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امللخص :تسببت أزمة جائحة «كورونا» أو "كوفيد  "19بقلق إزاء مستقبل التعليم ورضورة
إعادة التفكري يف املامرسات التعليمية وتطوير أساليب التدريب والتنمية املهنية للمعلمني ،بام
ينعكس عىل جودة املخرجات التعليمية ،األمر الذي يتطلب معه امتالك املعلمني للمهارات
والكفايات الالزمة للعمل يف حاالت الطوارئ .حيث الورقة احلالية جمتمعات التعلم املهنية،
أسس بنائها ،أهدافها ،الفلسفة والنشأة ،متطلبات حتويل املدارس من نمط تقليدي إىل جمتمعات
تعلم مهنية الكرتونية ،:دور جمتمعات التعلم املهنية يف حتسني مستوى االداء املهني للمعلم يف
حاالت الطوارئ ،كام تستعرض الورقة مفهوم جمتمعات التعلم املهنية االلكرتونية ،مميزات
جمتمعات التعلم املهنية االلكرتونية ،التحول الرقمي وتأثريه عىل جمتمعات التعلم املهنية،
جوانب القوة والضعف املرتبطة بتحويل املدارس إىل جمتمعات تعلم مهنية ،خربات بعض
الدول مثل (سنغافورة ،الواليات املتحدة االمريكية) يف تطبيقات جمتمعات التعلم كمدخل
للتنمية املهنية وسبل االستفادة منها لتحسني االداء املهني للمعلم يف مدارسنا املرصية.
وتوصلت الورقة اىل جمموعة من التوصيات منها؛ إجياد نظام فاعل لتنفيذ فكرة جمتمعات التعلم
املهنية ،رضورة دعم القيادة املدرسية لفكرة جمتمعات التعلم املهنية ،تشجيع املعلمني عىل
االنضامم ملجتمعات التعلم االلكرتونية ملاهلا من دور كبري يف تنمية أدائهم املهني ،تنفيذ
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مرشوعات رشاكة بني وزارة الرتبية والتعليم وكليات الرتبية باجلامعات لبناء جمتمعات تعلم
مهنية الكرتونية باملدارس لتحسني وتطوير املامرسات املتميزة.
الكلامت الداللية :جمتمعات التعلم االلكرتونية ،التنمية املهنية للمعلمني ،جائحة فريوس
كورونا
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Abstract: The coronavirus pandemic or "COVID-19" crisis has caused concern about
the future of education and the need to rethink educational practices and develop
training methods and professional development for teachers, reflecting on the quality
of educational outputs, requiring teachers to have the skills and skills needed to work
in emergencies. The present paper addresses professional learning societies, the
foundations of which are built, their objectives, philosophy and upbringing, the
requirements for transforming schools from traditional to electronic professional
learning societies: the role of professional learning societies in improving teachers'
professional performance in emergencies, The paper also reviews the concept of eprofessional learning societies, the advantages of e-professional learning societies,
digital transformation and its impact on professional learning societies, the strengths
and weaknesses associated with transforming schools into professional learning
societies, and the experiences of some countries such as (Singapore, USA) in the
applications of learning communities as an entry point for professional development
and ways to make use of them to improve the professional performance of teachers in
our Egyptian schools. The paper came up with a series of recommendations, including
finding An effective system for implementing the idea of professional learning
societies, the need to support school leadership of the idea of professional learning
societies, encouraging teachers to join their own e-learning communities with a major
role in the development of their professional performance, and the implementation of
partnership projects between the Ministry of Education and university colleges of
education to build e-learning communities in schools to improve and develop
outstanding practices.
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مقدمة
قلبت جائحة فريوس كورونا  COVID-19موازين العامل رأسا عىل عقب ،وشاعت
العبارة الشهرية ،التي تعرب عن ذلك عرب العامل "وهي تغري كل يشء يف زمن اجلائحة!!؟ وإذا
كان كل يشء قد تغري يف زمن كورونا فإن التعليم ليس استثناء من التغري أو التغيري ،بل ربام قد
فاق غريه من القطاعات األخرى ،ألنه أكثرها ارتباطا بالبرش ،ومستقبلهم .ومع تأكيد العلامء
أنه ال يوجد أمل بالقضاء عىل أزمة كورونا بشكل هنائي ،أصبح من الرضوري ان تبحث
املؤسسات التعليمية عن أساليب ووسائل حديثة للحفاظ عىل استقرار املنظومة التعليمية.
وتعترب جمتمعات التعلم املهنية أحد األساليب املهمة لتطوير النظم التعليمية ،وركيزة
أساسية يف برامج التطوير والتنمية املهنية للمعلم وخاصة يف حاالت الطوارئ التي تتطلب دعم
املعلمني وتنميتهم مهنيا من أجل اتقان اسرتاتيجيات تعزيز مشاركة املتعلم يف التدريس عن ُبعد
يف حاالت الطوارئ.
ومن هذا املنطلق تتبلور مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس التايل:
كيف تساعد جمتمعات التعلم املهنية االلكرتونية عىل حتسني االداء املهني للمعلمني يف
ظل أزمة جائحة فريوس كورونا؟
ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة البحثية التالية:
 .1ما جمتمعات التعلم املهنية ،وما أسس بنائها ،وما أهدافها؟
 .2ما أهم متطلبات حتويل املدارس من نمط تقليدي إىل جمتمعات تعلم مهنية الكرتونية؟
 .3ما تأثري التحول الرقمي عىل جمتمعات التعلم املهنية؟
 .4ما جوانب القوة والضعف املرتبطة بتحويل املدارس إىل جمتمعات تعلم مهنية؟
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 .5ما خربات بعض الدول يف تطبيقات جمتمعات التعلم كمدخل للتنمية املهنية وسبل
االستفادة منها لتحسني االداء املهني للمعلم يف مدارسنا املرصية؟
أهداف الدراسة:


تعرف جمتمعات التعلم املهنية ،وأسس بنائها ،وأهدافها.



الكشف عن متطلبات حتويل املدارس من نمط تقليدي إىل جمتمعات تعلم مهنية
الكرتونية



التعرف عىل تأثري التحول الرقمي عىل جمتمعات التعلم املهني



حتديد جوانب القوة والضعف املرتبطة بتحويل املدارس إىل جمتمعات تعلم مهنية.

وتنبع أمهية الدراسة مما ييل:
 .1تواكب هذه الدراسة أزمة فريوس كورونا املستجد التي أثرت عىل مجيع نظم التعليم
يف أنحاء العامل ،وأصبح من الرضوري دعم املعلمني وتنميتهم مهنيا إلدارة األزمات
والتعامل مع الظروف الطارئة.
 .2تبني مدخال من مداخل تطوير التعليم ،وهو يف نفس الوقت يمثل أحد أهم االجتاهات
املعارصة يف حتسني وإصالح املدارس ،التي طبقت يف كثري من املجتمعات وحققت
نجاحا كبريا يف عمليات التحسني والتطوير.
 .3اعتبار هذه الدراسة توجيه ملزيد من الدراسات املستقبلية أو اقرتاح دبلوم مهنية ضمن
برامج الدراسات العليا القطاع الرتبوي بعنوان إعداد املعلم للتدريس يف حاالت
الطوارئ من اجل خدمة العملية التعليمية ومواجهة تداعيات األزمات املختلفة.
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منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة احلالية عىل املنهج الوصفي التحلييل عند عرضها لإلطار النظري.
إطار الدراسة:
بناء عىل مشكلة الدراسة وأسئلتها وأهدافها يمكن حتديد مباحث الدراسة فيام ييل:
 .1املبحث االول :جمتمعات التعلم املهنية ،أسس بنائها ،أهدافها.
 .2املبحث الثاين :متطلبات حتويل املدارس من نمط تقليدي إىل جمتمعات تعلم مهنية
الكرتونية.
 .3املبحث الثالث :التحول الرقمي وتأثريه عىل جمتمعات التعلم املهني.
 .4املبحث الرابع :جوانب القوة والضعف املرتبطة بتحويل املدارس إىل جمتمعات تعلم
مهنية.
 .5املبحث اخلامس :خربات بعض الدول يف تطبيقات جمتمعات التعلم كمدخل
للتنمية املهنية وسبل االستفادة منها لتحسني االداء املهني للمعلم يف مدارسنا املرصية.
وسوف يتم تناول هذه املباحث يف السطور التالية
 .1املبحث االول جمتمعات التعلم املهنية ،أسس بنائها ،أهدافها:
يعرفها ( )Ron Cormier, 2009بأهنا “جمموعة من األفراد يكونون فريقا ،ويتعاونون
معا لتحقيق التحسني املستمر ،وذلك لتلبية احتياجات املتعلم من خالل رؤية مشرتكة تركز عىل
املنهج”.
كام تُعرف بأهنا تلك املجتمعات التي تتكون من جمموعة من األفراد يشرتكون يف هدف
واحد ،ويتعاونون يف حتديد جوانب القوة لدى كل فرد واستثامرها ،وحيرتمون تنوع اآلراء،
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ويدعمون فرص التعلم بفاعلية ،األمر الذي يؤدي إىل توفري بيئة متعاونة نشطة ،وتنمية قدرات
عالية لدى مجيع األعضاء ،وإمكانية إنتاج معارف جديدة والعمل عىل تبادهلا ( Sue,et

.)al,2003
ويرى ) )Stoll, 2006أن جمتمعات التعلم املهنية هي تلك املجتمعات التي تسعى
املدارس لوضع األسس الالزمة لتسهيل عملية التعلم ،وتكيف نفسها لتتالءم مع هذه
العمليات.
ونظرا حلداثة مصطلح جمتمعات التعلم ،فليس هناك تعريف حمدد هلا ،فمجتمعات التعلم قد
خيتلف تفسريها باختالف السياق الذي تفرس فيه ،غري أنه يبدو أن هناك إمجاعا واسعا عىل أن
املقصود هبذه املجتمعات هو قيام جمموعة من الناس يعملون بشكل مجاعي بمشاركة بعضهم
البعض يف ممارساهتم ،والبحث الناقد يف هذه املامرسات ،وذلك بطريقة تتسم باالستمرارية
والتعاونية والتأملية واالستيعاب والتوجيه التعليمي ،والدفع نحو التحسني والنمو.
فلسفة ونشأة جمتمعات التعلم املهنية:
تعود جذور فكرة جمتمعات التعلم إىل فلسفة جون ديوي الذي أكد عىل التعلم اجلامعي،
إضافة إىل ظهور نظريات التعلم التعاوين وفرق العمل ،التي أثرت مفهوم جمتمعات التعلم الذي
برز لتعزيز املفاهيم املشرتكة وحتقيق التآزر واملشاركة والتوافق بني اجلهد الفردي واجلامعي
لتحقيق االنسجام والتكامل .ويعد “بيرت سينج” هو املؤسس ملنظامت التعلم والذي أكد عىل
أمهية جمتمعات التعلم يف املدارس .وظهر مفهوم جمتمعات التعلم يف أواخر ثامنينات القرن
العرشين ويف بداية القرن احلادي والعرشين ،بتحول العامل من جمتمع الصناعة إىل جمتمع ما بعد
الصناعة ،ومن جمتمع املعلومات ،إىل جمتمع املعرفة ،وهذا التحول املتسارع يتطلب من اإلنسان

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.5.4.3
101
International Journal of Research in Educational Sciences

أ.د .فايزة أمحد احلسيني جماهد
املجلد ( )5العدد (2022 )4م

املعارص أن يكون منخرطا باستمرار يف مجاعات التعلم ،وأن يتعلم اإلنسان حمتوى فاعال ويتعلم
كيف يتعلم.
أسس بناء جمتمعات التعلم املهنية:
 )1القيادة املتعاونة الداعمة Supportive Shared Leadership

ُيعد وجود ثقافة تؤكد عىل وجود قيادة غري إقصائية ترشك اجلميع وتؤكد بقوة عىل تعلم
التالميذ والتنمية املهنية للمعلمني أهم املقومات لبناء جمتمع تعلم مهني Hipp, K. K.,

.)Huffman, J.B.,Pankake, A. M., & Olivier, D. F. , 2008
 )2الظروف الداعمة Supportive Conditions

متثل جمتمعات التعلم املهنية يف مدرسة ما "بيئة حية ومثمرة" ،حيث يشرتك اجلميع يف
صنع القرارات؛ إال أن حتول املدارس من النمط املألوف إىل نمط جمتمعات التعلم املهنية غري
املألوف ليس باألمر اهلني ،ولكنه يتطلب تغيريا جوهريا يف هيكل املدرسة وسياستها وثقافتها؛
لتحسني معرفة املدرسني وخرباهتم؛ لينعكس ذلك عىل تعلم التالميذ.
 )3الرؤية والقيم املشرتكة Shared Values & Vision

ُيعد الرتكيز عىل بناء مهمة مشرتكة أمر حاسام لنجاح تنفيذ جمتمعات التعلم املهنية ،إذ
إن املدارس التي لدهيا حس باملهمة املشرتكة والرؤية قادرة عىل االلتزام بتعلم الطالب ،ودعم
التحسني الفردي واجلامعي.
 )4اإلبداع اجلامعي /التعاوين Collective Creativity

تُعد ثقافة التعاون (تقاسم األفكار واالقرتاحات) فعالة ورضورية الزدهار جمتمعات
التعلم املهنية؛ فقد دعمت األبحاث التعاون كعنرص حاسم يف نجاح جمتمعات التعلم املهنية؛
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ألهنا تؤثر عىل االحرتام والثقة املهنية ،وحتفز املعلمني عىل العمل معا كفريقEast, K. A., ( .

)2015, p86
 )5املامرسات الشخصية املتبادلة Shared Personal Proactive

تتم التنمية املهنية يف جمتمعات التعلم غالبا من خالل بناء فرق من املعلمني حسب طبيعة
برنامج التنمية املهنية؛ حيث تشكل جمتمع تعلم صغري يعمل عىل تغيري الرتكيز من التعليم إىل
التعلم ،ومن خالل هذا املجتمع الصغري يتزود املعلمون باآلليات التي تؤهلهم أن يكونوا قادة
يف مدارسهم ،وبالتايل يسهمون يف دفع عملية التطوير قدما ومن مردودات هذا املجتمع الصغري
أيضا أن يصبح املدرسون أكثر فاعلية كمرشفني ومنفذين للربامج الدراسيةKessler, Cristy .

))& Wong, Caroline S., 2008
أساسيات بناء جمتمع التعلم املهني:
تشكيل الفريق ليشمل:
موجه ناصح Mentor

الشخص الذي يقوم بتدريب وتوجيه جمتمع التعلم (املدربني \ املعلمني) إلكساهبم خربات
مهنية ،وغالبا ما يكون من خارج املؤسسة التعليمية.
مدرب Coach

هو عضو يف جمتمع التعلم (معلم) حصل عىل تدريب أو خربة ويقوم بمهمة نقلها لزمالئه
متدربون :معلمو املدارس
أوعية جمتمعات التعلم املهنية:
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تأخذ جمتمعات التعلم أوعية خمتلفة يف تشكيلها ،فيمكن أن تكون فريقا لتقديم الدعم للطالب
الذين يواجهون حتديا يف التعلم والتحصيل ،ويمكن أن تكون شبكة من املعلمني املتميزين يف
مهارة حمددة ينسق املرشف الرتبوي عملهم لتقديم الدعم ألقراهنم فيام خيص تلك املهارة.
ومتارس جمتمعات التعلم عملها من خالل عدة أوعية منها( :التدريب املبارش -ورش العمل
وحلقات النقاش – املؤمترات والندوات املتخصصة – الربامج األكاديمية – البحوث اإلجرائية
– التدريب باألقران – التوأمة املهنية – الشبكات املهنية – جمموعات التخصص).
كام يمكن تصنيف جمتمعات التعلم حسب حمور اهتاممها عىل النحو اآليت:


جمتمع يركز عىل الطالب :يبحث يف تعلم الطالب يف أكثر من مادة دراسية.



جمتمع يركز عىل املادة الدراسية :ويبحث يف تطوير أفضل ممارسات تعلم املادة.



جمتمع تربوي :يركز عىل قضايا تطوير العمل الرتبوي يف املدرسة وخارجها.

أهم أهداف جمتمعات التعلم املهنية:
 )1إصالح وتطوير املدارس:
ويمثل هذا اهلدف الغاية الكربى ملجتمع التعلم املهني ،وهو حتقيق اإلصالح املدرس
وتطوير عملية التعلم ،واجلديد هنا يف عملية اإلصالح أهنا تتم من خالل التعليم نفسه ،أو ما
يمكن أن نسميه “إصالح التعليم بالتعليم.
 )2تنمية الشعور بالشخصية اجلامعية:
تعتمد جمتمعات التعلم عىل مناخ عمل مجاعي يتسم بالتواصل املنفتح واملشاركة يف صنع
القرار والفهم املشرتك ،والعمل القائم عىل الفرق التعاونية ،كل ذلك يؤدي إىل شعور الفرد بأنه
عضو يف مجاعة ،أو فرد يف فريق ،ومن ثم يتعلم الطالب أهنم ال يمكن أن يكونوا مستقلني متاما
بذاهتم ،وال معتمدين متاما عىل اآلخرين.
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 )3تنمية خربات ومهارات الطالب واملعلمني:
ال يقترص جمتمع التعلم املهني عىل تنمية املهارات واخلربات وحدها ولكنه إىل جانب
ذلك هيدف إىل تنمية اخلربات االجتامعية واألكاديمية واملهنية ،ويتم دمج هذه اخلربات معا،
وهتدف كل الربامج التي تقدم يف جمتمع التعلم املهني إىل تنمية املهارات واخلربات الشخصية
لدى املعلم والطالب.
 )4رفع مستوى األداء األكاديمي للمؤسسة التعليمية:
إن حتسني األداء األكاديمي للمدرسة من أهم أهداف جمتمعات التعلم داخل املدرسة،
فاملدارس التي تتبنى نظام املجتمعات املهنية حتافظ عىل معدالت حتصيل عالية.
املبحث الثاين :متطلبات حتويل املدارس من نمط تقليدي إىل جمتمعات تعلم مهنية الكرتونية:
 )1تبني نمط قيادي معارص يدعم مشاركة العاملني:
إن جمتمعات التعلم تتطلب نمطا خمتلفا من القيادة يزيد فيه مستوى مشاركة العاملني يف عملية
صنع القرار ،وتبادل السلطة ،ويعمل فيه القادة عىل بناء القدرة القيادية بني زمالئهم ،وهيتمون
يف الوقت ذاته بتحسني اإلنجاز الطاليب عىل املدى الطويل (.)Bartlett, 2006
 )2توفري مناخ صحي للعالقات:
ويف سياق حتويل املدرسة إىل جمتمع تعلم مهني تزداد العالقات بني مجيع األفراد من قادة
وتابعني ،ومن ثم فعىل القادة توفري مناخ صحي للعالقات لكي حيقق مجيع األفراد يف املجتمع
املدريس مستويات مرتفعة من التعلم .كام يتطلب بناء جمتمع التعلم املهني أن يعمل مدير املدرسة
عىل تعزيز املناخ اإلجيايب للتعلم من خالل احلفاظ عىل درجة عالية من الشفافية ،وتوفري احلفاظ
للعاملني.
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 )3توزيع املهام واملسئوليات القيادية عىل مجيع العاملني باملدرسة وفقا لقدراهتم:
ويف هذا السياق ذهب ستيفن ( )Stephen,2007إىل أنه ال يمكن إنجاز املهام الصعبة يف أي
مرشوع يقوم عىل املعرفة مثل التعليم والتعلم بدون توزيع املسئوليات واملهام القيادية ونرشها
بني العاملني ،وهبذا املعنى فإن حتويل املدارس إىل جمتمعات تعلم مهنية يتطلب من القادة توزيع
املسئوليات واملهام القيادية عىل كافة أعضاء املجتمع املدريس وفقا لقدراهتم.
 )4الرتكيز عىل التعلم:
بناء جمتمع التعلم املهني يتطلب من القادة الرتكيز عىل التعلم والبحث عن اسرتاتيجيات
للمحافظة عليه.
 )5بناء هياكل تنظيمية تدعم ثقافة التعاون بني العاملني
 )6بناء الثقة بني أطراف التعلم يف املدرسة
 )7دعم ثقافة التنمية املهنية املستدامة:
إن ثقافة التنمية املهنية املستمرة تعد من املتطلبات املهمة لنجاح املدارس كمجتمعات
تعلم ،وتتضمن تلك التنمية مجيع األفراد العاملني ،وتعتمد عىل رؤية مشرتكة ،وعىل العمل
اجلامعي/الفريقي ،وتعترب املدير كقائد متعلم.
وهيتم القادة يف جمتمعات التعلم املهنية اهتامما كبريا بتنمية القدرة القيادية يف مدارسهم،
وتنترش صور التدريب والتنمية فمنها :احلوارات التأملية ،reflective conversations
وشبكات العمل  ،networkingونامذج الدور واملرشدين  ،role models and mentorsويف
بعض املدارس بإنجلرتا يتاح للعاملني عىل كل املستويات فرصا للتنمية املهنية وبعضها تكون
فرصا رسمية واألخرى غري رسمية كأن يطلب منهم قيادة مرشوعات أو شبكات عمل ،أو
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العمل يف مدارس أخرى ،ويعد ذلك فرصة ملامرسة األدوار القيادية عرب مواقف متعددة وبيئات
مدرسية متنوعة.
 .1فرق العمل رضورة لبناء جمتمعات التعلم:
وتكمن أمهية فرق العمل كأحد املتطلبات األساسية لبناء جمتمعات التعلم يف كوهنا تقنية
أو أسلوب حديث يساعد عىل تفهم وتقبل األفراد اآلخرين يف العمل ومعرفة أبعاد سلوك كل
فرد وما يتسم به من دوافع واستعدادات وقدرات للتفكري واإلبداع ،كام أنه يساعد عىل تعزيز
الدعم والثقة واالتفاق وحتقيق األهداف.
 .2اسرتاتيجية Lesson Study

بحث الدرس يقوم عىل مجع البيانات وحتليلها كأساس للتطوير والتحسني يف العملية
التعليمية من خالل جمتمعات التعلم وخالل دراسة التدريس يتم ما ييل:


ال يركز املراقبون عىل املعلم بل كل الرتكيز عىل الطالب.



كيف يتفاعل الطالب مع الدرس؟



حتديد مواطن الفهم الصحيح ،ومواطن سوء الفهم



والغرض من ذلك هو حتسني التعلم وليس نقد املعلم.
ويتحسن التعلم من خالل تعاون ومشاركة املعلمني ،وتدريبهم عىل البحث االجرائي

Action researchداخل امليدان (خطط ،نفذ ،الحظ ،تأمل ،طور) هبدف حتسني ممارستهم.
وتتألف دراسة الدرس من دورة من مخس مراحل:


املرحلة األوىل :دراسة للموقف التعليمي احلايل.



املرحلة الثانية :ختطيط الدرس من جديد.
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املرحلة الثالثة :تنفيذ ومراقبة.



املرحلة الرابعة :التحليل واستخالص املعلومات.



املرحلة اخلامسة :إعادة التدريس.

دور جمتمعات التعلم املهنية يف حتسني مستوى االداء املهني للمعلم يف حاالت الطوارئ:
تُعد جمتمعات التعلم املهنية وسيلة لتوفري النمو املهني ،وتبادل أفضل املامرسات،
والتعاون يف التعلم املهني ،والزيادة يف املهارات الرتبوية ،ورضا املعلمني عن مهنتهم كمعلمني
عالوة عىل توفريها املزيد من فرص التعلم الفعال واملستدام ( Kociuruba Jr, J. P. , 2017,

)p. 89
مزايا جمتمعات التعلم املهنية:
تسهم جمتمعات التعلم املهنية يف حتقيق جمموعة من املزايا للمجتمع املدريس تذكر عدد
من تلك املزايا ومنها:
أوال :ألعضاء املجتمع املدريس
تسهم املجتمعات املهنية يف زيادة رسعة استجابة املعلمني للمستجدات ،وحتديث
معارفهم باستمرار ،وتعميق ممارسات التعليم من خالل تطبيق وجتريب اسرتاتيجيات حمددة يف
مواقف خمتلفة ،والتعرف عىل املامرسات املتنوعة يف البيئات املختلفة ،وجرس الفجوة يف األداء
بني املشاركني ،والتخلص من أسوار العزلة بني أصحاب التخصص الواحد وبني التخصصات
املختلفة وبني املواقع الوظيفية .كام تسهم يف زيادة الرىض الوظيفي واإلبداع يف املهنة ،وتوفري
البيئة الداعمة واإلسناد للمستجدين.
ثانيا :املدرسة
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تسهم املجتمعات املهنية يف مواجهة ومعاجلة التحديات التي تعوق عمل املدرسة
بفاعلية ،والتحول باملدرسة إىل مؤسسة تعلم عايل النوعية جلميع منتسبيها ،بتوفري مصادر أكرب
وأكثر تنوعا.
ثالثا :التنمية املهنية
تساعد املجتمعات املهنية بجعل التنمية املهنية أكثر فاعلية ،حيث تبني أن املتعلمني
يكتسبون  % ۷۰مما حيتاجونه من خالل التجربة واملامرسة يف بيئة العمل أو  %۲۰من خالل
التفاعل االجتامعي مع اآلخرين ،بينام حيصلون عىل  % 10فقط من خالل التدريب والتعلم
التقليدي( .جي كروس )2011.وتؤكد دراسة )،)Ratts, Pate, & Archibald, 2015, p. 58
عىل أن ما يصل إىل الفصل الدرايس من التدريب النظري نسبة تكاد ال تذكر ،بينام  %95من
الدعم واإلسناد يف بيئة العمل وتدريب األقران يؤثر عىل أداء املعلم يف الفصل الدرايس.
كام كشفت العديد من الدراسات عىل املستوى املحىل واالقليمي والعاملي عن نجاح
جمتمعات التعلم املهنية يف حتسني مستوى االداء املهني للمعلم فعىل سبيل املثال:
دراسة ()Prenger, R., Poortman, C. L., & Handelzalts, A., 2018
استهدفت الدراسة الكشف عن أثر جمتمعات التعلم املهنية الشبكية عىل حتسني جودة
التعليم ،وتم ت مفحص آثار عدد حوايل  23جمتمع من جمتمعات التعلم املهني االفرتاضية يف
هولندا وقد أظهرت النتائج آثار إجيابية معتدلة عىل رضا املعلمني عن التدريب وتطوير
الكفاءات التدريسية لدهيم.
دراسة (املطريى)2018 ،
استهدفت الدراسة حتديد واقع تطبيق جمتمعات التعلم املهنية ملعلامت العلوم يف املرحلة
الثانوية بمنطقة القصيم ،وكذلك معوقات تطبيقها ،فضال عن املتطلبات الالزمة لتطبيقها من
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وجهة نظرهن ،وتوصلت الدراسة إىل أن أعضاء جمتمع التعلم املهني يسود بينهم االحرتام
والثقة املتبادلة ،وأن تطبيق جمتمعات التعلم املهنية ملعلامت العلوم يتطلب إمكانات غري متوفرة
يف املدرسة ،كام توصلت الدراسة إىل جمموعة توصيات ،أمهها تنظيم مؤمترات وندوات
متخصصة لتوضيح فكرة جمتمعات التعلم املهنية ،وكيفية تفعيلها عىل أرض الواقع بصورة
واضحة.
دراسة (موسى:)2017 ،
استهدفت التعرف عىل متطلبات تطبيق جمتمعات التعلم املهنية باملعاهد األزهرية من
وجهة نظر املعلمني ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،وطبقت استبانة عىل عدد ()702
معلم ،وتوصلت إىل أن متطلبات التطبيق تندرج حتت حماور ستة ،متثلت يف :صياغة الرؤية،
ووجود قيادة داعمة ،والتعلم اجلامعي املقصود ،والظروف الداعمة ،واملامرسات الشخصية
املتبادلة ،والرتكيز عىل التعلم.
دراسة ( )Daniel, 2015بعنوان" ثقافة املدرسة وقيادة جمتمعات التعلم املهنية" وتم
تطبيقها يف ثالث مدارس ثانوية يف منطقة الغرب األوسط بالواليات املتحد ة األمريكية؛ من
خالل إجراء مقابالت مع املديرين واملعلمني الستكشاف الثقافة املدرسية املتبعة يف تنفيذ
املامرسة املهنية ملجتمع التعلم ،وأكدت الدراسة عىل رضورة توفري هياكل داعمة من القياد ة
املشرتكة للمدرسني باملدارس؛ من أجل توفري ثقافة مدرسية إجيابية ،وثقافة جمتمعات التعلم
املهني؛ ملا هلا من أمهية يف حتسني املدارس.
املبحث الثالث :التحول الرقمي وتأثريه عىل جمتمعات التعلم املهني:
ساعدت الثورة الرقمية واملعرفية عىل تطوير أساليب التدريب والتنمية املهنية
للمعلمني ،بام ينعكس عىل جودة املخرجات التعليمية التعلمية .األمر الذي يتطلب معه امتالك
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املعلمني للمهارات والكفايات الالزمة ملواكبة التعليم يف العرص الرقمي ،لذا برز مفهوم
جمتمعات التعلم املهنية الرقمية ،كأحد االجتاهات الرتبوية احلديثة للعمل يف جمموعات مهنية
تعاونية؛ لتحسني أداء املعلمني أثناء اخلدمة ،الذي يتطلب تغيري أساليب العمل من األساليب
التقليدية إىل األساليب التقنية التي متكنهم من التعامل مع املستجدات احلديثة يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
مفهوم جمتمعات التعلم املهنية االلكرتونية:
فرق من املعلمني الذين يستخدمون تقنيات االتصال الرقمية مثل (الفيديو التفاعيل
 ،Interactive Videoومؤمترات احلاسوب  ،Computer Conferenceوأنظمة اهلايرب ميديا
 ،Hypermedia Systemsوأنظمة الوسائل املتعددة  ،Multimedia Systemsوأنظمة الفيديو
كونفرانس  ،Video Conferenceمواقع التواصل االجتامعي Face book, Twitter,Whats

 ،Appنظم إدارة التعلم الرقمية ،املنصات الرتبوية إلدارة التعلم) للتأمل والتعاون فيام بينهم،
ومع اخلرباء هبدف التعلم والتخطيط وحل املشكالت دون قيود زمانية ومكانية.
وأصبح للعديد من املدارس مواقع عىل االنرتنت يعرض فيها املعلمون خرباهتم املميزة
ولكن بجهود فردية.
هناك العديد من املجموعات الرقمية عىل تويرت والواتس اب
ويف إطار تفعيل مبدأ جمتمعات التعلم املهنية الرقمية ،فإن األدوات التكنولوجية
والوسائط التقنية تساعد يف الوصول إىل املعارف ،وتبادل اخلربات بني أعضاء املجموعة املهنية
الواحدة ،إذا ما متكن املعلمون من استخدامها بشكل جيد ،وبالتايل سد الفجوة بني املعرفة
واملامرسة ،من خالل التطبيق املبارش والتأمل يف املامرسات اليومية ،وتطويرها بشكل مستمر.
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مميزات جمتمعات التعلم املهنية االلكرتونية:


زيادة عدد املشاركات من املعلمني يف جمتمع التعلم املهني.



-مرونة عالية يف أوقات االجتامعيات.



حتسني مستمر ملامرسات املعلمني.



حتسني مستمر يف حتصيل الطالب.

املبحث الرابع :جوانب القوة والضعف املرتبطة بتحويل املدارس إىل جمتمعات تعلم مهنية
كشفت األدبيات والدراسات املعنية كدراسة (حيدر وحممد )2006 ،ودراسة
(الصغري )2009 ،عن جوانب القوة والضعف املرتبطة بتحويل املدارس إىل جمتمعات تعلم
مهنية وهي كام ييل:
أوالا :جوانب القوة


االجتاه نحو تغيري النظرة التقليدية للمدرسة.



االهتامم بتوسيع دائرة املشاركة يف قيادة املدرسة وصنع قراراهتا.



احلث عىل هتيئة مناخ مدريس تسود فيه القيم اإلجيابية.



احلث عىل التجديد والتغيري.

ثاني اا :جوانب الضعف:
عىل الرغم من جوانب القوة التي تم التعرف عليها ،إال أن هناك عديد من جوانب
الضعف وأوجه القصور يف الواقع املامرس والتي كشفت عنها بعض الدراسات ،يمكن عرضها
عىل النحو التايل:


غياب رؤية ورسالة مشرتكة للمدرسة.
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سيادة ثقافة املركزية عىل مستوى املدرسة.



العزوف عن إتباع املداخل املستحدثة يف قيادة املدرسة.



ضعف مشاركة األطراف املعنية يف صنع واختاذ القرارات املدرسية.



حتديد وقت مناسب لكل املعلمني لالجتامعات الدورية داخل املدرسة.



صعوبات توفري مكان مناسب لالجتامعات خصوصا مع االعداد الكبرية من املعلمني.



خجل بعض املعلمني املتميزين من االفصاح عن آرائهم وعرض خرباهتم امام
زمالئهم أثناء اجتامعاهتم وجها لوجه.



حمدودية وضيق وقت االجتامعات داخل املدرسة خالل اليوم الدرايس.

املبحث اخلامس :خربات بعض الدول يف تطبيقات جمتمعات التعلم كمدخل للتنمية املهنية
وسبل االستفادة منها لتحسني االداء املهني للمعلم يف مدارسنا املرصية:
جتربة سنغافورة:
واقع تطبيق جمتمعات التعلم كمدخل لتحقيق التنمية املهنية ملعلمي املدارس يف
سنغافورة :ال يستطيع املرء أن ُيصبح ُمدرسا يف سنغافورة دون التمكن من املادة التي سيدرسها
وحيدث هذا املنهاج
عىل نحو عال ،عالوة عىل سنة عىل األقل من التعليم ا ُملضنى يف مهنة التعليمُ ،
عىل الدوام؛ ليعكس احلاجات املتغرية لنظام سنغافورة التعليمي (الدخيل ،2014 ،ص )172
وعليه حيدث معظم التطوير املهني يف سنغافورة ملعلمي املدارس االبتدائية والثانوية داخل
املدارس ،حيث يتوفر لدهيم العديد من فرص التعلم كجزء ال يتجزأ من العمل ،فمن املعلوم
واقعيا أن املدارس جيب أن تكون املنظامت الرئيسة التي تعزز تعلم املعلمني ،وأن املدارس نفسها
جيب أن يتم تصورها عىل أهنا "منظامت تعليمية"
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ففي عام  2010 / 2009بعد مرور أكثر من عقد عىل مبادرات التطوير املهني املبتكر ة
سمحت وزارة التعليم جلميع املدارس العامة لتصبح جمتمعات تعلم مهنية وقد جعلت هذه
السياسة سنغافورة أول دولة يف العامل تعتمد إطار عمل جمتمعات التعلم املهنية عىل مستوى
الدول ويتم الرتكيز يف جمتمعات التعلم املهنية عىل ممارسات التطوير املهني القائمة عىل
االستقصاء مثل بحوث العمل ودراسة الدروس اليابانية وجمموعة واسعة من دوائر التعلم التي
تركز عىل مواضيع خمتلفة مثل( :ابتكار املناهج ،وممارسات التدريس التي تركز عىل الطالب،
واالستخدامات اجلديدة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،والتخطيط التعاوين للدرس،
والتعلم القائم عىل املرشوعات) .حيث يشار إىل جمموعات الزمالء الذين يتعلمون معا
ويتعاونون باسم "فرق التعلم" ،وهذه عادة ما تكمل عملها خالل فرتات زمنية حمددة تسمى
"املساحات البيضاء" (.)Yoong, 17-20 January, 2013
ويتم تشجيع املدارس احلكومية عىل توفري ما ال يقل عن ساعة واحدة من الوقت
املخصص للحصص الدراسية يف األسبوع للمعلمني للمشاركة بنشاط يف هذه األنواع من
مبادرات التنمية املهنية القائمة عىل املدرسة ،وعادة ما ختطط فرق التعلم حلوايل من  :8إىل
10جلسات ملدة ساعتني موزعة عىل مدار العام الدرايس بأكمله Bautista & Gopinathan,

))2015, p. 320
وتُعد بحوث العمل واحدة من أكثر املامرسات انتشا را ملجتمعات التعلم املهنية يف
سنغافورة " وهناك شكل آخر من أشكال برامج التطوير املهني املدريس الذي اكتسب زمخا،
وهو دراسة الدروس اليابانية والذي قدم يف مدارس سنغافورة يف عام  ،2005عىل غرار بحوث
الفعل.
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أنواع فرق جمتمعات التعلم املهنية يف سنغافورة:
عملت سنغافورة عىل بناء جمتمعات التعلم القائمة عىل املشاركة والتعاون واحلوار البناء سواء
كانت قائمة عىل عالقات داخلية عىل مستوى املدرسة ،أو بناء عالقات خارجية مع املدارس
األخرى عىل مستوى املجموعات ،وتتم جمتمعات التعلم املهنية عىل مستوى" جمموعات
املدارس "من خالل:
جمتمعات التعلم الشبكيNetworked Learning Communities

فصول املوضوعات Subject Chapters؛ وهي فصول خاصة بكل مقرر أو موضوع
درايس؛ وذلك لتبادل املامرسات اجليدة بني املعلمني وحتديد املشاكل املشرتكة ووضع حلول
هلا.

جتربة الواليات املتحدة االمريكية:
واقع تطبيق جمتمعات التعلم كمدخل لتحقيق التنمية املهنية ملعلمي املدارس الثانوية يف
الواليات املتحدة األمريكية:
تُعد املشاركة يف جمتمعات التعلم املهنية إحدى الطرق ملساعدة املعلمني عىل ربط
البحث باملامرسة؛ إذ حتسن املشاركة يف جمتمعات التعلم املهنية كال من ممارسة املعلم وكذلك
إنجاز الطالب؛ حيث ُيظهر املعلمون املشاركة الكاملة يف جمتمعات التعلم املهنية بشكل أقوى
مع مرور الوقت؛ حيث االلتزام باملهمة املشرتكة ،او التي بدورها جتعل جمتمعات التعلم املهنية
أكثر نجاحا ،كام يعتقد املعلمون أن جمتمعات التعلم املهنية تُعد وسيلة لزيادة حتصيل الطالب
واإلصالح املدريس العام.
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أنواع فرق جمتمعات التعلم املهنية :تقوم املدرسة بعد إنشاء فريق قيادة املدرسة بتطوير
جمتمعات تعلم مهنية إضافية عىل أساس االحتياجات الفردية للمدرسة ،والتي قد تكون فرق
جمتمعات التعلم املهنية عىل مستوى الصف.


فرق جمتمعات التعلم املهنية يف جمال املحتوى.



فرق جمتمعات التعلم املهنية عىل مستوى املدرسة ،أو ....الخ
ويتم تنفيذ األنواع السابقة من خالل املعلم الرئيس ،وهو القائد الذي أتقن إدارة

الصفوف الد راسية ،ووجد طرق لترسيع التعلم جلميع الطالب ،وهو الذي لديه اتصال مميز
وقوي مع طالبه ،ويدرك أن عملية التعليم أكثر من جمرد مشاركة املحتوى ،فبدال من ذلك
يربوا متعلمني مستقلني لدهيم مها رات التفكري النقدي؛ لكي يساعدهم هذا التفكري يف النمو
بشكل فردي ،و ُيعدون طالهبم من أوىل اهتامماهتم ،و ُيكيفون املنهج الدرايس الحتياجات
املتعلمني ،ويرفعون طالهبم إىل أعىل مستويات التوقع ،وجيعلوهنم مسئولون عن تعليمهم،
ويتمتعون بعقلية قادرة عىل حل املشكالت بشكل منهجي واملساءلة لشخصية ،كام يبحث
هؤالء املعلمني باستمرار عن الفرص لتحسني أنفسهم كمربني لتعزيز جتربة جمتمعات التعلم
املهنية من خالل منح حتسني املدارس ،حيث يتم جلب معظم اسرتاتيجيات التطوير املهني أو
التعليمي إىل املدرسة من خالل أخصائي حتسني املدرسة ،ومدير املدرسة ،وفريق قيادة املدرسة
يف عملية التحسني ،و ُيعد فريق قيادة املدرسة من أوائل جمتمعات التعلم املهنية التي يتم
تنفيذها؛ إذ تُعطي تلك القاعدة لكل من املدير وأعضاء الفريق نموذج عمل إجيايب من
جمتمعات التعلم املهنية (East, 2015, p. 90) .حيث إن القدرة القيادية للمدير أمر بالغ
األمهية يف تنفيذ جمتمعات التعلم املهنية؛ إذ يقوم مدير املدرسة بتطوير قدرات االفراد داخل
املدرسة وتوفري الفرص هلم للعمل والتعلم معا يف بيئة عمل إجيابية .يتم إعادة جدولة اليوم
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الد رايس ؛ بحيث يتم إطالته خالل أربعة أيام مع تفرغ املعلمني يف اليوم اخلامس ملامرسة
أنشطة التنمية املهنية ،مع مراعاة تشابه اجلداول الد راسية للزمالء املشاركني يف برامج التنمية
املهنية لنفس التخصص يف أثناء تقسيم الوقت ،كام يتم ختصيص حواىل من  30 - 40ساعة
سنويا كي ُيشارك املعلمون خالهلا يف جلان العمل؛ والتي يمكن أن توزع بتخصيص نصف
يوم كل ثالثة أسابيع ألرسة كل مادة دراسية ،أو ختصيص آخر حصتني يف هناية األسبوع ،أو
عقد اجتامعات دورية مرتني كل شهر؛ للتدريب عىل موضوعات ختص مجيع املعلمني )عبد
العاطي (347. ، 2016،و ُيالحظ عىل جمتمعات التعلم املهنية يف أمريكا أهنا تتسم باحلرية
واملرونة ،وأهنا نابعة من رغبة املعلمني يف حتسني أدائهم؛ وبالتايل فهي ليست إجبارية من
اجلهات العليا.

اجلهود املرصية يف حتقيق بعض املقومات األساسية التي تقوم عليها جمتمعات التعلم املهنية:
عىل الرغم من اجلهود املبذولة يف حتسني األداء باملدرسة املرصية ،ودور القيادات
الرتبوية يف حتسني األداء عىل املستوى التنظيمي واجلامعي والفردي؛ فإهنا تعاين من إخفاق يف
دعم التنمية املهنية املستمرة وبناء القد ا رت القيادية ألعضاء الفريق املدريس؛ ومن ثم غياب
بعض املقومات األساسية التي تقوم عليها جمتمعات التعلم املهنية؛ حيث أثبتت البحوث
والدراسات العلمية والوثائق الرسمية أوجه القصور عىل النحو التايل:
أ-

معوقات إدارية:



ضعف دور اإلدارة املدرسية يف عملية التخطيط.



نقص توافر مها رات استخدام األساليب التكنولوجية احلديثة من قبل معظم مديري
املدارس.
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اتباع اإلدارة املدرسية للمداخل التقليدية يف اإلدارة ،فضال عن عدم تشجيع املديرين
عىل التجديد واالبتكار يف املدارس)عبد الرسول ، 2013،ص.(515

ب-

بعض مشكالت البنية التنظيمية للمؤسسة التعليمية:
أشارت دراسة (عزه أمحد حممد احلسيني و إيامن زغلول2005 ،م(التي تناولت واقع

األداء املدريس يف مرص إىل غياب الثقافة التنظيمية ،التي تسمح بتفويض السلطات ،ومتكني
العاملني ،واالفتقار إىل قيادة مدرسية فعالة تسهم يف توفري املناخ املدريس اجليد ،باإلضافة إىل
صعوبات االتصال بني املستويات كافة ،واحتكار املعلومات وحجبها عن العاملني ،ومنع
نرشها وتداوهلا فيام بينهم.
ج-

بعض املشكالت اخلاصة بجودة األداء املدريس

خامتة وتوصيات
مما سبق يتضح أن أزمة جائحة كورونا تعترب حتدي يقيس قدرة الدول عىل تطوير نظامها
التعليمي ،للتعامل مع املستجدات املتسارعة والظروف الطارئة  ،مما يتطلب االستفادة من جتربة
أزمة جائحة كورونا ،للعودة إىل مسار حتسني التع ُّليم بوترية أرسع ،ومتثل التنمية املهنية
للمعلمني وتنميتهم مهنيا يف بيئات الطوارئ أمر رضوري يتطلب ختصيص الوقت واملوارد
الكافيني ،كام حيتاج املعلمون إىل الدعم لربط حمتوى الكتب املدرسية باحلياة ،ومن ثم لن
يتمكن التدريب التقليدي وحده من حتفيز املعلمني عىل التعامل مع موضوعات جديدة
ومعقدة لتعلم كيفية مواجهة الضغوط واألزمات ،لذا ينبغي إجياد بيئة تعلم مهنية حاضنة
لإلبداع الرقمي؛ وفسح املجال للمعلمني عىل جتريب اسرتاتيجيات تعلم مهنية جديدة ،توظف
من خالهلا أدوات وتقنيات التكنولوجيا احلديثة ،ومنح العاملني الثقة والصالحيات الالزمة
لتفعيل أوعية وأساليب جمتمعات التعلم املهنية الرقمية ،مع دعم وتشجيع املبادرات الرائدة يف
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هذا املجال .باإلضافة إىل التوسع يف تطبيق جمتمعات التعلم املهنية الرقمية عىل مستوى املجتمع
املهني املدريس بأكمله :إداريون ،فنيون ،معلمون ،وطلبة؛ لالستفادة القصوى منها عىل
اعتبارها اسرتاتيجية تطوير مهني مستمر.
التوصيات:
 )1إجياد نظام فاعل لتنفيذ فكرة جمتمعات التعلم املهنية:
وهو ذلك النظام الذي يتعاون فيه املوجه مع مدير املدرسة ومع املعلمني يف تكوين
شبكات تعاون بني جمموعات املدارس املتقاربة؛ لتحقيق أهدافها وتنفيذ خططها ،كام حيقق
فيه املعلم املتوسط إنجازات متميزة ،وجيد فيه املعلم املستجد الدعم والرعاية التي متكنه من
أداء عمله بفاعلية؛ باالستفادة من خربات زمالئه.

 )2رضورة دعم القيادة املدرسية لفكرة جمتمعات التعلم املهنية من خالل (تنظيم اجلدو ل
الدرايس لدعم التنمية املهنية بتأمني املوارد املادية والبرشية والوقت املناسبني ،متابعة
ورصد التحسن يف األداء والتعلم ،وتقديره).
 )3تشجيع املعلمني عىل االنضامم ملجتمعات التعلم االلكرتونية ملاهلا من دور كبري يف تنمية
أدائهم املهني وتقديم احلوافز املادية واملعنوية هلم.
 )4توفري البنية التنظيمية الداعمة:

مثل توفري كل من:
-

جماالت اهتامم جمتمعات التعلم املهنية بالرتكيز عىل ممارسات التطوير املهني القائمة عىل
االستقصاء ،مثل :بحوث العمل ،ودراسة إحدى اللغات كام يف سنغافورة وأسلوب
العمل يف فريق ،ومهارات االتصال املفتوح ،ومهارات صنع واختاذ القرار ،ومهارات
استثامر تكنولوجيا املعلومات).
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-

أماكن مالئمة لالجتامعات ،وكذلك الوقت الالزم لعملها من خالل إعادة هيكلة
اجلداول الدراسية؛ بحيث يتم تفريغ املعلمني وتوفري الوقت الالزم للتخطيط ملعلمي
التخصص (وجيب أال يزيد العدد يف التخصص الواحد عن  6أفراد كام يف مقاطعة
الغرب األوسط للواليات املتحدة( ،وكذلك وقت االجتامعات الشهرية للتنمية
املهنية للمدرسني بطريقة منظمة ومنسقة يف عملية شهرية (ثالث مرات يف الشهر؛
كام يف مدرسة واشنطن الثانوية) .أو أن تكون (من  8إىل  10جلسات ملدة ساعتني
موزعة عىل مدار العام الدرايس بأكمله كام يف سنغافورة).

 )5تنفيذ مرشوعات رشاكة بني وزارة الرتبية والتعليم وكليات الرتبية باجلامعات لبناء
جمتمعات تعلم مهنية الكرتونية باملدارس لتحسني وتطوير املامرسات املتميزة.
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املراجع
حيدر ،عبد اللطيف ،و املصليحي ،حممد :.)2006(.دور املدرسة كمجتمع تعلم مهني يف بناء ثقافة
التعلم وتنميتها ،جملة كلية الرتبية جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،السنة احلادية والعرشون ،ع.23 .
الدخيل ،عزام حممد ( :)2014تعلومهم :نظرة يف تعليم الدول العرش األوائل يف جمال التعليم عرب
تعليمهم األسايس ،بريوت ،الدار العربية للعلوم.
الصغري ،أمحد ( :.)2009جمتمعات التعلم مدخل لضامن اجلودة يف املدارس الثانوية ،دراسة ميدانية يف
جمتمع اإلمارات ،جملة الرتبية ،اجلمعية املرصية للرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية.
عبد العاطي ،محادة رشدي ( :)2016تطوير وحدة التدريب واجلودة بالتعليم األسايس ىف ضوء
بعض االجتاهات املعارصة :د راسة ميدانية ،وسالة ماجستري ،كلية الرتبية ،جامعة املنيا.
عبدالرسول ،حممود أبو النور ( :)2013تطوير األداء اإلداري بمدارس التعليم العام بمرص يف ضوء
إدارة املعرفة :تصور مقرتح ،جملة دراسات تربوية واجتامعية ،كلية الرتبية ،جامعة حلوان ،العدد (.)2
جماهد ،فايزة أمحد احلسيني ( :)2022جمتمعات التعلم املهنية وحتسني مستوى االداء املهني للمعلم يف
حاالت الطوارئ  ،جريدة املسلة نيوز ،متاح عىل 2022 \ 1 \4
https://www.almaslahnews.com/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%
D8%A7%D8

حممدين ،حشمت عبداحلكيم ،مويس ،أمحد حممد ( :)2017متطلبات تطبيق جمتمعات التعلم املهنية
باملعاهد األزهرية من وجهة نظر املعلمني" .جملة الرتبية للبحوث الرتبوية والنفسية واالجتامعية ،كلية
الرتبية ،جامعة األزهر ،العدد (.)172
املطريي ،هيا عمر ( :)2018واقع املجتمعات املهنية ملعلامت العلوم ومتطلبات تطبيقها يف املرحلة
الثانوية بمنطقة القصيم ،.رسالة ماجستري ،جامعة القصيم
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