم العام.
 .3الوثائق ذات العالقة
 2/3دليل جمتمعات التعلم املهني.
� 1/4أط ��ر جمتمع ��ات التعلم :العالق ��ة التي تربط �أفراد جمتمع ��ات التعلم وحتدد طبيعة عمله ��ا  ،مثل :جمموعة
معلمي التخ�ص ���ص يف املدر�سة ،جمموعة معلمي ال�صف الواحد� ،شبكة معلمي التخ�ص�ص� ،شبكة مديري مدار�س
وحدة تطوير� ،شبكة م�شريف التخ�ص�ص ،فريق تطوير ال�شراكة املجتمعية� ....،إلخ.
 2/4جمتمعات التعلم :جمموعات من الأفراد املنتمني �إىل نف�س املهنة تت�شكل وفق �أطر متعددة وم�ستويات خمتلفة
يجمعهم االهتمام امل�ش�ت�رك بجعل �أدائهم �أكرث كفاءة وفاعلية  ،ويعملون ب�ص ��ورة تعاونية من خالل �أوعية متعددة
 .4التعريفات
تتيح تبادل اخلربات واكت�ساب �أف�ضل املمار�سات ومعاجلة ال�صعوبات والتحديات التي تواجه عملهم ،ويكون تعلم
الطالب ب�ؤرة الرتكيز لعمل جمتمعات التعلم يف املدار�س.
 3/4امل�ساند� :أحد امل�شاركني الذي يتم تكليفه من قبل مدير املدر�سة �أو يتم اختياره من قبل الأع�ضاء .
 4/4املقرر� :أحد امل�شاركني يف جمتمع التعلم ويقوم بالإعداد لالجتماعات وتوثيقها.
 .5العملية
الإجراء
املخت�ص
ً
�إ�صدار قرار بت�شكيل جمتمعات التعلم املهنية ،وفقا ملا ي�أتي:
	•�أن ال يقل عدد امل�شاركني يف جمتمع التعلم عن ثالثة �أع�ضاء.
	•�أن يتم ت�شكيل جمتمعات تعلم ملعلمي التخ�ص�ص الواحد بغر�ض حت�سني تعلم الطالب.
مدير املدر�سة
�•	 1/5أن يت ��م ت�ش ��كيل جمتمعات تعلم ملعلمي ال�ص ��ف الواحد بغر�ض معاجلة التحدي ��ات التي تواجه تعلم
الطالب.
	•�أن يتم ت�ش ��كيل جمتمعات تعلم ملن�سوبي املدر�س ��ة بغر�ض تطوير �أداء املدر�سة ،مثل( :ال�سلوك
واالجتاهات والدعم والإ�سناد).
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املخت�ص

الإجراء

2/5

ثانيًا :على مستوى اإلشراف

ت�سمية امل�ساند الذي يقوم يف ت�سيير �أعمال جمتمع التعلم ،وفق ًا ملا يلي:
يف جمتمعات التخ�ص�ص يكون املعلم امل�شرف م�ساند ًا ومقرر ًا  ،ويف حال عدم توفر معلم م�شرف
يتم اختيار املعلم الأكرث خربة من بني امل�شاركني.
يف جمتمعات ال�صف الواحد يكون معلم/رائد ال�صف م�ساند ًا ومقرر ًا ملجتمع التعلم.
يف جمتمعات من�سوبي املدر�سة يكون املدير م�ساند ًا ،وي�سمي املدير �أحد امل�شاركني مقرر ًا.

جلنة التميز واجلودة 3/5
مدير املدر�سة

4/5

االجتماع مع امل�شاركني وحتديد املنتجات املطلوبة من املجتمع ومواعيد ت�سليمها.

5/5

عقد اجتماع �أويل بامل�شاركني لإعداد خطة عمل جمتمع التعلم.

6/5

تقدمي اخلطة العتمادها من مدير املدر�سة ،وتعميمها على امل�شاركني يف جمتمع التعلم.

امل�شاركون
املقرر

7/5
8/5
9/5
10/5
11/5

عقد اجتماع مع امل�شاركني لتحديد الأدوار وتوزيع املهام عليهم.
الإعداد والتجهيز وحتديد مواعيد االجتماعات ،وتوزيع جدول الأعمال على امل�شاركني.
�إدارة االجتماعات ،وتقدمي الدعم والت�سهيالت للم�شاركني.
تنفيذ خطة العمل املعتمدة ملجتمع التعلم.
�إعداد الوثائق اخلا�صة بعمل جمتمع التعلم وامل�شاركني وحفظها.

امل�ساند

12/5

�إع ��داد تقاري ��ر دوري ��ة بالنتائج املتحققة والتو�ص ��يات وبيانات ح�ض ��ور امل�ش ��اركني وملحوظاتهم
بامل�شاركة مبجتمع التعلم ورفعه ملدير املدر�سة.

13/5

متابعة فعاليات و�أن�شطة جمتمعات التعلم املهنية.

14/5

�إطالع امل�شرف الرتبوي على فعاليات و�أن�شطة جمتمعات التعلم املهنية.

امل�ساند

مدير املدر�سة
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التوعية ب�شبكات وجمتمعات التعلم وقواعد عملها ملن�سوبي املدر�سة.
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 .1الهدف
 .2جمال التطبيق
 .3الوثائق ذات العالقة

حتديد الإجراءات املتبعة يف عملية بناء وتفعيل جمتمعات التعلم من قبل امل�ش ��رف الرتبوي للقيادة
املدر�سية �أو امل�شرف الرتبوي للمواد الدرا�سية.
 1/2معلم املادة الدرا�سية.
 2/2قائد املدر�سة.
 1/3الدليل التنظيمي والإجرائي ملدار�س التعليم العام.
 2/3دليل جمتمعات التعلم املهني.
� 1/4أط ��ر جمتمعات التعلم :العالقة التي تربط �أفراد جمتمعات التعلم وحتدد طبيعة عملها ،مثل:
جمموعة معلمي التخ�ص�ص يف املدر�سة ،جمموعة معلمي ال�صف الواحد� ،شبكة معلمي التخ�ص�ص،
�شبكة مديري مدار�س وحدة تطوير� ،شبكة م�شريف التخ�ص�ص ،فريق تطوير ال�شراكة املجتمعية...،
�إلخ.

 .4التعريفات

 2/4جمتمع ��ات التعل ��م :جمموعات من الأف ��راد املنتمني �إىل نف�س املهنة تت�ش ��كل وفق �أطر متعددة
وم�س ��تويات خمتلفة يجمعهم االهتمام امل�ش�ت�رك بجعل �أدائهم �أكرث كفاءة وفاعلية ويعملون ب�صورة
تعاوني ��ة م ��ن خالل �أوعي ��ة متعددة تتيح تبادل اخلربات ،واكت�س ��اب �أف�ض ��ل املمار�س ��ات ،ومعاجلة
ال�ص ��عوبات والتحديات التي تواجه عملهم ،ويكون تعلم الطالب ب�ؤرة الرتكيز لعمل جممعات التعلم
يف املدار�س.
� 3/4أوعية جمتمعات التعلم� :أ�شكال تنظيم عمل جمتمعات التعلم  ،مثل :الدرا�سات اال�ستق�صائية،
امل�ؤمت ��رات الدورية ،ودعم تعلم الأقران ،والدر�س املفتوح ،وتطوير الدر�س ،وجمموعات الدرا�س ��ة،
�.....إلخ.
 4/4امل�ساند� :أحد ا�صحاب القدرات املتميزة الذي ميكن توظيفه �أو اال�ستفادة منه يف دعم �شبكات
وجمتمعات التعلم .

دﻟﻴﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ

41

 .5العملية

املخت�ص

الإجراء
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
6/5

امل�شرف الرتبوي

7/5
8/5
9/5
10/5
11/5
12/5

الرئي�س املبا�شر
42

13/5
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�إن�شاء قاعدة معلومات مب�ؤهالت وقدرات القيادة املدر�سية �أو املعلمني ،وفق النموذج رقم
(.)1
حتديد وت�صنيف احلاجات امل�شرتكة للقيادة املدر�سية �أو املعلمني ،وفق النموذج رقم (.)2
حتديد وت�ص ��نيف املهارات املتميزة لدى القيادة املدر�س ��ية �أو املعلمني ،وفق النموذج رقم
(.)3
رب ��ط احتياج ��ات القيادة املدر�س ��ية �أو املعلمني مع القدرات املتوف ��رة  ،وفق النموذج رقم
(.)4
ت�شكيل جمتمعات التعلم  ،وفق ًا حلاجات التنمية املهنية لقيادات املدار�س واملعلمني.
القيام بتحديد الع�ضو امل�ساند يف جمتمع التعلم ومقرر ًا لها.
عقد ور�ش توعية مبجتمعات التعلم لقيادات املدار�س �أو املعلمني املعنيني.
البناء الت�شاركي خلطة التطوير املهني ملجتمع التعلم لقيادات املدار�س �أو املعلمني ،لت�شمل:
(املهارات املهنية� ،أوعية و�أدوات التطوير املهني ملجتمع التعلم ،مو�ضوعات التطبيق ،زمن
التنفيذ ،متطلبات التنفيذ) ،وفق النموذج رقم (.)5
اعتماد اخلطة من الرئي�س املبا�ش ��ر ،وتعميمها عل ��ى املدار�س وقيادات املدار�س واملعلمني
امل�شاركني يف جمتمعات التعلم.
تنفيذ خطة التطوير املهني لقيادات املدار�س �أو املعلمني من خالل جمتمعات التعلم.
تفعيل التوا�ص ��ل الإلك�ت�روين للتعلم املهني وتب ��ادل امللفات املرئية وامل�س ��جلة والبحوث...
وغريها.
�إعداد تقرير ختامي ي�ش ��مل النتائج والتو�ص ��يات وبيانات ح�ضور امل�شاركني وملحوظاتهم
بامل�شاركة ب�شبكات التعلم ،وتزويد املدار�س بن�سخة منه ،ورفعه �إىل الرئي�س املبا�شر.
�إعداد تقرير �شامل عن جميع جمتمعات التعلم ،ورفعه �إىل املرجع املخت�ص.

 .6النماذج وال�سجالت
رقم النموذج

مكان احلفظ

مدة احلفظ

م

ا�سم النموذج

 1/6منوذج ح�صر امل�ؤهالت والقدرات

()1

امل�شرف الرتبوي

�سنة

 2/6منوذج حتديد احتياجات التنمية املهنية

()2

امل�شرف الرتبوي

�سنة

 3/6منوذج القدرات املتميزة

()3

امل�شرف الرتبوي

�سنة

 4/6منوذج ربط االحتياجات مع القدرات املتميزة

()4

امل�شرف الرتبوي

�سنة

خطة التطوير املهني ملجتمع التعلم للقيادات
5/6
املدر�سية �أو املعلمني

()5

امل�شرف الرتبوي

�سنة
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النموذج رقم () 1

النموذج رقم ()2

تحديد احتياجات التمنية المهنية

حصر المؤهالت والقدرات

			
ا�سم �إدارة الرتبية والتعليم:
						
ا�سم امل�شرف:
التاريخ:
م

اال�سم

املدر�سة

امل�ؤهل العلمي

التخ�ص�ص

الوظيفة

اخلربات

القدرات

حاجات
التنمية املهنية

ن�صاب املعلم

الهاتف

الربيد
الإلكرتوين

امللحوظات

م

اال�سم

املدر�سة

امل�ؤهل العلمي

التخ�ص�ص

الوظيفة

اخلربات

القدرات

حاجات
التنمية املهنية

ن�صاب املعلم

الهاتف

الربيد
الإلكرتوين
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التوقيع:

اخلتم:

				
ا�سم مدير املدر�سة:

				
التوقيع:

امللحوظات

				
ا�سم مدير املدر�سة:

ا�سم مكتب الرتبية والتعليم					 :
		
					
التخ�صـــــ�ص:

			
ا�سم �إدارة الرتبية والتعليم:
						
ا�سم امل�شرف:
التاريخ:

ا�سم مكتب الرتبية والتعليم					 :
		
					
التخ�صـــــ�ص:

اخلتم:
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النموذج رقم () 4

النموذج رقم () 3

ربط اإلحتياجات بالقدرات المتميزة

القدرات المتميزة

			
ا�سم �إدارة الرتبية والتعليم:
						
ا�سم امل�شرف:
التاريخ:

القدرات املتميزة ا�سم امل�ساند*

املدر�سة

ا�سم مكتب الرتبية والتعليم					 :
		
					
التخ�صـــــ�ص:

التخ�ص�ص

الهاتف

الربيد
الإلكرتوين
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مو�ضوع احتياجات
التنمية املهنية

امللحوظات

* امل�ساند� :أحد �أ�صحاب القدرات املتميزة الذي ميكن توظيفه �أو اال�ستفادة منه يف دعم �شبكات وجمتمعات التعلم.
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ا�سم �إدارة الرتبية والتعليم:
						
ا�سم امل�شرف:
التاريخ:

*

ا�سم امل�شارك

ا�سم امل�ساند

ا�سم مكتب الرتبية والتعليم					 :
		
					
التخ�صـــــ�ص:

*

املدر�سة

مكان العمل

امللحوظات

امل�ساند� :أحد �أ�صحاب القدرات املتميزة الذي ميكن توظيفه �أو اال�ستفادة منه يف دعم جمتمعات التعلم.
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النموذج رقم () 5

خطة التطوير المهني لمجتمع التعلم للقيادات المدرسية أو المتعلمين

ا�سم جمتمع التعلم

�أوعي ��ة و�أدوات التطوي ��ر
املهني

مو�ضوع االحتياج

مو�ضوع التطبيق

ا�سم امل�ساند

اليوم

الوقت

مكان التنفيذ

**

زمن التنفيذ

متطلبات التنفيذ

***

*

****

			
ا�سم �إدارة الرتبية والتعليم:
						
ا�سم امل�شرف:
التاريخ:

ا�سم مكتب الرتبية والتعليم					 :
		
					
التخ�صـــــ�ص:

*ا�سم جمتمع التعلم :و�صف ملجتمع التعلم الذي مت ت�شكيله ،مثل( :م�شرفو تربية ا�سالمية  ،م�شرفو ريا�ضيات  ،م�شرفون جدد .. ،وغريها).

** ت�شمل (التدريب امل�صغر ،التدريب املبا�شر ،تدريب الأقران ،البحث الإجرائي ،التو�أمة املهنية ،االت�صال الإلكرتوين من خالل
“املدونات ـ املجموعات الربيدية ـ الربيد الإلكرتوين ...،وغريها).

*** مو�ضوع االحتياج :يو�ضح ويبني مو�ضوعات التنمية املهنية ،مثل ( :التخطيط ،ا�سرتاتيجيات التعليم ،ا�سرتاتيجية اال�ستق�صاء،
....وغريها).

**** امل�ساند� :أحد ا�صحاب القدرات املتميزة الذي ميكن توظيفه �أو اال�ستفادة منه يف دعم �شبكات وجمتمعات التعلم.
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