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  مستوى اإلنتاجية التشاركية للمعرفة وفقا ملبادئ منحى التعلم الثالثي
  لدى معلمي العلوم في سلطنة عمان وتأثريه في األداء التدريسي لهم 
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ــة   :ملخـــص ــدفت الدراسـ ــى هـ ــة   إلـ ــاركية للمعرفـ ــة التشـ ــتوى اإلنتاجيـ ــد مسـ تحديـ
لــــدى معلمـــي العلــــوم فـــي ســــلطنة عمــــان،    وفقـــا لمبــــادئ منحـــى الــــتعلم الثالثـــي    

ــى األداء التدريســـي لهـــم يأثتـــو ــن . ر هـــذا المســـتوى علـ ــون مجتمـــع الدراســـة مـ  تكـ
ــ )111( ــوم  معلمـ ــة لمـــادة العلـ ــه   ا ومعلمـ ــة عنوانـ ــامج للتنميـــة المهنيـ ملتحقـــين ببرنـ
ــراء العلــــوم ( ــي للمعلمــــين فــــي       ) خبــ ــز التخصصــــي للتــــدريب المهنــ يقدمــــه المركــ

ا ومعلمــة لمــادة العلــوم،    معلمــ  )43( وقــد شــملت عينــة الدراســة    . ســلطنة عمــان  
ــب مــن كــل واحــد مــنهم إعــداد تقريــر دراســة حالــة يحــدد فيــه مشــكلة مهنيــة             طل

ــاليب التربتواجهـــه، واأل ــي اتبعهـــا ل ويـــةسـ ــل لالتـ ــة  . هـــاحللتوصـ ــتخدمت الدراسـ اسـ
وقـــد تـــم تصــميم اســـتمارة لتحليــل محتـــوى التقـــارير     .مــنهج الوصـــفي التحليلــي  ال

ــة مـــــن      ــدمها المعلمـــــون، مكونـــ ــي قـــ ــا لمبـــــادئ     )18(التـــ ــارة، مقســـــمة وفقـــ عبـــ
أظهــرت نتـــائج الدراســـة أن متوســـط   .الثالثـــيالــتعلم  التصــميم المعياريـــة لمنحـــى  

بنســــبة  1,89ة التشـــاركية للمعرفـــة لــــدى عينـــة الدراســـة بلـــغ      مســـتوى اإلنتاجيـــ  
ــدرها   ــة قـ ــتوى  % 63مئويـ ــو مسـ ــة   وهـ ــي الفئـ ــط"يقـــع فـ ــدر مبـــدأ   ".متوسـ وتصـ

ــوير واإل " ــز التطــ ــتحفيــ ــة      "داعبــ ــرات اإلنتاجيــ ــق مؤشــ ــي تحقــ ــى فــ ــة األولــ المرتبــ
كمـــا بينـــت   ". التكامـــل بـــين أشـــكال المعرفـــة    " التشـــاركية للمعرفـــة، يليـــه مبـــدأ     

ــائج أن م ــي    النتــ ــي األداء التدريســ ــؤثر فــ ــة يــ ــاركية للمعرفــ ــة التشــ ــتوى اإلنتاجيــ ســ
ــادر علــــى تمي  ــي  يــــلمعلمــــي العلــــوم، وقــ ــي العلــــوم مرتفعــــي األداء التدريســ ز معلمــ

كمــــا أوضـــحت نتــــائج الدراســــة أن  . التدريســــي متـــدني األداء نظــــرائهم مــــن عـــن  
ــكلة ومســـبباتها "ارتفـــاع مســـتوى  ــارة الـــوعي بالمشـ ــاع  " إثـ ــا إلـــى ارتفـ يشـــير غالبـ

  .األداء التدريسي لمعلم العلوم

مبادئ تصميم منحى التعلم اإلنتاجية التشاركية للمعرفة،  :الكلمات المفتاحية( 
 )األداء التدريسي معلمو العلوم،الثالثي، 

تتسم المجتمعات الحديثة التي توصف بأنها مجتمعات المعرفة، : مقدمة
التقنيات اإللكترونية بوفرة المعلومات، وسهولة الوصول إليها، وتطور 

وأصبحت التقنيات بأنواعها تشغل حيزا كبيرا في حياة البشر، بل . بأنواعها
وهو ما أحدث . أصبحت جزًءا ال يتجزأ من مكونات المجتمع الحديث
ويمكن تلخيص . انقالبا على األفكار التقليدية في التعلم واكتساب المعرفة

: التحول في أمرين، أولهمابعض األفكار الجذرية التي تقف خلف هذا 
اإلعالء من شأن العمل المجتمعي التشاركي في التعلم واكتساب المعرفة؛ 
وذلك ألن التقدم المعرفي لم يحدث بفعل اإلنجازات الفردية فقط، وإنما هو 

ومن هنا برز التأكيد على أهمية العمل . نتيجة عمل مجتمع متكامل
 المعرفة باعتبارها قيما ومهاراتالجماعي، والتعاون، والتشارك في بناء 

أما التغير اآلخر، فهو  .التعليمية إكسابها للمتعلمينينبغي على األنظمة 
التوجه نحو المعرفة بالشيء وليس مجرد المعرفة عنه؛ ذلك أن تزايد 
المحتوى المعرفي جعل مجرد المعرفة الشكلية ليست ذات جدوى، ما لم 
توظف تلك المعرفة عمليا، أو يتم العمل الذهني عليها لتطويرها أو 

 .التعديل فيها
________________________  

  .سلطنة عمان لتربية والتعليم،وزارة ا *
  .سلطنة عمان، جامعة السلطان قابوس** 
  .ربد، األردنإحقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، © 
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Abstract: The purpose of this study is to determine the level 
of collaborative knowledge creation among Omani science 
teachers, and the impact of this level on their teaching 
performance. The study community consisted of (111) 
teachers enrolled in a professional development program 
entitled "Science Experts" presented by Specialist Center for 
Professional Training of Teachers. The study sample included 
(43) teachers; each of them wrote a case study report, in which 
they identified a problem, and the professional practices they 
have followed to solve those problems. The study used 
analysis descriptive research method. Artifacts analysis rubric 
was designed to analyze the content of the teachers' case 
studies' reports, consisting of (18) items, divided according to 
the designing principles of the trialogical learning approach. 
The results of the study showed that the average level of 
collaborative knowledge creation in the study sample was 
(1.89) with percentage of (63%), which is classified as 
"medium". The principle of "Emphasizing development and 
creativity on shared objects through transformations and 
reflection" achieved the most indicators of collaborative 
knowledge creation, followed by the fifth principle 
"Promoting cross-fertilization of various knowledge practices 
and artifacts across communities and institutions". In addition, 
the results also showed that the level of collaborative 
knowledge creation among Omani science teachers influences 
their performance in teaching science, and it can be used to 
distinguish between high- and low- teaching performance in 
teaching science. The results of the study showed that the high 
level of "raising awareness of the problem and its causes" 
indicates high teaching performance rate of science teachers. 

(Keywords: Collaborative Knowledge Creation, Design 
Principles of Trialogical Learning Approach, Science 
Teachers, Teaching Performance) 
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 خـالل  وهو ما يتحتم معه التأكيـد علـى أهميـة تعلـم الطلبـة مـن      
ــناعة ــياء صـ ــميم األشـ ــات     وتصـ ــى آليـ ــع التأكيـــد علـ ــذا مـ ــات، هـ الكيانـ

 Paavola, Engestrom and(التقنيــات  اإلبــداع، وتوظيــف   
(Hakkarainen, 2012.   

ــون أن  ــد أدرك التربويـ ــال   وقـ ــتعلم الفعـ ــات الـ ــابه عمليـ ــي  تشـ فـ
ــا العمليــات  ــي جوهره ــا نــتج  الت  والتقنــي فــي   العلمــي التقــدم  بموجبه

 ،)Scardamalia and Bereiter, 2006(التخصصـات   مختلـف 
النظاميـة كالمـدارس   ومن هنا تم العمل على تطوير مجتمعـات الـتعلم   

ــة    ــة المهني ــرامج التنمي ــواع ب  باالســتفادة مــن نظريــات  ،والجامعــات وأن
 التعقيــد عاليــة المهنيــة المجتمعــات فــي المســتخدمة المعرفــة إنتاجيــة

ــات ــاء كمجتمعـ ــاحثين، العلمـ ــتخدم فـــي إدارة     أو والبـ ــي تسـ تلـــك التـ
 ,Paavola and Hakkarainen( الصــناعية الكبــرى الشــركات

2005; Scardamalia and Bereiter, 2006; Bereiter and 
Scardamalia, 2010.(  

 ,Paavola & Hakkarainen( بـافوال وهـاكرينن  واسـتمد  
 (Knowledge Creation)مفهـوم الـتعلم المنـتج للمعرفـة      )2005

الفكـر التربـوي يسـوده نوعـان     من مقال كتبته سافرد أوضحت فيـه أن  
ــتعلم؛    ــة الـ ــات نحـــو عمليـ ــن التوجهـ ــاره  : األولمـ ــتعلم باعتبـ ــوم الـ مفهـ

 بنقــل وهــو المنحــى الفــردي، ويعنــى " تحصــيل أو اكتســاب للمعرفــة"
، ووفقا لهذا التوجـه  (Sfard, 1998)إلى الطلبة  الموجودة المعرفة

ــذا       تكــون مســئولية الــتعلم مســئولية فرديــة تقــع علــى عــاتق المعلــم، ل
ا المنحـى  ومـا يؤخـذ علـى هـذ    . توجه عناية التعليم نحو نقل المعرفـة 

 ,Paavola & Hakkarainen( المحيطـة  البيئة بدور قلة اهتمامه
ــا التوجــه اآلخــر   . 2005) فينظــر للــتعلم باعتبــاره عمليــة مشــاركة      م

، وفيــه يــتعلم الفــرد )حــواري(للمعرفـة بــين مجموعــة أفــراد أو منحـى   
ــة       ــرات ثقافيـ ــي خبـ ــاركة فـ ــرين، والمشـ ــع اآلخـ ــل مـ ــق التفاعـ ــن طريـ عـ

التوجــه تكــون غايــة الــتعلم تحويــل الفــرد إلــى  وبحســب هــذا . متنوعــة
عضو في مجتمع، يتم إكسابه المهارات التي يتواصـل بهـا مـع أعضـاء     
 المجتمع، بما يجعله قادرا على التأثير فـي ذلـك المجتمـع، والتـأثر بـه     

(Sfard, 1998) .   وفـي هــذا المنحــى يكــون التركيــز علــى األنشــطة
كالمعرفة التـي هـي   (والتفاعل في عملية التعلم وليس على المخرجات 

ويعد بافوال وهاكرينن تجاهـل المنحـى   ). المخرج في المنحى السابق
الحواري لمخرجات التعلم قصورا يسـتدعي البحـث عـن توجـه جديـد      

ــتعلم،   ــي الـ ــه أطفـ ــا عليـ ــتج ل : لقـ ــتعلم المنـ ــةالـ  ,Paavola( لمعرفـ
Lipponen & Hakkarainen, 2004; Paavola et al, 

2012; Tan & Tan, 2014(     ويذهب التعلم المنـتج للمعرفـة إلـى
ــداخلي البنــاء مــن أبعــد  خــارجي بنــاء لــدى األفــراد، نحــو  للمعرفــة ال

  .لألشياء والكيانات المعرفية

وقــد أفــرزت العقــود الثالثــة األخيــرة عــددا مــن نمــاذج إنتاجيــة   
، وهي نماذج تم توظيفها فـي  (Tan, So & Yeo, 2014)المعرفة 

ــتعلم   دراســــة إنتاجيــــة المعرفــــة فــــي الفصــــول الدراســــية، وبيئــــات الــ
االفتراضــية، وفــي دراســة وتطــوير بــرامج التنميــة المهنيــة للمعلمــين،    

ــاذج؛ نمـــــــوذج إنتاجيـــــــ   ــذه النمـــــ ــن هـــــ ــة ومـــــ ــة التنظيميـــــ ة المعرفـــــ
(Organizational Knowledge Creation Theory)  وهـو ،

الــتعلم مــوذج نالنمــوذج الــذي وضــعه عــالم اإلدارة اليابــاني نوناكــا، و 
ــع  ــتروم  (Expansive Learning)المتســ ــوره أنجســ . الــــذي طــ

ويســـتخدم النموذجـــان األول والثـــاني لتحقيـــق إنتاجيـــة المعرفـــة فـــي  
مواقــع العمـــل، والمجتمعـــات المهنيـــة العلميــة؛ مـــن مثـــل المختبـــرات    

أما النموذج الثالث . ومراكز األبحاث ومختلف المؤسسات والشركات
وقـد تشـارك   ) Knowledge Building( بنـاء المعرفـة  فهو نموذج 

ــي ال ــن   ف ــل م ــه ك ــر ل  ( وبيريــت  )Scardamalia( ســكاردميليا :تنظي
Bereite(       وتم تصميمه لجعـل الطلبـة يمارسـون إنتـاج المعرفـة فـي ،

صــون فـي مواقــع عملهــم،  صختمدارسـهم كمــا يمارسـها العلمــاء، والم  
 & Tan)لـذا فهـو مخصـص ليـتم تطبيقـه فـي المـدارس والكليـات         

Tan, 2014) .  ــى ا ــه منحـ ــق عليـ ــر فيطلـ ــا األخيـ ــي  أمـ ــتعلم الثالثـ لـ
)Trialogical Learning Approach(   ويقـــوم علــى محاولـــة

االستفادة من نماذج إنتاجية المعرفة التـي تـم ذكرهـا سـابقا، وربطهـا      
 Learning)مــع الدراســات التـــي ظهــرت فــي مجـــال علــم الـــتعلم      

Science)،    وتم تطوير هذا المنحى بهدف دراسة أنماط الـتعلم فـي
وهـو  ) Paavola & Hakkarainen, 2005( البيئـات االفتراضـية  
  . الدراسة الحالية دهمتالنموذج الذي ستع

يتكون منحى التعلم الثالثي من ثالثة أركـان، تجمـع بـين نمـاذج     
ــة   ــتعلم الثالث ، وهــي (Paavola & Hakkarainen, 2005)ال

نطلـق الـتعلم   يو .الفرد، ومجتمع الـتعلم، والكيانـات واألشـياء الماديـة    
بما يحمله من معتقدات، وما يطرحـه  ) فردي للتعلم منحى(من الفرد 

في مجموعة الـتعلم،  ) منحى حواري(من أفكار أمام زمالئه المتعلمين 
ليتشـارك معهـم أداء أنشـطة تعاونيـة، مسـتفيدين مـن تنـوع خبـراتهم،         

كيانــــــات معرفيــــــة  تطــــــوير واخــــــتالف أســــــاليب تفكيــــــرهم، بهــــــدف
(Knowledge Objects) )وتشــمل ). رفــةمنحــى تعلــم منــتج للمع

 الكيانـــات المعرفيـــة مشـــاريع ومنتجـــات مبتكـــرة، فـــي صـــورة وثـــائق        
ــاميم ومجســـمات ونمـــاذج،  ,Lakkala, Ilomaki( إلـــخ..وتصـ

Paavola, Kosonen & Muukkonen, 2012( . ويوضــح
ضـلع  ال لثـ األركان الثالثة لمنحى التعلم الثالثـي، حيـث يم  ) 1(الشكل 

التــي ) األفكــار ومقترحــات التطــوير (موضــوعات الاألول مــن المثلــث،  
، )مجتمـع الـتعلم  (، أمـا الضـلع الثـاني فيمثـل     )الفـرد (تبدأ من المتعلم 

يـتم  ) موضـوع واحـد  (وفيه يتبادل األفراد أفكارهم ومقترحاتهم لبنـاء  
العمل عليه جماعيا، وهو ما يمثل الضلع الثالث الذي يضـم المـوارد   

د فـي مجتمـع الـتعلم، بهـدف تجسـيد      واألدوات التي يستخدمها األفرا
ــا      ــة أو تطويره ــات معرفي ــاج كيان ــي إنت ــراتهم ف ــارهم وخب ويأخــذ  . أفك

ــافة      ــن إضــ ــمه مــ ــي اســ ــتعلم الثالثــ ــى الــ  Paavola& (منحــ
Hakkarainen, 2009 (   ركــن ثالـــث لعمليـــة الـــتعلم، إضـــافة إلـــى

الفـــرد، والمجتمـــع وهـــو األشـــياء أو الكيانـــات المعرفيـــة التـــي يـــتم         
  . ها لتحقيق اإلنتاجية التشاركية للمعرفةاالشتغال علي
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 ) Pavola & Hakkarain(آلية إنتاجية المعرفة في منحنى التعليم الثالثي  ):1(الشكل 
 

ــي    ــتعلم الثالثـــ ــى الـــ ــمن منحـــ ــادئ ويتضـــ ــتة مبـــ ــميم ســـ  للتصـــ
)Paavola & Hakkarainen, 2009; Paavola et al., 

الـتعلم  الثالثة في مواقـف   ركاناألتحقق هدف تبيان ضعت بو) 2012
ــا بأنواعهـــا ــو مـ ــرامج   ، وهـ ــررات والبـ ــميم المقـ قـــد يســـتخدم فـــي تصـ

حيــث قامــت   (Karlgren, 2012)التربويــة، كمــا فعلــت كــارلجرين   
وفـق   اةبتصميم مقرر للتدريب العملي على الممارسة الطبيـة بالمحاكـ  
منتجـة   مبادئ تصميم منحى التعلم الثالثـي بهـدف تصـميم ممارسـات    

للمعرفة، ومن ثم تقييم مدى تحقق اإلنتاجية التشاركية للمعرفـة بـين   
   .المتعلمين

ــتفادة    ــن االسـ ــا يمكـ ــويم   كمـ ــي تقـ ــه فـ ــررات   منـ ــذه المقـ ــل هـ مثـ
منحى التعلم الثالثي، واإلنتاجية ، ومدى اقترابها من تحقيق والبرامج

 ,.Lakkala et al( وآخـرون ، كمـا فعـل الكـاال    شـاركية للمعرفـة  الت
ــث تــم تحليــل   )2012 ــة المقدمــة فــي    حي مقــررين   األنشــطة التعليمي
ومــدى فـي جـامعتين فـي فلنـدا،      ين يقـدمان فـي التعلـيم العـالي    يدراسـ 

. همـا تحقق مبادئ التعلم الثالثي في تصميم وممارسات كـل مقـرر من  
وقد نفذ المتعلمون كيانات معرفية حقيقية تمثلت فـي تصـميم مواقـع    
إلكترونية تفاعلية على شبكة اإلنترنـت، واعتبـرت األطروحـات العلميـة     
التــي قــدمها كــل مــنهم للحصــول علــى درجــة الــدكتوراه، مــن الكيانــات   

ولكـن مـا أخـذ علـى المقـررين هـو وجـود        . المعرفية التي تـم تحليلهـا  
م بين أفراد فرق العمل بحيث يقوم كـل فـرد بعمـل فـردي     توزيع للمها

  . وال يتشارك األفكار مع بقية أفراد الفريق

ــن      ــي مـ ــتعلم الثالثـ ــى الـ ــميم منحـ ــادئ تصـ ــون مبـ ــيم  :وتتكـ تنظـ
ودعـم التكامـل    أشـياء مشـتركة،  /األنشطة والفعاليات حول موضـوعات 

ــة طوي      ــة المعرف ــات إنتاجي ــة، وعملي ــة والجماعي ــة الفردي ــين الوكال لــة  ب
ــين مختلـــف     ــل بـ ــز التكامـ ــداع، وتعزيـ ــوير واإلبـ ــز التطـ األجـــل، وتحفيـ
ــرات     ــات والخبـ ــوير الكيانـ ــة لتطـ ــوفير أدوات مرنـ ــة، وتـ ــكال المعرفـ أشـ

(Paavola & Hakkarainen, 2014).    2(ويبــين الشــكل (
مبــادئ تصــميم منحــى الــتعلم الثالثــي، مقســمة وفقــا للنمــوذج الــذي    

ــةطورتـــه الدراســـة، الستقصـــاء تحقـــق اإلنت   .اجيـــة التشـــاركية للمعرفـ
ــى قســمين    يقــوم الو ــادئ التصــميم إل ــى تقســيم مب : األول ؛نمــوذج عل

ويحــدد ن األول والســادس، امبــادئ التصــميم المحكيــة وهمــا المبــدأ  
ــة    ــاركية للمعرفـ ــة التشـ ــود اإلنتاجيـ ــا وجـ ــانيو. وجودهمـ ــادئ : الثـ مبـ

والثالـث والرابـع والخـامس،     الثاني ؛التصميم المعيارية، وهي المبادئ
وتحــدد مســتوى تحقــق اإلنتاجيـــة التشــاركية للمعرفــة فــي الكيانـــات       

  .المعرفية
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  مبادئ التصميم للمنحى الثالثي :)2(لشكل ا

ومن الدراسات التي استلهمت أدبيات منحى التعلم الثالثي، 
التي هدفت  (Karpati & Dorner, 2012)كارباتي ودونردراسة 

رفع الوكالة المعرفية الستقصاء استخدام خطاب يبني المعرفة في 
لدى المعلم، وتم ذلك بمناقشة عدد من القضايا التربوية عبر 

من  (KP Lap)مختبر بناء المعرفة منتدى حواري متصل ب
استخدمت الدراسة . مجموعة من معلمي اللغة اإلنجليزية في المجر

. كما طبقت استبانة الستطالع آراء المعلمين. أسلوب دراسة الحالة
نتائج الدراسة وجود مؤشرات على تطور الوكالة وقد أظهرت 

المعرفية لدى المشاركين في الدراسة، وعلى أن العامل األكثر تأثيرا 
في رضا المعلمين عن تجربة تعلمهم وتنميتهم المهنية هو التواصل 

  .المباشر فيما بينهم، ومع المدرب

 ,Daimsa & Anderiessen( وقــام دامســا وأندريســن 
 ىلـد  (Knowledge Agency)بدراسـة الوكالـة المعرفيـة     )2012

مجموعة مكونة من معلمين اثنين ومعلمـة واحـدة يعملـون فـي الفتـرة      
الصــباحية ويدرســون مقــررا مســائيا فــي كليــة التربيــة بجامعــة للعلــوم   

استخدمت الدراسة المـنهج النـوعي، وتـم جمـع      .التطبيقية في هولندا
حظـات ميدانيـة، ومقـابالت معمقـة     بياناتها بواسطة أدوات شـملت مال 

وكانـت أبـرز   . شبه مهيكلة، واستبانات مفتوحة النهاية، ووثائق مكتوبة
ــة       ــه الدراســة اســتمارة لدراســة األنشــطة المعــززة للوكال مــا خرجــت ب

بعــد أنشــطة المعرفــة : المعرفيـة للمعلمــين، وتــم تصــنيفها فـي بعــدين  
 وتوليــد ك،مشــتر فهــم تطــوير تشــمل العقليــة، وتتــألف مــن إجــراءات 

 .المشـتركة  المـوارد  وإدارة مشـتركة،  كيانـات  وتنميـة  لألفكار، مشترك
ــة مــن مثــل     ــة بفعــل أنشــطة اعتيادي  وضــع وبعــد يعــزز الوكالــة المعرفي

ــائج الدراســة أن تطــور    . مشــتركة  عمــل وخطــط  أهــداف وأظهــرت نت
ــى نمــو   الوكالــة المعرفيــة ــدى أفــراد المجموعــة أدى إل جــوهري فــي   ل

 فـي  حـدثت  نوعيـة  وتغيـرات  اركين فـي الدراسـة،  وعي المعلمـين المشـ  
  . التعاوني وسلوكهم تعلمهم

 ,Kangas(هاكـاراينين وهاكـاراينين   -كانجـاز وسـتيما  كما قـام  
Seitamaa-Hakkarainen & Hakkarainen, 2013 (

طلبة مدرسة ابتدائية أنشطة تعلم  تقصي أثر دمجهدفت إلى بدراسة 
وذلـك بتوجيـه مجموعـات    عمليـات تصـميم احترافيـة،     في السـويد مـع  

الطلبة للقيام بتصميم مصباح كهربائي يمكن استخدامه بشـكل عملـي   
وتشـير  . ين عنـد الضـرورة  محتـرف  ينمصـمم بعد ذلك، مع االسـتعانة ب 

منــتج م يصــممجموعــات الطلبــة فــي عمليــات ت شــارك تالنتــائج إلــى أن 
جديــدة آلليـــات   رؤىمــادي محــدد، وســعت أفــق الطلبــة، وأعطــتهم       

، إضــــافة إلــــى تعلمهــــم العميــــق لمفهــــوم الــــدوائر  المهنيــــةالتصــــميم 
ــائي     ــباح الكهربـ ــل المصـ ــة عمـ ــة وكيفيـ ــد أ. الكهربائيـ ــود وقـ ــهم وجـ  سـ

علـى   همحصـول فـي   ةلطلبـ إلـى جانـب ا  المصممين المحترفين العاملين 
  . تي واجهوهالحل مشاكل التصميم الالدعم الذي يحتاجونه 

ــا   ــة لتقصــي   (Meragia, 2014)وأجــرت ميراجي دراســة كمي
بشــأن تصـــميم برمجيــات يـــتم توظيفهــا فـــي    والمعلمـــين  ةآراء الطلبــ 

ــاء دراســة مقــرر      ــي أثن ــة الصــحية  المجــال الصــحي، ف ــي المعلوماتي . ف
بيانــات تــم جمــع و. وشــارك فــي الدراســة عشــرة طلبــة، ومعلــم واحــد 

ــة    ــبه مهيكلـ ــابالت شـ ــة، ومقـ ــتبانات إلكترونيـ ــة مـــن خـــالل اسـ . الدراسـ
منحـى الـتعلم الثالثـي    مبـادئ تصـميم   وأوضحت نتائج الدراسة تحقق 

  .يشكل مناسب، وخاصة المبدأين األول والسادس

 & Damşa( وهــــدفت دراســــة دامســــا والدفجســــين    
Ludvigsen, 2016( ــى ــات     إل ــين إنشــاء كيان ــة ب استقصــاء العالق

األفكـار   تطـوير كيفيـة  ، وداخل المجموعـة  التفاعل ماطأنوبين  معرفية
وتـم تطبيـق أدوات    .والمفاهيم في أثنـاء العمـل علـى الكيـان المعرفـي     

الدراسة على الطلبة المعلمـين الملتحقـين بمقـرر فـي التنميـة المهنيـة       
ــهمد ــدا     أســبوعا 20 ت ــي هولن ــة ف ــوم التطبيقي ــة العل ــه كلي وتــم  . تقدم

فـي أثنـاء العمــل   المهـارات  تطـوير  المعرفـة و تصـميم المقـرر لتكتسـب    
وتوزع المشاركون فـي الدراسـة   . شاريع في بيئات عمل حقيقيةمعلى 

علـى ثـالث مجموعــات، عملـت كــل مجموعـة علـى إنجــاز كيـان معرفــي       
ــة عالقــة وجــود الدراســة  كشــفتو. مختلــف فــي موضــوعه  ــين موجب ب

كيانـات  ال مشاركين فـي الدراسـة وقـدرتهم علـى إنشـاء     تفاعل النوعية 
  .التي تظهر عليها والجودةالمعرفية، 

ــالس   ــون وبورتـــــوالتي وبجـــ   ,Sansone( وقامـــــت سانســـ
Bortolotti & Buglass, 2016(      بتقيـيم برنـامج أوروبـي للتنميـة

وتـم  . المهنية للمعلمين، بتـدريبهم علـى تطبيـق منحـى الـتعلم الثالثـي      

 .وجود كیان معرفي مادي -1

 .وجود بیئة عمل حاسوبیة تفاعلیة -6
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ــامج، وتحليــل الخطــط      اســتطالع آراء المعلمــين المشــاركين فــي البرن
وبينـت النتـائج   . هذا المنحـى التدريسية التي نفذوها في أثناء تطبيق 

أن البرنامج اسـتطاع تأهيـل المعلمـين لتطبيـق منحـى الـتعلم الثالثـي،        
من خالل تعزيز مهاراتهم التدريسية، وقدرتهم على التعـاون وتطبيـق   

ــة    ــات الرقمي ولكــن أعــرب  . اســتراتيجياته، ومهــارات اســتخدام التطبيق
ــارات إدارة عمــــــل    ــاجتهم للتــــــدريب علــــــى مهــــ المعلمــــــون عــــــن حــــ

  . المجموعات، وتقييم عملها المشترك

ــة       ومــن الدراســات التــي طبقــت هــذا المنحــى فــي دراســة التنمي
ــاكونين  المهنيــــــة للمعلمــــــين  دراســــــة إلمــــــوكي والكــــــاال وتــــــوم ومــــ

(Ilomäki, Lakkala, Toom & Muukkonen, 2017) 
حــى  منلالمعلمــين المشــاركين    قبيــ طكيفيــة ت مــن  التحقــق  وفيهــا تــم   

فـي  التي تـواجههم  تحديات الو ،التربوية همممارساتفي التعلم الثالثي 
ــذلك  ــام بـ ــتخدام  و ،القيـ ــم اسـ ــث  تـ ــنهج بحـ ــات   مـ ــع البيانـ ــتلط لجمـ مخـ

وأجريـت الدراســة لمتابعـة تطبيـق مجموعــة مـن المعلمــين      .وتحليلهـا 
ــة   للخبــــرات التــــي اكتســــبوها ضــــمن مشــــروع دولــــي للتنميــــة المهنيــ

ــا وتــم التطبيــق فــي  . للمعلمــين هلســنكي فــي   فــي مدرســة ثانويــة علي
وأظهـرت النتـائج تفـاوت     .معلمـين وثالثة  معلماتعشر فلندا، شملت 

ــي       ــي تطبيــق منحــى الــتعلم الثالث كمــا أظهــرت    .مســتوى المعلمــين ف
ــتعلم الثالثـــيبعـــض صـــعوبة تطبيـــق  ــة   مبـــادئ الـ فـــي ســـياق المدرسـ

تكامـل أشـكال المعرفـة    التي تنطوي علـى   وخاصة تلك العليا؛الثانوية 
ــ ــات األخـــرى ع المنظمـــات والث مـ ــم الممارســـات    و. قافـ ــن أجـــل تعلـ مـ

الوقـــت للتخطـــيط  التربويـــة الجديـــدة، يحتـــاج المعلمـــون إلـــى تنظـــيم 
سـتعمل  و .فـي بعـض المهمـات    شـارك تلا، والتـأملي لتفكير واالتعاوني، 
ــة تــم إنشــاؤها اســتجابة     الدراســة  ــات معرفي ــة علــى تحليــل كيان الحالي

لـوم فـي سـلطنة عمـان     لمتطلبات برنامج تنمية مهنية يقدم لمعلمي الع
الستخراج مستوى اإلنتاجية التشـاركية، وفقـا لمبـادئ تصـميم منحـى      

  . التعلم الثالثي

ــالمعل      و ــرز لالنتقــال ب ــة الوســيلة األب ــد التنميــة المهني نحــو   متع
المخرجــــــات مســـــتويات أعلـــــى مـــــن المهنيــــــة فـــــي األداء وجـــــودة      

(Desimone & Stuckey, 2014; Borko, 2004)،   وتهـدف
ــين األ ــتعلم    داءلتحســ ــى الــ ــه علــ ــز قدرتــ ــم، وتحفيــ ــي للمعلــ التدريســ

 ,Whitworth & Chiu( المستمر، وصـوال لتحسـين تعلـم الطلبـة    
ــاركية      .)2015 ــة التشـ ــة اإلنتاجيـ ــة أهميـ ــات التربويـ ــرزت الدراسـ وأبـ

للمعرفــة وتبــادل خطــاب يبنــي المعرفـــة فــي التنميــة المهنيــة للمعلـــم        
(Chana and Aalstb, 2006)  ذلــك أنــه يســاعد المعلــم علــى ،

االنتقال من العمل الفردي إلى العمل في مجتمع مهني، واالنتقـال مـن   
ــي       ــع المهنـ ــريحة للمجتمـ ــة الصـ ــى المعرفـ ــرد إلـ ــمنية للفـ ــة الضـ المعرفـ

(Wan, 2012) .  ــتراتيجيات وهـــذا يتحقـــق مـــن خـــالل إيجـــاد اسـ
ــة      واضــحة للتعــاون بــين المعلمــين أو التعامــل مــع المســتجدات التقني

ــدان التربــوي   ــي المي  ,Lin, Lin & Huang( المســتخدمة ف
ــة    )2008 ــات معرفي ــم إلنشــاء كيان ــع المعل ــت دراســة   ، ودف ، حيــث بين

 (Rasmussen & Ludvigsen, 2009)راسموسـن ولودفجسـن   
التي أجريت على أربـع مؤسسـات تقـدم بـرامج تنميـة مهنيـة للمعلمـين        

ــات الوثا      ــة لبنــاء الملف ــة البالغ ــرويج األهمي ــي الن ــة للمعلمــين فــي   ف ئقي

عملية بناء معرفتهم المهنية، ودفعها نحو مسـتوى جديـد مـن العمـق     
ــت دراســة دامســا ولودفيجســن   . والتجــذر  & Damşa( كمــا بين

Ludvigsen, 2016 (      ــق ــة فــي تحقي ــات معرفي ــة إنشــاء كيان أهمي
تعلم عميق لدى الطلبة المعلمين، والمعلمين المتلقين لبـرامج تنميـة   

  . مهنية

ــأت ــيم   وأنشـــ ــة والتعلـــ ــان  وزارة التربيـــ ــلطنة عمـــ ــز بســـ المركـــ
المهنــــــي للمعلمــــــين فــــــي العــــــام الدراســــــي  لتــــــدريب لالتخصصــــــي 

، لتقديم برامج تنمية مهنية حديثة للمعلمين، وغيرهم 2013/2014
من الفئات ذات الصلة بالعمل التربوي من مديري مـدارس ومشـرفين   

ــويين ــدار عـــ      . تربـ ــى مـ ــتمر علـ ــل تسـ ــة األجـ ــرامج طويلـ ــي بـ امين وهـ
مـن الـتعلم،    اأنواعـ  دراسـيين متواصـلين، تلقـى فيهـا المعلـم المتـدرب      

أولها الـتعلم المباشـر، الـذي يـتم خـالل أربعـة أسـابيع موزعـة بمعـدل          
، والتعلم اإللكترونـي، ويـتم   الواحد أسبوع واحد في الفصل الدراسي

من خالل منصات يضع عليها المدرب مادة تدريبية يدرسها المتدرب 
عبــر منتــدى إلكترونــي مخصــص  مــع زمالئــه فــي المجموعــةويناقشــها 

ــذا الغــرض  أمــا النــوع الثالــث مــن الــتعلم فــي البــرامج التدريبيــة          .له
ــو   ــز فهـ ــة العمـــل  للمركـ ــي بيئـ ــتعلم فـ ــه  ،الـ ــادة  وفيـ ــم المـ ــق المعلـ يطبـ

ــة      ــه الخاصـ ــى مبادراتـ ــافة إلـ ــه، إضـ ــدمت لـ ــي قـ ــة التـ ــوير  التدريبيـ لتطـ
تلك الممارسات المهنيـة  ق ثيطلب من المعلم تووي .ممارساته المهنية

 ,Ministry of Education( الحالـة يسـمى تقـارير دراسـة     فيمـا 
2014(.   

  وأسئلتها مشكلة الدراسة

أبرزت الدراسات التي أجريت في مجال إنتاجية المعرفة، وعلـى  
واقــع الممارســة الفعليــة للمعلمــين وجـــود ظــواهر ســلبية تحــد مـــن        
ــت        ــة، حيــث بين ــة المهني ــرامج التنمي ــة ب ــل فعالي ــة، وتقل ــتهم المهني تنمي

 وجـود ميـل   (Chana & Aalstb, 2006)دراسـة شـانا والسـتاب    
ات منفصلة، ال تدعم التكامـل فـي   مجزأة إلى وحد لتكون هذه البرامج

ــم  ــدى المعلـ ــة لـ ــا    . المعرفـ ــي أجرتهـ ــة التـ ــة النوعيـ ــت الدراسـ ــا بينـ كمـ
التعــاون  شــح (Robertson-Grewal, 2010) جــرول-برتسـون ور

ــة   ــادل المعرف ــين وتب ــي      ب ــة ف ــدارس عام ــون فــي م أربعــة معلمــين يعمل
مع زمالئهم في المدارس التي يعملون بها، على الـرغم   ،كندابنتاريو ُا

وهو أمر يؤكد علـى أهميـة    .من تأكيدهم على أهمية التعاون وفائدته
ــي       ــيابها فــ ــة وانســ ــداول المعرفــ ــزز تــ ــحة تعــ ــراءات واضــ ــاذ إجــ اتخــ
المجتمعات المهنية للمعلمين، وبالتـالي تحويلهـا إلـى معرفـة صـريحة،      

وسـبق  . م عوامـل القـوة فيهـا   يمكن نقـدها وتصـحيح مسـارها، أو دعـ    
وجــود هــذه   (Al-Hajria, 2009)أن أوضــحت دراســة الحجريــة   

المشكلة في برامج إعداد معلمي العلوم في سلطنة عمان، ممثلـة فـي   
ــة الشخصــية   شــيوع  ــة التربوي ــة   المعرف ــي هــي معرف ــة ضــمنية  الت فردي

ــم بفعــل ممارســته التعلــيم   ــة  وتأثرهــا ب ،يكتســبها المعل الســمات الفردي
محاكمـة عقليـة   دون إجـراء  التدريسـية،   ه، ومعتقداتـ ه، وخبراتـ لممعلل

تعمل على تحويلهـا إلـى معرفـة صـريحة، وهـو مـا يحـد         فةلهذه المعر
  .، يكفل استمرارية التطور المهني للمعلممن تكون مجتمع تعلم مهني



 العلوم التربويةالمجلة األردنية في 

280 
 

ــذها     ــي ينفـ ــتحدثة التـ ــة المسـ ــاليب التدريبيـ ــدت األسـ وقـــد أوجـ
المهنــي للمعلمــين بسـلطنة عمــان ومنهــا  المركـز التخصصــي للتـدريب   

عـددا مـن المسـتجدات علـى التنميـة المهنيـة       " خبراء العلوم"برنامج 
ــزام المشــاركين فــي برامجــه       ــرز هــذه المســتجدات إل للمعلــم، ومــن أب
التدريبية كتابـة تقـارير دراسـة حالـة، وهـي تقـارير يعـدها المعلـم عـن          

وفـق منهجيـة محـددة     ممارسته المهنية، والتطور في أدائه التدريسي،
 .وضعها المركز التخصصي

إن كتابة المعلم تقرير دراسة الحالـة بالمواصـفات التـي حـددها     
في أنشـطة  العلوم إدماج معلم نوعا من  برنامج التنمية المهنية، يمثل

 ممثلـة فـي إنشـاء كيانـات ومصـّنعات معرفيـة،       تشـاركية،  إنتاج معرفيـة 
. تنميـة المهنيـة فـي السـلطنة    وهي حالة مستحدثة علـى واقـع بـرامج ال   

وفي أدبيات إنتاجيـة المعرفـة يطلـق علـى عمليـة تحويـل المعرفـة إلـى         
ــة عمليــة الضــم    & Nonaka, Toyama( كيانــات ماديــة مكتوب

Konno, 2000( بالغ األهمية في إحداث نقلة نوعيـة   امحك، وتعتبر
 ة،روتينيـ التتمثل في التحول من حالة الممارسـة   ،المهنيةته في مسير

تعيــد نفسـها باســتمرار دون  معرفـة ضــمنية ذاتيـة،   بأنهــا تصـنف  التـي  
ــة الصــريحة،   ةإلــى حالــ تطــور ملمــوس،   ــي تخضــع للتفكيــر   المعرف الت

النقـدي والمحاكمــة العقليـة، وتكفــل تحديـد أوجــه التفـوق والقصــور،     
وتستدعي هذه الحالة المستحدثة من اإلنتاجية . بشكل واع ومسئول
تسليط الضوء عليها، ودراسة تأثيرهـا فـي التنميـة    التشاركية للمعرفة 

  .المهنية للمعلم

اإلنتاجيـة التشـاركية   مسـتوى   تحديدوتعمل هذه الدراسة على 
 يلــدى معلمـــ وفقــا لمبــادئ تصــميم منحــى الــتعلم الثالثــي       للمعرفــة  

خبــراء "فــي الدراســة مــن المســجلين فــي برنــامج    ينمشــاركالعلــوم ال
ريب المهنــي للمعلمــين، كمــا تظهــر  بــالمركز التخصصــي للتــد "العلــوم
وتــــأثير هــــذا  التــــي يقومــــون بإنتاجهـــا، تقــــارير دراســــة الحالـــة  فـــي  

ــتعلم     ــى الـ ــادئ منحـ ــد مبـ ــم التدريســـي، وتحديـ ــى أدائهـ المســـتوى علـ
ــن       ــي عـ ــي األداء التدريسـ ــوم مرتفعـ ــي العلـ ــز معلمـ ــي تميـ ــي التـ الثالثـ

وعليـــه ســــتحاول  . نظـــرائهم مـــن ذوي األداء التدريســــي المـــنخفض   
   :ةسة اإلجابة عن األسئلة اآلتيالدرا

وفقــا لمبــادئ منحـــى   مــا مســتوى اإلنتاجيــة التشــاركية للمعرفــة       - 1
  ؟لدى معلمي العلومالتعلم الثالثي 

هــل يــؤثر مســتوى اإلنتاجيــة التشــاركية للمعرفــة وفقــا لمبــادئ          - 2
 لمعلمي العلوم؟التدريسي  ءدااألمنحى التعلم الثالثي في 

التي ُتميـز معلمـي العلـوم مرتفعـي     ثي منحى التعلم الثالما مبادئ  - 3
ــي     ــين ذوي األداء التدريســــــ ــن المعلمــــــ ــي عــــــ األداء التدريســــــ

 المنخفض؟

  أهمية الدراسة

دراسـة اإلنتاجيـة التشـاركية للمعرفـة مجـاال رائـدا وإضـافة        تـُعد 
نوعية لدراسة التعلم المنتج للمعرفة على مستوى الدراسات العربية، 

الدراسة على تطوير نموذج تطبيقي الستقصاء اإلنتاجيـة   وقد عملت

التشــاركية للمعرفــة وفقــا لمبــادئ تصــميم منحــى الــتعلم الثالثــي، بمــا  
يحدد وجود اإلنتاجية التشاركية للمعرفة ومستوى تحققها، ومـن ثـم   
ــة     ــلة بالتنميـ ــب متصـ ــة جوانـ ــوذج فـــي دراسـ ــات النمـ ــتخدام مخرجـ اسـ

  . المهنية لمعلم العلوم

: دراسة فـي جانبهـا التطبيقـي أن تسـتخدم نتائجهـا فـي      وتأمل ال
توسيع نطاق تطبيق مبادئ تصميم منحى التعلم الثالثي، بما يحسـن  
مــن عمليــة تعلــم المعلمــين والطلبـــة علــى حــد ســواء، ويســهم فـــي         
تصميم نماذج تعلم منتجة للمعرفة يتم تطبيقهـا علـى مسـتوى بـرامج     

كمــا . قــف الــتعلم المختلفــة التنميــة المهنيــة، وإعــداد المعلمــين، وموا 
يستفاد من نتائج الدراسة الحالية في إعادة تعريف بعض الممارسـات  
التعليمية السائدة باعتبارها ممارسات منتجة للمعرفة، والتعامل معهـا  
ــة        ــة المعرفي ــى تطويرهــا بمــا يعــزز الهوي ــذلك، مــع الحــرص عل وفقــا ل

ة للكيانــات للمشــاركين فــي الموقــف التعليمــي، ويعــزز القيمــة المضــاف  
ــا   ــتم إنتاجهـ ــي يـ ــة التـ ــادة  .المعرفيـ ــن اإلفـ ــة   ويمكـ مـــن األدوات البحثيـ

ــاركية        ــة التشـ ــال اإلنتاجيـ ــي مجـ ــرى فـ ــات أخـ ــديم دراسـ ــة لتقـ للدراسـ
   .للمعرفة والتعلم المنتج للمعرفة

  التعريفات اإلجرائية

   ــة ــة التشــــاركية للمعرفــ  Collaborative(مســــتوى اإلنتاجيــ
Knowledge Creation Level(:    ــذي متوســط التقــدير ال

يحصــل عليــه تقريــر دراســة الحالــة مــن متوســط كــل مبــدأ مــن          
ــتمارة تحليـــل محتـــوى    ــة المكونـــة السـ ــميم المعياريـ مبـــادئ التصـ
تقرير دراسة الحالة، والموزعة في عبارات تقيس تحقق كل مبـدأ  

 . على حدة

 ــتعلم الثالثـــي  The Trialogical Learning( منحـــى الـ
Approach( :  ــوع مــــن الــــت ــدث مــــن خــــالل تعــــاون    نــ علم يحــ
، فـي  )دراسات الحالـة  تقارير(معرفية كيانات إنتاج في المتعلمين 

 .سياق يتسم بتحقق مبادئ معينة لتصميم مواقف التعلم

   سـتة مبـادئ،    مـن  مجموعـة  :الثالثـي الـتعلم  مبادئ تصميم منحـى
لمنحى التعلم الثالثي، بما يسهل تطبيقه  الرئيسية المالمح تصف

تقنيـات وتصـميمات متوافقـة     أو تطـوير  التربويـة،  الممارسات في
ــه ــي  .معـ ــادئ هـ ــذه المبـ ــول    :وهـ ــات حـ ــطة والفعاليـ ــيم األنشـ تنظـ

موضوعات أو أشياء مشتركة، ودعم التكامل بين الوكالة الفرديـة  
ــل،     ــة األجـ ــة طويلـ ــة المعرفـ ــات إنتاجيـ ــز عمليـ ــة، وتعزيـ والجماعيـ

بـين أشـكال المعرفـة،    وتحفيز التطوير واإلبداع، وتعزيـز التكامـل   
 . وتوفير أدوات مرنة لتطوير الكيانات المعرفية

    ــوم ــم العل ــدابير   : األداء التدريســي لمعل سلســلة اإلجــراءات والت
ــل الحصــة الصــفية        ــوم قب ــم العل ــا معل ــي يقــوم به والممارســات الت

التخطـيط، والتنفيـذ، والتقـويم، وإدارة الصـف     : ، وتشـمل أثنائهاو
لمعلــم، والعالقــة المتبادلــة بينــه     وضــبطه، والســلوك الشخصــي ل  

وتم قياسه بحساب المتوسط  .وبين طلبته داخل الحجرة الصفية
ــابي لبنـــود اســـتمارة الزيـــارات الصـــفية الخاصـــة بمعلمـــي        الحسـ
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ــيم المعلــم وهــم          ــا المســئولون عــن تقي ــوم، التــي قــام بتعبئته العل
ــرف  ــم األول والمشــ ــة   التربــــوي المعلــ ــدير المدرســ ــادة، ومــ للمــ

ــام الدراســي  ومســاعده خــال  ــم تحميلهــا  2016/2017ل الع ، وت
 . على البوابة التعليمية لسلطنة عمان

 تقارير دراسة الحالة التي أنشأها معلم العلـوم  : الكيانات المعرفية
خبــراء  "لتحقيــق متطلبــات برنــامج التنميــة المهنيــة المعــروف ب      

ــوم مقدمــة توضــح   -1: ، ويتكــون تقريــر دراســة الحالــة مــن     "العل
ــوم  ــة العلــ ــها أهميــ ــكلة و ، ووتدريســ ــد المشــ ــبابهاأتحديــ -2، ســ

 المهنـــي، وفيهــا يعـــرض المعلــم الســـياق   الممارســات التدريســـية 
ــة اإلخطــة لعملــه، وال التــي قــام بوضــعها، واإلجــراءات التــي   جرائي

نتــائج ، وفيهــا يبــين والتقيــيم المتابعــة-3، لمشــكلةاتخــذها لحــل ا
صـائية  أهـم المؤشـرات اإلح  هـا، ويرصـد   راثآإلجراءات المنفـذة و ا

تفسيرها تحليل النتائج و، والتي توضح التقدم في عالج المشكلة
التفكيـر  -4. ربطهـا بنتـائج الدراسـات السـابقة ذات العالقـة     وذلك ب
مناقشة انعكاس التقدم في نتائج الدراسة علـى  ، ويتضمن النقدي

ممارسات المعلم واتجاهاته، وتوثيق ذلك بأمثلة مـن ملـف إنجـاز    
 التي قدمها لخدمة تعليم العلوم في مدرستهالمعلم، والمبادرات 

(Ministry of Education [MOE], N.D). 

  حدود الدراسة

تــم تطبيــق الدراســة علــى عينــة  : الحــدود البشــرية والزمانيــة
خبـراء  "من معلمي العلـوم المسـجلين فـي الدفعـة الثانيـة مـن برنـامج        

للمعلمــين الـذي يقدمـه المركــز التخصصـي للتـدريب المهنـي      " العلـوم 
ــان، بلـــغ عـــددهم   ــة، خـــالل الفصـــل  ) 43(بســـلطنة عمـ معلمـــا ومعلمـ

  .2017/2018الدراسي األول من العام الدراسي 

للمعرفــة  التشــاركية مســتوى اإلنتاجيــة قيــاس: الحـدود الموضــوعية 
فـي   تظهـر  وفقا لمبادئ منحى الـتعلم الثالثـي كمـا   لدى معلمي العلوم 
ــارير دراســـة ا(الكيانـــات المعرفيـــة  ضـــمن  يقـــدمونها التـــي ،)لحالـــةتقـ

 ).خبراء العلوم(متطلبات التقويم في البرنامج التدريبي 

  الطريقة 

  مجتمع الدراسة وعينتها 

معلمــي العلــوم الــذين تلقــوا  جميــع تكــون مجتمــع الدراســة مــن  
المركـز التخصصـي   الذي يقدمه " خبراء العلوم"تدريبا ضمن برامج 

ــين،   ــي للمعلمـ ــا   للتـــدريب المهنـ ــدأ التحاقهـ ــة التـــي بـ ــه الثانيـ فـــي دفعتـ
ــام الدراســــــي        ــي فــــــي العــــ ــي للتــــــدريب المهنــــ ــالمركز التخصصــــ بــــ

معلمـــا ومعلمـــة، وبلغـــت عينـــة ) 111(، وتكونــت مـــن  2016/2017
معلمـة تـم   ) 14(معلمـا، و ) 29(، منهم ا ومعلمةمعلم) 43(الدراسة 

اختيـارهم بطريقـة قصـدية، مـن بـين المجموعـات التـي تلقـت تـدريبها          
 31إلــى نهايــة  2017أكتــوبر  1المباشــر فــي المركــز فــي الفتــرة مــن  

ــة خــالل تلــك      2017ديســمبر  ــارير دراســة الحال ــاموا بتســليم تق ، وق
التـي دخلـت   ويزيد عدد المعلمين المقيـدين فـي المجموعـات    . الفترة

فــي عينــة الدراســة علــى عــدد المعلمــات، وهــو مــا ســبب التبــاين فــي      
  . أعداد المعلمين والمعلمات في عينة الدراسة

  الدراسة دواتأ

 استمارة تحليل محتوى تقرير دراسة الحالة -1

 اإلنتاجيـة  مسـتوى  حسـاب غـرض  صـممها الباحثـان ب  اسـتمارة  
تــم تقســيم االســتمارة بحســب مبــادئ      . اكميــ  للمعرفــة  التشــاركية

التصميم المعيارية األربعـة لمنحـى الـتعلم الثالثـي، وتحتـوي المبـادئ       
تـم  . على عبارات، وتوصيف يحدد المستوى الكمي لتحقق كـل عبـارة  

ــة المتخصصـــة فـــي    ــتعانة باألدبيـــات التربويـ تصـــميم االســـتمارة باالسـ
ت المعرفيـة، وقـد   مجال اإلنتاجية التشـاركية للمعرفـة، وإنشـاء الكيانـا    

ــي وضــعتها دامســا وآخــرون    تــم  ــات الت  ,Damşa( االســتعانة بالفئ
Kirschner, Andriessen, Erkens & Sin, 2010(   لقيـاس

كمـا تـم الرجـوع    . مبدأ التكامل بين الوكالة الفردية والوكالة الجماعية
لقياس كل من مبـدأي؛   (Lai, 2013)الي إلى االستبانة التي أعدها 

 عمليات إنتاجية المعرفة طويلة األجل، والتكامل بين أشكال المعرفـة، 
ــي     ــتخدمها المـــدربون فـ ــتمارة التـــي يسـ ــتعانة باالسـ ــافة إلـــى االسـ إضـ

لتقيـيم تقـارير دراسـة الحالـة التـي       (MOE, ND)المركز التخصصي
تحفيـز التطـوير   معلمـو العلـوم المتـدربون، وخاصـة فـي مبـدأ       يقـدمها  

  .بداعواإل

. عبـارة ) 18(تتكون استمارة تحليل محتوى دراسة الحالـة مـن   
تقيس كل عبارة جانبا من جوانب تحقق مبادئ تصميم منحـى الـتعلم   
ــتوى       ــا مسـ ــي مجملهـ ــادئ فـ ــكل المبـ ــدة، وتشـ ــى حـ ــال علـ ــي، كـ الثالثـ
. اإلنتاجيـة التشـاركية للمعرفـة لــدى المعلـم المتلقـي للتـدريب المهنــي      

، وتوزعــت درجـــات  )3-1( ات لكـــل عبــارة مـــن وَتــراوح مـــدى الــدرج  
لتقدير الذي يضعه المحلل لمـدى تحقـق المسـتوى فـي     تبعًا ل عبارةال

  :يليتقرير دراسة الحالة كما 

  .اتدرجثالث ، ولها جيد -

  .متوسط، ولها درجتان -

  .ضعيف، ولها درجة واحدة -

ــادئ منحــى          ــدأ مــن مب ــم حســاب المتوســط الحســابي لكــل مب ت
التعلم الثالثي من العبارات المكونة لـه، السـتخراج مسـتوى اإلنتاجيـة     

ولتصـــنيف النتـــائج الخاصـــة . التشـــاركية للمعرفـــة لـــدى معلـــم العلـــوم 
طـرح   تـم بتحقق كل عبـارة، ومبـدأ مـن مبـادئ منحـى الـتعلم الثالثـي،        

األدنى، ثـم قسـمة الفـرق بـين الحـدين      الحد  للدرجة منالحد األعلى 
  :كما يأتي على عدد المستويات المطلوبة للتفسير

الحد األدنى=طول الفئة الحد األعلى
عدد المستويات

،  

 :ومن ثم تم حساب طول الفئة على النحو اآلتي
ퟑ ퟏ
ퟑ

= ퟎ.ퟔퟕ.  
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وألغراض الدراسة الحالية، وتسـهيًال للتفسـير فقـد تـم تحديـد      
  :التشاركية للمعرفة على النحو اآلتي مستوى اإلنتاجية

  مدى الدرجات  المستوى
  1.67إلى  1,00من   منخفض
  2.34 إلى 1.68من   متوسط
  3إلى  2.35  مرتفع

مبـادئ التصـميم المعياريـة    علـى   ستمارةرات االعباد توزعت قو
  :كما يليللمنحى الثالثي، األربعة 

ــة  - ــة الفرديــــة والجماعيــ ــه : التكامــــل بــــين الوكالــ ) 3(وعــــدد عباراتــ
  .عبارات

ــة األجــــل   - ــة طويلــ ــة المعرفــ ــات إنتاجيــ ــهوعــــدد : عمليــ ) 2( عباراتــ
  .عبارتان

  .عبارات) 3( عباراتهوعدد : بداعتحفيز التطوير واإل -

) 10( عباراتــهوعـدد  : تعزيـز التكامــل بـين مختلــف أشـكال المعرفــة    -
  .عبارات

علـى  اسـتمارة التحليـل بعرضـها    محتوى وتم التحقق من صدق 
مـن األكـاديميين والخبـراء    ) 23(بلـغ عـددهم   ين صـ خصتعدد مـن الم 

للتحقـق  في أدبيات إنتاجية المعرفـة، والتنميـة المهنيـة للمعلـم، وذلـك      
، والتعبيـر  نتاجية التشاركية للمعرفةمن قدرتها على قياس مستوى اإل

بشكل مناسب عن كل مبدأ مـن مبـادئ تصـميم منحـى الـتعلم الثالثـي       
  . المعيارية

عمليـــة ترميـــز موثقـــة للقيـــام بإجـــراءات كمــا اتخـــذت الدراســـة  
وشـــملت . الحالـــةة وتحليـــل اســـتمارة تحليـــل محتـــوى تقـــارير دراســـ 

ــدة      ــو وحـ ــة هـ ــة الحالـ ــر دراسـ ــر تقريـ ــدة التحليـــل، واعتبـ ــار وحـ اختيـ
ــتخدمة ــز،  . التحليـــل المسـ ــة الترميـ ــا عمليـ ــرحلتين؛  أمـ ــى مـ فتمـــت علـ

بمـــدربين اثنــين مـــن المركـــز  المرحلــة األولـــى، وتــم فيهـــا االســتعانة    
التخصصي للتدريب المهني للمعلمـين، لهمـا الخبـرة ذاتهـا تقريبـا فـي       
التدريب في المركز، وقد تم اختيارهما للقيام بعمليـة الترميـز ألنهمـا    

وعمـل  . على ألفة بآلية وضع الدرجات الخاصة بتقـارير دراسـة الحالـة   
للقيـام بعمليـات    كل منهما بشـكل مسـتقل، إضـافة إلـى الباحثـة األولـى      

وقـد  ، ترميز لمجموعة مكونة من تقارير دراسـة ثالثـة حـاالت مختلفـة    
استفاد الباحثـان مـن هـذا التقيـيم فـي تحديـد معـايير عامـة وإجرائيـة          

أما فـي المرحلـة الثانيـة، فقـام الباحـث      . لوضع الدرجات في االستمارة
رة فـي  بالتشارك مع باحثة أخـرى، علـى خبـ    الحالية في الدراسةالثاني 

ــل وترميــز         ــام بعمليــة تحلي ــة المهنيــة، للقي ــدريب المعلمــين، والتنمي ت
وتم ذلك على خطوات؛ بدأت بإجراء مناقشة معمقـة لجميـع   . متوازية

ومناقشـة آليـة   عبارات مبادئ تصميم منحى التعلم الثالثـي المعياريـة،   
وضــع الــدرجات بشــكل مبــدئي، بعــد ذلــك تــم تطبيــق اآلليــة المبدئيــة     

ــى والباحثــة الموازيــة المشــاركة فــي     بشــكل مســتقل مــن الباحثــة األول
ومن ثم إجراء  عملية الترميز، وذلك على خمسة تقارير دراسة حالة،

وللتحقـــق مـــن التوافـــق بـــين  .مناقشــة أخـــرى أكثـــر تعمقـــا وتفصــيال  
ــل كــوهين كابــا          ــم اســتخدام معام ــز الــذي وضــعه المحلــالن، ت الترمي

Cohen’s Kappa (k).      كما تم اسـتخدم اختبـار هولسـتي للتحقـق
نتيجــة اســـتخدامهما فـــي  ) 1(ويمثـــل الجـــدول . مــن صـــدق الترميــز  

  .عملية الترميز قبل االتفاق وبعده

  معامل كوهين كابا للتوافق بين الحاالت، واختبار هولستي للتحقق من صدق الترميز: )1(جدول 
 معامل هولستي البعدي  معامل هولستي القبلي  معامل كابا البعدي  معامل كابا القبلي  المحلل

  0.84  0.28 0.70  0.21  الثاني×  األول
        

ــين الجـــدول   ــين بعـــد      ) 1(يبـ ــال بـــين المحللـ ــود اتفـــاق عـ وجـ
المناقشــات المعمقـــة والتفصــيلية لعبـــارات االســتمارة وتقـــدير وضـــع    

كمــا تـم التحقــق مــن  . الـدرجات، ممــا يعـد مناســبا ألغــراض الدراسـة   
الحالـة التـي تـم     ةعلى عينة من تقارير دراس هاخالل تطبيقمن الثبات 

وال  ،ملتحقة بالمركز التخصصي تدريبية أخرى ةإعدادها من مجموع
وقـد   .بلـغ عـددها سـتة تقـارير دراسـة حالـة       تشارك في عينة الدراسة

ــات االتســاق        ــات االســتمارة عــن طريــق حســاب ثب تــم التحقــق مــن ثب
وقد بلغـت قيمـة معامـل ألفـا      ،الداخلي باستخدام معادلة ألفا كرونباخ

  ). 0.79(كرونباخ 

  مادة  /استمارة زيارة اشرافية لمعلم مجال -2

عبارة، ذات تدريج خماسي تقيس ) 16(استمارة مكونة من 
وزارة التربية (األداء التدريسي للمعلم في موقف صفي واحد 

، وتم رصد استمارات الزيارات اإلشرافية لمعلمي )2012والتعليم، 
، 2016/2017العلوم المشاركين في الدراسة، خالل العام الدراسي 

استمارة، بمعدل ) 263(م تحليلها وبلغ عدد االستمارات التي ت

مجموعة من من حوالي ست زيارات صفية لكل معلم، تمت تعبئتها 
ولين عن تقييم معلم العلوم، وهم المشرف التربوي، ومدير ؤالمس

  .المدرسة ومساعده

  اإلجراءات

وهـو مـنهج   منهج البحث الوصفي التحليلـي،  الدراسة استخدمت 
 ،إجراء عمليات تقصي معمـق وواسـع النطـاق للظـاهرة التربويـة      يتيح

تيح للباحث التعامل مـع تلـك   بها بما ي صلةوالربط بين المتغيرات المت
ــا  الظــاهرة، وي ــا أشــمل له ــة اســتيعاب ال  و .قــدم فهم ــاننظــرا ألهمي  كي

ــاره جـــزء  ــة، فقـــد عملـــت   ةتنميـــالمـــن  االمعرفـــي للمعلـــم باعتبـ المهنيـ
تصـميم  بقنية تحليل المحتوى الكمي، وذلـك  استخدام تالدراسة على 

د يـ حدتحليل محتوى تقارير دراسة الحالة يـتم مـن خاللهـا ت    استمارة
مستوى اإلنتاجية التشـاركية للمعرفـة لـدى معلمـي العلـوم الملتحقـين       

ومستوى تحقـق كـل مبـدأ مـن     ، "خبراء العلوم"برنامج بالتدريب في 
  .ثالثيمبادئ التصميم المعيارية لمنحى التعلم ال

 



  الحجرية وأمبوسعيدي
  

 283

  :ومرت الدراسة بالخطوات اآلتية لتحقيق أهدافها

: القســم األول: تقسـيم مبــادئ منحـى الــتعلم الثالثـي إلــى قسـمين     -1
تنظيم األنشطة والفعاليات حـول موضـوعات أو   "ويضم المبدأ األول 

ــتركة ــياء مشـ ــادس  "أشـ ــدأ السـ ــوير  "، والمبـ ــة لتطـ ــوفير أدوات مرنـ تـ
ــادئ المحكيــة، واســتخدمت    ،"الكيانــات والخبــرات وأطلــق عليهــا المب

لتحديد إمكانية تطبيق استمارة تحليل محتوى تقـارير دراسـة الحالـة    
ــذين لــم          ــدربين ال ــوم المت ــم اســتبعاد معلمــي العل ــث ت ــه، حي ــن عدم م
ــي      ــورة ملـــف إلكترونـ ــي صـ ــة فـ ــة الحالـ ــارير دراسـ ــليم تقـ ــوا بتسـ يقومـ

دئ المعياريــة، أمــا القســم الثــاني مــن المبــادئ، فهــي المبــا  . محوســب
ــاني   ــدأ الثـــ ــملت المبـــ ــة    "وشـــ ــة الفرديـــ ــين الوكالـــ ــل بـــ ــم التكامـــ دعـــ

تعزيز عمليـات إنتاجيـة المعرفـة طويلـة     "، والمبدأ الثالث "والجماعية
، والمبدأ الخامس "تحفيز التطوير واإلبداع"، والمبدأ الرابع "األجل

ــة    " ــل بــين أشــكال المعرف ــز التكام ، واســتخدمت هــذه المبــادئ   "تعزي
ــدير ــوم      لتقـ ــم العلـ ــدى معلـ ــة لـ ــاركية للمعرفـ ــة التشـ ــتوى اإلنتاجيـ مسـ
  .المتدرب

تطبيق استمارة تحليل المحتـوى علـى دراسـة الحالـة التـي قـدمها        -2
من العـام   ثانيالفصل الكل معلم علوم مشارك في الدراسة، وذلك في 

  .م 2017/2018الدراسي 

جـــرى تصـــنيف معلمـــي العلـــوم المشـــاركين فـــي الدراســـة تبعـــا          -3
ــة بحســب        للمتوســط الحســابي لمســتوى اإلنتاجيــة التشــاركية للمعرف

، إلـــــى 1.89الـــــذي نـــــاظره متوســـــط حســـــابي  .50قيمـــــة المئـــــين 
وهم الذين ) مرتفعو اإلنتاجية التشاركية للمعرفة(مجموعتين؛ األولى 

، وبلـــغ 1.90حصــلوا علــى متوســط حســـابي يســاوي أو أعلــى مــن       
ــ. معلمـــا ومعلمـــة) 19(عـــددهم  ــا المجموعـ ــو (ة األخـــرى أمـ منخفضـ

ــة  ــاركية للمعرفـ ــة التشـ ــط   ) اإلنتاجيـ ــلوا علـــى متوسـ ــم الـــذين حصـ وهـ
ــل مــــن   ــغ عــــددهم  1.89حســــابي يســــاوي أو أقــ ــا ) 24(وبلــ معلمــ

  . ومعلمة

ــوالي    -4 ــى التــ ــاري علــ ــراف المعيــ ــابي واالنحــ ــغ المتوســــط الحســ بلــ
ــة    ــاركية للمعرفـــ ــة التشـــ ــتوى مرتفعـــــي اإلنتاجيـــ  0.25و 2.30لمســـ

ــابي و  ــط الحســ ــتوى منخفضــــي    والمتوســ ــاري لمســ ــراف المعيــ االنحــ
وبلغـــت  .0.30و 1.80اإلنتاجيـــة التشـــاركية للمعرفـــة علـــى التـــوالي  

ــين مســـتقلتين، " ت"قيمـــة  ــة ذات  7.26المحســـوبة لعينتـ وهـــي قيمـ

ممــا يشــير إلــى وجــود  ،)α=0.001(داللـة إحصــائية عنــد مســتوى  
ضي مرتفعي اإلنتاجية التشاركية، ومنخف(فروق دالة بين المجموعتين 

ــة التشــاركية  ــع فــي الوقــت      )اإلنتاجي ــى مشــروعية التصــنيف المتب ، وإل
  .ذاته

جـــرى تصـــنيف معلمـــي العلـــوم المشـــاركين فـــي الدراســـة تبعـــا          -5
للمتوســط الحســابي لــألداء التدريســي لمعلــم العلــوم المســتخرج مــن   
مجموع بنود استمارة الزيارة اإلشرافية الصفية التي تم تحريرها لهم 

مرتفعـي  (إلى مجموعتين؛ األولى  2016/2017اسي خالل العام الدر
وهم الذين حصلوا على متوسـط أعلـى مـن المئـين     ) األداء التدريسي

، وقـد  4.31الذي ناظره متوسـط حسـابي يسـاوي أو أعلـى مـن       50
) متـدني األداء التدريسـي  (معلما ومعلمة، والـدنيا  ) 18(بلغ عددهم 

 4.30أقـل مـن    وهم الذين حصلوا على متوسط حسـابي يسـاوي أو  
  ). 22(وبلغ عددهم 

ــوالي    -6 ــى التــ ــاري علــ ــراف المعيــ ــابي واالنحــ ــغ المتوســــط الحســ بلــ
، والمتوسط الحسابي 0.14و 4.5لدرجات مرتفعي األداء التدريسي 

واالنحراف المعياري على التوالي لدرجات منخفضي األداء التدريسي 
ــة . 0.26و 4.0 ــتقلتين، " ت"وبلغــــت قيمــ ــين مســ  المحســــوبة لعينتــ

 ،)α=0.001(وهـي قيمـة ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى        7.26
مرتفعــي األداء (ممـا يشــير إلـى وجــود فـروق دالــة بـين المجمــوعتين     

، وإلــى مشــروعية التصــنيف )التدريســي، ومنخفضــي األداء التدريســي
  .المتبع في الوقت ذاته

  ومناقشتها نتائج الدراسة

مسـتوى اإلنتاجيـة    وتحديـد  األول الدراسـة  سـؤال  عـن  لإلجابـة 
خبــراء "التشــاركية للمعرفــة لــدى معلمــي العلــوم الملتحقــين ببرنــامج   

للتدريب المهني للمعلمين فـي سـلطنة    في المركز التخصصي "العلوم
اسـتمارة تحليــل محتــوى  البيانــات المـأخوذة مــن   تحليــل تــم ،عمـان 

، باســتخراج المتوســطات المعــدة لهــذا الغــرضتقــارير دراســة الحالــة 
ة، واالنحرافــــــات المعياريـــــة، وترتيــــــب مبـــــادئ وعبــــــارات   الحســـــابي 

النتـائج  ) 2(االستمارة، والمستوى الذي تنتمي إليه، ويبـين الجـدول   
   .التي تم استخراجها

  استمارة تحليل المحتوىوترتيب ومستوى مبادئ وعبارات واالنحرافات المعيارية  ةالحسابي اتالمتوسط: )2( جدول   

  المتوسط الحسابي  ستمارةاالوعبارات  مبادئ  م
االنحراف 
  المعياري

  المستوى  الترتيب

  متوسط  1  0.50  2,04  بداعتحفيز التطوير واإل  

  متوسط  2  0.50  1,91  أشكال المعرفة  

  متوسط  3  0.58  1,86  المعرفة طويلة األجل  

  متوسط  4  0.54  1,73  المعرفية الوكالة  

  متوسط  -  0.46  1,89  مستوى اإلنتاجية التشاركية للمعرفة  
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  المتوسط الحسابي  ستمارةاالوعبارات  مبادئ  م
االنحراف 
  المعياري

  المستوى  الترتيب

  الحالة ةعبارات استمارة تحليل محتوى تقارير دراس

  متوسط  15  0.70  1.74  إثارة الوعي  الوكالة المعرفية  1

  متوسط  14  0.62  1.76  إيجاد فهم مشترك  2

  متوسط  17  0.75  1.69  توليد عمل تشاركي  3

  متوسط  8  0.75  1.86  واقعية المشكلة  المعرفة طويلة األجل  4
  متوسط  8  0.75  1.86  حلول مستدامة  5

  متوسط  4  0.76  2.05  تقييم الممارسة  داعبتحفيز التطوير واإل  6

  متوسط  2  0.72  2.19  التفكير النقدي  7

  متوسط  11  0.59  1.88  تطبيق حلول مبتكرة  8

  متوسط  4  0.76  2.05  معلومات ذات صلة  أشكال المعرفة  9

  منخفض  18  0.63  1.55  الدراسة مصطلحات  10

  متوسط  8  0.75  1.86  مصادر المعلومات  11

  متوسط  15  0.59  1.74  صناعة أنماط جديدة  12

  متوسط  1  0.72  2.21  تحديد هدف الدراسة  13

  متوسط  12  0.86  1.81  أدلة وجود المشكلة  14

  متوسط  3  0.58  2.10  الدراسة منهجية  15

  متوسط  4  0.66  2.05  أدوات القياس  16

  متوسط  13  0.75  1.79  تحليل البيانات  17

  متوسط  7  0.87  1.93  تفسير النتائج  18
              

حصـل  " بـداع تحفيـز التطـوير واإل  "أن مبدأ ) 2(يبين الجدول 
وبمسـتوى متوسـط، يليـه     2.04على أعلى متوسط حسابي بلغ قدره 

بمســتوى متوســط فــي حـــين    " التكامــل بــين أشــكال المعرفــة    "مبــدأ  
ــة الفرديــة والجماعيــة    "حصــل مبــدأ   علــى أقــل   " التكامــل بــين الوكال

كمـا بلـغ المتوسـط    . متوسط حسابي، وهو أيضا يقع في فئـة متوسـط  
، وهــي %63و مــا يعــادل نســبة وهــ 1.89الحســابي الكلــي للمقيــاس 

قيمة تشير إلـى تحقـق يقـع بمسـتوى متوسـط، وهـو مسـتوى مناسـب         
يمكن قبوله، مع الحاجة إلى مزيد مـن الجهـد للوصـول لتحقـق مرتفـع      
لمبـادئ منحـى الـتعلم الثالثـي، ومـن ثـم اإلنتاجيـة التشـاركية للمعرفــة         

ي لدى معلمي العلوم في سلطنة عمان، وهذا يتفـق مـع دراسـة إلمـوك    
التي أظهـرت مسـتوى متوسـطا     (Ilomäki et al., 2017)وآخرون 

فـي تحقيــق مبــادئ منحــى الــتعلم الثالثـي لــدى معلمــين مســجلين فــي    
، التكامـل بـين أشـكال المعرفـة    برنامج للتنمية المهنية، وخاصة مبـادئ  

كمـا يتوافـق مـع مـا أظهرتـه      . التكامل بين الوكالة الفردية والجماعيةو
مـن   (Damşa & Ludvigsen, 2016) يكسنولودف دراسة دامسا

ــي      ــات فـ ــدمتها المجموعـ ــي قـ ــة التـ ــات المعرفيـ ــتوى الكيانـ ــاوت مسـ تفـ
  .الدراسة

علــى الترتيــب الثــاني، والعبــارة رقــم  ) 7(وحصــلت العبــارة رقــم  
ــدأ       ) 6( ــان ضـــمن مبـ ــأتي العبارتـ ــب الرابـــع، وتـ ــى الترتيـ تحفيـــز  "علـ

ــتوى الـــذي حصـــل علـــى المركـــز األول فـــي  " بـــداعالتطـــوير واإل مسـ
ــتعلم الثالثـــي   ــادئ منحـــى الـ ــين مبـ ــن بـ ــتوى . التحقـــق مـ ــاع مسـ وارتفـ

ــر النقــدي " ــة  "و" التفكي ــيم الممارســة المهني ــدور   " تقي جــاء نتيجــة ال
في التدريب على هاتين المهـارتين،  ) خبراء العلوم(الذي أداه برنامج 

ــات     ــل فـــي مجريـ ــة للتأمـ ــتمارات خاصـ ــدربين باسـ ــد المتـ وذلـــك بتزويـ
تيا، ووضع خطة التنمية المهنية الخاصة به بنـاء  الحصة، وتقويمها ذا

إضـافة إلـى وضـع البرنـامج معـايير محـددة لتقيـيم        . علـى هـذا التقـويم   
ــه التدريســي      ــي عمل ــر ف ــل والتفك ــم للتأم ويتوجــب أن . ممارســة المعل

كما ورد في " التفكير النقدي"يتضمن تقرير دراسة الحالة في عبارة 
(MOE, ND, 1):   

 لتقدم في نتائج الدراسة وأثرها على تطويرنعكاس االمناقشة "
مناقشـة تغييـر االتجاهـات فيمـا يخـص تخطـيط       ، وةمهنيـ الممارسات ال

ــدروس وتنفيــذها  ــع     ، وال ــار فهــم أعمــق للممارســات التدريســية م إظه
اإلجـراءات  ، والتوصـيات ، والـدروس المسـتفادة  ، وأمثلة لملف اإلنجاز
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ــب معل    ــل أغلـ ــراءات عمـ ــي إجـ ــي    وهـ ــاركين فـ ــوم المشـ ــي العلـ مـ
ــديهم،       ــك بإيضــاح جوانــب التطــور ل الدراســة علــى التوســع فيهــا، وذل
. والتغير في اتجاهاتهم، وسرد مبادرات تربوية نفذوها في مدارسـهم 

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصــلت إليــه مجموعــة دراســات نجــوين      
(Nguyen, 2009) ،روتجـرس و (Ruettgers, 2013)  وواديـل 

(Waddell, 2015)      ــة ــة المهني ــرامج التنمي ــى أن ب ــت عل ــي اتفق الت
وبينـت دراسـة   . الحديثة تكسب المعلمين القدرة على التفكيـر النقـدي  

أهميـة بـرامج التنميـة     (Ilomäki, et al., 2017)إلمـوكي وآخـرون   
ــدأ     ــة فــي تعزيــز تحقــق مب ــز التطــوير واإل "المهني ــان "بــداعتحفي ، وك

ارير دراسـة الحالـة دور فــي   لوضـع معـايير واضــحة ومحـددة لبنـود تقــ    
تحقق هذا المبدأ، من مبادئ التعلم الثالثي، وهو إجراء تم اإلشـارة  

التـي تـم    (Kangas et al., 2013)إليه في دراسة كانجاز وآخرون 
توجيـه الطلبــة فيهـا نحــو إنشــاء كيـان معرفــي محـدد، وكــذلك وجهــت      

المتـدربين فـي دراسـتها نحـو بنـاء خططـا        (Hayes, 2014)هـايس  
  .محددة المواصفات

علــى الترتيـــب  " التكامــل بـــين أشــكال المعرفـــة  "وحصــل مبـــدأ  
فـي  " تحديـد هـدف الدراسـة وسـؤالها    ) "13(الثاني وجاءت العبـارة  

المركز األول في تحقق اإلنتاجية التشاركية للمعرفـة، وجـاءت العبـارة    
ــحة    ) "15( ــة واضـ ــة علميـ ــق منهجيـ ــاء وفـ ــب  " االستقصـ ــى الترتيـ علـ

تــم قياســها ) 13(الثالــث، وفــي تفســير هــذا التقــدم، نجــد أن العبــارة  
بوجود سؤال بحثي بـه متغيـر مسـتقل تـتم معالجتـه بطريقـة واضـحة،        
ومتغير تابع قابل للقياس، مـع توضـيح اتجـاه العالقـة بـين المتغيـرين،       

 بالرجوع لتقارير دراسات الحالة، نجد أن الموضوعات التي تناولتهاو
اتخذت صورا نمطيـة شـائعة فـي اختيـار متغيـرات الدراسـة، وبتحليـل        

ــا   ــة، نجــــد أن غالبيتهــ ــرا 35(بســــيط للموضــــوعات المطروحــ ) تقريــ
كمتغيـر مســتقل  " عمـل المجموعــات "أو " التعلـيم التعــاوني "درسـت  

وهــي فــي غالبيتهــا اســتراتيجيات تدريســية تــم تــدريب    (فــي الدراســة 
ــاء  ــي أثنـ ــتخدامها فـ ــر المعلمـــين علـــى اسـ وتـــوزع ). التـــدريب المباشـ

ــابع بــين مفهــومين اثنــين همــا؛ التحصــيل الدراســي      ) 24(المتغيــر الت
تقريـرا، لــذا جــاءت صـياغة ســؤال الدراســة   ) 16(تقريـرا، والدافعيــة  

فـي حـين   . صحيحة في أغلـب دراسـات الحالـة التـي قـدمها المتـدربون      
 فشلت خمسة تقارير فقط في تحديد هدف الدراسـة وصـياغة عنـوان   

ــا  ــحيح لهـ ــى خـــالف       . صـ ــرات محـــددة علـ ــز علـــى متغيـ ويـــأتي التركيـ
الدراســات التــي يبــادر المعلمـــون بتقــديمها للمشــاركة فــي ملتقيـــات       
تنظم لهذا الغرض، التـي تتنـوع موضـوعاتها والمجـاالت التـي تناولهـا       

-Al-Husseini, Al( الحسـيني والغتــامي والحجــري والبوســعيدي 
Ghattami, Al-Hajri, & Al-Busaidi, 2018(. مـا العبـارة   أ

ــالالتــــي ) 15( ــاس بــ ــر م اتزتقــ ــا  التقريــ ــة وفقــ ــة الحالــ ــة دراســ منهجيــ
ــدريبي    ــامج الت ــذي اقترحــه البرن ــة   للتسلســل ال ــزم بهــا أغلبي ، وقــد الت

درجــة مناســـبة مـــن   المشــاركين فـــي الدراســة، وقـــدموا تقــارير علـــى   
وهــذا يتفــق مــع مــا أبرزتــه دراســة الحســيني         .التسلســل والوضــوح 

ــن     (Al-Husseini et al., 2018) وآخــرون ــة م مــن وجــود فئ
المعلمين في السلطنة لديهم قدرات واسعة على الكتابـة العلميـة، فـي    

   .مجاالت تربوية متنوعة

ــارة    و ــلت العبـ ــد حصـ ــرى، فقـ ــة أخـ ــن جهـ ــي   )10(مـ ــي تنتمـ التـ
على الترتيب األخير في " التكامل بين أشكال المعرفة"بدورها لمبدأ 

ــاركية للمعرفـــة، مؤشـــرات تحقـــق اإلنتاج ــاس  يـــة التشـ وهـــي عبـــارة تقـ
ــة   بت ــة بطريقـ ــواردة فـــي عنـــوان الدراسـ ــع المصـــطلحات الـ عريـــف جميـ

ــق هــذا المؤشــر، إال أن عــدم        ــة، ورغــم بســاطة تحقي صــحيحة ودقيق
التأكيد عليه ضمن متطلبـات البرنـامج التـدريبي جعـل العبـارة تحصـل       

قـع فـي ذات   التـي ت -) 12(العبـارة  وجـاءت  . على هذه الرتبة المتدنيـة 
م اســتخدفــي المرتبــة قبــل األخيــرة، وتوصــف العبــارة بأنهــا ا    -المبــدأ

القــدرة علـــى  أشــكال ورســوم بيانيــة لعــرض المعلومــات والبيانــات، و      
طريقة موضوعية ولغة واضحة، خبرات المهنية بالتعبير عن األفكار وال

دامسـا   وهذا يتفق مع دراسة. ا على مرتبة منخفضةفقد حصلت أيض
التــي حقـــق   (Damşa & Ludvigsen, 2016) ولودفيكســن 

المتدربون خاللها مستويات متدنية من القدرة على توضيح المفـاهيم  
إلمــوكي وتــرى . األساســية للدراســة وتعميــق المعرفــة والتوســع فيهــا  

ــدأ   (Ilomäki, et al, 2017)وزمالؤهــا  صــعوبة فــي تحقيــق مب
الغرفـة المدرسـية، وذلـك بسـبب      التكامل بين أشكال المعرفـة فـي بيئـة   

ــة       ــدم لطلبــ ــي تقــ ــية، التــ ــوعات المدرســ ــة للموضــ ــة التجريديــ الطبيعــ
  .المدارس

التكامــل بــين الوكالــة  "النخفــاض النســبي فــي تحقــق مبــدأ  اأمــا 
فهو ظاهرة أشارت إليها مجموعة مـن الدراسـات   " الفردية والجماعية

 -ربرتسون الحديثة على الممارسات المهنية للمعلمين كما في دراسة
ــرول ــل   (Robertson-Grewal, 2010) جــ ــحت ميــ التــــي أوضــ

المعلمين للعمل بشكل فردي، وعدم سعيهم للتعاون فيما بينهم لحل 
ــي      ــة التـ ــي ذات النتيجـ ــي التـــدريس، وهـ ــواجههم فـ ــي تـ المشـــكالت التـ

بـأن بـرامج التنميـة     (Ruettgers, 2013)أوضحتها دراسة روديجز 
المهنية الحديثة ال تزال غير قادرة على تطوير مهارات المعلمـين فـي   

  .التعاون وتشارك الوعي بالمشكالت التي تواجههم

ــة   ــاني للدراسـ ــؤال الثـ ــن السـ ــة عـ ــتوى  " ولإلجابـ ــؤثر مسـ ــل يـ هـ
اإلنتاجية التشاركية للمعرفة وفقا لمنحى الـتعلم الثالثـي لـدى معلمـي     

ــي األداء  ــوم فـ ــة     العلـ ــتوى اإلنتاجيـ ــيم مسـ ــم تقسـ ــم؟ تـ ــي لهـ التدريسـ
التشــاركية للمعرفــة لــدى معلمــي العلــوم إلــى مجمــوعتين، المجموعــة    
ــديها       ــة لـ ــة الحالـ ــارير دراسـ ــزت تقـ ــي تميـ ــة التـ ــم المجموعـ ــى هـ األولـ
بمستوى مرتفع من اإلنتاجية التشـاركية للمعرفـة، والمجموعـة الثانيـة     

ــة هــذا المســتوى    ، وفيمــا يلــي أعــداد  لــم تحقــق تقــارير دراســة الحال
ــل       ــي كــ ــاري فــ ــراف المعيــ ــابي واالنحــ ــط الحســ ــين، والمتوســ المعلمــ

  .مجموعة
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    المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمستوى األداء التدريسي لمعلمي العلوم مقسما بحسب مستوى اإلنتاجية  : )3(جدول              
  التشاركية للمعرفة       

مستوى األداء 
  التدريسي

  )22= ن (منخفضو اإلنتاجية   )19= ن (مرتفعو اإلنتاجية 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي

4.36 0.286  4.15  0.331  
          

ــتوى األداء  ) 3(يـــبن الجـــدول  ارتفاعـــا ملحوظـــا لمتوســـط مسـ
التدريسي لدى معلمي العلوم الذين استطاعوا تحقيق مستوى أعلـى  

ــة هــذه الفــروق   . مــن اإلنتاجيــة التشــاركية للمعرفــة  وللتحقــق مــن دالل
الظاهرة بين مجموعتي معلمي العلوم في مسـتوى أدائهـم التدريسـي،    

ــا    ــل التبـ ــار تحليـ ــتخدام اختبـ ــم اسـ ــادي تـ  One Way)ين األحـ

ANOVA)      ،ــة ــدالي للعينـ ــع االعتـ ــن التوزيـ ــق مـ ــد التحقـ ــك بعـ ، وذلـ
ــتقاللية المجموعـــات، وتجانســـها   ــين الجـــدول  . واسـ نتيجـــة  ) 4(ويبـ

   .اختبار تحليل التباين األحادي

  اإلنتاجية التشاركية للمعرفة على األداء التدريسيتحليل التباين األحادي لمعرفة تأثير مستوى : )4(جدول 
  الداللة اإلحصائية  ف  متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين
  0.445  1  0.445  بين المجموعات

4.59  0.038*  
  0.097  39  3.78  داخل المجموعات

 0.05دال احصائيا عند مستوى *               

ــ ــدول ييبـــ ــود ) 4(ن الجـــ ــرق بـــــين    وجـــ ــائية للفـــ داللـــــة إحصـــ
المتوســطين الحســابيين لفئتــي معلمــي العلــوم فــي األداء التدريســي،     
ــى مــن اإلنتاجيــة التشــاركية،        لصــالح المعلمــين ذوي المســتوى األعل
وهـو مـا يبــين أن ارتفـاع مسـتوى اإلنتاجيــة التشـاركية للمعرفـة يزيــد       

 دراســةمــع هــذه النتيجــة  وتتفــق. مــن األداء التدريســي لمعلــم العلــوم
ــي  (Damşa & Ludvigsen, 2016) دامســا ولودفيكســن  الت

أكــدت العالقــة بــين إنشــاء الكيانــات المعرفيــة، وقــدرتها علــى تطــوير    
 & Chana)لســتب اكمــا تتفــق مــع دراســة شــانا و  . أداء المعلــم

Aalstb, 2006)      التي بينت ارتفـاع األداء التدريسـي بفعـل ممارسـة
ة للمعرفــة، وتعــزز مــا أوضـــحته    المعلــم ألنشــطة اإلنتاجيــة التشـــاركي   

ــة وجــود أنشــطة     (Saunders, 2014)ســاندرز دراســة  ــن أهمي م
معـززة لإلنتاجيـة التشـاركية للمعرفيـة فـي بـرامج التنميـة المهنيـة لرفـع          

 .األداء التدريسي للمعلم

مبـادئ  مـا   "أسـئلة الدراسـة   مـن   لـث ولإلجابة عن السـؤال الثا  
ــي التــــي  ــي العلــــوم مرتفعــــي األداء   منحــــى الــــتعلم الثالثــ ُتميــــز معلمــ

 تــــم التدريســـي عــــن المعلمــــين ذوي األداء التدريســــي المــــنخفض؟ 
ــوم لمعلمــي  التدريســي األداء مســتوى  تقســيم  مجمــوعتين؛  إلــى  العل

ــذين المعلمــون وهــم ،رتفــعمال تدريســيالداء مجموعــة األ  حصــلوا ال
 اســـتمارات فــي  4.30 ويبلــغ المئــين الثـــاني  مــن   أكبـــر متوســط  علــى 

وهـم الـذين    نخفض،مالتدريسي الداء مجموعة األو الصفية، الزيارات
وفـي سـبيل تحديـد    . 4.30 يساوي أو أقل منحصلوا على متوسط 

مبادئ منحى التعلم الثالثـي التـي تميـز معلمـي العلـوم مرتفعـي األداء       
ــم     ــنخفض تـ ــي المـ ــن ذوي األداء التدريسـ ــرانهم مـ ــن أقـ التدريســـي عـ

حـراف المعيـاري لمجمـوعتي معلمـي     حساب المتوسـط الحسـابي واالن  
العلـوم فــي مبـادئ وعبــارات اسـتمارة تحليــل تقـارير دراســات الحالــة،      

  ).5(كما يبينها الجدول 

  المتوسطات الحسابية والفرق بينها واالنحرافات المعيارية مقسمة بحسب مستويي األداء التدريسي : )5(جدول 

  
عبارات مبادئ تصميم منحى 

  التعلم الثالثي

فرق المتوسط   منخفضو األداء  مرتفعو األداء
الحسابي 
  للمجموعتين

  المتوسط
االنحراف 
  المعياري

  المتوسط
االنحراف 
  المعياري

  0.65  0.60  1.40  0.71  2.05  إثارة الوعي  1
  0.30  0.59  1.65  0.62  1.95  إيجاد فهم مشترك  2
  0.19  0.67  1.65  0.83  1.84  توليد عمل تشاركي  3
  0.51  0.72  1.60  0.66  2.11  واقعية المشكلة  4
  0.30  0.73  1.75  0.78  2.05  حلول مستدامة  5
  0.26  0.67  1.90  0.83  2.16  تقييم الممارسة  6
  0.37  0.79  2.00  0.68  2.37  التفكير النقدي  7
  0.40  0.59  1.65  0.41  2.05  ةتطبيق حلول مبتكر  8
  0.41  0.59  1.85  0.65  2.26  معلومات ذات صلة  9
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عبارات مبادئ تصميم منحى 

  التعلم الثالثي

فرق المتوسط   منخفضو األداء  مرتفعو األداء
الحسابي 
  للمجموعتين

  المتوسط
االنحراف 
  المعياري

  المتوسط
االنحراف 
  المعياري

  0.12-  0.79  1.65  0.70  1.53  الدراسة مصطلحات  10

  0.25  0.61  1.75  0.75  2.00  مصادر المعلومات  11
  0.45  0.76  1.50  0.41  1.95  صناعة أنماط جديدة  12
  0.37  0.61  2.05  0.90  2.42  الدراسةتحديد هدف   13
  0.09  0.76  1.75  0.46  1.84  وجود المشكلةأدلة   14
  0.06  0.85  2.05  0.56  2.11  الدراسة منهجية  15
  0.41  0.67  1.85  0.74  2.26  قياسالأدوات   16
  0.24  0.75  1.65  0.74  1.89  ل البياناتيحلت  17
  0.41  0.79  1.75  0.90  2.16  ر النتائجيفست  18

              

ــدول   ــين الجـــ ــم  ) 5(يبـــ ــارة رقـــ ــوعي  ) "1(أن العبـــ ــارة الـــ  إثـــ
حصــــلت علــــى أعلــــى فــــرق فــــي المتوســــط  " بالمشـــكلة، ومســــبباتها 

ــوم، وبلــغ قــدره        ، تلتهــا  0.65الحســابي بــين مجمــوعتي معلمــي العل
ــغ " واقعيـــة المشـــكلة، وطـــرق معالجتهـــا" )4(العبـــارة رقـــم  بفـــرق بلـ

" صـناعة أنمــاط جديـدة مــن المعرفــة  ) "12(، وحصـلت عبــارة  0.51
ــين متوســـطي   ــرق بـ مجمـــوعتي معلمـــي  علـــى الترتيـــب الثالـــث فـــي الفـ

ــوم ــطات     . العلـ ــي المتوسـ ــح فـ ــاع واضـ ــى ارتفـ ــدول إلـ ــير الجـ ــا يشـ كمـ
ــتعلم       ــادئ تصــميم منحــى ال ــارات التــي تمثــل مب ــع العب الحســابية لجمي

ــوم مرتفعــي األداء التدريســي،      الثالثــي، لصــالح مجموعــة معلمــي العل
  ".التعريف بمصطلحات الدراسة) "10(ماعد العبارة رقم 

الفـروق بـين المتوسـطات الحسـابية فـي      وللتحقق مما إذا كانت 
مبادئ منحى التعلم الثالثي تميز مجموعتي معلمي العلوم فـي أدائهـم   
التدريســي، تــم اســتخراج نتــائج التحليــل التمييــزي الســتمارة تحليــل    

) 6(ويبــين الجــدول . محتــوى مســتوى اإلنتاجيــة التشــاركية للمعرفــة 
ــارات اســتمار    ــائج التحليــل التمييــزي لعب ة تحليــل محتــوى  ملخصــا لنت

  .لها دالة إحصائيا) ف(تقارير دراسة الحالة التي كانت قيمة 

  والداللة اإلحصائية لنتائج التحليل التمييزي" ف"قيمة وليكس لمبدا، وقيمة : )6(جدول 

  لمبداقيمة وليكس   العبارة  المبدأ
قيمة 

  "ف"
الداللة 
  االحصائية

  0.001  9.75  0.791  إثارة الوعي  المعرفيةالوكالة 
  0.01  7.25 0.836  أنماط جديدة من المعرفة  لمعرفةاالتكامل بين أشكال 

  0.03  5.08  0.879  االستقاللية والمبادرة  تحفيز التطوير واالبداع
  0.03  4.95  0.882  واقعية المشكلة ومعالجتها  المعرفة طويلة األجل

  المعرفة أشكال التكامل بين
  0.05  4.32  0.895  معلومات علمية ذات صلة

  0.05  4.32  0.895 مناسبةاستخدام أدوات قياس 
          

أن ســـت عبــــارات مـــن اســـتمارة التحليــــل    ) 6(يبـــين الجـــدول   
ــة  ) 18(ال ــت قيمـ ــائية،   ) ف(كانـ ــة إحصـ ــا ذات داللـ ــارات  لهـ ــي عبـ وهـ

توزعت بين مبادئ التصميم األربعة المعيارية لمنحـى الـتعلم الثالثـي،    
تعزيــز التكامــل بــين أشـــكال    (حيــث تنتمــي ثــالث عبــارات إلـــى مبــدأ      

ــة ــختا"، وهـــي )المعرفـ ــلة يـ ــة ذات صـ ــات علميـ ــناعة "، و"ار معلومـ صـ
القـدرة علـى اسـتخدام أدوات قيـاس     "، و"أنماط جديـدة مـن المعرفـة   

ــر  ــةتالئــــم المتغيــ ــة  ". التــــابع للدراســ ــرات اإلنتاجيــ ــن بــــين مؤشــ ومــ
التشاركية للمعرفة التي تميز معلمي العلوم مرتفعـي األداء التدريسـي   

ــادرة لتطبيــق حلــول      " عبــارة االســتقاللية فــي تعــرف المشــكلة، والمب
ــرة لمعالجتهــــا  ــى مبــــدأ     ".مبتكــ تحفيــــز التطــــوير   "التــــي تنتمــــي إلــ

واقعيــة المشــكلة، وطــرق "ومــن المؤشــرات أيضــا عبــارة ". بــداعواإل

ــة  "التــي تنتمــي إلــى مبــدأ  " معالجتهــا عمليــات إنتاجيــة المعرفــة طويل
هــي " ف"غيـر أن العبـارة التـي حصــلت علـى أعلـى قيمـة ل       ". األجـل 

التكامل  "وهي تنتمي إلى مبدأ  "بالمشكلة القدرة على إثارة الوعي"
  ".بين الوكالة الفردية والجماعية

ــميم منحـــى    ــن مبـــادئ تصـ ــدا عـ ــات أكثـــر تحديـ ولتـــوفير معلومـ
ــع لــدى       ــاألداء التدريســي المرتف ــؤ ب ــتعلم الثالثــي التــي يمكنهــا التنب ال
ــل     ــل التمييــــزي متعــــدد المراحــ ــراء التحليــ ــم إجــ ــوم، تــ ــي العلــ معلمــ

(Stepwise Discriminant Analysis) .  7(ويعـرض الجـدول (
  .نتائج هذا التحليل
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  نتائج اختبار التحليل التمييزي متعدد المراحل: )7(جدول 

  مستوى الداللة  قيمة وليكس لمبدا  لتنبؤفي االعبارة الداخلة   رقم العبارة

  0.002  0.77  إثارة الوعي بالمشكلة ومسبباتها القدرة على  1
        

ــين الجــــدول   ــارة ) 7(يبــ ــوعي "أن عبــ ــارة الــ ــى إثــ  القــــدرة علــ
التكامـــل بـــين الوكالـــة الفرديـــة "ضـــمن مبـــدأ " ومســـبباتها بالمشـــكلة

ــة ــع    " والجماعيـ ــي المرتفـ ــاألداء التدريسـ ــؤ بـ ــتخدامها للتنبـ ــن اسـ يمكـ
في استمارة تحليل محتوى وتم توصيف هذه العبارة  .العلومعلمي لم

     :كما يلين يالباحثتم إعدادها من تقارير دراسة الحالة التي 

، ومـا نـتج   بدقـة  تعرف مواضع القصور في ممارساته المهنيـة ي"
المهنــي، مرفقـا ذلـك باتبــاع   القصـور مــن مشـكالت فـي أدائـه      اعـن هـذ  

تصـوير الحصـة   "لتحديـد مواضـع القصـور تلـك مثـل      سبل موضوعية 
 مـن   ذهايـ نفتـم ت بالفيديو، أو تحليل استمارات الزيارات الصفية التـي  

مشــرفون تربويــون وإداريــون ومعلمــون زمــالء، أو تحليــل اســتمارات  
  ".استطالع آراء الطلبة

إال أن قلة من المعلمين قـاموا باتبـاع هـذه اإلجـراءات، واكتفـى      
ء اللـــوم علـــى التعلـــيم التقليـــدي بشـــكل عـــام، دون أن  األكثريـــة بإلقـــا

يحمل نفسه مسئولية خاصة، بـل إن نسـبة ال بـأس بهـا مـن المعلمـين       
حمّلـت الطلبـة أو الظـروف الخارجيـة مسـئولية انخفـاض       % 14بلغت 

ويمكـن  . التحصيل الدراسي، أو تراجع مستوى الدافعيـة نحـو الـتعلم   
علــى التنبــؤ بـــاألداء   " ةإثــارة الــوعي بالمشــكل   "تفســير قــدرة عبــارة    

عــن  (Bandura, 1982)التدريســي للمعلــم بمــا أوضــحه بانــدورا  
الفعالية الذاتية لإلنسان، التـي أرجـع فيهـا نشـأة الفعاليـة الذاتيـة لـدى        
اإلنسان إلى مستوى الوكالة البشرية لديه، وقدرته على تكـوين وعـي   

نتيجـة  وتتفـق هـذه ال  . بالمسئولية التي يتحملهـا عـن حـدوث المشـكلة    
التـي بينـت أهميـة خلـق الـوعي       (Hayes, 2014)مـع دراسـة هـايس    

في إنجاز المتدربين للكيانات المعرفية التـي عملـوا عليهـا، كمـا تتفـق      
 (Damşa et al, 2010)مـع مـا ورد فـي دراسـة دامسـا وآخـرون       

التي أكدت فيها الصـلة بـين مسـتوى الـوعي بالمشـكلة وبـين مسـتوى        
التــي يتضــمنها الكيــان المعرفــي الــذي يــتم  وعمــق المعالجــة المعرفيــة 

  .إنتاجه

لقـد أوضـحت تقــارير دراسـة الحالــة التـي قــدمها معلمـو العلــوم      
األثر اإليجـابي للبرنـامج علـى    " خبراء العلوم"المشاركون في برنامج 

ــدوره فـــي األداء         ــر بـ ــو مـــا أثـ ــة، وهـ ــارات الكتابـــة العلميـ ــوير مهـ تطـ
اإلنتاجية التشاركية للمعرفـة علـى   وعملت ممارسة . التدريسي للمعلم

تغيير وجهة نظر الممارسين لها في العمليـة التعلميـة، وذلـك بتطـوير     
قــدراتهم علــى المراجعــة والتأمــل فــي ممارســاته العمليــة، وإخضــاعها   
للمراجعة والنقد، ومقارنتها باألدبيات التربوية، والدراسـات السـابقة،   

ــوم علـــى   ــم العلـ ــزز قـــدرة معلـ ــات تعـ ــة   وهـــي ممارسـ ــة العقليـ المحاكمـ
ــته المهنيــــة  وهــــذه الممارســــات فــــي مجملهــــا ممارســــات      . لممارســ

مستحدثة في برامج التنميـة المهنيـة فـي سـلطنة عمـان، بالمقارنـة مـع        
كمــا . (AL-Hajria, 2009) مــا ســبق وأظهرتــه دراســة الحجريــة  

عملت ممارسة اإلنتاجية التشاركية للمعرفـة علـى تطـوير القـدرة علـى      

ــف        ــو وصـ ــم نحـ ــه المعلـ ــك بتوجيـ ــة، وذلـ ــواع المعرفـ ــين أنـ ــل بـ التكامـ
ــل المعرفــة         ــى تحوي ــه بمــا عمــل عل ــة، وســرد خبرات ممارســاته المهني
الضمنية لديه إلى معرفـة صـريحة مكتوبـة، وطـور مـن مهـارات الكتابـة        
ــتعلم الــذاتي وتطــوير       العلميــة، بمــا رفــع مــن قدرتــه علــى البحــث، وال

قها فـي بيئـة عملـه، وهـو مـا يعمـل علـى        المعرفة التي يحتاج إلى تطبي
  . (Al-Husseini et al.,2018)توفر تنمية مهنية مستدامة لديه 

ــكلة،    ــارة الـــوعي بالمشـ ــى إثـ ــين علـ ــدرة المعلمـ إال أن تطـــوير قـ
وإدراكهم الواعي للمسـئولية التـي يتحملهـا كـل مـنهم بشـكل شخصـي        

الـذي   عن وجود المشكلة، وبالتالي المساهمة في حلها، وهو العامـل 
ويحتـاج  . ميز المعلـم المجيـد فـي أدائـه التدريسـي، ال يـزال محـدودا       

البرنامج التدريبي إلى إيجاد آليـات تعـزز الحـس بالمسـئولية المعرفيـة      
للمعلمين، وتعزز من تشاركهم مع زمالئـه فـي بنـاء مسـئولية تشـاركية      

 . عن تعليم العلوم في مدارسهم

  التوصيات

:عديد من التوصيات، منهاخلصت الدراسة الحالية إلى ال  

توصيات للقائمين على برامج التنمية المهنية لمعلمي العلوم في : أوال
  .المركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين

الحــرص علــى تحقــق مؤشــرات مبــادئ تصــميم المنحــى الثالثــي    -1
  .بشكل عام لدى معلمي العلوم

دراسـة   خلق بيئة تعليميـة يـتم فيهـا المناقشـة الجماعيـة لتقـارير       -2
الحالة التي أعدها المعلمون، ليتاح لكل مـنهم االسـتفادة مـن خبـرات     

  .بعضهم البعض، والتعرف على أفضل ممارساتهم المهنية

ــة       -3 ــاج أعمــال جماعي ــدريب بإنت ــين بالت ــف المعلمــين الملتحق تكلي
 .تشاركية مع زمالء لهم في مدارسهم التي يدرسون فيها

تعزيـز التكامــل بــين الوكالــة الفرديـة والجماعيــة، وخاصــة تعزيــز     -4
ــة،         ــوعي بمســببات المشــكلة المهني ــق ال ــى خل ــوم عل ــم العل ــدرة معل ق
ومســئوليته الفرديـــة كمعلــم عـــن التعامـــل معهــا وحلهـــا، ومســـئوليته     

 . التشاركية مع زمالئه المعلمين في إيجاد الحلول المناسبة لتجاوزها

  .ين عن تعليم العلومتوصيات للمسئول: ثانيا
تشــجيع معلــم العلــوم علــى ممارســة التأمــل فــي عملــه التربـــوي          -1

وضع خاصة توظيف منهجية دراسة الحالة، ووالكتابة العلمية عنها، و
 .نظام لمكافأة من يقوم بذلك

ــذاتي لممارســتهم المهنيــة،       دعــم -2 ــالتقييم ال ــوم ب ــام معلمــي العل قي
  .وتعزيز ذلك التقييم بمؤشرات موضوعية

توجيه معلمي العلوم نحو ممارسة التفكير النقدي، على غـرار مـا    -3
يفعله المركز التخصصي وذلك بتشجيع القراءات التربوية، واالطـالع  
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علــى الدراســات التربويــة الحديثــة كطريقــة تعــزز أداءهــم التدريســي    
 . وتكفل استمرارية تطورهم المهني

 
ــة وأخيــرا تقتــرح الدراســة   إجــراء دراســات أخــرى تــربط   الحالي

مستوى اإلنتاجية التشاركية للمعرفة وفقا لمنحى التعلم الثالثي لـدى  
معلمـــي العلـــوم بكـــل مـــن معتقـــداتهم المهنيـــة، والتحصـــيل الدراســـي   

ــع األداء التدريســي     . لطلبــتهم ــة تتب كمــا تقتــرح إجــراء دراســات طولي
لمعرفـة  لمعلمي العلوم الذين يشـاركون فـي عمليـة إنتاجيـة تشـاركية ل     

خالل فترة تدريبية في المركز التخصصي للتـدريب المهنـي للمعلمـين    
 . على مدى سنوات بعد تخرجهم من البرنامج التدريبي

  

References  

Al-Hajria, F. (2009).The practice reality of 
educational knowledge creation and use 
processes by female science students’ teachers 
in the college of education in Sultan Qaboos 
University: A case study. M.A.Thesis, Sultan 
Qaboos University, Muscat, Sultanate of 
Oman. 

Al-Husseini, S.; Al-Ghattami, S.; Al-Hajri, R., & 
Al-Busaidi, Y. (2018). The areas of  teacher 
research in the Sultanate of Oman and the 
reality of benefiting from them. Journal of 
Educational and Psychological Studies, 3 (12), 
415-483. 

Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in 
human agency. American Psychologist, 37 (2), 
122-147. 

Borko, H. (2004). Professional development and 
teacher learning: Mapping the Terrain. 
Educational Researcher, 8 (33), 3-15. 

Chana, C. & Aalstb, J. (2006). Teacher 
development through computer ‐ supported 
knowledge building: Experience from Hong 
Kong and Canadian teachers. Teaching 
Education, 17(1), 7-26. 

Damşa, C.; Kirschner, P.; Andriessen, J.; Erkens, 
G., & Sins, P. (2010). Shared epistemic 
agency: An empirical study of an emergent 
construct. Journal of the Learning Sciences, 
19, 143–186. 

Damşa, C., & Ludvigsen, S. (2016). Learning 
through interaction and co-construction of 
knowledge objects in teacher education. 
Learning, Culture and Social Interaction, 11, 
1–18. 

Desimone, L. & Stuckey, D. (2014). Sustaining 
professional development. In: L.Martin, S., 
Kragler, D., Quatroche, & K. Bauserman 
(Eds.), Handbook of professional development 
in education: Successful models and practices, 
(pp. 467-482). NY: Guilford Publications. 

Hayes, S. (2014). A mixed methods study of shared 
epistemic agency in team projects in an online 
baccalaureate nursing course (Order No. 
3667396). Available from ProQuest 
Dissertations & Theses Global. (1642439900). 
Retrieved from https:// 
ezproxysrv.squ.edu.om:2254/docview/1642439
900?accountid=27575. 

Ilomäki, L.; Lakkala, M.; Toom, A., & 
Muukkonen, H. (2017). Teacher Learning 
within a Multinational Project in an Upper 
Secondary School. Education Research 
International. Retrieved in: October 3, 2018. 
From: http://ezproxysrv.squ.edu.om:2048/ 
login?url=http://search.ebscohost.com/login.as
px?direct=true&db=edb&AN=124175532&sit
e=eds-live&scope=site. 

Kangas, K., Seitamaa-Hakkarainen, P., & 
Hakkarainen, K. (2013). Design expert’s parti-
cipation in elementary students’ collaborative 
design process. International Journal of 
Technology and Design Education, 23, 161–
178. 

Karlgren, K. (2012). Trialogical design principles 
as inspiration for designing knowledge 
practices for medical simulation training. In: A. 
Moen, A. I. Mørch, S. Paavola (Eds.), 
Collaborative knowledge creation: Practices, 
tools, concepts, (pp. 163–184). Rotterdam: 
Sense Publishers. 

Karpati, A., & Dorner, H. (2012). Developing 
epistemic agencies of teacher trainees: Using 
the mentored innovation model. In: A. Moen, 
A. I. Mørch, S. Paavola (Eds.), Collaborative 
knowledge creation: Practices, tools, concepts, 
(pp. 163–184). Rotterdam: Sense Publishers. 

Lai, O. (2013). Conceptualization of an R&D 
based learning-to-innovate model for science 
education (Order No. 3577841). Available 
from ProQuest Dissertations & Theses Global. 
(1473919676). Retrieved from https:// 
ezproxysrv.squ.edu.om:2254/docview/1473919
676?accountid=27575.



 العلوم التربويةالمجلة األردنية في 

290 
 

Lakkala, M.; Ilomaki, L.; Paavola, S., Kosonen, K. 
& Muukkonen, H. (2012). Using trialogical 
design principles to assess pedagogical 
practices in two higher education courses. In 
Moen, A., & Mørch, M. & Paavola, S. (Eds.), 
Collaborative knowledge creation: Practices, 
tools, concepts, (pp. 141–162). Rotterdam: 
Sense Publishers. 

Lakkala, M., Toom, A., Ilomäki, L., & 
Muukkkonen, H. (2015). Re-designing 
university courses to support collaborative 
knowledge creation practices.  Australasian 
Journal of Educational Technology , 31(5), 
521–536.  

Meragia, E. (2014). Promoting knowledge work 
practices in health informatics education: 
Exploring students’ and teachers’ views and 
expectation. M.A. Theses, Stockholm 
University, Stockholm, Sweden.  

Ministry of Education (2014). The specialised 
centre for professional training of teachers: 
Data of the center, 2nd ed.  Muscat, Sultanate 
of Oman. 

Ministry of Education (N.D). Standards for 
correction of case studies. Ministry of 
Education, Muscat, Sultanate of Oman. 

Nguyen, H. (2009). Effects of discussion 
constraints, discourse maps, and interactive 
intercultural elaboration in online discussions 
on students' knowledge construction, critical 
thinking, and intercultural sensitivity.Available 
from ProQuest Dissertations & Theses Global. 
(1037349444). Retrieved from: https:// 
ezproxysrv.squ.edu.om:2110/docview/1037349
444?accountid=27575 

Nonaka, I., Toyama, R., & Konno, N. (2000). 
SECI, Ba and leadership: A unified model of 
dynamic knowledge creation. Long Range 
Planning, 33, 5-34. 

Paavola, S. & Hakkarainen, K. (2005). The 
knowledge creation metaphor: An emergent 
epistemological approach to learning, Science 
and Education, 14, 535-557. 

Paavola, S. & Hakkarainen, K. (2014). Trialogical 
Approach for Knowledge Creation. In S. Tan, 
H. So, H. & Yeo, J. (Eds.). Knowledge 
creation in education, (PP. 53-73). Singapore: 
Springer.       

Paavola, S., & Hakkarainen, K. (2009). From 
meaning making to joint construction of 
knowledge practices and artefacts: A 
trialogical approach to CSCL. In C. O’Malley, 
D. Suthers, P. Reimann, & A. Dimitracopoulou 
(Eds.), Computer supported collaborative 
learning practices: CSCL2009 conference 
proceedings (pp. 83–92). Rhodes: International 
Society of the Learning Sciences (ISLS).study 
of a four-year systemic change initiative. 
Australian Journal of Teacher Education, 39 
(4), 166-184. Retrieved from: http://dx.doi.org 
/10.14221 /ajte.2014v39n4.10. 

  Paavola, S.; Engeström, R. & Hakkarainen, K. 
(2012). The trialogical approach as a new form 
of mediation. In A. Moen, A.I. Mørch, & S. 
Paavola (Eds). Collaborative knowledge  
creation: Practices, tools, concepts (pp. 1-14) .
Rotterdam: Sense Publishers. 

Paavola, S.; Lipponen, L. & Hakkarainen, K. 
(2004). Models of innovative knowledge 
communities and three metaphors of learning. 
Review of Educational Research, 4 (74), 557-
576. 

Rasmussen, I. & Ludvigsen, S. (2009). The 
hedgehog and the fox: A discussion of the 
approaches to the analysis of ICT reforms in 
teacher education of Larry Cuban and Yrjö 
Engeström. Mind, Culture, and Activity, 1 (16), 
83-104 

Rawaqatu, G., Mahmud, Y., & Al- Shibli, A. 
(2005). Evaluation of teaching performance of 
newly graduated teachers from colleges of 
education for teachers in the Sultanate of 
Oman. University of Damascus Journal, 2 
(21), 131-158. 

Robertson-Grewal, K. (2010). Dynamism of 
collaborati-on: Examining four teachers' 
experience of implementing inclusion using 
nonaka's theory of knowledge creation. 
Available from ProQuest Dissertations & 
Theses Global. (869728163).  Retrieved from: 
https://ezproxysrv.squ.edu.om:2110 /docview/ 
869728163?accountid=27575. 



  الحجرية وأمبوسعيدي
  

 291

Ruettgers, M. (2013). A content analysis to 
investigate the evidence of 21st century 
knowledge and skills within elementary teacher 
education programs in the united states. 
Available from ProQuest Dissertations & 
Theses Global. (1330392529). Retrieved from: 
https://ezproxysrv .squ.edu.om: 
2110/docview/1330392529?accountid=27575. 

Scardamalia, M., & Bereiter, C. (2006). 
Knowledge building: Theory, pedagogy, and 
technology. In K. Sawyer (Ed.), Cambridge 
handbook of the learning sciences (pp. 97-
118). New York: Cambridge University Press. 

Saunders, R. (2014). Effectiveness of research-
based teacher professional development: A 
mixed method Lin, F., Lin, S., & Huang, T. 
(2008). Knowledge sharing and creation in a 
teachers’ professional virtual community. 
Computers & Education, 50(3), 742-756. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2006 
.07.009. 

Sansone, N., Bortolotti, I., & Buglass, S. (2016). 
The trialogical learning approach in practices: 
Reflections from pedagogical cases. QWERTY 
11, (2), 99-120. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sfard, A. (1998). On two metaphors for learning 
and the dangers of choosing just one. 
Educational Researcher (27), 4–13. 

Tan, S. & Tan, Y. (2014). Perspectives of 
knowledge creation and implications for 
education. In Tan, S., So, H., & Yeo, J. (Eds). 
Knowledge creation in education, (pp. 11- 31). 
Singapore: Springer. 

Wan, W. (2012). Policy Implementation and 
Teacher Cognition: ICT in Education in Hong 
Kong Secondary Schools. Ph.D. Dissertation, 
the Chinese University of Hong Kong. 
Retrieved in: October 5, 2018 from 
https://www.learntechlib.org/p/129715/. 

Waddell, K. (2015). A design-based research study 
examining the impact of collaboration 
technology tools in mediating collaboration. 
Retrieved from: 
https://ezproxysrv.squ.edu.om:2110/docview/1
733219610?accountid=27575. 

Whitworth, B., & Chiu, J.. (2015). Professional 
development and teacher change: The missing 
leadership link. Journal of Science Teacher 
Education, 26, 121-137. 


