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معوقات أداء جُمتمعات التعلم املهنية من وجهة نظر معلمي العلوم يف
تعرف ّ
امللخص :هدَ ف البحث إىل ّ
حمافظة عفيف يف اململكة العربية السعودية ،ولإلجابة عن أسئلة البحث استخدم الباحثان املنهج الوصفي
مكون من حمورين رئيسني مها :معوقات الداء املرتبطة باجلوانب
التحلييل ،وذلك من خالل تطوير استبيان ّ
معلًم من معلمي
الشخصية للمعلم ،ومعوقات الداء املرتبطة بالبيئة املدرسيةّ .
وتكونت عينة البحث من  95ا
العلوم باملدارس االبتدائية واملتوسطة والثانوية؛ جيم ّثلون  53.98 %من ُمتمع البحث .وب ّينت النتائج عد ادا
من معوقات الداء من وجهة نظر معلمي العلوم؛ ومن أبرز معوقات الداء املرتبطة باجلوانب الشخصية
للمعلم كثرة العباء التدريسية واإلدارية التي تجقلل من فرص العمل املشرتك بني املعلمني ،وقلة تركيز برامج
التطوير املهني عىل مفهوم ُمتمعات التعلم املهنية .أ ّما املعوقات املرتبطة بالبيئة املدرسية فمن أبرزها افتقار
املدرسة إىل وجود بيئة تعليمية داعمة ملجتمع تعلم مهني ،وكذلك كثافة الطالب يف الفصول الدراسية التي
تقلل من فرص تأ ّمل املعلم للمًمرسات التدريسية .كًم ب ّينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
تعزى ملتغري املرحلة التدريسية (ابتدائي-متوسط-ثانوي) ()0.05=α؛ بينًم ظهرت فروق دا ّلة إحصائ ايا تعزى
ملتغري عدد سنوات اخلربة ،لصالح معلمي العلوم الكثر خربة ( .)0.05=αويف ضوء نتائج البحث يويص
الباحثان بأمهية دعم البيئة التعليمية التفاعلية داخل املدارس التي ّ
حتقق ُمتمع التعلم املهني ،وكذلك دعم
تبادل اللقاءات التعاونية داخل املدارس بني معلمي العلوم بإدارة تعليم عفيف.
الكلامت املفتاحيةُ :متمعات التعلم املهنية ،التطوير املهني ،معلم العلوم.
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Abstract: This study aimed to identify the obstacles of the performance of professional
learning communities (PLC)from the point of view of science teachers in Afif
Governorate in the Kingdom of Saudi Arabia. to answer the study questions, the
researchers used the descriptive analytical approach, by developing a questionnaire
consisting of two main topics: performance obstacles related to the personal aspects of
the teacher, and performance obstacles related to school environment. The sample
consisted of 95 science teachers in primary, middle and secondary schools. The sample
size was 53.98% of the research society. The results indicated a number of performance
obstacles from the point of view of science teachers. Among the most important
performance obstacles related to the personal aspects of the teacher is the large number
of teaching and administrative responsibilities that reduce the opportunities for
cooperative work among teachers. Another obstacle in this topic is that less attention in
the professional development programs is given to PLC. As for the obstacles related to
the school environment, the most important of which is the school’s lack of an
educational environment that supports PLC. The intensity of students numbers in the
classroom which reduces the chances of the teacher reflection on teaching practices.
The results also showed that there are no statistically significant differences credited to
the variable of the grade (primary - intermediate - secondary) (α = 0.05). While
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statistically significant differences occurred related to the number of years of
experience, in favor of more experienced science teachers (α=0.05).
Key words: Professional Learning Communities (PLC), Professional Development,
Science Teacher.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.3.9

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

370

Sa’ad bin Mohammed Al-Otaibi & Saleh bin Ibrahim Al-Nafisah
Volume (4) No. (3) 2021

Summary
Professional Learning Communities is a method of professional development
of teachers in-service, a means of improving teacher performance and learning
outcomes, and aims to transform schools from the traditional Learning To Learning
Communities by building teams that are systematically engaged towards continuous
improvement of teaching practices, responding to the needs of community members
through a shared school vision, genuine collective participation in professional
development, and tasks with mutual trust among members of the learning community.
The Ministry of Education in Saudi Arabia adopts international best practices,
which contribute to the continuing professional development of teachers, and therefore
the Ministry has adopted vocational learning communities as an entry point for
professional development. The National School Development Program of the King
Abdullah Public Education Development Project has emphasized the adoption of the
concept of professional learning communities, enabling the school to lead the
professional development of its teachers, building a culture of continuous selfprofessional development, and focusing on the importance of the teacher's positive role
in learning, teaching, and professional development in the context of the work.
Based on the interest of the Ministry of Education in Saudi Arabia and Saudi
universities on teachers' issues, and their views, and in response to conferences and
scientific research that emphasized the importance of learning communities in making
a positive change within the school, the reflections on the results of student
achievement, and the researchers' interest and experience in the professional
development issues of science teachers, this research comes to explore about the
performance of professional learning communities from the point of view of science
teachers in Afif by answering the following research questions:
1.

What are the obstacles on the performance of the professional learning
communities of science teachers in Afif governorate related to the personal
aspects of the teacher?
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2.

What are the constraints on the performance of the professional learning
communities of science teachers in Afif governorate associated with the school
environment?

3.

Are there statistically significant differences between the averages of responses
of science teachers attributable to the school stage?

4.

Are there statistically significant differences between the average responses of
science teachers due to the duration of teaching experience?
The current research used the analytical descriptive approach, which is based on

data collection and analysis, for its convenience to answer research questions.
It is clear that the most important obstacles associated with the personal aspects
of the teacher were the large teaching and administrative burdens that reduce the
opportunities for group work among teachers, followed by the lack of focus of
professional development programs to the concept of professional learning
communities and clarifying their importance, and then the lack of a common vision
among teachers towards improving their professional performance through
professional learning communities, as well as the lack of teachers' action research skills
as one of the practices of the professional learning community, as well as the lack of
clarity of the objectives of professional learning communities among teachers.
It is also clear that the most important obstacles associated with the school
environment were the lack of a supportive learning environment for a professional
learning community, followed by the high numbers of students in the classroom, which
reduces the teacher's chances of learning and teaching practices, and then the lack of
means necessary to carry out action research, to address educational problems, as well
as the lack of exchange of cooperative meetings between schools, to discuss and solve
problems that hinder the functioning of professional learning communities, as well as
the school's focus on the achievements of students' exams without verifying the
outcomes of real learning.
This can be explained by the fact that the school's lack of an interactive
collaborative environment among science teachers hinders the formation of a
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.3.9
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professional learning community, as well as the number of students in the classroom
affects the science teacher's reflections on his practices and evaluation of student
learning outcomes. The results show that the lack of exchange of collaborative meetings
and educational discussions between science teachers both within and outside the
school, hinders the performance of the professional science teacher community, and
barriers between science teachers play an influential role without achieving a
professional learning community. The most prominent Obstacles to the performance of
professional learning communities in managing afif education associated with the
school environment are highlighted.
The most important obstacles associated with the most experienced science
teachers can be explained by the fact that experienced science teachers are more
difficult to integrate into the professional learning community and therefore have more
difficulties, unlike experienced science teachers who have the ability to integrate into
the professional learning community.
In the light of the above findings, the following recommendations can be made:
1.

To support an interactive learning environment within the schools of the
administration of a chaste education that achieves the professional learning
community.

2.

Supporting science teachers by managing Afif education in the context of
implementing procedural research to solve the educational problems they face
at work.

3.

Support the exchange of collaborative meetings between science teachers in
afif education schools.
Proposals for future research can be made:

1.

The factors supporting the formation of an interactive learning environment
within the schools of Afif Education that achieves the professional learning
community.

2.

Iidentifying the training needs of science teachers in Afif Education, which is
needed to carry out action researches.
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.3.9
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3.

Examine the reasons of the scarcity of collaborative exchanges between
science teachers in Afif Education.
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مقدمة
ُمتمعات التعلم املهنية  Professional Learning Communitiesهي أحد أسااليب التطوير
املهني للمعلم أثناء اخلدمة ،كًم ّأّنا وساايلة لتحسااني أداء املعلمني ،ونواتج التعلم ،وبدف بدورها إىل
حتويال املادارس من النمط التقليادي  Learning Organizationإىل ُمتمعاات تعلم مهنياة

Learning

 Communityوتعنى ُمتمعات التعلم ببناء فرق عمل تشاااركية بصااورة من ّظمة نحو حتقيق التحسااني
املساتمر للمًمرساات التدريساية ،واالساتجابة الحتياجات أعاااء املجتمع من خالل الرملية املشارتكة
للمدرساة ،واملشااركة اجلًمعية ايقيقية يف التطوير املهني ،واملهام مع توفر الثقة املتبادلة بني أفراد ُمتمع
التعلم ).(Hord, 2009
وتتيح ُمتمعات التعلم املهنية للمعلمني بيئة تفاعلية قائمة عىل التأ ّمل ،والنقد الذايت
للمًمرسات التدريسية والتقويمية ،وتتيح هلم جفرص مناقشة قناعابم ومعتقداهم وممارسابم التدريسية
يف بيئة آمنة ،كًم تعمل هذه املجتمعات داخل املدارس عىل عرض ومناقشة ونقد بنّاء ملًمرسابم
التدريسية؛ لتطويرها لألفال ،أو استبداهلا بمًمرسات حديثة؛ من خالل حوارات تقوم عىل التعاون
والثقة واالحرتام املتبادل بني املعلمني؛ ممّا يؤ ّدي إىل تعميق تطورهم املهني الذي ينعكس عىل نواتج
التعلم ( .)Feldman & Fataar, 2014ولاًمن حت ّقق أهداف ُمتمعات التعلم ينبغي ْ
أن يعمل املعلمون
والقادة يف فريق واحد؛ تسوده ثقافة املبادرة ،والتعاون ،والعمل اجلًمعي ،مع توافر فرص التطوير املهني
املستمر؛ التي تنعكس عىل املًمرسات التدريسية داخل الصف الدرايس؛ ممّا يؤدي إىل تقدّ م واضح يف
حتصيل الطالب يمكن مالحظته وقياسه (اجلهني والفهد2019 ،؛ الشهراين.)2011 ،
وتجعدُّ ُمتمعات التعلم املهنية مهمة باعتبارها من أفال أساليب التطوير املهني التي ينعكس
أثرها إجيا ابا عىل حتصيل الطالب ،وحتسني املدرسة بشكل عام؛ من خالل تكوين ُمتمع تعلم مهني يتع ّلم
ويتطور باستمرار؛ هبدف رفع نواتج التعلم (دوفر وإيكر ،)2008 ،ويف هذا السياق يشري بروكس
) (Brooks, 2013إىل فاعلية ُمتمعات التعلم املهنية يف حتسني أداء الطالب يف الرياضيات والعلوم
والتاريخ ،كًم أشار فولر ) (Fuller, 2014إىل أ ّن حتصيل الطالب يف املدارس التي تتبنّى ُمتمعات التعلم
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قد ارتفع يف درجات القراءة والرياضيات ،وأكّدت العجالن ( )2016عىل أنّه بعد تطبيق جتربة
ُمتمعات التعلم املهنية؛ ظهرت نتائج دالة إحصائ ايا يف معدالت حتصيل طالبات الصف اخلامس.
تتبنّى اململكة العربية السعودية يف وزارة التعليم أفال املًمرسات املهنية؛ التي تسهم يف التطوير
املهني املستمر للمعلم؛ وهلذا تبنّت الوزارة يف براُمها ُمتمعات التعلم املهنية كمدخل للتطوير املهني،
فقد أكّد الربنامج الوطني لتطوير املدارس املنبثق من مرشوع امللك عبداهلل لتطوير التعليم العام؛ عىل
تبّني مفهوم ُمتمعات التعلم املهنية ،ومتكني املدرسة يف قيادة التطوير املهني ملعلميها ،وبناء ثقافة التطوير
املهني الذايت املستمر ،وركّز الربنامج عىل أمهية الدور اإلجيايب للمعلم يف التعلم والتعان ،واملشاركة
والتطوير املهني يف سياق العمل (مرشوع امللك عبداهلل لتطوير التعليم العام.)2015 ،
عنرصا فاعالا يف املجتمع املدريس؛ فإ ّن التطوير املهني له يكتسب أمهيّة
وباعتبار معلم العلوم
ا
منتجا ا
فاعال
خاصة ملواكبة التغيريات واملستجدات املتالحقة يف املجال التخصيص والرتبوي؛ ليصبح ا
ومطورا لقدراته التعليمية ومهاراته التدريسية ،وهو ما يؤكده بيىل وجاكسيك ( )2014من ّ
أن
للمعرفة
ا
عملية التحول إىل ُمتمع مهني تعد بمثابة مرحلة تستغرق وقتاا طويال لكى تنمو وتتطور؛ ليساهم أفراد
املجتمع املدريس يف عملية التبادل املعريف ،كًم أ ّن ثقافة التعاون بني املعلمني تؤدي إىل مزيدا ا من الرىض
الوظيفي والشعور باملسئولية عن تعلم طالهبم.
ويتو ّقف نجاح التطورات والتغريات يف تعليم العلوم باململكة العربية السعودية؛ عىل مدى إملام
تطوره املهني (الدغيم .)2017 ،ويتّسق ما سبق مع
معلم العلوم باملستجدات الرتبوية ،وإسهامها يف ّ
رملية املركز الوطني للتطوير املهني التعليمي؛ الذي ينقل مفهوم التطوير املهني للمعلم من التدريب
املبارش ،إىل دعم ُمتمعات تعلم مهني داخل املدرسة ،وتعزيز تبادل التجارب ،واملًمرسات التدريسية
بني معلمي املدرسة (وزارة التعليم.)2016 ،
وحتول عدد من املدارس من النمط التقليدي إىل ُمتمعات تعلم
ويف ضوء املًمرسات الفعلية ّ
مهنية يف كثري من دول العامل ،والنجاح الذي حققته ،إال أ ّن الواقع املًمرس يشري إىل ّ
أن غالبية املدارس مل
تتحول بعد إىل ُمتمعات للتعلم؛ فًم زالت الفكار والقيم السائدة تدور حول تعليم الطالب فحسب،
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بالرغم من أ ّن نظريات التعلم املعارصة توكّد عىل أمهيّة التعلم جلميع الفراد يف املدارس ،بًم فيهم املدير
واملعلم والطالب ،فهو ُمتمع يعلم بعاه البعض اآلخر.

ا
مدخال ها ًّما يف التطوير املهني للمعلمني ،واإلصالح املدريس
تعدّ ُمتمعات التعلم املهنية
بشكل عام؛ حيث جمتكّن املدارس من مواجهة حتدّ يابا بفاعلية (إبراهيم واملرزوقي ،)2018 ،وتعتمد
هذه املجتمعات عىل العمل التعاوين بني املعلمني داخل املدرسة؛ لتحقيق التقدم يف حتصيل الطالب،
حتول دور املدرسة من نقل املعرفة؛ إىل الرتكيز عىل العمليات واملًمرسات التدريسية ذات
وتعمل عىل ّ
تنمي املهارات والقيم واالجتاهات؛ بحيث تدعم املدرسة التفاعالت بني املعلمني من أجل
اجلودة التي ّ
إجياد جفرص متنوعة للتعلم ،وتبادل اخلربات؛ لتحقيق التطوير املهني املستمر ).(Jones et al., 2013
وحتظى ُمتمعات التعلم املهنية باهتًمم عاملي متزايد؛ لمهيتها ،ولتفعيل دور املدرسة يف قيادة
التطوير املهني املستمر القائم عىل املدرسة؛ الذي يقوم عىل ثقافة مجاعية مشرتكة تركّز عىل التعلم والتأ ّمل
والبحث اجلًمعي عن أفال املًمرسات (اجلهني والفهد ،)2019 ،والتعلم عن طريق املًمرسة
والتجربة ،وااللتزام بالتحسني املستمر ،والرتكيز عىل نتائج تعلم الطالب (دوفور واخرون.)2014 ،
ا
مدخال ها ًّما إلصالح املدرسة ،جُي ّطط له من داخل
وتربز فلسفة ُمتمعات التعلم باعتبارها
املدرسة؛ يف ضوء رملية ورسالة املدرسة ذابا ،وطبيعة اإلمكانات املادية والبرشية املتاحة ،وذلك من
خالل العمل اجلًمعي املشرتك ،والتعاون املثمر بني الطالب واملعلمني وإدارة املدرسة واملجتمع املحيل؛
حيث يشرتك مديرو املدارس واملعلمون وأولياء المور يف صنع القرار الرتبوي ،والتعاون يف املًمرسات
وحيسن تعلم الطالب (حسني.)2018 ،
التدريسية ،وتبادل اآلراء واخلربات؛ ممّا يعزّ ز ّ
ويشري دوفور ) (DuFour, 2004إىل أ ّن استمرارية ُمتمعات التعلم املهنية؛ تتط ّلب من معلمي
املدارس الرتكيز عىل التعلم وليس التدريس ،وأن يتعاونوا فيًم بينهم يف ُمال التعليم للوصول إىل
التحسني املستمر؛ حتى حيققوا أفال النتائج املرجوة .يف حني جحيدّ د حممد ( )2015عد ادا من أهداف
ُمتمعات التعلم املهنية للمعلمني منها :زيادة فاعلية املعلمني وزيادة الدوار التدريسية املستقلة
للمعلمني ،وبناء املعرفة واخلربة للمعلمني من خالل االستقصاء التعاوين ،وتغيري املًمرسات ايالية
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للمعلمني وجتريب أفكار وممارسات جديدة ،ومتكني املعلمني الختاذهم الدوار القيادية ،وزيادة
االلتزام بأهداف املدرسة ورسالتها ،كًم تدعم ُمتمعات التعلم املهنية التغيري التدريس؛ من خالل
تكوين بيئة تدعم التعلم عرب التجديد والتجريب .ويعترب ننق ويل ) (Ning & Lee, 2015أ ّن اهلدف من
ُمتمع التعلم املهنية هو إحداث تغيريات إجيابية يف ثقافة وتدريب املعلمني؛ من خالل إلقاء الاوء عىل
كل من خمرجات التعلم للطالب ،وخمرجات أداء املعلمني.
ويؤكّد حيدر وحممد ( )2006اياجة إىل توظيف تفكري مجيع العاملني باملدرسة لكي تكون
قادرة عىل املنافسة؛ وذلك من خالل تغيري الثقافة املدرسية من العالقات اهلرمية إىل العالقات الفقية،
ّ
مقومات بناء ُمتمعات التعلم يف املدرسة تعتمد عىل :أمهية ربط التعلم بقاايا املعلمني ودوافعهم
وأن ّ
ومشكالبم ،والتأكيد عىل إرشاكهم بطريقة نشطة يف التعلم ،وأمهية تشجيع وتعزيز التعلم التعاوين؛
كبريا للتعلم.
لتشكيل ُمتمعا ا
إ ّن اإلصالح املدريس الذي جيفرض عىل املدرسة دون مراعاة التفاوت يف اإلمكانات البرشية
واملادية والبنى التنظيمية ،ومدى استعداد املدارس لتطبيقها ،باإلضافة إىل مدى دافعية العاملني لتقبّلها
ودعمها؛ يؤ ّثر بدرجة كبرية يف نجاح هذه اإلصالحات (ناصف .)2012 ،كًم ّ
أن اهلدف الرئيس من
بناء ُمتمعات التعلم املهنية؛ هو حتسني احرتافية –مهنية – املعلمني ،وإجياد تأثريات إجيابية عىل خمرجات
أهم التحديات هو وجود تفاوت يف اخلصائص
تعلم الطالب؛ ممّا يعني تغيري ثقافة البيئة املدرسية ،وأ ّن ّ
التشغيلية والتنظيمية ).(Antinluoma, 2018
ويشري الربنامج الوطني لتطوير املدارس املنبثق من مرشوع امللك عبداهلل لتطوير التعليم العام
( )2015الصادر عن رشكة تطوير التعليمية ،إىل أ ّن خصائص ُمتمعات التعلم املهنية  PLCsهي:
الرملية والقيم املشرتكة؛ التي تؤ ّدي إىل التزام مجاعي من معلمي املدارس ،والتي يتم التعبري عنها يف
املًمرسات اليومية ،واالنفتاح عىل الفكار اجلديدة؛ الذي يؤ ّدي إىل حلول للمشكالت ،وبناء فرق
العمل التعاونية لتحقيق الهداف املشرتكة ،وتشجيع التجريب كفرصة للتعلم ،والتساملل عن الوضع
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الراهن؛ مم ّا يؤ ّدي إىل السعي املستمر للتحسني والتعلم املهني ،والتحسني املستمر عىل أساس تقييم نتائج
التعلم بطريقة واقعية ،واختاذ اإلجراءات املناسبة وف اقا للتفكري املدروس.
وتشري (السحيباين )2012،إىل أ ّن تطوير أداء مدارس التعليم العام بالرياض يف ضوء مدخل
معوقات تتمثل يف :مقاومة التغيري من قبل مديري املدارس خو افا من
ُمتمع التعلم املهني؛ يواجه عدة ّ
مشاركة املعلمني للقيادة ممّا قد يؤدى اىل تقليل مكانتهم ونفوذهم ،ومن قبل املعلمني خوفا من زيادة
العباء اإلدارية أو املسؤوليات اجلديدة .باإلضافة إىل ضعف الصالحيات املمنوحة ملديري املدارس،
وق ّلة القيادات املؤهلة ،وضعف إدراك أعااء املجتمع املدريس لمهية دور الرملية املشرتكة لتطوير
الداء.
وقد جأجريت العديد من الدراسات حول ُمتمعات التعلم املهنية يف املراحل التعليمية املتتابعة،
وىف بيئات عربية وأجنبية ،ومن هذه الدراسات:
دراسة الصغري ( )2009وهدفت إىل معرفة مدى توافر ُمتمعات التعلم يف عدد من املدارس
الثانوية بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،مع الكشف عن أهم املعوقات التي حتدّ من تطبيق معايري
ُمتمعات التعلم يف املدارس .وبيّنت النتائج افتقار املدارس إىل كثري من هذه املعايري ،مع وجود
مشكالت تؤ ّثر عىل جودة الداء.
دراسة خملوف ( )2015وهدفت إىل معرفة تصورات معلمي املدارس االبتدائية بمنطقة جازان
حتوهلا إىل ُمتمعات تعلم
حول مدى توافر أبعاد ُمتمعات التعلم املهنية يف مدارسهم ،ومدى إمكانية ّ
مهنية .وأظهرت النتائج أ ّن استجابات العينة جاءت بدرجة متوسطة بالنسبة لبعاد الداة املستخدمة،
كًم ال يوجد أثر دال إحصائياا الختالف النوع يف تقديرات عينة الدراسة.
دراسة ) (Sompong, et al., 2015وهدفت إىل التعرف عىل واقع ُمتمعات التعلم املهنية
معلًم ،وأظهرت النتائج
باملرحلة االبتدائية وتبنى نموذج للتطوير ،وبلغت عينة الدراسة 7428
ا
استجابات مرتفعة وأ ّن أهم عوامل التطوير للواقع ايايل؛ ينبغي ْ
أن تستند عىل :اإلعداد اجليّد ملنظومة

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.3.9
379
International Journal of Research in Educational Sciences

سعد بن حممد العتيبي & د .صالح بن إبراهيم النفيسة
املجلد ( )4العدد (2021 )3م

التعلم –املشاركة يف املعايري والقيم – الرتكيز عىل نتائج التعلم املتوقعة وهي :سلوك املعلمني ،وجودة
تعلم الطالب.
دراسة ) (Kalkan, 2016وهدفت إىل حتديد العالقة بني ُمتمعات التعلم املهنية والبنية
تكونت من  508من معلمي
البريوقراطية املتمثلة يف اهليكل التنظيمي يف املدرسة وف اقا لتصورات عينة ّ
املرحلة االبتدائية يف أنقرة ،وبينت النتائج وجود ارتباط موجب بني متغريي الدراسة والثقة التنظيمية.
دراسة الزايد وحج عمر ( )2016وهدفت إىل معرفة تأثري ُمتمعات التعلم املهنية عىل اإلنرتنت
يف حتسني فهم معلًمت العلوم الطبيعية لطبيعة العلم وممارسات تدريسها .وأظهرت نتائج عينة الدراسة
من معلًمت املرحلة املتوسطة بالرياض فاعلية استخدام السلوب الرصيح من خالل ُمتمعات التعلم
املهنية عىل اإلنرتنت يف حتسني فهم املعلًمت لطبيعة العلم ،كًم أ ّن املشاركة تؤثر يف ممارسات التدريس
ج
وحت ّسن من التحصيل الدرايس.
التعرف عىل مدى توافر أبعاد ُمتمعات التعلم
دراسة املهدي واخرون ( )2016وهدفت إىل ّ
املهنية لدى عينة من املعلمني يف مرص وع َجًمن ،وأظهرت النتائج توافر أبعاد ُمتمعات التعلم املهنية بدرجة
مرتفعة ،مع وجود فروق دالة لصالح معلمي ع َجًمن ،ولصالح اإلناث من العينة.
دراسة السحيباين واخرون ( )2017وهدفت إىل حتديد أفال الظروف للتطوير املهني للمعلم
داخل املدارس ،مع التعرف عىل آراء معلًمت العلوم والرياضيات حول درجة أمهية مكونات املجتمع
املهني .وأظهرت النتائج مستويات عالية من اآلراء اإلجيابية جتاه ُمتمع التعلم املهني ،مع عدم وجود
فروق دالة احصائيا تجعزى ملتغريات التخصص ،واملؤهل التعليمي ،وعدد سنوات اخلربة ،واملرحلة
التعليمية.
تعرف متطلبات ُمتمعات التعلم املهنية من
دراسة حممدين وموسى ( )2017وهدفت إىل ّ
وجهة نظر معلمي املعاهد الزهرية ،وأظهرت النتائج أ ّن أهم املتطلبات هي :صياغة الرملية –وجود
قيادة داعمة – التعلم اجلًمعي املقصود –الظروف الداعمة يف البيئة املدرسية-املًمرسات الشخصية-
الرتكيز عىل عمليات التعلم.
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دراسة ) (Cansoy & Parlar, 2017وهدفت إىل الكشف عن العالقة بني مستوى املدارس
لتصورات أو إدراك املعلمني .شملت عينة الدراسة
كمجتمعات للتعلم املهني ومهنية املعلمني وفقا
ّ
معلًم من املراحل االبتدائية واملتوسطة والثانوية يف إسطنبول ،وأظهرت نتائج االستبانات
543
ا
املستخدمة وجود عالقة موجبة ،وارتباط ذو داللة إحصائية بني متغريات الدراسة.
التعرف عىل واقع ُمتمعات التعلم املهنية ومعوقات
دراسة املطريي ( )2018وهدفت إىل
ّ
تطبيقها واملتطلبات الالزمة لتطبيقها من وجهة نظر معلًمت العلوم باملرحلة الثانوية يف منطقة القصيم.
وبينت النتائج استجابات العينة بدرجة (متوسطة) ملتغريات الدراسة ،مع عدم وجود فروق دالة
احصائيا تعزى ملتغريات (التخصص ،املؤهل العلمي ،عدد سنوات اخلربة).
التعرف عىل العوامل املؤثرة يف تطوير ُمتمعات
دراسة ( (Li & Ching 2018وهدفت إىل
ّ
التعلم املهني بإحدى املقاطعات الصينية بالنسبة ملعلمي اللغة اإلنجليزية .وبينت النتائج تشابه
خصائص ُمتمعات التعلم املهني مع النموذج الغريب ،وأ ّن البعد عن اإلدارة البريوقراطية؛ يؤ ّدي إىل
وجود قيادات مدرسية داعمة نحو التطوير واإلصالح ،ويعمل عىل تكوين رملية وقيم مشرتكة بني
العاملني يف املدرسة.
دراسة ) (Antinluoma et al., 2018وهدفت إىل التح ّقق من مستوى الناج يف  13مدرسة يف
فنلندا وذلك من منظور ثقافة املدرسة والقيادة والتدريس والتطوير املهني للمعلمني .وأظهرت النتائج
مستويات عالية من الثقة وااللتزام وثقافة الزمالة يف مجيع املدارسّ ،
وأن املعلمني لدهيم املعرفة
واملهارات املشرتكة يف أداء متطلبات التعلم التعاوين.
التعرف عىل أمهية ُمتمعات التعلم املهنية عرب
دراسة اجلهني والفهد ( )2019والتي هدفت إىل ّ
اإلنرتنت من وجهة نظر معلًمت الحياء يف مدينة الرياض ،والكشف عن معوقات تطبيق ُمتمعات
التعلم املهنية عرب اإلنرتنت ،وتكونت عينة الدراسة من  155معلمة .وأظهرت النتائج عن استجابات
عينة الد راسة عىل االستبيان بدرجة متوسطة يف حمور أمهية ُمتمعات التعلم املهنية عرب اإلنرتنت ،بينًم
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أظهرت النتائج استجابات عينة الدراسة ملعوقات تطبيق ُمتمعات التعلم املهنية عرب اإلنرتنت بدرجة
عالية.
بأّنا تناولت خمتلف مراحل التعليم
من خالل استقراء الدراسات السابقة جيمكن وصفها ّ
املتتابعة االبتدائية ،املتوسطة والثانوية ،كًم جأجريت غالبية البحوث والدراسات باململكة العربية
وغلب عىل الدراسات السابقة استخدام املنهج
السعودية إىل جانب عدد من الدول العربية والجنبية،
َ
الوصفي؛ من خالل استخدام استطالع الرأي كأداة جلمع البيانات وآراء العينات املستهدفة ،والبحث
ايايل يتشابه مع عدد من الدراسات السابقة يف رصد معوقات أداء ُمتمعات التعلم املهنية ملعلمي
العلوم  ،واستفاد البحث ايايل من الدراسات السابقة يف تدعيم اإلطار النظري ،باإلضافة إىل بناء أداة
البحث وتفسري نتائجه ،إالّ أ ّن البحث ايايل ُيتلف عن الدراسات السابقة؛ يف تركيزه عىل حمورين
رئيسني ومها :اجلوانب الشخصية للمعلم والبيئة املدرسية وإجياد االرتباط بينهًم ،مع التعرف عىل أثر
اخلربة الرتبوية عىل هذه اجلوانب ،كًم ُيتلف عن الدراسات السابقة يف بحث معوقات أداء ُمتمعات
التعلم املهنية ملعلمي العلوم يف بيئة عفيف التعليمية.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
سعت وزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية؛ إىل دعم املدراس يف بناء ُمتمعات تعلم مهنية
(مرشوع امللك عبداهلل لتطوير التعليم العام)2015 ،؛ إالّ أ ّن مفهوم ُمتمعات التعلم املهنية ال يزال
حديثاا نسبيا كًم يشري الدمهش واخرون ( ،)2016فهو حيتاج إىل ٍ
مزيد من البحث والدراسة (املطريي،
ًّ
والتعرف عىل املعوقات التي قد تؤ ّثر عىل فاعلية هذه املجتمعات ،وتعوق
2018؛ العصييل)2019 ،
ّ
أداءها داخل املدارس.
ومن منطلق اهتًمم وزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية واجلامعات السعودية بقاايا
املعلمني ،ووجهات نظرهم (الشمراين واخرون2015 ،؛ السحيباين واخرون ،)2017 ،واستجاب اة
للمؤمترات والبحوث العلمية التي أكّدت عىل أمهية ُمتمعات التعلم يف إحداث تغيري إجيايب داخل
املدرسة؛ ينعكس عىل نتائج حتصيل الطالب (مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات
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بجامعة امللك سعود2017 ،؛ الشايع ،)2017 ،وبحكم اهتًمم الباحثان ،وخرببم بقاايا التطوير
املهني ملعلمي العلوم؛ يأيت هذا البحث لإلجابة عن السؤال الرئيس التايل :ما معوقات أداء جمتمعات
التعلم املهنية من وجهة نظر معلمي العلوم بعفيف؟ وينبثق عن هذا السؤال السئلة الفرعية التالية:
 .1ما معوقات أداء ُمتمعات التعلم املهنية ملعلمي العلوم بمحافظة عفيف املرتبطة باجلوانب
الشخصية للمعلم؟
 .2ما معوقات أداء ُمتمعات التعلم املهنية ملعلمي العلوم بمحافظة عفيف املرتبطة بالبيئة
املدرسية؟
 .3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات معلمي العلوم تعزى
للمرحلة الدراسية ()0.05=α؟
 .4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات معلمي العلوم تعزى ملدة
اخلربة يف التدريس ()0.05=α؟
أهداف البحث:
 .1إلقاء الاوء عىل واقع املدارس ايالية بمحافظة عفيف من حيث كوّنا ُمتمعات تعلم مهنية.
 .2حتديد أبرز معوقات أداء ُمتمعات التعلم املهنية ملعلمي العلوم بمحافظة عفيف املرتبطة
باجلوانب الشخصية للمعلم.
 .3حتديد أبرز معوقات أداء ُمتمعات التعلم املهنية ملعلمي العلوم بمحافظة عفيف املرتبطة بالبيئة
املدرسية.
أمهية البحث:
 .1تقديم نتائج وبيانات للمسؤولني عن النظام التعليمي يف اململكة العربية السعودية عن أهم
معوقات أداء ُمتمعات التعلم املهنية.
 .2مساعدة صانع القرار الرتبوي يف اململكة العربية السعودية للوقوف عىل واقع تطبيق ُمتمعات
التعلم يف املدارس.
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 .3تقديم مؤرشات عن مدى إسهام ُمتمعات التعلم املهنية يف التطوير املهني ملعلم العلوم.
مصطلحات البحث:
جمتمعات التعلم املهنيةProfessional Learning Communities :

عرف دوفور واخرون (ُ )2014متمع التعلم املهني بأنّه :عملية مستمرة يعمل فيها املعلمون
جي ّ
التقيص اجلًمعي ،والبحث اإلجرائي؛ من أجل حتقيق نتائج تعلم
بشكل تعاوين يف حلقات مستمرة من
ّ
يعرفه مرشوع امللك عبداهلل لتطوير التعليم العام ( )2015بأنّه:
أفال للطالب الذين ُيدموّنم .كًم ّ
معني ،جيمعهم اهتًمم جمشرتك ودوافع نحو املهنة؛ جيعل أداءهم
ُمموعة من املعلمني املنتمني لت ّ
خصص ّ
أكثر كفاءة وفاعلية ،ويعملون بصورة تعاونية من خالل أنشطة جمتعددة؛ تتيح هلم تبادل اخلربات
واكتساب أفال املًمرسات التعليمية ،ويكون تعلم الطالب هو حمور تركيز عمل ُمتمعات التعلم يف
املدارس.
بأّناُ :مموعة من معلمي العلوم بمحافظة
عرف الباحثان ُمتمعات التعلم املهنية إجرائيًّا ّ
و جي ّ
عفيف يتفاعلون مع بعاهم؛ بشكل مبارش أو رقمي ،ويعملون كفريق واحد حتت رملية مشرتكة
لتحقيق أهداف تدريس العلوم؛ من خالل التفاعل اهلادف يف ُمال ختطيط وتنفيذ وتقويم دروس
العلوم.
حدود البحث:
تعرف معوقات أداء ُمتمعات التعلم املهنية؛ سواء كانت معوقات
اقترص البحث ايايل عىل ّ
مرتبطة باجلوانب الشخصية ملعلم العلوم ،أو معوقات مرتبطة بالبيئة املدرسية يف إدارة تعليم عفيف؛
خالل الفصل الدرايس الثاين من العام الدرايس 1439ه1440/ه املوافق 2019م
منهج البحث:
استخدم البحث ايايل املنهج الوصفي التحلييل؛ الذي يعتمدج عىل مجع وحتليل البيانات ،وذلك
ملناسبته لإلجابة عن أسئلة البحث.
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جمتمع البحث:
متثّل ُمتمع البحث ايايل يف مجيع معلمي العلوم الطبيعية –بنني -يف إدارة التعليم بمحافظة
عفيف باململكة العربية السعودية ،والذين يًمرسون التدريس فعليًّا يف املرحلة االبتدائية واملتوسطة
والثانوية يف العام الدرايس 1439ه1440/ه ،والبالغ عددهم  176معلم علوم (إدارة تعليم عفيف،
.)2019
عينة البحث:
استهدف الباحثان املجتمع الكيل؛ حيث تم توزيع الداة عىل كافة ُمتمع البحث؛ إالّ ّ
أن
املستجيبني عىل الداة بلغ ( )95معلم علوم من هؤالء املعلمني ،وبنسبة مئوية قدرها ( )% 53,98من
العدد الكيل يف حمافظة عفيف؛ وهلذا اعترب الباحثان هذه العينة جمناسبة لغراض البحث.
جدول ( :)1توزيع عينة البحث وف اقا للمرحلة التعليمية
العدد

النسبة املئوية

املرحلة التي يعمل هبا املعلم
االبتدائية

45

% 47,37

املتوسطة

29

% 30,53

الثانوية

21

% 22,10

95

% 100

املجموع الكيل

جدول ( :)2توزيع عينة البحث وف اقال ملدة اخلربة يف التدريس
خربة معلم العلوم يف التدريس

العدد

النسبة املئوية

(-1أقل من  5سنوات)

23

% 24,21

( – 5أقل من  10سنوات)

30

% 31,58

( 10سنوات فأكثر)

42

% 44,21

95

% 100

املجموع الكيل
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أداة البحث:
ٍ
عدد من البحوث والدراسات السابقة ذات الصلة بالبحث ايايل،
قام الباحثان بمراجعة
تكون يف صورته الولية من حمورين مها :معوقات أداء ُمتمعات التعلم املهنية
وطور الباحثان استبيان ّ
ّ
ملعلمي العلوم املرتبطة باجلوانب الشخصية للمعلم .ومعوقات أداء ُمتمعات التعلم املهنية ملعلمي
وتامن كل حمور  12عبارة ،واستخدم الباحثان مقياس ليكرت
العلوم املرتبطة بالبيئة املدرسية.
ّ
للتعرف عىل آراء
اخلًميس ( Likert Scaleموافق بشدة-موافق-حمايد –غري موافق – غري موافق بشدة) ّ
وتم التح ّقق من صالحية الداة؛ بحساب الصدق والثبات.
املعلمنيّ ،
صدق األداة:
لتحقيق الصدق الظاهري وصدق املحتوى لألداة Content and Face validity؛ قا َم الباحثان
بعرض االستبيان بصورته الولية عىل عدد من املحكمني املختصني؛ إلبداء الرأي حول :انتًمء عبارات
االستبيان لكل حمور ،وأمهيّة ووضوح العبارات .ومتّت إعادة صياغة بعض العبارات وف اقا آلراء
املحكمني ،وتامن االستبيان يف صورته النهائية  24عبارة يف حمورين رئيسني.
وللتح ّقق من صدق االتساق الداخيل لألداة؛ استخدم الباحثان معامل ارتباط بريسون
وتم حساب معامل االرتباط بني استجابات املعلمني عىل كل عبارة من
(ّ ،)Pearson Correlation
عبارات االستبيان ،واستجابابم عىل عبارات االستبيان ككل ،كًم يتاح من اجلدول التايل:
جدول ( :)3معامالت االرتباط بني استجابات املعلمني عىل كل عبارة من عبارات االستبيان واستجابابم عىل عبارات
االستبيان ككل
معامل

مستوى

ارتباط

الداللة

بريسون

()α

1

0,618

()0,05

دالة إحصائيا

2

0,583

()0,05

دالة إحصائيا

عبارات
املحور األول

الداللة

معامل

مستوى

ارتباط

الداللة

بريسون

()α

1

0,447

()0,05

2

0,691

()0,05

عبارات
املحور الثاين
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دالة
إحصائيا
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معامل

مستوى

ارتباط

الداللة

بريسون

()α

3

0,651

()0,05

دالة إحصائيا

4

0,497

()0,05

دالة إحصائيا

4

5

0,556

()0,05

دالة إحصائيا

5

0,441

6

0,641

()0,05

دالة إحصائيا

6

0,584

()0,05

7

0,625

()0,05

دالة إحصائيا

7

0,678

()0,05

8

0,524

()0,05

دالة إحصائيا

8

0,621

()0,05

9

0,622

()0,05

دالة إحصائيا

9

0,543

()0,05

10

0,564

()0,05

دالة إحصائيا

10

0,662

()0,05

11

0,431

()0,05

دالة إحصائيا

11

0,596

()0,05

12

0,513

()0,05

دالة إحصائيا

12

0,605

()0,05

عبارات
املحور األول

الداللة

معامل

مستوى

ارتباط

الداللة

بريسون

()α

3

0,533

()0,05

0,615

()0,05
()0,05

عبارات
املحور الثاين

الداللة
دالة
إحصائيا
دالة
إحصائيا
دالة
إحصائيا
دالة
إحصائيا
دالة
إحصائيا
دالة
إحصائيا
دالة
إحصائيا
دالة
إحصائيا
دالة
إحصائيا
دالة
إحصائيا

يتاح من بيانات اجلدول ( )3أ ّن معامالت االرتباط بني استجابات املعلمني عىل كل عبارة
من عبارات االستبيان ،واستجابابم عىل عبارات االستبيان ككل ،مجيعها دالة إحصائي اا عند مستوى (α

=)0,05؛ مم ّا ّ
يدل عىل أ ّن عبارات االستبيان متجانسة داخل ايا؛ أي أ ّن االستبيان عىل درجة عالية من
االتساق الداخيل ،وبالتايل ّ
فإن االستبيان صالح لالستخدام.
ثبات األداة:
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قام الباحثان بتقدير ثبات االستبيان إحصائياا باستخدام معادلة ألفا كرونباخ

Alpha

 ،Cronbach Coefficientوقد بلغ معامل ثبات االستبيان ( )0,83ويعدّ معامل ثبات جمناسب ،ومن
ثم أصبح االستبيان صالح للتطبيق.
تطبيق األداة واألساليب اإلحصائية:
وتم إرسال الداة
قام الباحثان ببناء الداة إلكرتونيا باستخدام نًمذج قوقل ّ Google Form
عىل الربيد اإللكرتوين للمدارس بمحافظة عفيف ،وكذلك جأرسلت الداة بواسطة ُمموعات معلمي
العلوم باستخدام تطبيق  WhatsAppوذلك لرسعة الوصول للعينة املستهدفة ،وسهولة مجع البيانات.
تم استخدام الساليب اإلحصائية املناسبة مثل التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات
ايسابية الستجابات أفراد العينة جتاه حموري املعوقات الشخصية ومعوقات البيئة املدرسية لداء
ُمتمعات التعلم املهنية من وجهة نظر معلمي العلوم ،وكذلك استخدم الباحثان اختبار حتليل التباين
الحادي  One Way-ANOVAملتغري املرحلة الدراسية ،ومتغري عدد سنوات اخلربة.
عرض النتائج ومناقشتها:
إجابة السؤال األول:
نص السؤال الول عىل :ما معوقات أداء ُمتمعات التعلم املهنية ملعلمي العلوم املرتبطة
باجلوانب الشخصية للمعلم؟ ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب املئوية
الستجابات املعلمني عىل االستبيان يف املحور الول اخلاص باملعوقات املرتبطة باجلوانب الشخصية
التوصل إىل النتائج املوضحة يف اجلدول التايل:
للمعلم ،وتم
ّ
جدول ( :) 4التكرارات والنسب املئوية للمعوقات املرتبطة باجلوانب الشخصية للمعلم

موافق بشدة

موافق

حمايد

غري موافق

1

ت

22

33

22

15
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موافق بشدة

موافق

حمايد

غري موافق

غري موافق بشدة

م

%

23,16

34,74

23,15

15,79

3,16

ت

17

36

16

19

7

%

17,89

37,89

16,84

20

7,37

غياب الرملية املشرتكة بني املعلمني نحو حتسني

ت

26

34

14

15

6

أدائهم مهنياا من خالل ُمتمعات التعلم املهنية.

%

27,37

35,79

14,74

15,79

6,31

قلة تركيز برامج التطوير املهني عىل مفهوم

ت

32

41

15

5

2

ُمتمعات التعلم املهنية وتوضيح امهيتها

%

33,68

43,16

15,79

5,26

2,11

ضعف ثقافة ومعلومات املعلمني حول

ت

17

31

21

21

5

ُمتمعات التعلم املهنية وأمهيتها.

%

17,89

32,63

22,11

22,11

5,26

وجود مقاومة من بعض املعلمني للتغيري

ت

13

35

18

24

5

والتحول ملجتمعات تعلم مهنية
والتطوير
ّ

%

13,68

36,84

18,95

25,26

5,26

كثرة العباء التدريسية واإلدارية التي تجقلل من

ت

48

31

8

6

2

فرص العمل املشرتك بني املعلمني.

%

50,53

32,63

8,42

6,32

2,11

قلة الثقة املتبادلة بني املعلمني؛ مما يؤثر عىل

ت

17

32

15

26

5

%

17,89

33,68

15,79

27,37

5,26

ت

12

38

24

17

4

%

12,63

40

25,26

17,89

4,21

ت

21

36

19

16

3

الـعبـــارة

عدم وضوح أهداف ُمتمعات التعلم املهنية
لدى املعلمني.
ضعف كفاية اإلعداد املسبق ،وتأهيل املعلمني؛
2

للقيام بالدوار املطلوبة يف ضوء ُمتمعات
التعلم املهنية.

3

4

5

6

7

8

العمل بروح الفريق ،وتبادل اخلربات
التدريسية.
افتقار بعض املعلمني ملهارات التواصل

9

االجتًمعي (العمل التعاوين -املشاركة-روح
الفريق الواحد).
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موافق بشدة

موافق

حمايد

غري موافق

م

غري موافق بشدة

الـعبـــارة

ضعف مهارات التخطيط املشرتك بني

1

املعلمني؛ من أجل تلبية االحتياجات التعليمية

0

%

22,11

37,89

20

3,16

16,84

للطالب.

1

قلة امتالك املعلمني ملهارات البحث اإلجرائي

ت

22

34

20

18

1

1

كأحد ممارسات ُمتمع التعلم املهنية.

%

23,16

35,79

21,05

18,95

1,05

1

ضعف االجتاه اإلجيايب عند بعض املعلمني نحو

ت

15

37

13

24

6

2

التطوير املهني الذايت.

%

15,79

38,95

13,68

25,26

6,32

ت

262

418

205

206

49

%

22,98

36,67

17,98

18,07

4,30

املجموع الكيل

وباستقراء النتائج املتامنة يف اجلدول ( )4يتاح أ ّن هناك اتفاق بني أفراد العينة عىل وجود
املعوقات املتامنة ولكن بنسب متفاوتة.
ولبيان أهم املعوقات املرتبطة باجلوانب الشخصية للمعلم؛ تم حساب املتوسطات ايسابية
واالنحرافات املعيارية وترتيب املعوقات ،وتم التوصل إىل النتائج املوضحة يف اجلدول التايل:
جدول ( :)5املتوسطات ايسابية واالنحرافات املعيارية وترتيب املعوقات املرتبطة باجلوانب الشخصية للمعلم
م

الـعبـــارة

1

عدم وضوح أهداف ُمتمعات التعلم املهنية لدى املعلمني.

2

ضعف كفاية اإلعداد املسبق ،وتأهيل املعلمني؛ للقيام بالدوار
املطلوبة يف ضوء ُمتمعات التعلم املهنية.

املتوسط

االنحراف

ترتيب

احلسايب

املعياري

املعوقات

2,59

1,09

5

2,39

1,19

7
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م

3

4
5
6
7
8

9

10

11

12

الـعبـــارة
غياب الرملية املشرتكة بني املعلمني نحو حتسني أدائهم مهن ايا من
خالل ُمتمعات التعلم املهنية.
قلة تركيز برامج التطوير املهني عىل مفهوم ُمتمعات التعلم املهنية
وتوضيح امهيتها
ضعف ثقافة ومعلومات املعلمني حول ُمتمعات التعلم املهنية
وأمهيتها.
والتحول
وجود مقاومة من بعض املعلمني للتغيري والتطوير
ّ
ملجتمعات تعلم مهنية
كثرة العباء التدريسية واإلدارية التي تجقلل من فرص العمل
املشرتك بني املعلمني.
قلة الثقة املتبادلة بني املعلمني؛ مما يؤثر عىل العمل بروح الفريق،
وتبادل اخلربات التدريسية.
افتقار بعض املعلمني ملهارات التواصل االجتًمعي (العمل
التعاوين -املشاركة-روح الفريق الواحد).
ضعف مهارات التخطيط املشرتك بني املعلمني؛ من أجل تلبية
االحتياجات التعليمية للطالب.
قلة امتالك املعلمني ملهارات البحث اإلجرائي كأحد ممارسات
ُمتمع التعلم املهني.
ضعف االجتاه اإلجيايب عند بعض املعلمني نحو التطوير املهني
الذايت.
املجموع الكيل

املتوسط

االنحراف

ترتيب

احلسايب

املعياري

املعوقات

2,62

1,22

3

3,01

0,95

2

2,36

1,15

9

2,28

1,14

12

3,23

0,99

1

2,32

1,21

11

2,38

1,07

8

2,58

1,12

6

2,61

1,07

4

2,33

1,20

10

30,71

3,84

-

وباستقراء النتائج املوضحة يف اجلدول ( )5يتاح أ ّن أهم املعوقات املرتبطة باجلوانب
الشخصية للمعلم كانت كثرة العباء التدريسية واإلدارية التي تجقلل من فرص العمل املشرتك بني
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ثم
املعلمني ،يليها قلة تركيز برامج التطوير املهني عىل مفهوم ُمتمعات التعلم املهنية وتوضيح أمهيتهاّ ،
غياب الرملية املشرتكة بني املعلمني نحو حتسني أدائهم مهن ايا من خالل ُمتمعات التعلم املهنية ،كذلك
وأياا عدم وضوح
قلة امتالك املعلمني ملهارات البحث اإلجرائي كأحد ممارسات ُمتمع التعلم املهني ،ا
أهداف ُمتمعات التعلم املهنية لدى املعلمني.
ويمكن تفسري ذلك بأ ّن التنظيم اإلداري داخل املدرسة ،واّنًمك معلمي العلوم يف أعباء
إدارية؛ يعوق العمل املشرتك بني املعلمني ،كذلك تجظهر النتائج افتقاد املدرسة لوجود رملية واضحة
وثقافة حتسني مستمر لألداء من خالل العمل ،وذلك نتيج اة لعدم وضوح أهداف ُمتمع التعلم املهني،
كًم ب ّينت النتائج ضعف يف امتالك معلمي العلوم يف إدارة تعليم عفيف ملهارات البحث اإلجرائي؛ كأحد
ومما سبق تتاح أبرز املعوقات التي تعوق أداء ُمتمعات التعلم املهنية
ممارسات ُمتمع التعلم املهنيّ .
بإدارة تعليم عفيف املرتبطة باجلوانب الشخصية ملعلم العلوم.
إجابة السؤال الثاين:
نص السؤال الثاين عىل :ما معوقات أداء ُمتمعات التعلم املهني ملعلمي العلوم املرتبطة بالبيئة
املدرسية؟ ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب املئوية الستجابات املعلمني عىل
االستبيان يف املحور الثاين اخلاص باملعوقات املرتبطة بالبيئة املدرسية ،وتم التوصل إىل النتائج املوضحة
يف اجلدول التايل:
جدول ( :)6التكرارات والنسب املئوية للمعوقات املرتبطة بالبيئة املدرسية

موافق بشدة

موافق

ت

حمايد

14

ُمتمع التعلم املهني.

%

غري موافق

13

غياب الرملية الواضحة للمدرسة التي تدعم

ت

غري موافق بشدة

م

الـعبـــارة

22

42

15

14

2

23,1

44,2

15,7

14,7

2,1

6

1

9

3

1

43

35

10

6

1
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عدم توفر مكان مناسب يف املدرسة لعقد

ت

اللقاءات واالجتًمعات املشرتكة بني أعااء
ُمتمع التعلم املهني.

17

18

نادرا ما تأخذ قيادة املدرسة بآراء املعلمني عند

20

صنع القرارات.

ضعف الدعم الالزم من قيادة املدرسة يف

ت

التخطيط والتنفيذ السليم ملجتمعات التعلم

ندرة احتفاء قيادة املدرسة بالتميز واالبتكار

%
ت

لدى منسوبيها من الطالب واملعلمني.

%

عزوف بعض أعااء املجتمع املدريس عن

ت

استخدام أساليب جديدة لتحسني الداء
التدريس.

21

ت
%

املهنية.

19

%

تركيز املدرسة عىل نتائج امتحانات الطالب
دون التح ّقق من خمرجات التعلم ايقيقي.

%
ت
%

موافق بشدة

16

فرص تأ ّمل املعلم للمًمرسات التدريسية.

%

موافق

15

كثافة الطالب يف الفصول الدراسية يقلل من

ت

حمايد

ملجتمع تعلم مهني.

6

4

3

41

35

11

43,1

36,8

11,5

5

4

8

غري موافق

افتقار املدرسة إىل وجود بيئة تعليمية داعمة

%

45,2

36,8

10,5

6,32
6
6,32

غري موافق بشدة

م

الـعبـــارة

1,0
5
2
2,1
1

35

30

10

15

5

36,8

31,5

10,5

15,7

5,2

4

8

3

9

6

25

28

20

16

6

26,3

29,4

21,0

16,8

6,3

2

7

5

4

2

26

33

18

15

3

27,3

34,7

18,9

15,7

3,1

7

4

4

9

6

25

28

17

23

2

26,3

29,4

17,8

24,2

1,1

2

7

9

1

1

18

47

19

8

3

18,9

49,4

5

7

20

8,42

35

32

14

9

36,8

33,6

14,7

4

8

4

9,47

3,1
6
5
5,2
6
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24

موافق بشدة

23

قلة مصادر البيانات يف املدرسة الالزمة؛ الختاذ
قرارات من أجل حتسني التدريس والتعلم.

ضعف اإلمكانات الالزمة لتنفيذ بحوث
إجرائية؛ ملواجهة املشكالت الرتبوية.

املجموع الكيل

1

موافق

ُمتمعات التعلم املهنية.

8,42

-

حمايد

22

ملناقشة وحل املشكالت التي تعيق تفعيل

-

غري موافق

قلة تبادل اللقاءات التعاونية بني املدارس؛

غري موافق بشدة

م

32

39

16

8

33,6

41,0

16,8

8

5

4

26

43

14

11

27,3

45,2

14,7

11,5

1,0

7

6

3

8

5

ت

38

36

10

11

-

%

40

37,8

10,5

11,5

9

3

8

ت

366

428

174

142

30

32,1

37,5

15,2

12,4

2,6

1

4

6

6

3

الـعبـــارة

ت
%
ت
%

%

-

وباستقراء النتائج املتامنة يف اجلدول ( )6يتاح أ ّن يتاح أ ّن هناك اتفاق بني أفراد العينة عىل
وجود املعوقات املتامنة ولكن بنسب متفاوتة.
ولبيان أهم املعوقات املرتبطة بالبيئة املدرسية ،تم حساب املتوسطات ايسابية واالنحرافات
املعيارية وترتيب املعوقات ،وتم التوصل إىل النتائج املوضحة يف اجلدول التايل:
جدول ( :) 7املتوسطات ايسابية واالنحرافات املعيارية وترتيب املعوقات املرتبطة بالبيئة املدرسية
املتوسط

االنحراف

ترتيب

احلسايب

املعياري

املعوقات

1,05

9

0,96

1

م

الـعبـــارة

13

غياب الرملية الواضحة للمدرسة التي تدعم ُمتمع التعلم املهني.

2,72

14

افتقار املدرسة إىل وجود بيئة تعليمية داعمة ملجتمع تعلم مهني.

3,18
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م

15

16
17
18

19

20

21

22

23

24

الـعبـــارة
كثافة الطالب يف الفصول الدراسية يقلل من فرص تأ ّمل املعلم
للمًمرسات التدريسية.
عدم توفر مكان مناسب يف املدرسة لعقد اللقاءات واالجتًمعات
املشرتكة بني أعااء ُمتمع التعلم املهني.
نادرا ما تأخذ قيادة املدرسة بآراء املعلمني عند صنع القرارات.

ضعف الدعم الالزم من قيادة املدرسة يف التخطيط والتنفيذ
السليم ملجتمعات التعلم املهنية.

ندرة احتفاء قيادة املدرسة بالتميز واالبتكار لدى منسوبيها من
الطالب واملعلمني.
عزوف بعض أعااء املجتمع املدريس عن استخدام أساليب
جديدة لتحسني الداء التدريس.
تركيز املدرسة عىل نتائج امتحانات الطالب دون التح ّقق من
خمرجات التعلم ايقيقي.
قلة تبادل اللقاءات التعاونية بني املدارس؛ ملناقشة وحل املشكالت
التي تعيق تفعيل ُمتمعات التعلم املهنية.
قلة مصادر البيانات يف املدرسة الالزمة؛ الختاذ قرارات من أجل
حتسني التدريس والتعلم.
ضعف اإلمكانات الالزمة لتنفيذ بحوث إجرائية؛ ملواجهة
املشكالت الرتبوية.
املجموع الكيل

املتوسط

االنحراف

ترتيب

احلسايب

املعياري

املعوقات

3,13

0,97

2

2,79

1,23

7

2,53

1,21

12

2,67

1,14

10

2,54

1,17

11

2,73

0,95

8

2,87

1,03

5

3

0,92

4

2,86

0,98

6

3,06

0,99

3

3,76

-

34,0
8
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وباستقراء النتائج املوضحة يف اجلدول ( )7يتاح ّ
أن أهم املعوقات املرتبطة بالبيئة املدرسية
كانت افتقار املدرسة إىل وجود بيئة تعليمية داعمة ملجتمع تعلم مهني ،يليها كثافة الطالب يف الفصول
ثم ضعف اإلمكانات الالزمة لتنفيذ
الدراسية التي تقلل من فرص تأ ّمل املعلم للمًمرسات التدريسيةّ ،
بحوث إجرائية؛ ملواجهة املشكالت الرتبوية ،كذلك قلة تبادل اللقاءات التعاونية بني املدارس؛ ملناقشة
واياا تركيز املدرسة عىل نتائج امتحانات
وحل املشكالت التي تعيق تفعيل ُمتمعات التعلم املهني ،ا
الطالب دون التح ّقق من خمرجات التعلم ايقيقي.
ويمكن تفسري ذلك بأ ّن افتقار املدرسة لوجود بيئة تعاونية تفاعلية بني معلمي العلوم يعوق
تكوين ُمتمع التعلم املهني ،كذلك تؤثر كثافة الطالب داخل الفصول الدراسية عىل تأ ّمالت معلم
العلوم ملًمرساته وتقويمه لنواتج تعلم الطالب ،كًم تظهر النتائج ّ
أن قلة تبادل اللقاءات التعاونية
والنقاشات الرتبوية بني معلمي العلوم سواء داخل إطار املدرسة أو خارجها؛ تعمل عىل إعاقة أداء
مؤثرا دون حتقيق ُمتمع تعلم
دورا ا
ُمتمع معلمي العلوم املهني ،وتعمل ايواجز بني معلمي العلوم ا
ومما سبق تتاح أبرز املعوقات التي تعوق أداء ُمتمعات التعلم املهنية بإدارة تعليم عفيف املرتبطة
مهنيّ .
بالبيئة املدرسية.
إجابة السؤال الثالث:
نص السؤال الثالث عىل :هل توجد فروق دالة إحصائياا بني متوسطات استجابات معلمي
العلوم تعزى للمرحلة الدراسية التي يعمل هبا املعلم (ابتدائي – متوسط -ثانوي)؟ ولإلجابة عن
السؤال السابق تم حساب حتليل التباين الحادي ( )One Way-ANOVAبني متوسطات استجابات
املعلمني عىل االستبيان وف اقا للمرحلة الدراسية التي يعمل هبا املعلم (ابتدائي – متوسط -ثانوي) ،وتم
التوصل إىل النتائج املوضحة يف اجلدول التايل:
جدول ( :)8نتائج حتليل التباين الحادي ( )One Way-ANOVAبني متوسطات استجابات معلمي العلوم يف املراحل
الدراسية الثالث (ابتدائي – متوسط – ثانوي)
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درجات

مربـــــع

قيمة(ف)

احلرية

املتوسطات

املحسوبة

39,53

مصدر التباين

جمموع املربعات

بني املجموعات

37,45

2

داخل املجموعات

8711,39

94

36,27

املجماااااوع الكيل

8748,84

96

-

الداللة اإلحصائية

الفروق غري دالة
1,08

إحصائيا

وبمراجعة النتائج املتامنة يف اجلدول ( ،)8يتاح أن قيمة (ف) املحسوبة ( )1,08أقل من
قيمتها اجلدولية عند درجات ايرية املوضحة ،مما يدل عىل عدم وجود فروق دالة إحصائياا بني
متوسطات استجابات معلمي العلوم تعزى للمرحلة الدراسية التي يعمل هبا املعلم (ابتدائي – متوسط
ثانوي) .ويمكن تفسري ّأن التوافق يف وجهات نظر معلمي املراحل الثالث قد يعود إىل تشابه البيئات
املدرسية بًم تتامنه من إمكانات مادية وبرشية اىل حدّ كبري ،مع العمل يف إطار ثقافات إدارية متشاهبة،
وعدم اختالف أدوار املعلم يف املراحل التعليمية (ابتدائي – متوسط -ثانوي) .وتتفق هذه النتائج مع
دراسات الصغري ( ،)2009والسحيباين واخرون ( ،)2017ودراسة املطريي ( )2018إىل حد كبري.
إجابة السؤال الرابع:
نص السؤال الرابع عىل :هل توجد فروق دالة إحصائ ايا بني متوسطات استجابات معلمي
العلوم تعزى ملدة اخلربة يف التدريس (-1أقل من  5سنوات – من-5أقل من  10 – 10سنوات فأكثر)؟
ولإلجابة عن السؤال السابق تم حساب حتليل التباين الحادي ( )One Way-ANOVAبني
متوسطات استجابات املعلمني عىل االستبيان وف اقا ملدة اخلربة يف التدريس (أقل من  5سنوات – من 5
إىل أقل من  10 – 10سنوات فأكثر) ،وتم التوصل إىل النتائج املوضحة يف اجلدول التايل:
جدول ( :)9نتائج حتليل التباين الحادي ( )One Way-ANOVAبني متوسطات استجابات معلمي العلوم وف اقا ملدة
اخلربة يف التدريس
مصدر التباين

جمموع املربعات

بني املجموعات

41,22

درجات

مربـــــع

قيمة (ف)

احلرية

املتوسطات

املحسوبة

2

46,53

الداللة االحصائية
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درجات

مربـــــع

قيمة (ف)

احلرية

املتوسطات

املحسوبة

11,27

4,13

-

مصدر التباين

جمموع املربعات

داخل املجموعات

8816,53

93

املجماااااوع الكيل

8857,75

95

الداللة االحصائية
الفروق دالة
إحصائيا عند
مستوى (α

=)0,05

وبمراجعة النتائج املتامنة يف اجلدول ( ،)9يتاح ّ
أن قيمة (ف) املحسوبة ( ،)4,13قد
جتاوزت قيمتها اجلدولية عند درجات ايرية املوضحة ومستوى داللة ( ،)0,05= αمما يدل عىل وجود
فرق بني متوسطات استجابات معلمي العلوم عند مستوى ( )0,05= αيعزى ملدة اخلربة يف التدريس
(أقل من  5سنوات – من 5إىل أقل من  10 – 10سنوات فأكثر) ،وذلك لصالح معلمي العلوم من
ذوي اخلربة أكثر من  10سنوات (ذات املتوسط ايسايب الكرب) .ويمكن تفسري املعوقات الكثر لدى
معلمي العلوم ذوي اخلربة الكرب بأ ّن معلمي العلوم ذوي اخلربة الكثر يصعب إدماجهم يف ُمتمع
التعلم املهني وبالتايل فلدهيم صعوبات أكثر؛ بخالف معلمي العلوم الحدث خربة فلدهيم القدرة عىل
االندماج يف ُمتمع التعلم املهني؛ وذلك يداثة مفهوم ُمتمعات التعلم املهنية (الدمهش واخرون،
 ،) 2016وقد يكون معلمي العلوم الحدث خربة حصلوا عىل تأهيل جامعي يدعم ُمتمعات التعلم
املهنية .وال تتفق هذه النتائج مع دراسة السحيباين واخرون ( ،)2017ودراسة املطريي (.)2018
التوصيات:
يف ضوء النتائج السابقة يمكن تقديم التوصيات التالية:
-

دعم بيئة تعليمية تفاعلية داخل مدارس إدارة تعليم عفيف جحت ّقق ُمتمع التعلم املهني.

-

دعم معلمي العلوم بإدارة تعليم عفيف يف جانب تنفيذ البحوث اإلجرائية يل املشكالت
الرتبوية التي تواجههم أثناء العمل.

-

دعم تبادل اللقاءات التعاونية بني معلمي العلوم بإدارة تعليم عفيف داخل املدارس.
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املقرتحات:
يمكن تقديم مقرتحات لبحوث مستقبلية كًم ييل:
-

بحث العوامل الداعمة لتكوين بيئة تعليمية تفاعلية داخل مدارس إدارة تعليم عفيف جحت ّقق
ُمتمع التعلم املهني.

-

إجراء دراسات لتحديد االحتياجات التدريبية ملعلمي العلوم بإدارة تعليم عفيف الالزمة
لتنفيذ البحوث اإلجرائية.

-

بحث أسباب ندرة تبادل اللقاءات التعاونية بني معلمي العلوم بإدارة تعليم عفيف.
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املراجع
 .1إبراهيم ،حسام الدين واملرزوقي ،أمحد ( .)2018املشكالت التي تواجه ُمتمعات التعلم املهنية
يف املدارس بسلطنة عًمنُ .ملة الفنون واآلداب وعلوم اإلنسانيات واالجتًمع-306 ،)29( ،
.337
 .2إدارة تعليم عفيف ( .)2019إحصائية معلمي العلوم بنني يف املرحلة االبتدائية واملتوسطة
والثانوية .شؤون املعلمني.
 .3بييل ،كيم وجاكسيك ،كرس ( .)2014التقويم التكويني املشرتك :أدوات عملية للمجتمعات
التعليمية املهنية أثناء العمل .الدمام ،دار الكتاب الرتبوي.
 .4اجلهني ،أحالم عبدالكريم والفهد ،عبداهلل سليًمن ( .)2019واقع ُمتمعات التعلم املهنية عرب
اإلنرتنت ملعلًمت الحياء يف مدينة الرياض .الكتاب العلمي للمؤمتر الول للجمعية
السعودية العلمية للمعلم (جسم) .اجلزء الثاين.177-158 .
 .5حسني ،أمحد مجعة ( .)2018تطوير أداء العاملني باملدارس الثانوية الصناعية يف مرص باستخدام
مدخل ُمتمعات التعلم املهنية .دراسة ميدانية ،يف ضوء خربات بعض الدول ُملة الثقافة
والتنمية ،مجعية الثقافة من أجل التنمية.34-2 ،)128(18 ،
 .6حيدر ،عبداللطيف وحممد ،املصيلحي ( .)2006دور املدرسة كمجتمع مهني يف بناء ثقافة
التعلم وتنميتهاُ .ملة كلية الرتبية بجامعة االمارات العربية املتحدة.59-31 ،)23(21 ،
 .7الدغيم ،خالد إبراهيم ( .)2017مستوى معرفة معلمي العلوم باملرحلة االبتدائية باملستجدات
الرتبوية التي شهدبا مناهج العلوم باململكة العربية السعودية .املجلة الرتبوية الدولية
املتخصصة.15-1 ،)3(6 ،
 .8الدمهش ،عبدالويل والشمراين ،سعيد ورديني ،عيل .)2016( .اجتاهات معلمي العلوم باملرحلة
الثانوية يف اململكة العربية السعودية نحو ُمتمعات التعلم املهنية .بحث مقدم ملؤمتر " إعداد

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.3.9
400

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Sa’ad bin Mohammed Al-Otaibi & Saleh bin Ibrahim Al-Nafisah
Volume (4) No. (3) 2021

وتدريب املعلم يف ضوء مطالب التنمية ومستجدات العرص" ،جامعة أم القرى ،كلية الرتبية،
1437/4/25-23ه.
 .9دوفور ،ريتشارد ودوفور ،ربيكا وإيكر ،روبرت وماين ،توماس ( .)2014التعلم عن طريق
العمل دليل للمجتمعات املهنية أثناء العمل( .ترمجة مدارس الظهران) .دار الكتاب الرتبوي
للنرش والتوزيع( ،العمل الصيل نرش عام .)2010
 .10دوفور ،وإيكر ( .)2008املجتمعات املهنية التعليمية أثناء العمل أفال الساليب لزيادة حتصيل
الطالب ( .ترمجة مدارس الظهران) .الدمام ،دار الكتاب الرتبوي للنرش والتوزيع( ،العمل
الصيل نرش عام .)2002
 .11الزايد ،زينب عبداهلل وحج عمر ،سوزان حسني ( .)2016تأثري ُمتمعات التعلم املهنية عىل
اإلنرتنت يف فهم معلًمت العلوم لطبيعة العلم وممارسات تدريسها .املجلة االردنية يف العلوم
الرتبوية.362-349 ،)3(2 ،
 .12السحيباين ،ابتهال سليًمن ( .)2012تطوير أداء مدارس التعليم العام بمدينة الرياض يف ضوء
مدخل ُمتمع التعلم املهني .رسالة دكتوراه غري منشورة ،كلية الرتبية بجامعة امللك سعود.
 .13السحيباين ،ابتهال؛ والعبدالكريم ،إيًمن؛ والشايع ،فهد .)2017( .آراء معلًمت العلوم الطبيعية
والرياضيات نحو ُمتمعات التعلم املهني .كتاب بحوث مؤمتر التميز يف تعليم العلوم
والرياضيات الثاين "التطور املهني– آفاق مستقبلية" ،جامعة امللك سعود-13 .
1438/8/15ه.
 .14الشايع ،فهد سليًمن .)2017( .التطور املهني املستمر .املسؤولية الذاتية واملؤسساتية .ورقة عمل
مقدمة إىل مؤمتر التميز يف تعليم العلوم والرياضيات الثاين "التطور املهني– آفاق مستقبلية"،
جامعة امللك سعود1438/8/15-13 .ه.
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 .15الشمراين ،سعيد؛ والغامدي ،سعيد؛ والدمهش ،عبدالويل؛ ومنصور ،نارص؛ وصباح ،سائد.
( .)2015تصورات معلمي العلوم يف املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية حول تقويم
برامج التطور املهني املقدمة هلمُ .ملة العلوم الرتبوية والنفسية.127-93 ،)3(16 ،
 .16الشهراين ،عيل معجب ( .)2011تصور مقرتح إلنشاء مركز وطني للتنمية املهنية للمعلمني يف
اململكة العربية السعودة يف ضوء فلسفة التعليم املستمرُ .ملة كلية الرتبية بجامعة عني شمس،
.189-147 ،)35(3
 .17الصغري ،أمحد حسني (ُ .)2009متمعات التعلم مدخل لاًمن اجلودة يف املدارس الثانوية يف
ُمتمع اإلمارات العربية املتحدةُ .ملة الرتبية كلية الرتبية سوهاج.197-157 ،)26(12 ،
 .18العجالن ،فتحية حممد ( .)2016أثر برنامج املجتمعات التعلمية املهنية  PLCيف االرتقاء
باملستويات التحصيلية لطالبات الصف اخلامس االبتدائي يف مادة الرياضيات يف التعليم
العام بمنطقة مكة املكرمة .بحث مقدم ملؤمتر "إعداد وتدريب املعلم يف ضوء مطالب التنمية
ومستجدات العرص" ،جامعة أم القرى ،كلية الرتبية1437/4/25-23 ،ه-97 ،)2(4 ،
.144
 .19العصييل ،ليىل إبراهيم ( .) 2019دور ُمتمعات التعلم يف التنمية املهنية ملعلًمت املرحلة الثانوية
بمنطقة القصيم .رسالة ماجستري غري منشورة .كلية الرتبية بجامعة القصيم.
 .20حممد ،إكرام أمحد (ُ .)2015مالس المناء واآلباء واملعلمني كآلية لتحويل املدرسة املرصية إىل
ُمتمع تعلم مهني .دراسة حتليليةُ ،ملة اإلدارة الرتبوية ،اجلمعية املرصية للرتبية املقارنة،
.275-239 ،)4(2
 .21حممدين ،حشمت وموسى ،أمحد ( .)2017متطلبات تطبيق ُمتمعات التعلم املهنية باملعاهد
الزهرية من وجهة نظر املعلمنيُ .ملة كلية الرتبية بجامعة الزهر.73-13 ،)172(1 ،
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 .22خملوف ،أسًمء حممد (ُ .)2015متمعات التعلم املهنية كمدخل لتطوير املدارس االبتدائية
بمنطقة جازان يف ضوء نموذج أوليفري وهيب وهوفًمنُ .ملة الرتبية للبحوث الرتبوية
والنفسية واالجتًمعية بجامعة االزهر كلية الرتبية.430-356 ،)156(3 ،
 .23مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات بجامعة امللك سعود .)2017( .مؤمتر
التميز يف تعليم وتعلم العلوم والرياضيات الثاين" .التطور املهني– آفاق مستقبلية" -9
/11مايو ،2017/جامعة امللك سعود .تم الوصول إليه بتاريخ 2019/10/20 :من
املوقعhttps://ecsme.ksu.edu.sa/ar/node/1103 :

 .24مرشوع امللك عبداهلل لتطوير التعليم العام ( .)2015الربنامج الوطني لتطوير املدارس،
ُمتمعات التعلم املهنية .الرياض ،رشكة تطوير التعليمية ،اإلصدار الول.
 .25املطريي ،هيا عمر ( .)2018واقع ُمتمعات التعلم املهنية ملعلًمت العلوم ومتطلبات تطبيقها يف
املرحلة الثانوية بمنطقة القصيم .رسالة ماجستري غري منشورة .كلية الرتبية بجامعة القصيم.
 .26املهدي ،يارس وايارثية ،عائشة والرواحية ،بدرية ( .)2016مدى توافر ُمتمعات التعلم املهنية
واملًمرسات القيادية الداعمة هلا يف املدارس ايكومية بجمهورية مرص العربية وسلطنة عًمن.
ُملة الدراسات الرتبوية والنفسية ،جامعة السلطان قابوس.289-271 ،)2(10 ،
 .27ناصف ،حممد أمحد (ُ .)2012متمعات التعلم كمدخل إلصالح مدارس التعليم العام يف مرص.
دراسة حتليليةُ .ملة كلية الرتبية جامعة طنطا.358-269 ،)4(28 ،
 .28وزارة التعليم (ُ .)2016متمعات التعلم املهنية ودورها يف التحسني املدريس يف ضوء تبني بعض
أنًمط القيادة املعارصة .ورقة عمل يف ملتقى التعلم الول ،املنطقة الرشقية ،خالل الفرتة -12
1437/7/14ها.
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