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  تصور مقرتح لتنمية رأس املال املهني ملعلمي املدارس االبتدائية
   يف ضوء جمتمعات املمارسة التقليدية واالفرتاضية

  :ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى وضع تصور مقترح لتنمیة رأس المال المهني لمعلمي المـدارس 

من خالل التعرف على االبتدائیة في ضوء مجتمعات الممارسة التقلیدیة واالفتراضیة، وذلك 
رأس المال المهني للمعلم، ومجتمعات الممارسـة التقلیدیـة واالفتراضـیة، وواقـع رأس المـال 
المهني للمعلم بالمدارس االبتدائیة ببني سویف، والمعوقات التي تحد من فعالیة مجتمعات 

لمـي كمجتمع ممارسـة افتراضـي لمع"  بني سویف–ًالمعلمون أوال " الممارسة، ودور جروب
  .بني سویف في تنمیة رأس المال المهني للمعلم

 واعتمدت  الدراسة المنهج الوصفي، من خالل مدخل تحلیل المضمون،واستخدمت
على استبانة للكشف عن واقع رأس المال المهني لمعلمي المدارس االبتدائیة تم تطبیقها 

التي تحد من ومقابلة للكشف عن المعوقات ، ًمعلما بمحافظة بني سویف) 379(على 
ًمعلما، واستمارة ) 12(فعالیة مجتمع الممارسة بالمدارس االبتدائیة، تم تطبیقها على 

على موقع التواصل "  بني سویف -ًالمعلمون أوال" تحلیل المضمون لتحلیل جروب 
ًمنشورا من المنشورات التي تم نشرها  ) 419(، حیث تم تحلیل )الفیس بوك(االجتماعى 

  .2019 وینایر 2018ل شهري دیسمبر على الصفحة خال
یتم تنمیة جمیع مكونات رأس المال : وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها

المهني للمعلمین بالمدارس االبتدائیة بدرجة متوسطة، وقد جاء رأس المال البشري األكثر 
ًتحققا، ثم ورأس المال القائم على القرارات، وأخیرا رأس المال االجتماعي ً.  

وقد أوضحت الدراسة أن هناك عدة معوقات تحد من مشاركة المعلمین في مجتمعات 
مقاومة التغییر، ونقص اإلمكانیات المادیة، وعدم توفر الوقت : الممارسة بمدارسهم ومنها

 .الالزم، وضعف التعاون، وانتشار ثقافة العرض والظهور

"  بني سویف–ًن أوال المعلمو" وقد توصلت الدراسة من خالل تحلیل نتائج جروب 
أنه عمل على تنمیة بعض عناصر مكونات رأس المال المهني للمعلم، التي ال توفرها 

 .مجتمعات الممارسة التقلیدیة الموجودة بالمدارس 

  .مجتمع الممارسة التقلیدي واالفتراضي ، رأس المال المهني للمعلم: الكلمات المفتاحیة
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A Proposed Perspective for Developing the Professional 
Capital of the Primary School Teachers in the Light of 
the Traditional versus Virtual Practice Communities 

ABSTRACT 
This study aimed to develop a proposed perspective for developing 
the professional capital of the primary school teachers in the light 
of the traditional and virtual communities of practice via 
identifying the professional capital of the teacher, the traditional 
and virtual practice communities, the professional capital status-
quo of the primary school teacher in Beni Suef and the obstacles 
limiting the effectiveness of the communities of practice and the 
role of the teachers’ group "Teachers First-Beni Suef" as a virtual 
practice community for teachers in developing the professional 
capital of the teacher. The study made use of the descriptive 
method, via the content analysis approach, and made use of a 
questionnaire to reveal the status-quo of the professional capital of 
primary school teachers (379) in Beni Suef Governorate. An 
interview was utilized to identify the obstacles limiting the 
effectiveness of the practice community of the primary school 
which was administered to (12) teachers and a content analysis 
form was developed for analyzing the teachers' group "teachers 
first - Beni Suef" on the social networking site (Facebook). 419 
group posts (December 2018 - January 2019) were analyzed. The 
results of the study revealed that all the components of the 
professional capital for teachers in primary schools are developed 
to an average degree. The development of the human capital 
comes first, then decision-based capital, and finally social capital. 
The study showed that there are several obstacles limiting the 
participation of the teachers in the communities of practice in 
their schools, including resistance to change, lack of material 
resources, lack of time, limited cooperation, and spread of 
presentation and appearance culture. Making use of the content 
analysis results, it was revealed that the group "teachers first - 
Beni Suef" has developed some elements of the professional 
capital components of the teacher which are not developed by the 
traditional practice communities at schools. 
Keywords: Traditional and Virtual Community of Practice, 
Professional Capital of the Teacher. 
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  :مقدمة
، بالنسبة ألي مجتمعمیة من الموارد المادیة لقد أصبحت الموارد البشریة أكثر أه

لذا تسعى المجتمعات المختلفة إلى االرتقاء والنهـوض بهـا، وتعتمـد فـي ذلـك علـى التعلـیم 
ًوالتدریب، وذلك مـن خـالل تـوفیر تعلـیم عـالي الجـودة، لتخـریج طالـب مبـدع ومبتكـر قـادرا 

ًعلى المنافسة العالمیة، و ذلك یتطلب اهتماما كبیرا بالم ًعلمین، وتحوال في كیفیـة تنمیـتهم ً
  .ًمهنیا، واالستثمار فیهم لیتمكنوا من المساهمة في تحقیق تلك األهداف

: ًویسیر االستثمار في التعلیم عامة، وفي المعلمین خاصة وفق مدخلین مختلفین
ــا أهمیــة قــصوى، ویعتمــد علــى القــدرات والمواهــب الفردیــة  األول تجــارى یعطــي للتكنولوجی

، وتكلفتـه العالیـة، وتبـسیطه قـصیرة األجـلولكن یؤخذ علیه اقتصاره على األهداف للمعلم، 
علــى األفــراد أكثــر مــن " رأس المــال المهنــي"لمهنــة التــدریس، بینمــا یركــز المــدخل الثــانى 

التكنولوجیا، ویرى أن التدریس مهنة صعبة ومعقدة، وتحتاج إلـى إعـداد وتطـویر مـستمر، 
 اسـتفادةتحقیـق أقـصى ت الجماعیة التـي تمكـن المعلمـین مـن وتعتمد على القدرات والخبرا

  .(Hargreaves& Fullan, 2012, 2:3)فرص التنمیة المتاحة لهم من 
ًووفقا لمدخل رأس المال المهني الذي تأخذ به أفضل نظم التعلیم في العـالم مثـل 

لتي یجب االهتمام فنلندا وسنغافورة وكندا والیابان، فالمعلم لدیه عدة أنواع من رأس المال ا
ًبها واستثمارها جمیعا، وعدم االقتصار على تنمیة نوع دون اآلخر، وهذه األنواع هى رأس 

 ،  ورأس Social Capital ورأس المـال االجتمـاعي Human Capitalالمـال البـشري
  .Decisional Capital  المال القائم على القرارات

  : مشكلة الدراسة-1
ًم تفاعال وتكامال بین جمیع مكونات رأس المال المهنـي یتطلب تحسین أداء المعل ً

للمعلم، وعدم االقتصار على رأس ماله البشري الذي یشمل موهبته الشخصیة، وتمكنه في 
فالتكامل بین تلك المكونات یـؤدي إلـى دعـم وتعزیـز مادة تخصصه وفي النواحي التربویة، 

 &Pil)أوضحت نتائج دراسة ، وقد (Davis, 2016; Ikoma, 2016) كل منهم لآلخر 
Leana, 2009, 1103; Leana, 2011, 33) أن ارتفاع رأس المـال االجتمـاعي للمعلـم 

ًیــؤدي إلـــى تحــسین أدائـــه حتـــى وان كانــت مواهبـــه قلیلــة، وقـــد أشـــارت دراســة كـــال مـــن  ٕ
(Newberry, Gallant& Riley, 2013, 272; Brett, 2018) إلى دور رأس المال 

تنمیة كل مـن رأس المـال البـشري ورأس المـال القـائم علـى القـرارات، االجتماعي في دعم و
  .ومن ثم تغییر أداء المعلم لألفضل

كما أن تنمیة رأس المال المهني للمعلم تؤدي إلى تحسین المدرسة ككل، وهذا ما 
 حیـث ذهـب إلـى  أن رأس المـال المهنـي یعـد المفتـاح (Fullan, 2016, 44)أشـار إلیـه 

د التغییر من المستوى الفردي إلى المستوى الجمـاعي لیـشمل المـدارس الرئیس لنشر جهو
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 ,Fullan& Hargreaves, 2015)ًاعتبر كال من والمناطق التعلیمیة، ومن زاویة أخرى 
ً أن مدخل رأس المال المهني یعد نموذجا جیدا في المساءلة الداخلیـة وكـذلك الخارجیـة (2 ً

  .مع التوقعات المجتمعیةلتعلیمي یتوافق النظام اتطمئن الجمهور بأن أداء التي 
ــاج إلــى و ــي للمعلــم تحت ــة رأس المــال المهن ــة تعلیمیــة مناســبة وداعمــة تنمی بیئ

 (Cole, 217; Davis, 2016)، فقـد أكـدت دراسـة كـال مـن (Ikomal, 2016)للتعـاون 
للمعلــــم، وأشــــارت  علــــى أهمیــــة التعــــاون والثقــــة فــــي تنمیــــة رأس المــــال المهنــــي

 القائمة علـى - إلى فعالیة بعض استراتیجیات التنمیة المهنیة (Herbert, 2018)دراسة
الـدرس "  فـي تنمیـة رأس المـال المهنـي للمعلـم مثـل طریقـة -التعاون والتفاعل والمشاركة

  ).Lesson Study" (البحثى
أي أن تنمیة رأس المال المهني للمعلم تحتاج إلـى بیئـة تعلیمیـة مناسـبة لتنمیـة 

مارســاته، وذلــك مــن خــالل التعــاون والتفاعــل المتواصــل مــع الــزمالء قدراتــه وتحــسین م
  .واالستفادة من خبراتهم، والمشاركة في اتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة القضایا المختلفة

ًوجدیر بالذكر أن هناك توجها جدیدا نحو تأسیس مجتمعات الممارسة بالمدارس،  ً
لمعرفـة لتحـسین ممارسـات وأداء المعلـم، ٕتلك المجتمعات التي تقوم علـى التعـاون وانتـاج ا

 إلــى أن المعلمــین الــذین شــاركوا فــي مجتمعــات (Walker, 2017)وقــد توصــلت دراســة 
 علـى (Davis, 2016, 92)الممارسـة یـدركون كـل مكونـات رأس المـال المهنـي، وأكـدت 

ات، أهمیة مشاركة األعضاء في مجتمع الممارسة، ألنها تتیح لهم تبادل المعلومات والخبر
   . وتعزیز الثقة بینهم، والعمل نحو تحقیق األهداف المهمة

ًوفي مصر هناك إیمانا كبیرا  بدور المعلمین في تطویر مجتمعهم، وكذلك حاجتهم ً
إلــى التطــویر المهنــي المــستمر لمواكبــة المــستجدات والتحــدیات المجتمعیــة، لــذا فقــد نــص 

جمهوریـة مـصر العربیـة، ( لمعلمـین لي االلتزام بالتطویر المهن على ضرورة2014دستور 
ــادة 2014 ــیم علــى إطــالق عــدة مبــادرات إلصــالح )22، الم ، وعملــت وزارة التربیــة والتعل

، والـذى انطلـق "ًالمعلمون أوال"التعلیم، وترتكز هذه المبادرات على المعلمین ومنها برنامج 
    .2016عام 

، من المعلمـینر، ومبدع مبتكجیل جدید بناء إلى " ًالمعلمون أوال"ویهدف برنامج 
" ، والتــي تعمــل تحــت شــعار تحــسین جــودة التعلــیم، وورفــع مكانــة المعلمــین فــي المجتمــع

فعالـة فـي مـؤتمرات المـشاركة لل، وذلـك مـن خـالل إتاحـة الفرصـة لهـم "ُلهم، نمكـنُنبتكر، ن
ـــر اإلنترنـــت،ونقاشـــات مفتوحـــة مباشـــرة ـــق ، وال وعب  عملـــي فـــي الفـــصول الدراســـیةالتطبی

(Imagine Education, 2017,5 ).  
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ًویقوم برنامج المعلمون أوال على فكرة تكوین مجتمع الممارسة داخل كل مدرسة، 
ویــتم مــن خاللــه تبــادل األفكــار، والممارســات، والخبــرات بــین المعلمــین بهــدف خلــق بیئــة 
تربویة مبدعة، و بغرض تحقیق التنمیة المهنیة الشاملة والمستمرة لكافة عناصر المجتمع 

 ، وجـدیر بالـذكر أن (Imagine Education, 2107,5))2017صـوت األمـة،(لمدرسـي ا
ًوزارة التربیـــة والتعلـــیم قـــد أطلقـــت موقـــع المعلمـــون أوال، ووضـــعت علیـــه تعریـــف وینجـــر 

(Wenger) لمجتمع الممارسة، ویمثل ذلك الموقع مجتمع ممارسة افتراضي قـومي،  كمـا 
  .ین على موقع الوزارةُأنه یعد مساحة للتطویر المهني للمعلم

تنمیـة مهــارات المعلمـین فـي خمـسة مباحــث " ًالمعلمـون أوال "ویـستهدف برنـامج 
التنمیة المهنیة المستمرة،  والتدریس، والتعلم ، وبیئة التعلم ، والتقویم ویندرج تحـت : هى

كل مبحث موضوعات تضم سلوكیات مهنیة متنوعة ال تخص مادة دراسیة بعینهـا، ولكنهـا 
 المعلمین ككل على تأمل نموهم المهني من خالل التعلم والعمل الجماعي في إطـار تساعد

انتـشر فـي اآلونـة األخیـرة لـذا ، (Imagine Education, 2107, 5)مجتمعـات الممارسـة 
مصطلح مجتمع الممارسة في بعض المدارس المصریة، وأصـبحت كـل مدرسـة تـسعى إلـى 

 تأســیس مجتمعــات الممارســة الموســعة، تأســیس مجتمــع الممارســة الخــاص بهــا، وكــذلك
  .ومجتمعات الممارسة االفتراضیة لتحقیق التنمیة المهنیة المستمرة والشاملة للمعلمین

وعلى الرغم مـن أهمیـة رأس المـال المهنـي ومجتمعـات الممارسـة، والتوجـه نحـو 
تأســیس مجتمعــات الممارســة فــي المــدارس المــصریة، وكــذلك تأســیس مجتمعــات ممارســة 

ضــیة لمعلمــي مـــصر، إال أنــه عنــد البحـــث عــن أدبیــات تربویـــة عربیــة حــول هـــذین افترا
المــصطلحین، لــم تجــد الباحثــة أي دراســة حــول رأس المــال المهنــي، وبالنــسبة لمجتمــع 
الممارسة وجدت خمس دراسات فقط، ثالث منها حول مجتمع الممارسة االفتراضي، ومعظم 

ني أن هناك نقص في الدراسات التي تناولـت الدراسات كانت في المرحلة الجامعیة، مما یع
المصطلحین، وعدم وجود دراسة عربیة ربطت بینهما، لذا تهدف الدراسة الحالیة إلى بحث، 
ُسبل تنمیة رأس المال المهني لمعلمي المرحلة االبتدائیـة مـن خـالل مجتمعـات الممارسـة، 

ًون أوال بعـدة مراكـز خاصة أن الباحثة شاركت في عـدة ورش عمـل لمنـسقى مبـادرة المعلمـ
  : بمحافظة بنى سویف، والحظت ما یلي

  .ضعف إدراك المعلمین لمكونات رأس المال المهني .1
تركیز المعلمین على مهارات رأس المال البشري أكثر من رأس المـال االجتمـاعي  .2

  .،ورأس المال القائم على القرارات
  :الى وبذلك یمكن تحدید مشكلة الدراسة في التساؤل الرئیس الت

كیــف یمكــن تنمیــة رأس المــال المهنــي لمعلمــي المــدارس االبتدائیــة فــي ضــوء 
  مجتمعات الممارسة التقلیدیة واالفتراضیة؟
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  :ویتفرع من هذا التساؤل الرئیس التساؤالت الفرعیة التالیة
 ؟). الخبرات- المكونات-المفهوم(ما ماهیة رأس المال المهني للمعلم  .1

 التقلیدیة واالفتراضیة؟ما ماهیة مجتمعات الممارسة  .2

 ما واقع رأس المال المهني لمعلمي المدارس االبتدائیة بمحافظة بني سویف؟ .3

مـا المعوقـات التـي تحــد مـن فعالیـة مجتمعـات الممارســة فـي المـدارس االبتدائیــة  .4
 بمحافظة بني سویف؟

فــي "  بنـي سـویف–ًجــروب المعلمـون أوال " مـا دور مجتمـع الممارسـة االفتراضـي .5
 س المال المهني لمعلمي المدارس االبتدائیة بمحافظة بني سویف؟تنمیة رأ

مــا التـــصور المقتـــرح لتنمیـــة رأس المـــال المهنــي للمعلـــم فـــي ضـــوء مجتمعـــات  .6
 الممارسة التقلیدیة واالفتراضیة؟

  : أهداف الدراسة-2
  :هدفت الدراسة إلى

 ). الخبرات- المكونات-المفهوم(التعرف على رأس المال المهني للمعلم  .1

 .التعرف على مجتمعات الممارسة التقلیدیة واالفتراضیة .2

الوقوف على واقع رأس المال المهني لمعلمي المـدارس االبتدائیـة بمحافظـة بنـي  .3
 .سویف

تحدید المعوقات التي تحد من فعالیة مجتمعات الممارسة في المـدارس االبتدائیـة  .4
 .بمحافظة بني سویف

ــى دور مجتمــع الممارســة االفترا .5 ــوف عل ــي –ًجــروب المعلمــون أوال " ضــيالوق  بن
في تنمیة رأس المال المهني لمعلمـي المـدارس االبتدائیـة بمحافظـة بنـي " سویف
 .سویف

وضــع تـــصور مقتــرح لتنمیـــة رأس المـــال المهنــي للمعلـــم فــي ضـــوء مجتمعـــات  .6
 .الممارسة التقلیدیة واالفتراضیة

  : أهمیة الدراسة-3
 :ن أن تسهم به فىتستمد الدراسة أهمیتها من الدور الذى یمك
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 توجیـه معلمــى المــدارس االبتدائیــة نحـو مــدخل رأس المــال المهنــي لتنمیــة  .1
 .المعلمین، والذي تتبناه أفضل نظم التعلیم في العالم

ــد اتجاهــا جدیــدا  .2 ــة، والتــى تع دعــم مجتمعــات الممارســة بالمــدارس االبتدائی
 .تسعى معظم المدارس المصریة إلى تأسیسه

ســة االفتراضــیة، التــى بــدأت تنتــشر فــى الـــسنوات تعزیــز مجتمعــات الممار .3
األخیرة، وحث المعلمین على االستفادة من المصادر االلكترونیة خاصة بنك 

 .المعرفة المصرى

المعلمـون " دعم المبادرات التي تتبناها وزارة التربیة والتعلیم ومنهـا برنـامج  .4
 .، الذي یعد نواة لبناء مجتمع التعلم المصري"ًأوال

لمكتبة التربویة العربیة، نظرا لندرة الدراسات العربیة التي تناولت رأس اثراء ا .5
 .المال المهني ومجتمعات الممارسة

  : منهج الدراسة-4
ً الدراسة المنهج الوصفي نظرا لمالئمته لطبیعة الدراسة، حیث یساعد استخدمت

لمال على وصف وتفسیر وتحلیل المشكلة، فقد اعتمد علیه للتعرف على واقع رأس ا
المهني لمعلمي المدارس االبتدائیة، ودور مجتمع الممارسة في تنمیتها، وكذلك 
التعرف على المعوقات التي تواجه مجتمعات الممارسة، والتي تحول دون تنمیة رأس 
" ًالمال المهني للمعلمین، كما استخدم أیضا مدخل تحلیل المضمون، لتحلیل جروب 

باره مجتمع ممارسة افتراضي لمعلمي بني سویف، باعت"  بني سویف–ًالمعلمون أوال 
ًوجدیر بالذكر أن تحلیل المضمون یعد األكثر استخداما في تحلیل المواد اإلعالمیة مثل 

  . الصحف ومواقع التواصل االجتماعي
  : أدوات وعینة الدراسة-5

المیدانیة على استبانة للكشف عن واقع رأس المال المهني اعتمدت الدراسة 
ًمعلما، ) 379(المدارس االبتدائیة بمحافظة بني سویف تم تطبیقها على لمعلمي 

واستمارة مقابلة للكشف عن المعوقات التي تحد من فعالیة مجتمع الممارسة بالمدارس 
 -لتحلیل جروب : ًمعلما، واستمارة تحلیل المضمون) 12(االبتدائیة، تم تطبیقها على 

  .- بني سویف -ًالمعلمون أوال
  :ات الدراسة مصطلح-6
 رأس المال المهني للمعلم :professional capital 
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ما یمتلكه المعلـم مـن رأس : ًتعرف الدراسة رأس المال المهني للمعلم إجرائیا بأنه
ًمال بشري واجتمـاعى وقـائم علـى اتخـاذ القـرارات، والتـى تتفاعـل معـا وتـؤدي إلـى تحـسین 

  .التدریس وتعلم الطالب والمدرسة ككل
 مارسة التقلیدىمجتمع الم:Traditional  Community of Practice 

مجتمـع یـضم مجموعـة مـن األفـراد : تعرف الدراسة مجتمع الممارسة إجرائیا بأنـه
ًلدیهم اهتمامـات مـشتركة، یتفـاعلون معـا بهـدف تنمیـة رأس المـال البـشري لألفـراد، وذلـك 

رأس (لمتواصلة بین أفرادها باالعتماد على العالقات الشخصیة، واالجتماعیة، والتفاعالت ا
، ویترتب علـى ذلـك اتخـاذ قـرارات، أو إصـدار أحكـام لمواجهـة المـشكالت )المال االجتماعي

  ).رأس المال القائم على القرارات( والقضایا المهنیة والمدرسیة المختلفة 
 مجتمع الممارسة االفتراضى :Virtual Community of Practice  

علـى العالقـات التبادلیـة عبـر الویـب، وتعتمـد علـى هى مجتمعات ممارسة قائمـة 
شبكات التواصل االجتماعي مثل الفیس بوك والتویتر وغیرها، وتنطبق علیه جمیع مؤشرات 

  . مجتمع الممارسة التي حددها وینجر وهى المجال والمجتمع والممارسة
  :اإلطار النظري

  :یشمل اإلطار النظري ثالثة محاور هى
  .لمال المهني للمعلمرأس ا: المحور األول
  .مجتمعات الممارسة التقلیدیة واالفتراضیة: المحور الثانى
  .دور مجتمعات الممارسة في تنمیة رأس المال المهني للمعلم: المحور الثالث

  :المحور األول رأس المال المهني للمعلم
یتنـاول هــذا المحــور رأس المـال المهنــي للمعلــم مـن حیــث المفهــوم ، والمكونــات 

  .رب بعض الدول في تنمیتهوتجا
  : مداخل رأس المال في التعلیم-ًأوال 

رأس : یوجد مدخلین مختلفین لـرأس المـال فـي التعلـیم، أحـد هـذین المـدخلین هـو
المال التجاري، واآلخر رأس المـال المهنـي، ویركـز المـدخل التجـاري علـى تلبیـة احتیاجـات 

، ومؤقتة،  ومرنة،وجود قوة تدریس شابةالسوق، ویهتم باألعمال أكثر من األفراد، ویفضل 
، ویعتبـر المـدخل التكنولوجیـا كلمـا أمكـن ذلـكب ها واستبدالها تدریب حتى یسهلوغیر مكلفة

ًالتجاري الموهبة الشخصیة للمعلم،  وقدرته علـى العمـل بجـد معیـارا لجـودة أدائـه، ویعتمـد 
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 ,Pink) المهـام المطلوبـةعلـى المكافـآت المادیـة، والترقیـة الوظیفیـة لتحفیـزه نحـو انجـاز
2009 in Herbert, 2018, 60:61)..  

 المــدخل التجــاري مــن هــذا (Hargreaves& Fullan, 2012, 2)یحــذر و
 على افتراضات يوینطو، وباهظ التكلفة مصمم لخدمة المصالح قصیرة األجلألنه الضیق، 

  .، فهو یرى مهنة التدریس مهنة بسیطةالمعلممهنة خطیرة حول طبیعة 
تى مدخل رأس المال المهني على النقیض من مدخل رأس المال التجاري حیث ویأ

یركز على األفراد أكثر من األعمال، وهو استثمار طویل األجل في رأس المال البـشـري مـن 
الطفولة المبكرة حتى النضج، وذلك لتحقیـق التنمیـة االقتـصادیة والتماسـك االجتمـاعي فـي 

یر من هذا المدخل في التعلیم على االستثمار في المعلمـین األجیال القادمة، ویركز جزء كب
التدریس عالي الجودة یتطلب وجود معلمین وبرامج التدریس ذات الجودة العالیة، ویرى أن 

یتواصلون تطویرهم بشكل مستمر، ویتم یتم إعدادهم بدقة، وعلى درجة عالیة من االلتزام، 
 قـرارات المتاحـة لهـم، ویـشاركون فـي اتخـاذاستفادة مهنیة من الفـرص تحقیق أقصى ل ًمعا

، باإلضـافة إلـى ضـرورة حـصولهم علـى رواتـب  قدراتهم وخبراتهم الجماعیةًبناء علىفعالة 
   .(Hargreaves& Fullan, 2012, 2:3)جیدة 

وجدیر بالذكر أن مدخل رأس المال المهني یعمل على تطویر المهنة ككل، وتعمل 
ر رأس المال المهني لجمیع یتطووسنغافورة ، وكندا على فنلندا ، :  بعض المجتمعات مثل

 وهــى بــذلك تــوفر معلمــین  وســنة بعــد أخــرى،ًمعلمیهــا، فــي جمیــع المــدارس یومــا بعــد یــوم
   .(Hargreaves& Fullan, 2013, 37)جیدین لكل الطالب 

یتـــضح ممـــا ســـبق أن مـــدخل رأس المـــال المهنـــي ذو أهمیـــة للمعلـــم والمدرســـة 
ككل وتأخذ به دول العالم المتقدمة، لذا فمن الضروري التعرف علیه من والمجتمع والمهنة 

  .خالل المحاور التالیة
  : مفهوم رأس المال المهني-ًثانیا 

رأس المال " یعد مصطلح رأس المال المهني من المصطلحات الحدیثة، ویعد كتاب
 صـدر عـام إحداث تحول فـي التـدریس فـي كـل مدرسـة، لهـارجریف وفـوالن، الـذي" المهني
  . من أوائل الكتب التي تناولت المصطلح بالتفصیل2012

شیر رأس المال المهني إلى األصول التي یجب أن یمتلكها المعلمون من أجـل وی
 ، وهـذه األصـول (Hargreaves& Fullan, 2012, 1)  ممارسـاتهم التدریـسیةتطـویر

ألصـول ا: " بأنـه (Hargreaves& Shirley, 2012, 49)یمكـن اسـتثمارها، لـذا یعرفـه 
 رفــعالتـي یـتم تطویرهــا واسـتثمارها وتراكمهـا وتعمیمهــا مـن أجـل  ونوالمعلمــالتـي یمتلكهـا 

  ". وكذلك تحسین المدارسجودة التدریس وتعلم الطالب



 م 2019یولیو لسنة ) ، الجزء األول183: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد

 

 -566-

وهناك من حاول تعریف رأس المـال المهنـي مـن خـالل تنـاول مكوناتـه، وقـد قـام 
(Hargreaves& Fullan, (2012, 2013)ة مكونات رئیـسة لـرأس المـال   بعرض ثالث

رأس المـــال البــشري، ورأس المــال االجتمـــاعي، ورأس المــال القــائم علـــى : المهنــي وهــى
القرارات، وجدیر بالذكر أن كل مكون من المكونات الـسابقة یـدعم ویعـزز اآلخـر، ویـضعف 
ـــــات األخـــــرى  ـــــدما یتحـــــد مـــــع المكون ـــــر قـــــوة عن ـــــصبح أكث عنـــــدما یكـــــون بمفـــــرده، وی

(Hargreaves& Fullan, 2012, 12; 2013, 37) نـاتج :  ، وبـذلك تـم تعریفـه بأنـه
ًتفاعل رأس المال البشري، واالجتماعي، والقائم على القرارات، والذى یعد ضـروریا لتحویـل 

 ,Hargreaves& Fullan)مهنة التدریس إلى قوة تعمل من أجل تحقیق الصالح العام 
2012, 88; Fullan, Hord& Frank, 2014).     

رأس المـال البـشري واالجتمـاعي : مكن تعریف رأس المـال المهنـي للمعلـم بأنـهوی
ًوالقائم على اتخاذ القرارات، والتي تتفاعل معا وتؤدي إلى تحـسین التـدریس وتعلـم الطـالب 

  .والمدرسة ككل
  : مكونات رأس المال المهني-ًثالثا 

س المال البشري رأ: یتكون رأس المال المهني من ثالثة أنواع من رأس المال هى
رأس المـال البـشري ، ورأس المال االجتمـاعي، ورأس المـال القـائم علـى القـرارات، ویـشمل 

الطالب، ویأتي رأس المـال االجتمـاعي خبرتهم الفردیة ومهاراتهم في التعامل مع  للمعلمین
ــال البــشري ــاون تــوفیر  مــن خــالل لمــساعدة المعلمــین علــى اســتثمار رأس الم ــة والتع الثق

، ثــم یــأتى رأس المـال القــائم علــى القــرارات لتطــویر قــدرة جمــاعي الــالزم للعمــل الاصـلوالتو
ٕالمعلمین على االستقالل المهني واصدار القرارات وتوجیه اآلخرین، وفیما یلى عـرض لكـل 

  .مكون على حدة
 : رأس المال البشري-1

ــي البــشر، وذلــك ألن رأس المــال  إن أفــضل أنــواع رأس المــال هــو مــا یــستثمر ف
البشري یتمیز بسمة ال تتوافر في غیره، فهو ال یخضع لقانون المنفعة المتناقـصة، بـل إن 
منحنى إنتاجیة الفرد یزید بنفس اتجاه منحنى خبراته ومهاراته، وأن عمـره المعنـوي یتجـدد 

أحمــد علــى & ســعد علــى العنــزى (مــع تغیــرات العــصر، وال ینــدثر إال بتوقــف عمــره الزمنــى
 ویمثل األفراد العاملون فـي أى منظمـة رأس مالهـا البـشري، ویقـوم ،)158، 2009صالح، 

ًعلى المهارات والقدرات الجدیدة التي تساعد الفرد بأن یكون قـادرا علـى التـصرف بأسـالیب 
جدیدة لتحسین إنتاجیة المنظمة، وبذلك یشمل رأس المال البشري معارف األفراد، وقدراتهم 

 ;Dakhli& Drik, 2004, 109)زیــادة النمــوالتـي تــؤدي إلــى تغییــرات فـي العمــل و
Kiptot& Franzel, 2014, 239).  
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 أن رأس المـال البـشري للمعلـم (Hargreaves& Shirley, 2012, 49)ویرى 
معــارف، ومهــارات، وقــدرات، ومــؤهالت، وتــدریبات المعلــم التــي تــساهم فــي تنمیــة : یــشمل

 فــي رفــع جـودة أدائــه، لــذا موهبتـه الشخــصیة، وممـا ال شــك فیــه أن هـذه العناصــر تـساهم
  بمـا تـشمله مـنجـودة المعلـم: بأنـهرأس المـال البـشري  (Herbert, 2018, 63)یعـرف 

  .ٕمواهب ومؤهالت ومعرفة واعداد ومهارات وذكاء عاطفي
 إلى أن رأس المال البشري للمعلم ( Odden& Kelly, 2008, 12:13) وتشیر

 وفهــم ،األطفــالخــصائص نمــو رفــة ومعیـشمل إلمامــه بمــادة تخصــصه، وكیفیــة تدریــسها، 
 ترى أن رأس المال البشري للمعلـم  (Pil& Leana, 2009, 1115)، إال أنكیفیة تعلمهم

لطـالب، لهـم الظـروف الثقافیـة واألسـریة المتنوعـة قـدرة المعلـم علـى فیـشمل ذلـك ل یتخطى
ألطفـال ا مـع التي تساعدهم على التعامل  الناجحة والمبتكرةاتالممارساختیار  على وقدرته

   .حولهاما المدرسة والتعامل مع العاملین بوكذلك من مختلف المستویات والخلفیات، 
 أن رأس المـال البـشري للمعلـم یقتـصر (Fullan et al., 2014)وبـذلك اعتبـر 

ًعلى جانب واحد من جوانب تنمیته، ویمثل جانبا شخصیا، قائما علـى موهبتـه الشخـصیة،  ً ً
  .بیرة على االستراتیجیات الفردیةویعتمد في تنمیته بدرجة ك

مما سبق یتضح أن عناصر رأس المال البشري للمعلم تشمل إلمام المعلـم بمـادة 
تخصصه، وكیفیة تدریسها، ومعرفة خصائص نمو األطفال، واختیـار وابتكـار اسـتراتیجیات 
تــدریس تراعــى الخلفیــات المختلفــة للطــالب، ویتطلــب تنمیــة رأس المــال البــشري للمعلــم 

  :اعدته على ما یلىمس
 البحث المستمر عن فرص النمو المهني  
 فهم العوامل المختلفة المؤثرة على تعلم الطالب.  
 االطالع على المستحدثات في مجال التخصص  
 نشر ممارساته المهنیة المبتكرة  
 تنمیة وتشكیل مواهبه المختلفة.  
 العمل على زیادة حماسه نحو تحسین تعلم الطالب.  
 ات تدریس جدیدة تالئم حاجات الطالبتطویر استراتیجی.  
 تنمیة الذكاءات المختلفة التي یمتلكها. 
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 : رأس المال االجتماعي-2

یعد رأس المال االجتماعي أحـد األصـول الناتجـة عـن تفاعـل األفـراد فیمـا بیـنهم، 
 &Kiptot)ومــا یــؤدي إلیـــه هــذا التفاعـــل مــن عالقـــات قائمــة علـــى الثقــة والتفـــاهم 

Franzel, 2014, 232).   
 وتقوم فكـرة رأس المـال االجتمـاعي علـى أهمیـة العالقـات والـشبكات االجتماعیـة 

، حیـث تیـسر  هـذه العالقـات (Jones& Taylor, 2012, 61)ودورها في زیـادة اإلنتـاج 
 &Nahapiet)االجتماعیـة التعـاون وتعمـل علـى ترسـیخ الثقـة وزیـادة األداء الجمـاعي 

Ghoshal, 1998, 242)تج رأس المــال االجتمــاعي مــن خــالل الــشعور ، ویمكــن أن ینــ
باالنتماء والتضامن والتعاون وااللتزام بمساعدة اآلخرین، والیقین بأن هذه المساعدة سترد 

  . (Gachter, Savage& Torgler, 2011, 510)ٍفي یوم ما 
 أن رأس المــال االجتمــاعي یعــد (Tymon & Stumpf, 2003, 14)ویـرى 

طة الفـرد، وذلـك ألنـه غیـر انتقـالي، بمعنـى أنـه ال یمكـن نقلـه المصدر األساسي لقوة وسـل
مباشرة مـن فـرد ألخـر، فـالفرد ال یـستطیع أن ینقـل أو یبیـع أو یتنـازل عـن شـبكة عالقاتـه 
االجتماعیة لآلخرین، وذلك ببساطة ألن الطرف األخر في هـذه العالقـات قـد یـرفض عملیـة 

أن سـلطة ونجـاح األفـراد فـي المنظمـات ) 176، 2014هاشم فوزى العبادى، (النقل، ویرى 
ــة رأس المــال االجتمــاعي الــذى  ــى عمــق ومتان ــر عل ــشكل كبی ــة تعتمــد ب ــة والخدمی المعرفی

  .یمتلكونه
علـى یـد  1900 رأس المـال االجتمـاعي منـذ عـام وفي مجال التعلیم فقـد اسـتخدم

رج نطـاق تقـع خـا عندما أكد على أن رأس المال االجتماعي بمثابة ثروة للطفل  دیويجون
 عنـدما عرفـهفـي أوائـل الثمانینـات، دة، ثم أعید استخدامه مرة أخرى الخبرة الفردیة المحدو

الممكنــة التــي تتــوفر للــشخص بفــضل حیــازة  المــوارد مجموعــة :بأنــه Bourdieuبوردیـو 
شبكة من العالقات االجتماعیة مع أفراد المجتمع، حیث تنطوى هذه العالقات على منظومة 

فــي أواخــر ى فــي مقــدمتها مــشاعر االحتــرام والتعــاون والثقــة المتبادلــة، ومــن القــیم تــأت
رأس المـــال " مـــصطلح   Coleman عـــالم االجتمـــاع جـــیمس كولمـــان أعـــادالثمانینـــات
 العالقـات بـین المعلمـین، ي فـعنـه بحـث ، عندما أخرى إلى ساحة المدرسة مرة"االجتماعي

  .(Cole, 2017, 199:200) ة أداء المدرس يفة المعلمین ساهمفي تعزیز م ودوره
 رأس المـال االجتمـاعي (Cole, 2017, 200; Fullan et al., 2014)ویعـرف 

ــم بأنــه ــات االجتماعیــة تالتفــاعال:  للمعل ــة بــین الكمیــة وال والعالق المعلمــین، والتــي نوعی
 الخـاص بـالزمالء، وتـؤثر علـى مــستوى رأس المـال البـشريتـساعدهم علـى االسـتفادة مـن 
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إلنجــاز، وااللتــزام، والثقـة، باإلضــافة إلــى مـشاركتهم فــي العمــل معـا مــن أجــل إحـساسهم با
  .هدف مشترك

إلى في تنمیة المعلمین من خالل تقسیمه رأس المال االجتماعي ویمكن فهم دور 
 والــربط  ،(Bridging)، والعبــور  (Bonding) )التــشابك(التــرابط  :وظــائف هــىثــالث 

(Linking)، ــث یعمــل ــرادجتمــاعي  رأس المــال االحی ــین األف ــرابط ب ــز الت  علــى علــى تعزی
للمعلمـین یـوفر بـدوره وهـذا ً، والعمل معا لصالح أهداف المدرسـة، أساس الهویة المشتركة

مـــال  ال رأسوبالنـــسبة للعبــور، فــإنمدرســیة، البیئــة فـــي المــساندة المن واإلحــساس بــاأل
علـى المعلمـین ویـساعد ما هو أبعد مـن الـشعور بالهویـة المـشتركة، یمتد إلى االجتماعي 

بیئــة ال الموجــودین فــيًبنــاء عالقــات مــع مجموعــة أوســع وأكثــر تنوعــا مــن األشــخاص 
إنجاز أهداف محددة ومؤقتة، ولیس مجرد التقدم المستمر،   على همة، مما یساعدیالمدرس

  المـدارسمـع روابـطإلنـشاء رأس المال االجتماعي العـابر خـارج المدرسـة متد ییمكن أن و
المعلمـین رغـم اخـتالف المكانـة، ربط رأس المـال االجتمـاعي ًوأخیرا الربط، حیـث یـاألخرى، 

 يالتواصـل مـع اآلخـرین، الـذین ال یتفـاعلون معهـم بـسهولة فـاألمر الذى یـساعدهم علـى 
   .(Herbert, 2018, 64)الهرمى للمدرسة هیكل ال

ظیمـات للمعلمین من خـالل تـوفیر بعـض التن ي رأس المال االجتماعویمكن تنمیة
 لغة نحو اإلنجاز، وتقوم على إیجادتطویر المسؤولیة الجماعیة المدرسیة التي تحث على 

، وشـبكات یـة مجتمعـات الـتعلم المهن مثل مكافآت جماعیة، وتدعم التعاون، وتوفرمشتركة
  . (Herbert, 2018, 64) ، ومجتمعات الممارسةالمدارس

لمعلم یمكن أن تـتم مـن خـالل یتضح مما سبق أن تنمیة رأس المال االجتماعي ل
  :إتاحة الفرصة له للقیام بما یلي

 المشاركة في بحوث جماعیة لتحسین المدرسة.  
 المشاركة في تجریب وابتكار طرق تدریس جدیدة مع الزمالء. 

 تبادل المعلومات والخبرات مع معلمي المدارس األخرى.  
 تحمل المسئولیة الجماعیة نحو تحسین تعلم الطالب.  
 على الممارسات المهنیة الناجحة للزمالءاالطالع .  
 تقییم الممارسات المهنیة وتقدیم التغذیة الراجعة للزمالء. 

 تقبل تقییم زمالئه له. 
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 : رأس المال القائم على القرارات-3
على الـرغم ، ف مجال القانونمن  القائم على القرارات مفهوم رأس المالتم استعارة

، إال القضایا العدید من فيصدار أحكام إلحالة ال تاریخ ىیعتمدون عل القانون رجالمن أن 
ومن ثم یعتمد رجال القانون  ،ثابتةال التي ال تنطبق علیها القواعد بعض الحاالت  هناكأن

إلصـدار أحكـام مناسـبة، وذلـك مـا یطلـق الخبرة والممارسـة والكفـاءة الذاتیـة والتفكیـر على 
  . (Herbert, 2018, 65) القائم على القرارات رأس المالعلیه 

ً، ویستغرق وقتا  یكتسب بمرور الوقتالقائم على القراراتُیفترض أن رأس المال و
القـدرة علـى  أن (Boote, 2006 as cited in Adams, 2016, 37)ًطویال، فقـد ذكـرت 

بمــرور الوقــت مــن خــالل التجــارب والممارســات والتفكیــر تتحقــق إصــدار األحكــام الــسلیمة 
 أنه   (Schulman& Colbert, 1989, 46) ، وفي هذا الصدد وجدتكالفردي والمشتر

 حیث ال تتـوافر القائم على القراراترأس المال ل  المبتدئ المعلممن الصعوبة بمكان امتالك
 یذكر (Hargreaves& Fullan, 2012, 94, 2013, 37:38)الخبرة الطویلة، ولكن له 

ل كبیـر مــن خـالل االســتفادة مـن تجــارب بــشكأنـه یمكــن تنمیـة ذلــك النـوع مــن رأس المـال 
 االعتمـــاد علـــى مجتمعـــات الممارســـة ، باإلضـــافة إلـــى )رأس المـــال االجتمـــاعي(الـــزمالء 

  .في سیاقات أوسع أو غیر مألوفةالتي تم اتخاذها للحصول على فهم أوسع للقرارات 
 القــائم علــى  رأس المــال أن(Hargreaves& Fullan, 2012, 93)ویــرى 
ت، ویعرفــه صـنع القــرارالقــدرة علــى الخبـرة فــي الحكـم و"هر المهنیــة، ویعنــي القـرار هــو جـو

(Hargreaves, Shirley, 2012, 50)القدرة على صـنع قـرارات جیـدة أو أحكـام :   بأنه
مجمـوع الممارسـات : ، ویعرفـه فـوالن وآخـرون بأنـه) بـصفة مـستمرة(في المواقف المعقدة 

مكن أن تنتشر بین األفراد أو المجموعات أو مجتمع والخبرات الالزمة لصنع القرارات التي ی
  .(Fullan et al., 2014)المدرسة بأكمله، وهو ضروري لصنع القرارات الجیدة 

ومــن متطلبــات تنمیــة رأس المــال القــائم علــى القــرارات عنــد المعلمــین، التأمــل 
راتهم السابقة والتمكین، حیث یتیح التأمل للمعلمین فرصة التفكیر في أدائهم والنظر في خب

اتخــاذ علــى  المعلمــین لتحــسین قــراراتهم فــي المــستقبل، وبالنــسبة للتمكــین،  فإنــه یــساعد
بنـاء رأس المـال المدرسة ككل، ویتیح لهـم الفرصـة ل تأثیر إیجابي على لهاقرارات تعلیمیة 

 المجموعة التيتخص  اتخاذ قرارات عند الشعور باألمان له القائم على القرارات، مما یوفر
، ومن ثم بالنتیجة المرجوة، ویزید التزامه یعزز استقاللیة المعلم الشعور هذا، و إلیهاینتمى

، ویتطلب ذلك إكسابه القدرة على اتخاذ القرارات ومنحه  إیجابیةنتائج تحقیقزید احتمالیة ت
   .(Giroux, 2010 as cited in Adams, 2016, 37) بعض السلطة 
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 وال تقتـصر  متعمـدةالقائم على القـراراتأس المال  رتنمیةیجب أن تكون عملیة و
العـاملین بالمدرسـة، العدیـد مـن األفـراد ي أن تـشمل ، ولكـن ینبغـعلى مدیري المدارس فقـط

 باإلضــافة إلــىدمــج رأس المــال البــشري واالجتمــاعي  أن (Fullan, 2016, 47)ویــرى  
  .أكثر قوةت المهنیة تجعل األحكام والقراراالممارسة المتعمدة المتعلمة من خبرة ال

یتــضح ممــا ســبق أن تنمیــة رأس المــال القــائم علــى القــرارات للمعلــم یحتــاج إلــى 
  :مساعدة المعلم على ما یلى

  معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف(التقییم الذاتي ألنفسهم.(  
 تقدیم أدلة ملموسة وواقعیة حول أعمالهم اإلیجابیة والسلبیة.  
 رارات لتحسین الممارسات المهنیةالمشاركة مع الزمالء التخاذ ق.  
 اتخاذ قرارات لتبني استراتیجیات جدیدة في التدریس. 

  : العالقة بین مكونات رأس المال المهني- ًرابعا 
ــاتج تفاعــل رأس المــال  ــم هــو ن ــي للمعل ــك أن رأس المــال المهن ــر قبــل ذل ُكمــا ذك

ت، وفیمـا یلـي توضـیح البشري مع رأس المال االجتماعي مع رأس المال القائم على القـرارا
  .ذلك
ًعالقـــة رأس المـــال القــــائم علـــى القـــرارات بكــــال مـــن رأس المـــال البــــشري  -1

  :واالجتماعي
القـائم علـى القـرارات إلـى دوره فـي مـساعدة المعلـم علـى رأس المال ترجع أهمیة 

ــشري واالجتمــاعياســتثماراتخــاذ قــرارات جیــدة حــول كیفیــة  ــق ل ً معــا  رأس المــال الب تحقی
ــة ، فهــو بمثابــة (Fullan, 2016, 44)رســةأهــداف المد ــذكاء والطاق مــوارد المعرفــة وال

 ، حیـث یـساعد المعلـم علـى فعالبشكل ي رأس المال البشري واالجتماعالستخدامالمطلوبة 
 يالتـات الفردیة والجماعیة لخبرً بناء على التفكیر في اتخاذ قرارات سلیمةالاالختیار الجید 

  .(Fullan, 2016, 47)  تنمو بمرور الوقت
  :  عالقة رأس المال االجتماعي برأس المال البشري-2

ــــن   ــــل م ــــد ك  ;Hargreaves& Fullan, 2012, 90, 91)أك
Newberry,  Gallant& Riley, 2013, 272) علـى أهمیـة رأس المـال االجتمـاعي 

في تنمیـة رأس المـال البـشري، وذلـك ألنـه یـوفر للمعلـم الفرصـة للوصـول إلـى رأس المـال 
ًي لآلخرین، فكلما زادت الفرصة أمام المعلمین لیتعلموا معا فإن ذلك یؤدى إلى نتائج البشر

تنمیة قیمـة الـزمالء واالخـتالف : على المدى القریب، وفوائد أخرى على المدى البعید، مثل
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البناء، وهذا یؤكد ضرورة تنمیة رأس المال البشري من خالل رأس المال االجتماعي، ودور 
  .جتماعي في الدعم المستمر للتدریس والتعلمرأس المال اال

ــى تفــوق(Leana& Pil, 2009, 1103)وتوصــلت عــدة دراســات منهــا    إل
رأس مـال اجتمـاعي مرتفـع، علـى لـدیهم ، لكـن قلیـلن الذین لدیهم رأس مال بشري یالمعلم
وجـدت مرتفـع، ورأس مـال اجتمـاعى قلیـل، وأس مـال بـشري المعلمین الذین لدیهم ر أولئك

(Leana, 2011, 33) یعملون في الذین أن المعلمین ذوي رأس المال البشري المنخفض 
أولئــك الـذین یعملــون فــي  نتــائج أفــضل مـن حققـوامدرسـة ذات رأس مــال اجتمـاعي أعلــى 
ــل ــول أن مــدارس ذات رأس مــال اجتمــاعي أق ــن الق قــوة الجماعــة أو مجتمــع ، وبــذلك یمك

  .رأس المال البشريطرق تنمیة  من وأسرعبدرجة أكبر الفرد یعمل على تنمیة الممارسة 
   : عالقة رأس المال االجتماعي برأس المال القائم على القرارات-3

یمكن تنمیة رأس المال القائم على القرارات للمعلم مـن خـالل االسـتفادة مـن رؤى 
فـــي المواقـــف المختلفـــة، وقـــد أشـــار ) اتخـــاذ القـــرار(وخبـــرات الـــزمالء فـــي بنـــاء األحكـــام 

(Fullan, 2016, 45) إلى أن رأس المـال االجتمـاعي یعـد جـزءا متكـامال مـع رأس المـال ً ً
  . القائم على اتخاذ القرارات، بل إنه یعد إضافة له

  والشكل التالى یوضح مكونات رأس المال المهني  
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تكامـل یتضح من الشكل السابق أن رأس المال المهني للمعلم هـو نـاتج تفاعـل و

  .ثالث مكونات رئیسة هى رأس المال البشري، واالجتماعي ، والقائم على القرارات
  : خبرات عالمیة في تنمیة رأس المال المهني للمعلم-ًخامسا 

مثل فكرة رأس الجدیدة  المفاهیم التربویة استخداممحاولة من األهمیة بمكان عند 
المختلفة ) تطبیقاته(و دراسة استخداماته  التغییر التربوي،، ودوره في إحداث المال المهني

بعـض المجتمعــات، وتوضــیح كیفیــة تــأثیر الــسیاق واألنظمــة المدرســیة فــي ، المــدارسفـي 
المجتمعي على تبني ، وتطبیق المفهوم، وفیما یلي عرض لبعض خبرات تنمیة رأس المال 

 وسـنغافورة، و المهني في بعض الدول التي تتمیز بجودة نظامهـا التعلیمـى، وهـى فنلنـدة،
  . المكسیك

 

  

  رأس المال القائم
 على القرارات

رأس المال 
 ياالجتماع

 بشريرأس المال ل

رأس 
المال 

   للمعلمالمهنيمكونات رأس المال ): 1(شكل 
رأس المال البشرى، ورأس المال االجتماعى، ورأس المال القائم على (د = رأس المال المهنى 

  )القرارات
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  : تنمیة رأس المال المهني للمعلم في فنلندا-1
ـــذكر  یعـــد نظـــام التعلـــیم فـــي فنلنـــدا مـــن أنجـــح الـــنظم التعلیمیـــة فـــي العـــالم، وی

(Hargreaves& Shirley, 2012, 50) أن فنلنـدا ال تمتلـك مـوارد طبیعیـة مثـل العدیـد 
ًثـرى جـدا خاصـة المعلمـین، وفیمـا یلـي من الدول، إال أن مواطنیها لدیهم رأس مال مهنـي 
  .عرض اتجاهات رأس المال المهني للمعلم في فنلندا

 تنمیة رأس المال البشري للمعلم :  
یتم إعداد المعلمین في فنلندا كمطورین للمنـاهج، ولـیس كمنفـذین لهـا، أو حتـى 

م مـشتركة ، فهم لـدیهم قـی)توزیع المنهج( ًمنفذین لخطط تفصیلیة تم إعدادها بعیدا عنهم 
ًتساعدهم على العمل معا من أجل إعداد وتنفیذ المنهج، كـذلك یـتم إعـداد المعلـم الفنلنـدى 
ًعلـــى كیفیـــة إجـــراء البحـــوث لتطـــویر المنـــاهج، وذلـــك شـــرطا أساســـیا للحـــصول علــــى  ً

  .(Hargreaves& Shirley, 2012, 50, 57)المؤهل
 تنمیة رأس المال االجتماعي للمعلم :  

سى في مدارس فنلندا بالثقة والتعاون، حیـث یعمـل المعلمـون یتمیز المناخ المدر
ــیم الطــالب  ــة، وتحمــل المــسئولیة الجماعیــة لتعل ــات مدرســیة قائمــة علــى الثق ــي مجتمع ف
والتحــسین المــستمر للمــدارس، فهــم ال یعملــون كفریــق مكلــف بإنجــاز مهــام قــصیرة األجــل 

(Hargreaves& Shirley, 2012, 51, 57) ،  
 القائم على القراراتتنمیة رأس المال  :  

أهـم مـا یمیـز التعلـیم فـي :  أن(Hargreaves& Shirley, 2012, 54)یـرى 
ًفنلندا لیس التحوالت التكنولوجیة في التعلیم، ولكن في كیفیة عمل المعلمین معا، وطریقـة 
تنظــیم المجتمــع المدرســى، وأســالیب تنمیــة اإلبــداع عنــد الطــالب مــن خــالل المــشاركة فــي 

ناه الواسع، وكذلك في إیمان المعلمین بدور النقد في تحسین ممارساتهم، ومن المنهج بمع
ــة المعلمــین حــل مــشكالتهم  ــل المجــاالت، ومحاول ــي ك ــدم المجتمــع ف ثــم المــساهمة فــي تق
المهنیة بروح الصبر ، والتعاون ، والمـسئولیة الجماعیـة ، والتحـسین المـستمر وكـل هـذه 

  .م على القراراتًاألمور مهمة جدا لرأس المال القائ
فالقرارات الجیدة هى التي تنتج عن الممارسات الجماعیة ولیست الفردیة، والتأمل 
في هذه الممارسات، وأخذ الوقت للتعلم منها وتحسینها باستمرار، وهذا ما یمیز التعلیم في 

ل ًفنلندا عن باقي دول العالم، فالمعلمون لدیهم الوقت ویستخدمونه جیدا لتنمیـة رأس المـا
 ، ففـي فنلنـدا یعمـل المعلـم (Hargreaves& Shirley, 2012, 55)القـائم علـى القـرار 

ًدقیقة، أى بواقع أربع حصص یومیا، وهـذا ) 45الحصة ( درس 800 ساعة، ویدرس 600
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ًیعنــي أن لدیــه یومیــا وقــت للتخطــیط ، والــتعلم،  والتأمــل فــي الممارســات مــع المعلمــین 
م المنهج، والمشاركة في مناقـشة قـضایا تخـص طالبهـم، اآلخرین، وتقییم طالبهم، وتصمی

  .(Sahlberg, 2011, 37)ًواقتراح حلوال لها
 أن مـن العوامـل الهامـة (Hargreaves& Shirley, 2012, 57)ًوأخیـرا یـرى 

في تنمیة رأس المال القائم على القرارات في فنلندا هى  أن مهنة التدریس بالنسبة للمعلم 
  . ى الحیاة، ولیست مجرد عمل مؤقتالفنلندى هى مهنة مد

  :سنغافورة تنمیة رأس المال المهني للمعلم في -2
) PISA(ًسنغافورة هي البلد األعلى أداء في برنامج تقیـیم الطـالب الـدولیین تعد 

 تلـك األفكـار  فـيونفكـرمـع زمالئهـم، ویأفـضل األفكـار المعلمـون  ففي سنغافورة یـشارك، 
كرة تجعـل المعلمـین یواصـلون ابتكـار أفكـار جدیـدة للبقـاء فـي هذه الفو ًسویا في المدارس،

  . (Hargreaves& Fullan, 2013, 39)المستقبل
ــي ســنغافورةیحــاول النظــام المدرســو ــر لإلبــداع مــن خــالل ي ف ــتح مــساحة أكب  ف

هنــاك وعــي متزایــد بــأن القاعــدة المعرفیــة  ، فقــد أصــبح "تعلــم أكثــر، درس أقــل " سیاســة 
وحتــى یــستمر لتوســع لتتجــاوز مــا یـتم تقییمــه ومــا تفرضــه الحكومــة، للمعلـم تحتــاج إلــى ا

القـائم علـى النظام في التطور، قد یحتاج األمـر إلـى التركیـز بـشكل أكبـر علـى رأس المـال 
الجوانب السلبیة التي یمكن أن تدفعهم  لمواجهة للمعلمین بحیث تتوفر لهم الفرص القرارات

   .نحو ترك العمل بالمدرسة
 إلى أن نموذج تطبیق رأس المال المهني (Shirley, 2016, 306:307)وتشیر 

، ویــتم ربطــه الحكومـةمــن قبــل  هتنظیمـیــتم  فـي ســنغافورة یتبـع المــدخل المنظــومي، حیـث
ًبالمهنة لیكون جزء متكامال قائما على الدعم المتبادل  ً   .عبر مختلف أجزاء النظام المدرسيً
غافوریة بتنمیــة رأس المـال المهنــي ٕویمكـن توضـیح وابــراز اهتمـام الحكومــة الـسن

ًلدى معلمیها من خالل النقاط الست التالیة التي تعمل معا من أجل عملیة التعلـیم والـتعلم 
  : (Shirley, 2016, 308)كما ذكرتها 
 ســاعة مــن التطــویر 100 معلمــي ســنغافورة  الحــصول علــى تــشترط عقــود عمــل 

 بـأن التـدریس مهنـة معقـدة اًح وصـریاً واضـحاًعترافـ، ویعـد ذلـك االمهني كل عام
ًتطلب تعلما مستمراتو ً واضحا عن ًخروجا ویمثل  سیصقل عمل المعلم، ، ألن ذلكً

ال تتطلـب ة لتدریس مهمة بـسیطة تقنیـي الذي یرى  أن ا رأس المال التجارمدخل
  .ى الخبراء من خارج الفصل الدراسمالحظةسوى 

  السلم  یعتمد هذا ، وال" یة للمعلمسلم لمستویات التنمیة المهن"یوجد في سنغافورة
 الطالب، بل على مجموعة من المؤشـرات التـي تعكـس نقـاط اتنتائج اختبارعلى 
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ى، ویتم تحدیـد المـستویات  للنظام المدرسومساهماتهم التي قدموهاقوة المعلمین 
مـسار القیـادة، ومسار التعلیم، :  هىمسارات وظیفیةفي عدة  ا وتوظیفهالمختلفة
ــم واحــد أو اثنــین  ولكــن ، ور المنــاهج الدراســیةتطــویومــسار  هــذا ال یحــدث لمعل
 یرســل رســـالة واضـــحة مفادهـــا أن الـــتعلم ، وهـــذا بـــدورهجمیـــع المعلمـــینیــشمل 

 Jensen et al., 2016 as)ًیاًالمستمر والنمو المهني لیس اختیاریا ولكنه إلزام
cited in Shirley, 2016, 308.  

  إلى مناطق تعلیمیة مختلفة " نقلهم" أو في سنغافورةن المعلمی" إعارة"ًكثیرا ما یتم
ــي  ــشكل ســنغافورةف ــتم ذلــك ب ــي متكــرر ألن المعلمــین ال یخــدمون ، وی مدرســة ف

ــدما  ــین مــن الممارســة،  المعلمــونینجــزبعینهــا، فعن ــشر  مــستوى مع ــون لن ینتقل
 لهــمكــل هــذا یــتم بطریقــة منظمــة تــسمح ، ولــتعلم مــن اآلخــرینخبــراتهم وكــذلك ل

  .السلم المهنيالتقدم في بمواصلة 
 ــیم أكثــر مــن تتمیــز ســنغافورة بتحقیــق ــة االجتماعیــة فــي التعل ــات العدال  المجتمع

حیث یتم تبادل المعلمین ما بین المدارس الفقیـرة والمـدارس  ،الدیمقراطیة األخرى
ً سـابقا فـي یعملـون كـانوا المنـاطقن الـذین یعملـون فـي أفقـر والمعلمالمتمیـزة، فـ

ألنهــم بمثابـة وســام شـرف ذلــك یعتبـر هــؤالء المعلمـون ، وًتمیــزاالمـدارس األكثـر 
، ومـن زاویـة أخـرى  للغایـةبدرجـة كبیـرةمـواهبهم یعملون في مدارس تحتـاج إلـى 

أسـالیب تـدریس یرى المعلمون أن العمل في تلك المدارس تساعدهم على ابتكـار 
المـدارس وهـذا یعنـي أن ، لتقیـیممتنوعـة لوأشـكال جدیـدة جدیدة ومناهج دراسـیة 

للـتعلم منهـا، وأن القیـام بـذلك هـو جـزء مـن االلتـزام باختالف أنواعها تعد فرصـة 
  .والقائم على القراراتتعمیق رأس مالهم البشري واالجتماعي لالمهني للمعلمین 

  یمزج المعلمون في سـنغافورة بـین التقنیـات الجدیـدة والقدیمـة كجـزء مـن نهجهـم
 20مـا بـین  لوجیا في التعلـیم بنـسبة تتـراوح ، ویستخدمون التكنوالشامل للتغییر

المـنهج األكـادیمى  طالبهـم إتقـان ، فهم یؤكدون على ضرورة  في المائة30 إلى
ً، ودائما یحثـون الطـالب علـى ضـرورة مانتباههالتكنولوجیا التي تشتت ًبعیدا عن 
 ً نهجـا، وهذا یعد ٕمن أجهزتهم واعادة اكتشاف أهمیة العائلة واألصدقاءالتخلص 

ًتكیفیا وحیویا للتكنولوجیا في المدارس ً.  
  ،هـي هـا، فولكـنهم ال یعـانوا منًیهتم المعلمون في سنغافورة كثیرا بنتـائج طالبهـم

 .التقییم السنوى الشامل ألداء المعلمًتشكل جزءا من 
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  : تنمیة رأس المال المهني للمعلم في المكسیك-3
، وقـد  مـستقلة ثـم أصـبحتیةفي البدایوجد في المكسیك تجربة دعمتها الحكومة 

 ,Shirley, 2016) المهنـيرأس المـال عملـت هـذه التجربـة علــى تنمیـة بعـض جوانــب 
ــد (310:312 " مــشروع مجتمــع الــتعلم"شــبكة بعنــوان مجموعــة مــن المعلمــین أنــشأ  ، فق

)LCP(، ًوذجــا جدیـدا للعالقــات التعلیمیــة عبـر المــدارسهـذا المــشروع نمقـد نــشر و ، وقــد ً
المـشروع المدارس المشاركة بمعدل أسرع مـن المـدارس غیـر الموجـودة فـي نتائج نت تحس

  .اللغة اإلسبانیة والریاضیاتخاصة في 
وعمـل هـذا المـشروع علـى  ، جدید للتعلـیم والـتعلملقد اعتمد المشروع على مدخل

ــة مــن األدوات رأس المــالر یطــوت ــشري للمعلمــین مــن خــالل تزویــدهم بمجموعــة عملی  الب
وضـع المـشروع  و،یمكنهم اسـتخدامها هـم وطالبهـم إلتقـان المـنهج الدراسـيالتربویة التي 

 الطبیعة التفاعلیة  في مركز نظریته في التعلیم، فقد أكد على ضرورةرأس المال االجتماعي
تعزیـز ، وتـم انتـشار الممارسـات التعلیمیـة عبـر شـبكات مرنـة ومتكیفـة، وعمل علـى للتعلم

سرعتهم بـن خالل احترام رغبات الطالب والمعلمـین للـتعلم م القائم على القرارات رأس المال
الخاصة عن طریق اختیار مواضیع المناهج الدراسیة التي تتوافق مع اهتماماتهم الخاصة 

  .(Shirley, 2016, 310:312) في وقت معین
 

ة من حیث مفهومها ، وعالقتها بالمفـاهیم یتناول هذا المحور مجتمعات الممارس
األخرى خاصة مجتمعات التعلم، ومجتمعات الممارسـة االفتراضـیة، ودورهـا فـي تنمیـة رأس 

  .المال المهني للمعلم
  :نشأة وتطور مفهوم مجتمع الممارسة-ًأوال 

  (Community of Practice) فكـــرة مجتمعــــات الممارســـةتعـــود جــــذور
)CoPs (ًى موجودة منـذ القـدم، منـذ أن بـدأ البـشر فـي الـتعلم معـا، فـي إلى زمن بعید، فه

ًالبیـت أو العمــل أو المدرســة أو أثنـاء ممارســة الهوایــات، إال أن المـصطلح انتــشر حــدیثا، 
 نجـاح أصـبحخاصة فـي عـالم الیـوم حیـث ،  الیومیةواللغةاللغة المهنیة ًوأصبح دارجا في 
 على تحقیق أقصى استفادة من معرفتهم قدرتهمیعتمد بدرجة كبیرة على األفراد والمنظمات 

  .(Wenger& Wenger, 2015, 3) وتعلمهم
وقـد ظهـرت فكــرة مجتمعـات الممارسـة فــي العـصر الحـدیث فــي أواخـر الثمانینــات 
وأوائــل التــسعینات مــن القــرن الماضــي، وذلــك عنــدما تــم إعــادة التفكیــر فــي نظریــة الــتعلم 

ًمعـین، والـذى یقتـرح أن یكـون الـتعلم قائمـا علـى وظهور نموذج التعلم القائم علـى سـیاق 
التفاعل االجتماعي الراسخ في التجارب الیومیة سـواء كانـت مهنیـة أو ذات طبیعـة أخـرى، 



 م 2019یولیو لسنة ) ، الجزء األول183: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد

 

 -578-

ًویعتبر التعلم نوعا من االلتزام في عدد من مجتمعات الممارسـات الرسـمیة وغیـر الرسـمیة 
   (Wenger& Snyder, 2000, 139)، وقــد عــرف )9ت، .مكتــب التربیــة الــدولى، د(

ــاس یتــشاركون مــسألة معینــة أو سلــسلة مــن : مجتمــع الممارســة بأنــه مجموعــة مــن الن
المــشاكل،  أو اهتمــام بموضــوع مــا، ویتعمقــون فــي هــذا المجــال مــن أجــل تنمیــة معــارفهم 
وخبراتهم من خالل التفاعل المتواصل، ویتضح من ذلك التعریف أن هناك خصائص معینة 

، )مــشكلة مــا( مجموعــة مــن األفــراد یجمعهــم شــئ مــشترك :  أنهــالمجتمــع الممارســة هــى
  .یسعون لحلها، وهذا ما یجعلهم یتفاعلون بشكل منتظم

وفي تعریف آخـر أكـد وینجـر علـى  أهمیـة الـتعلم فـي مجتمـع الممارسـة، وعرفـه 
مجموعة من األفراد یشتركون معا في االهتمام بشئ معین یفعلونـه ویتعلمـون فعلـه :  بأنه

ً، وتأكیـدا  (Wenger& Wenger, 2015, 1) أفـضل ألنهـم یتواصـلون بانتظـامبطریقـة
مجموعـة :   بأنـه(Kloos, 2006, 39)على أهمیة التعلم في مجتمع الممارسة فقد عرفه 

ًمن األفراد یشتركون معا في التعلم، حیث یتناولون مجموعة من المشكالت أو التركیز على 
ك بما یسمح لهم توسیع وتعمیق معرفتهم وخبراتهم، أحد الموضوعات ذات االهتمام المشتر

مكتــب التربیــة الــدولى ، (ًوذلـك مــن خــالل التفاعـل المــستمر، وفــي هـذا اإلطــار ذكــر أیـضا 
أن مجتمــع الممارســة هــو مجتمــع تعلیمــي یعمــل علــى تــوفیر بیئــة للتحــسین ) 10ت، .د

ذات االهتمـام المـشترك المهني، یقوم فیها الخبراء بالتواصل بشكل منظم لمناقشة القضایا 
ـــشیر  ـــاء القـــدرات، وی ـــز بن ـــد الممارســـات وتعزی  ,Snyder)والتحـــدیات المتعلقـــة بتجدی

Wenger& Briggs, 2004, 17)مجتمع الممارسة هـو نظـم تعلـم اجتماعیـة، :  إلى أن
  .یتواصل فیها المشاركون مع بعضهم البعض من أجل التعلم وتحسین األداء

 اً مجموعة من المتعلمین الذین یعملون مع: أنه ب(Kong, 2018, 159)ویعرفه 
 اًإنجـاز المهـام معـیسعون إلى  موارد التعلم، وویتشاركون مع بعضهم البعض، ویتواصلون

 علــى بعــضهم الــبعض، تــأثیر تــدریجیا، والحتــى یتمكنــوا مــن تحــسین أنفــسهم باســتمرار
فـي نهایـة المطـاف  ةلعالقات الشخصیة الجیدة المتبادلا وتؤدى ، البعضبعضهممساعدة و

  .إلى النمو الفردي والتنمیة المشتركة
والــتعلم فــي مجتمــع الممارســة یهــدف إلــى إنتــاج وابتكــار المعرفــة، ولــیس مجــرد 

 فـي تعریفـه لمجتمـع (Senge, 1990, 3)الوصول إلیهـا واسـتهالكها، وهـذا  مـا أوضـحه 
مجموعـة مـن :  بأنـهالممارسة بتحدید أنواع التعلم السائدة فـي هـذا المجتمـع، حیـث یعرفـه

األفــراد یرتبطــون مــع بعــضهم الــبعض، وبالبیئــة المحیطــة بهــم، ویــسود التفاعــل بیــنهم، 
التفكیر االبتكارى، والتعلم مدى الحیاة، والتعلم التعاونى، وبذلك : وتجمعهم ثالث سمات هى

یـر یركز سینج على أهمیة ابتكار المعرفة القائم على تعاون أفـراد مجتمـع الممارسـة، التفك
  .المستمر في ممارساتهم
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 ةمجموعـ إلى أن مجتمع الممارسة هو )(Wenger& Wenger, 2015ویشیر
علـى هـذا األسـاس بانتظـام ًمعـا ویتفـاعلون بـنفس األشـیاء، من األشخاص الذین یهتمون 

 أن نفـس (Pyrko, 2014, 25)ویوضـح بعـض ومـع بعـضهم الـبعض مـن علم بعضهم یتل
یـستخدمها أفـراد المجتمـع للقیـام بالمهـام الطریقـة التـي أي األشیاء تشیر إلى الممارسـة؛  

  .المختلفة داخل مجتمعهم
مجتمعــات : مــن خــالل العــرض الــسابق لتعریفــات مجتمــع الممارســة یتــضح أنهــا

قائمة على التعلم، وتهدف إلـى تنمیـة معرفـة المعلـم وقدرتـه علـى إنتـاج المعرفـة وتحـسین 
العالقــات الشخــصیة واالجتماعیــة والتفــاعالت ممارســاته، وذلــك مــن خــالل االعتمــاد علــى 

المتواصـلة بـین أعـضاء المجتمـع، وذلـك التخـاذ قـرارات لمواجهـة القـضایا المختلفـة، وهـى 
  .بذلك تعمل على تنمیة جمیع جوانب رأس المال المهني للمعلم

  : لمجتمع الممارسة(Wenger) نظریة وینجر -ًثانیا
 علـى نظریـات الـتعلم االجتمـاعي عنـد تستند نظریة مجتمع الممارسة عند وینجر

تلـــك ، )Vygotsky, 1978( ، وفیجوتـــسكى )Bandura, 1977( كـــل مـــن بانـــدورا 
النظریات التي تؤكد على أهمیة التفاعل االجتماعي، والسیاق االجتماعي في حدوث عملیة 

تـه التعلم، فالتعلم ال یتم في فراغ بل فـي المحـیط االجتمـاعي ومـن هنـا یكتـسب معنـاه وقیم
(Wenger, Mcdermott& Snyder, 2002,7).  

 مـن افتـراض (Bandura, 1977)باندورا وتنطلق نظریة التعلم بالمالحظة عند 
یـــتم تعلمـــه مـــن خـــالل مالحظـــة ومحاكـــاة مواقـــف وعـــادات أن معظـــم الـــسلوك اإلنـــساني 

ذج وسلوكیات األفراد اآلخرین الذین نتفاعل معهم، حیـث یعتبـر هـؤالء اآلخـرین بمثابـة نمـا
المعلومات التي نحصل علیها من خالل یتم االقتداء بسلوكیاتهم والتعلم منهم، وبذلك  فإن 

 والتعلم بالمالحظـة یحـدث ، وسلوك من هم حولنا تؤثر في طریقة تصرفنا،مالحظة األشیاء
  ).49، 2010محمد القحطانى،  ( في أغلب األحیاناًعفوی

جتماعیـة لفیجوتـسكى أهمیـة الوسـط ومن زاویة أخرى تناقش النظریة الثقافیـة اال
األطفـال یزیـد نتیجـة أن تطـور االجتماعي في اكتـساب المعرفـة، حیـث تؤكـد النظریـة علـى 

 كمـا أن إنجـازفـالتطویر یلزمـه تفاعـل اجتمـاعي كامـل، ،  السلوك االجتمـاعيانخراطهم في
بمفـرده،  لفـرده ا أو تعاون أقـران تتجـاوز مـا یمكـن أن ینجـزالكبار بتوجیه تتمالمهارة التي 

 الوعي ال یوجد في الدماغ بـل فـي الممارسـة هى أنالقاعدة التي شكلت عمل فیجوتسكي ف
  ..(Vygotsky, 1978 as cited in Cole, 2017, 210)الیومیة

بناء المعرفة بمثابة عملیة اجتماعیة ثقافیـة تـتم :  ًووفقا لنظریة فیجوتسكى فإن
دعم التفاعل االجتماعي للفرد مع شخص آخـر من خالل بعض األنشطة االجتماعیة التي ت



 م 2019یولیو لسنة ) ، الجزء األول183: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد

 

 -580-

محمــد القحطــانى، (أو مجموعــة أكثــر معرفــة، ثــم بعــد ذلــك یبنیــالفرد معرفتــه كنــشاط ذاتــي 
2010 ،52.(  

وبالنـسبة لنظریــة فنجـر، فقــد ظهـر مــصطلح مجتمـع الممارســة علـى یــد كـل مــن 
Jean Lave & Eiten Wenger ــالتعلیم1991 فــي عــام   فــي أبحــاثهم المتعلقــة ب

والتــدریب المهنــي، حیــث كــشفت دراســاتهم عــن وجــود مجموعــة مــن العالقــات االجتماعیــة 
المعقدة التي یتم من خاللها التعلم، ورأى فنجر والف أن مجتمع الممارسة ینطبق على كل 
المجتمعــات فــي كــل مكــان ولــیس فــي أمــاكن التــدریب فقــط، وذلــك ألن الــتعلم فــي مجتمــع 

، وبـذلك قـدم  (Wenger, 1998, 3) جمیـع األطـرافالممارسـة ذو طبیعـة حیویـة تـشمل
فنجر فكرته عن التعلم، وأنه یجب أن یـتم مـن خـالل سـیاق التجـارب المعاشـة، والمـشاركة 

  . في أنشطة الحیاة
  : (Wenger, 1998, 4)وفیما یلى أهم مالمح نظریة مجتمع الممارسة كما حددها 

 طبیعتها، تسعى نحـو التفاعـل البشر كائنات اجتماعیة ب: البشر كائنات اجتماعیة
واالنتماء، وهذا عنصر أساسي لعملیة التعلم، فالدافعیة للتعلم تكمن في عـضویة 

 .المجتمع

 المعرفة لیست ثابتـة، وغیـر محـددة بوضـع معـین، ولكنهـا : المعرفة لیست جامدة
تتــوزع بــین البــشر، وتتــضمن المهــارات والقــدرات الخاصــة بموضــوع لــه قیمــة أو 

 .لدخول فیهالقدرة على ا

 فالتعلم هو عملیة مشاركة متبادلة نشطة في : التعلم قائم على المشاركة التبادلیة
التجـارب الهامــة، أو مــن خـالل االنخــراط الفعــال فـي العــالم المحــیط ، والمــشاركة 

 .باألفكار وغیرها من أجل إنتاج المعرفة

 لم والمشاركة فیه، ویتمثل المعنى في القدرة على فهم العا: المعنى هو ناتج التعلم
وهو النـاتج الحقیقـى لعملیـة الـتعلم، وهـذا یعنـى أن الفهـم والتجریـب والخبـرة فـي 
تفاعل مستمر، ویتـداخل األشـخاص ، واألحـداث واإلجـراءات ، واألدوات ، والعـالم 

 .مع الفكر والمعرفة والتعلم
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  :ین مجتمع الممارسة ومجتمع التعلم الفرق ب-ًثالثا 
ت الممارسة عن مجتمعات التعلم في عدة جوانب، ویمكن توضیح تختلف مجتمعا

ًتلــك الجوانــب مــن خــالل إبــراز الخــصائص الممیــزة لمجتمعــات الممارســة أوال، وفیمــا یلــي 
  .عرض لتلك الخصائص

  : وجود اهتمام مشترك-1
 قد ینشأ هذا االهتمام المشترك بـسبب مواجهـة مـشكالت مماثلـة، أو موضـوعات 

حــو شـئ مـا، ویــصبح ذلـك محـور مناقــشات أعـضاء مجتمـع الممارســة جدیـدة، أو میـول ن
وقـد یتحـول هـذا االهتمـام إلـى هـدف مـشترك ) 2010،50محمد القحطانى، (بشكل مستمر 

 ,Wenger(، في حین یؤكد (Scanlan, 2013, 352)یسعى مجتمع الممارسة لتحقیقه 
رك یـسعى الجمیـع  أن تكوین مجتمع الممارسة یحتاج إلى وجـود مـشروع مـشت)78 ,1998

  .إلنجازه
  :المشاركة المتبادلة والتفاعل المنتظم -2

مهنیــة التــي ال یــدفع االهتمــام والهــدف المــشترك أفــراد المجتمــع إلــى بنــاء العالقــات
، وبـذلك تـؤدي المــشاركة والتفاعـل فــي  (Scalan, 2013, 352)تنـشئ وتـدیم المجتمــع

، 2010محمـد القحطـانى، (جتمـاعي ًأنشطة المجتمـع إلـى ربـط المـشاركین معـا فـي كیـان ا
كـل عـضو  أن المـشاركة المتبادلـة ال تعنـى مـشاركة (Wenger, 1998, 74)، ویرى )50

أن یشعر جمیع األعضاء بأنهم یمتلكـون ، ولكن یجب في مجتمع الممارسة بنفس الطریقة
 فــي تـشكیل مرجـع مـشترك لتلــك بـدورهمحـصة فـي المـشروع المــشترك، ویجـب أن یـشعروا 

  .، وجدیر بالذكر أن المشاركة تكون حسب وضع وظروف كل عضوةالممارس
  : المخزون المعرفي المشترك-3

یشیر المخزون المعرفي المشترك إلى األعمال الملموسة وغیر الملموسة التي تم 
تطویرهـا ، وتبادلهــا أثنــاء النقـاش ، والــتعلم مــن الخبـرات والتجــارب المــشتركة والمتراكمــة، 

ٕالنماذج ، واألدوات، والرموز التـي تـم اسـتخدامها وانتاجهـا واقرارهـا قصص النجاح، و: مثل ٕ
محمـد القحطـانى، (من قبل األعـضاء أثنـاء التفـاوض حـول المعرفـة والممارسـات الناجحـة 

، ویــــؤدى المخــــزون المعرفــــي المــــشترك إلــــى تــــسهیل انتــــشار الممارســــات )50، 2010
المـــشتركة وتـــسهیل انخـــراطهم التحدیـــد الـــدقیق لمـــشاریعهم المـــشتركة، ویـــساعدهم علـــى 

  .(Scalan, 2013, 352; Wenger, 1998, 83) المشترك في ذلك المشروع
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لقد أدت هذه الخصائص إلى وجود اختالفات بین مجتمعات الممارسة ومجتمعات 
  : التعلم، وفیما یلي توضیح لتلك االختالفات

  ):المعرفة التشاركیة( طبیعة المعرفة -1
: تمــع الممارســة عــن التنظیمــات المدرســیة األخــرى مثــل تتمیــز المعرفــة فــي مج

 بمعـدالت ویـتم تبادلهـاظـاهرة دینامیكیـة، فـي مجتمـع الممارسـة المعرفة مجتمع التعلم بأن 
اكتــشاف المعرفــة الجدیــدة فحــسب، بــل وال یعمــل مجتمــع الممارســة علــى تیــسیر  ،متزایــدة
لمجتمـع  الـسیاق االجتمـاعيتـیح حیـث ی ،هذه المعرفةكل األعضاء ل كیفیة استیعاب یبحث

ــة لألعــضاء ــة التــي المعرف ــساب وتبــادل المعرف ــاك  اكت العدیــد مــن یحتاجونهــا، كمــا أن هن
الكبیـرة والمعقـدة التـي یتطلـب حلهـا مـشاركة عـدد كبیـر مـن األعـضاء القضایا والمـشكالت 

   .(Schmoker, 2006, 24) على ممارس واحدتنفیذها یصعب حیث 
  :طبیعة المشاركة-2

ًلمـشاركة شـرطا أساسـیا فـي مجتمـع الممارسـة، حیـث یـذكر تعد ا ً(Wenger& 
Snyder, 2000, 142)یــشاركون، عــضاء أن األ طالمــا اً موجــود أن مجتمــع الممارســة

 ال فهـىفریـدة مـن نوعهـا تعـد مجتمعـات الممارسـة  أن (Schmoker, 2006, 24)ویرى 
، دون معنـى فـي التعـاون كل یوم، ولكـنهم یلتقـون ألنهـم یجـاًتتضمن أشخاص یعملون مع

ما یمیز مجتمعـات الممارسـة هـو  فإن  (Barab& Duffy ,2000, 35)  لكل من اًوفقو
ــذاتي ــي المجتمــعالتطــور ال ــذاتمهــم لالمــشاركة جــزء ف ، مــن خــالل المــشاركة ف ــة ال ، تنمی

التنظیمات األخـرى أن   (Buysse, Sparkman& Wesley,  2003, 266) تستنتجوا
 على مجـاالت الممارسـة، واإلعـدادات التـي یطبـق فیهـا المتعلمـون ركزمثل مجتمع التعلم ت

 التركیــز علــى روابــط المــتعلم وأنمــاط  لكــن فــي مجتمعــات الممارســة یكــونمعــارف جدیــدة،
أي فـــرص التأمــل والحـــوار المنـــتظم حـــول التجـــارب (المــشاركة فـــي مجتمعـــات الممارســـة 

  ). الخبرة الذین لدیهم مستویات متفاوتة من لألعضاءالمیدانیة
  :العضویة طبیعة-3

 ,Wenger& Snyder, 2000)یــة تطوع فــي مجتمــع الممارســة العــضویة
ــار الــذاتي أو ، وتكــون(142 ًالمنظمــة اســتنادا إلــى المعرفــة أو مــن قبــل  مــن خــالل االختی

ومكانـة وضـع ً، في حین تكون العضویة في مجتمعات التعلم بناء على االهتمام بالموضوع
 ن إلــــى فــــرق للعمــــل علــــى القــــضایا المدرســــیةیالمعلمــــم تقــــسیم ، ویــــتهیئــــة التــــدریس

(Blankenship & Ruona, 2007, 4).   
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  :أهمیة مجتمع الممارسة في مؤسسات التعلیم -ًرابعا 
ــد ظهــرت ــات األولــى لمجتمعــات الممارســة فــيلق تــدریب  مجــال التعلــیم ل التطبیق

وتختلـف  ،وصول إلى الـزمالء العلى المعزولین وفي محاولة لمساعدة المدیرین ،المعلمین
 مجتمعـات الممارسـة فــي التعلـیم عــن مجتمعـات الممارســة فـي المجــاالت األخـرى ، فــي أن

في ، فهو المنتج النهائي، ولكنه وسیلة لتحقیق غایة لیسفي المؤسسات التعلیمیة التعلم 
غیـر ت  الالكنهـولمنظمـة، اتعقیـد إلـى ممارسة المجتمعات  قد تؤدي مجال األعمال التجاریة

 تـؤدي إلـىتغییـر نظریـة الـتعلم فـإن المـدارس، بشكل أساسي في عمل المنظمة، لكـن فـي 
ؤثر وتـ ،(Baker& Beames ,2016 , 74)ا أطـولً وقتـعمیقـة، وتتطلـبعملیـة تحـول 

  التـي تـساعد علـى تعلـم الطـالب مـن خـاللمجتمعات الممارسة على الممارسـات التعلیمیـة
  :(Wegner&Wenger, 2015, 5) ثالثة أبعاد

 تعلمهـا مـن  یـتم م الخبـرات التعلیمیـة العملیـة التـيی تنظـكیفیـة: تعلم داخل المدرسة
  .ممارسةخالل المشاركة في مجتمعات 

 الطـالب بالممارســة الفعلیـة فـي مجتمعــات خبـرات ربـط كیفیــة :تعلـم خـارج المدرسـة 
  .أوسع خارج جدران المدرسة

  التعلم مدى الحیاة للطالب من خالل  احتیاجات كیفیة تلبیة: مدى حیاة الطالبتعلم
لممارسة التي تركز على الموضوعات التي تهم الطـالب باسـتمرار اتنظیم مجتمعات 

 .مراحل التعلیم المدرسي بجانب

، یكتسب فیـه الطـالب المعرفـة اً مغلقاًن هذا المنظور، فإن المدرسة لیست عالمم
لذا فـإن  ، الحیاة نفسها یشمل م أوسعً جزءا من نظام تعلیهالیتم تطبیقها في الخارج، ولكن

الطـالب مـدى كون في خدمة تعلم ی تلعبه المدارس والفصول الدراسیة یجب أن  الذيدورال
  . كله ولیس المدرسة فقطالذي یحدث في العالمالحیاة 

 :كما حددت عدة دراسات أهمیة مجتمع الممارسة للمعلمین فیما یلى

أن مجتمـع الممارسـة للمعلمـین یعـد  إلـى (Kong, 2018, 158)توصلت دراسة  .1
  .طریقة فعالة للتنمیة المهنیة

 أن من إنجازات مجتمـع الممارسـة تحقیـق الحكمـة (Kong, 2018, 159)یذكر  .2
ــة الثریــة ــةبالجوانــب الجماعی ــم التوصــل إلیهــالتــي الــرؤى فهــى ، العملی  بعــد ا ت

ع أن یفهـم یمكن لكل عضو في المجتمو ،التفاعالت والحوارات بین أفراد المجتمع
فـي ویعید إنتاجهـا، والقیمة النظریة والعملیة لإلنجازات، ویأخذ جوهرها، ویحولها 

بمبـادئ المـشاركة ًوفقـا لممارسـته، ویلتـزم نهایـة المطـاف، یخلـق أسـلوبه الفریـد 
استكــشاف وتجربــة الممارســة فــي أعــضاء مجتمــع ویــستمر واالنفتــاح والثقــة، 
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صها وفحصها والتأمـل فیهـا، وذلـك مـن أجـل المعرفة الجدیدة واالستمرار في تلخی
 .مجتمعهمبناء ثقافة جدیدة لممارسات 

على حل المشكالت العملیة في التدریس ولـه آثـار مهمـة مجتمع الممارسة ركز ی .3
فـي تعلـیم المعلمـین وتعزیـز " االنفـصال بـین المعرفـة والممارسـة"في تغییر حالـة 
  .(Kong, 2018, 159)لهم التطویر المهني 

مــن خــالل تولیــد المعرفــة واالســتفادة ، التعــاون بــین البــاحثین والممارســین زیــادة .4
یمكــن للبــاحثین التأكــد مــن أن المــشكالت التــي  ٕالــى جانــب الممارســین، ومنهــا

تخلـق ، وقابلـة للتطبیـقیدرسونها واقعیة، والحلول التي یتوصلون إلیهـا مبتكـرة و
ة الراجعة التي تثري العالقة  والتغذی، بیئة من التأمل والتفسیرمجتمعات الممارسة

بین الباحثین والممارسین بحیث تكون المعرفة المنتجة ذات قیمـة أكبـر وبالتـالي 
  .(Hearn & White, 2009,2) ًتكون أكثر تأثیرا

  . في مجتمع الممارسة األدوار المختلفة-ًخامسا 
تمع الممارسـة، یعد دور القائد من أهم األدوار والعوامل التي یتوقف علیها مج: القائد -1

عقـد اجتماعـات األعـضاء ، و القضایا الرئیـسیةتحدید: ( ویقوم القائد بعدة أدوار منها
مجتمــع ٕادارة الحــدود بــین مجتمــع الممارســة، وتخطــیط وتیــسیر أحــداث ، ووتعــدیلها
ــیم المدرســة فــي مجتمــع الممارســةتعزیــز قیمــة و، واإلدارة المدرســیة الممارســة ، وتقی

اتخـاذ ، باإلضافة إلى )  بمجتمع الممارسةعضاءاألم مساهمة  وتقییمجتمع الممارسة
 ,Baker& Beames)ٕاجـراء المحادثـات اإلسـتراتیجیةووضـع الـشروط، والقـرارات، 

2016, 73:74; Wenger&Wenger, 2015, 6) . 

ــي مجتمــع الممارســة یتواصــل مــع األعــضاء داخــل المجتمــع، : المیــسر -2 هــو عــضو ف
مجتمـع تـسهیل المناقـشة والحفـاظ علـى أنـشطة مـشاركة مـن خـالل هم علـى الیشجعو

عبــور الحــدود بــین الوحــدات ، كمــا یعمــل المیــسر علــى  الجاذبــة والحیویــةالممارســة
ــین األعــضاءالتنظیمیــة ــة ب ــادل المعرف ــضا كوســیط لتب ــة، وأی  &Baker) ً المختلف

Beames, 2016, 73:74). 

اء مجتمــع ًهــم أعــضاء أكثــر خبــرة وتخصــصا، یــساعدون أعــض: خبــراء الموضــوعات -3
 لمواجهــة المـــشكالت بمعــرفتهم المتخصــصةالممارســة علــى ربــط أســئلتهم العملیـــة 

 .(Baker& Beames, 2016, 73:74)المختلفة وابتكار الحلول لها

هــم أعــضاء فــي مجتمــع الممارســة، ویتمیــزون ): المحــوریین(األعــضاء األساســین  -4
،  تكـون غیـر رسـمیةمـن االجتماعـات التـي عـادة مـاالقصوى ستفادة بقدرتهم على اال

ــي فهــم  ــشاركون بنــشاط ف ــد الموضــوعات مجتمــع الممارســة، ی ــساعدون فــي تحدی وی



 م 2019یولیو لسنة ) ، الجزء األول183: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
 

 -585-

 بمجتمــع الممارســة، ویــساعدون فــي توجیــه جــدول أعمــال الــتعلم الخــاص ،األساسـیة
 ینـشط لمجتمع الممارسةشغفهم كما أن ، اً واجتماعیاًفكریویقودون مجتمع الممارسة 

ــل، والمجتمــع ــى مــدى ع الممارســةمجتمــیعتمــد نجــاح  كك ــي كثیــر مــن األحیــان عل  ف
 .(Baker& Beames, 2016, 73:74) مهم، فهم بمثابة قدوة لباقى األعضاءالتزا

  : مجتمعات الممارسة االفتراضیة-ًسادسا 
لقد انعكس تأثیر تقنیات االتصال على كل مناحي الحیاة بمـا فـي ذلـك مجتمعـات 

ً الجغرافیـة، بـل تتـشكل أیـضا فـي الفـضاء الممارسة، فأصبحت ال تقتصر فقط علـى الحـدود
ــراوي، (اإللكترونــي، ویطلــق علیهــا مجتمعــات الممارســة االفتراضــیة  ، )7، 2012بــشرى ال

مجتمعــات ممارســة قائمــة علــى العالقــات التبادلیــة عبــر :  ویعرفهــا مانویــل وفلــیكس بأنهــا
 محمـد بـن عـایض( ، كمـا یعرفهـا (Manuel, Angel& Flex, 2011, 257)الویـب 

مجموعــة مــن عناصــر منظومــة التعلــیم بمؤســسة : بأنهــا) 104، 2010محمــد القحطــانى، 
تعلیمیـة مـا، یجتمعـون ویتـشاركون عبـر شـبكة أو شـبكات للتواصـل االجتمـاعیعبر الویـب، 

  .بغیة تبادل المعارف واألفكار والتفاعل
ـــى جـــانبین همـــا ـــب االجتمـــاعي : ویقـــوم مجتمـــع الممارســـة االفتراضـــي عل الجان

:  فـي ضـوء ذلـك بأنـه (Ratcheva, 2006, 2)اني، والجانب التكنولوجي، ویعرفه واالنس
مجموعــة مــن األفــراد یجمعهــم اهتمــام مــشترك حــول مــشكلة بعینهــا یتواصــلون مــن خــالل 
تقنیـــات الویـــب والتواصـــل االجتماعیباالنترنـــت، وذلـــك مـــن أجـــل التفاعـــل والتحـــاور حـــول 

تطبیق تفاعلى على شبكة الویـب :  ًولوجیا بأنهاالمشكالت والتغلب علیها ، كما یعرفها تكن
مــن خــالل موقــع للتواصـــل االجتماعییــسمح لمجموعــة مـــن األفــراد بالتواصــل والمـــشاركة 

 .والتفاعل وتبادل الملفات حول قضیة مشتركة

مجموعــة مــن المــشاركین فــي مجتمــع،  : بأنــه (Myers, 2017, 23)وتعرفــه 
 .  متزامن وغیر متزامنویقومون بإجراء أعمالهم افتراضیا بشكل

 أن معـاییر مجتمـع الممارسـة التـي حـددها وینجـر (Moen, 2016, 41)وتـرى 
ضاء ًتنطبــق تمامــا علــى مجتمعــات الممارســة االفتراضــیة، ففــي تلــك المجتمعــات هنــاك أعــ

 بنـاء المعرفــة الجماعیــة، والمــشاركة، يیــساهمون فــوینخرطـون بنــشاط فــي مجـال معــین، 
، كما وجدت التفاوض على المعنى في إطار االحتیاجات المهنیةویتم ، والممارسة التعاونیة

مجتمـع الفـیس بـوك أظهـر جمیـع المؤشـرات الثالثـة لمجتمـع  أن (Scurr, 2017)دراسـة 
  .المجال ، والمجتمع ، والممارسة: الممارسة

محمــد جــابر ( وتتمیـز مجتمعــات الممارســة االفتراضـیة بعــدة خــصائص، لخـصها 
  :إلى ما یلي) اون الین، 2014خلف اهللا، 
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 تالشي فكرة الجماعـة المرجعیـة بـالمعنى :  ویقصد بها: المرونة االجتماعیة
ــا، بــل یتحــدد باالهتمامــات  التقلیــدي، فــالمجتمع االفتراضــي ال یتحــدد جغرافی

  .ًالمشتركة لمجموعة من المتعلمین المتقابلین الكترونیا
  واصـــل فـــي مجتمعـــات فالت: االجتمـــاع الحـــر غیـــر المقیـــد بزمـــان أو مكـــان

 . ساعة طوال أیام األسبوع24الممارسة االفتراضیة متاح 

 یؤدى التعلیم اإللكتروني التقلیدى إلى العزلـة : القضاء على العزلة التعلیمیة
والفردیة، لكن مجتمعات الممارسة االفتراضیة القائمة على التواصل والتفاعل 

  .ًتجعل التعلیم االلكتروني اجتماعیا
 إن المـشاركة فـي مجتمعـات الممارسـة االفتراضـیة تقـوم علـى : لیمحریة التع

االختیار الحر ولیس اإللزام، حیث یتم التعبیـر والحـوار والتفاعـل والمـشاركة 
 .بشكل تطوعي، وهذا یساعد على التدفق الحر لألفكار وتبادل المعلومات

ز به شبكات وما یزید من فعالیة وایجابیة مجتمعات الممارسة االفتراضیة ما تتمی
التواصل االلكتروني من قدرة على تحقیق التفاعل االجتماعي والعمل التعـاوني واالتـصالیة 

، ألنهـا تحـول بیئـة الویـب مـن (Boyd, 2007, 11)والحواریـة ونقـل المعلومـات واألفكـار 
 بیئة للقراءة فقط إلى بیئة للقراءة والكتابة والمشاركة في بناء المعرفة دون الحاجة للتمكن

  .، (Gorissen, 2006, 3)من لغات البرمجة 
 أن مـــشاركات المعلمـــین فـــي مجتمعـــات (Scurr, 2017)وقـــد وجـــدت دراســـة 

وتقـدیم المـشورة، والـدعم العـاطفي، الممارسة االفتراضیة تنوعـت مـا بـین طـرق التـدریس، 
درسـة، الترفیه، وأسئلة المواد، والمـشورة المهنیـة، والمواقـف االجتماعیـة فـي الم/ والنكتة 

، كما وجدت الدراسة ، وتبادل الموادىومناقشة األعمال الفنیة، ومناقشة بیئة الفصل الدراس
:  ًأیـــضا أن المعلمـــین قـــد شـــاركوا فـــي بنـــاء المعرفـــة الجدیـــدة فـــي مجـــالین أساســـین همـــا

  .تطویر وممارسات إدارة الفصول الدراسیةو ،الممارسات األكادیمیة
عات الممارسـة االفتراضـیة فـي تنمیـة العدیـد وهناك دراسات أكدت على دور مجتم

  :من المهارات للمعلمین منها
  ــسیر ــاونى، وتی ــتعلم التع ــصفیة، ومهــارات ال تنمیــة المهــارات والممارســات ال

 ;Avery, 2003)فرص التفكیر والتواصل الـدائم فـي أى زمـان وأى مكـان 
Cieisielka, 2008). 

 الجتمـاعي، وزیـادة الكفـاءة تدعیم الشعور بروح الفریق، وتحسین التفاعـل ا
، وتحسین الممارسات من خـالل تقـدیم (Miller, 2007)المعرفیة واألدائیة 
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ًحلــــول عملیــــة للمــــشاكل المــــشتركة، وأیــــضا مــــن خــــالل تقیــــیم أفــــضل 
 .(Cambridge& Kaplan, 2005)الممارسات

  واســـتخدام الكفـــاءة الذاتیـــة العاطفیـــة، والكفـــاءة الذاتیـــة التكنولوجیـــة، رفـــع
  .(Pidzamecky, 2017) ومتمیز بشكل فریدولوجیا في التعلیم التكن

  ًاإلرشاد الموجه ذاتیا(Moen, 2016). 

  التـدریس أو إدارة الفـصل حدوث تغییرات مهمة وایجابیة لـدى المعلمـین فـي
الشخــــصى للمفــــاهیم األكادیمیــــة الدراســـي أو التخطــــیط للــــدرس أو الفهــــم 

(Weatherby, 2017).  

 ــین تــسد الفجــوة تجــارب متنوعــة علــى اكتــساب لجــدد  المعلمــین امــساعدة ب
استبقائهم فـي المهنـة قیادة، مما یعزز هم على التشجعالتطبیق، والنظریة و

Donaldson, 2016. 

  ــة العملیــة ــذاتي ونــشر المعرف ــصال والتأمــل ال ــز الــتعلم مــن خــالل االت تحفی
  (Cambridge& Kaplan, 2005)التطبیقیة 

ـــات الممارســـة ا ـــل مجتمع ـــد أوصـــت  دراســـة ولتفعی ـــدارس فق الفتراضـــیة فـــي الم
(Moen, 2016)وقلیلـة التكلفـة لتنمیـة المعلمـین دائل افتراضـیة فعالـة بضرورة توفیر بـ ،

ًمهنیا، وكـذلك تـوفیر المـوارد االلكترونیـة، مـع األخـذ فـي االعتبـار أن جمیـع المـشاركین ال 
 كمخـــزن ةطساببیـــستخدمون مجتمـــع الممارســـة بـــنفس الطریقـــة، فمـــنهم مـــن یـــستخدمه 

 ,Weatherby)سي درال اللفص افي الســـــتخدامها ةطألنش الیزتن لج أنم، للمـــــوارد
أن المـــشاركة الطوعیـــة تحفـــز مـــشاركة المعلمـــین، إال أنهـــا ال تـــضمن ، وكـــذلك (2017

   .(Donaldson, 2016) المشاركة عالیة الجودة دون مساءلة
عات ممارسة قائمة مما سبق یتضح أن مجتمعات الممارسة االفتراضیة هى مجتم

على العالقات التبادلیة عبر الویب، وتنطبق علیـه جمیـع مؤشـرات مجتمـع الممارسـة التـي 
حــددها وینجــر وهــى المجــال والمجتمــع والممارســة، وتتمیــز بالمرونــة االجتماعیــة وحریــة 
التعلـیم والقـضاء علـى العزلـة التعلیمیـة، وأن هـذه المجتمعـات تعمـل علـى تنمیـة المهــارات 

  . یسیة للمعلمین، وتنمیة الشعور بروح الفریق والتأملالتدر


 
من خالل العرض السابق لمحور رأس المال المهني، ومحور مجتمـع الممارسـة، 

مفهــوم یمكــن تنــاول دور مجتمعــات الممارســة فــي تنمیــة رأس المــال المهنــي، مــن خــالل 
مجتمعـــات الممارســـة، ومكونـــات الـــتعلم وعالقتهـــا بعناصـــر رأس المـــال المهنـــي، واألدوار 
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المختلفة في مجتمعات الممارسة ودورها في تعزیز رأس المال المهنـي للمعلـم، وفیمـا یلـى 
  .توضیح لذلك

  : مفهوم مجتمع الممارسة-ًأوال 
معـات الممارسـة أوضحت التعریفـات التـي تـم عرضـها لمجتمـع الممارسـة أن مجت

مجتمعات قائمة على التعلم، تضم مجموعة من األفراد لدیهم اهتمام مشترك، وتهـدف : هى
إلى تنمیة معرفة ومهارات المعلمین وقدراتهم على إنتـاج المعرفـة ومـشاركتها مـع الـزمالء، 
وذلك من خالل االعتماد على العالقات الشخصیة واالجتماعیة والتفـاعالت المتواصـلة بـین 

ضاء المجتمع، وذلك لتحسین الممارسات التدریـسیة ومواجهـة القـضایا المختلفـة، وهـى أع
  .بذلك تعمل على تنمیة جمیع جوانب النمو المهني للمعلمین
مجتمعــات تــضم مجموعــة مــن : وبــذلك یمكــن تعریــف مجتمعــات الممارســة بأنهــا

المهني للمعلم، رأس األفراد لدیهم اهتمام مشترك، ویمكنها تنمیة جمیع مكونات رأس المال 
المال البشري من خالل إنتاج مخزون معرفي مشترك، ورأس المال االجتماعي بمـا یـشمله 
من عالقات شخصیة واجتماعیة وتفاعالت متواصلة بین أفرادها، ورأس المـال القـائم علـى 
القــرارات مــن خــالل التوصــل إلــى قــرارات أو أحكــام لمواجهــة المــشكالت والقــضایا المهنیــة 

  . تلفةالمخ
 طبیعـــة الـــتعلم فـــي مجتمعـــات الممارســـة وتنمیـــة رأس المـــال المهنـــي -ًثانیـــا 
  :للمعلم

فـالتعلم ینـتج عـن : قسم وینجـر الـتعلم فـي مجتمـع الممارسـة إلـى أربعـة مكونـات
، والتجــارب )الهویــة(، والتحــول أو تكــوین الــذات )المجتمــع(، واالنتمــاء )الممارســة(الفعــل 

  .(Reasoner, 2017, 26; Wenger, 1998, 5)) المعنى(والخبرات المكتسبة 
 علــى المــستوى (وذلــك مــن خــالل اختیــار مــشاریع ذات جــدوى : الــتعلم باالنتمــاء

 .تستحق السعي للمشاركة فیها) الفردى والجماعي

 ذلك من خالل التفاعل المشترك في األنشطة: التعلم بالعمل. 

 ومتمیزةوذلك لخلق ذوات مهنیة مستقلة: التعلم لتكوین الهویة  . 

  وذلك من خالل التأكید علـى القـدرات المتغیـرة ):  المعرفة–المعنى (التعلم بالخبرة
 .سواء الفردیة أو الجماعیة

ویمكن االعتماد على تلك المكونات لتنمیة رأس المال المهني للمعلم من خـالل 
  :ما یلي
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یة إلـى قاعـدة یعمل التعلم باالنتماء على تحویل المعرفة الفرد: التعلم باالنتماء -1
معرفیة جماعیة، وكیان دینـامیكى مـن األفكـار والتفـاعالت الناشـئة والمتطـورة، 
ویمكن االعتماد علیه لتنمیة رأس المال االجتماعي من خـالل توطیـد العالقـات 
االجتماعیة بین المعلمین، والعمل على تنمیة شعورهم بالعضویة، وكذلك یمكن 

رات من خالل تنمیة تحمل المسئولیة الفردیة تنمیة رأس المال القائم على القرا
 .والجماعیة التخاذ قرارات لتحسین المدرسة والممارسات المهنیة

قـصص وطـرق معالجـة المـشاكل الالتجارب ویقوم على مشاركة : التعلم بالعمل -2
، ویمكـن اًا وجهـدًوقتـیحتـاج تطویرهـا  ممارسات مـشتركة فهى بمثابة ،المتكررة

ـــ ـــم مـــن خـــالل التفاعـــل االعتمـــاد علیهـــا لتنمی ة رأس المـــال االجتمـــاعي للمعل
ـــشطة مجتمـــع الممارســـة، والمـــشاركة فـــي مناقـــشة القـــضایا  المـــستمر فـــي أن
المختلفة، وفي تقییم األنـشطة المختلفـة، ومـن ثـم تنمیـة كـل مـن  رأس المـال 

 .القائم على القرارات ورأس المال البشري

ًت الممارسة تكـون وفقـا لوضـع إن المشاركة في مجتمعا: التعلم لتكوین الهویة -3
ًتـــتم وفقـــا  المعرفـــة الجدیـــدة وظـــروف كـــل عـــضو، كمـــا أن أســـالیب اســـتیعاب

الحتیاجــات لكــل عــضو، وهــذا یعنــي وجــود ذوات مهنیــة مــستقلة، ویمثــل هــذا 
ًعنصرا هاما في رأس المال البشري ً. 

 یعمــل الــتعلم بــالخبرة علــى تنمیــة وعــي المعلمــین بــأن القــدرات: الـتعلم بــالخبرة -4
متغیرة، ویجب تطویرها من أجل تحسین االداء وتحـسین المدرسـة ككـل، وتـوفر 
مجتمعات الممارسة للمعلم التعلم واالستفادة من خبرتـه ومـن خبـرات اآلخـرین، 
وهــذا بــدوره یــؤدي إلــى تنمیــة رأس المــال القــائم علــى القــرارات ورأس المــال 

 .البشري واالجتماعي
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ضح من الشكل السابق أن اعتماد مجتمع الممارسة على أنماط مختلفة للـتعلم یت

  .یعزز تنمیة كل عناصر رأس المال المهني للمعلم
 : األدوار في مجتمع الممارسة وتنمیة رأس المال المهني للمعلمین-ثالثا

هناك مجموعة من األدوار المختلفة في مجتمع الممارسة، والتي تـم عرضـها فـي 
ًتمعات الممارسة، وهذه األدوار إذا تم اختیار القائمین بها جیدا سوف یساعد في محور مج

 .تنمیة رأس المال المهني للمعلمین داخل المدارس، وفیما یلي توضیح ذلك

یجـب اختیـار القـواد ممـن لـدیهم القـدرة والخبـرة الكافیـة التـي تمكـنهم مــن : القائـد -1
ارات علــى مــستوى مجتمــع مــساعدة أعــضاء مجتمــع الممارســة علــى اتخــاذ قــر

الممارسة، والعمل على تنفیذها داخل المدارس، وكذلك القدرة علـى التفـاوض مـع 

رأس مال 
 القرارات

رأس المال 
 البشري

رأس المال 
 االجتماعي

التعلم في 
مجتمع 
 الممارسة

تعلم ال
 باالنتماء

  
التعلم 
 بالخبرة

  التعلم 
 بالعمل

التعلم 
لتكوین 
 الهویة

  مكونات التعلم في مجتمع الممارسة وتنمیة رأس المال المهني للمعلم ): 2( شكل 
 الشكل من إعداد الباحثة 
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؛  لتوفیر الوقت الالزم لعقد اجتماعات مجتمـع )التنظیم الرسمى(اإلدارة المدرسیة 
الممارسة، وتوفیر المصادر الالزمة، وذلك سوف یساعد المعلم علـى تنمیـة رأس 

  .لقراراتالمال القائم على ا
یعمل المیسر على تسهیل التفاعالت والمناقشات والتواصل بین أعضاء : المیسر -2

مجتمـع الممارسـة، ویعمـل علـى تبـادل المعرفـة بـین األعـضاء، لـذا یجـب اختیـاره 
ممن لدیهم عالقـات اجتماعیـة قویـة مـع الجمیـع، ممـن یتمتعـون بـاحترام وقبـول 

 مجتمـع الممارسـة یتواصـلون وتواضع في المدرسة ألن ذلك سوف یجعل أعضاء
مع بعضهم البعض، ویناقشون األفكار بحریة، ویحاولون تجریب األفكار الجدیـدة 
التــــي اقترحهــــا األعــــضاء، وهــــذا ســــوف ینمــــى رأس المــــال االجتماعیوالبــــشري 

  .  للمعلمین
یحتـاج المعلمـون وخاصـة المبتـدئین إلـى مـن لـدیهم خبـرات : خبراء الموضـوعات -3

ــى أكادیمیــة وتربویــة ل ــي تنمیــة رأس المــال البــشري والقــائم عل الســتفادة مــنهم ف
القرارات، لذا یجب أن یشمل مجتمع الممارسـة بالمـدارس االبتدائیـة علـى خبـراء، 
لكـي یــساعدوا المعلمــین علــى فهــم المنــاهج الجدیــدة، وطــرق التــدریس الجدیــدة، 

  .والمهارات التكنولوجیة الالزمة للمناهج الجدیدة
یعمــل األعــضاء المحــوریین علــى بــث روح ): المحــوریین(األعــضاء األساســین  -4

الحمـاس بـین المعلمـین، وتـوجیهم نحـو االسـتفادة مـن اإلنتـاج المعرفـي لمجتمــع 
الممارسة، ویدفع األعضاء إلى تجریب كل مـا هـو جدیـد، وهـذا ینمـى رأس المـال 

 .البشري للمعلم

 
  : أهداف الدراسة المیدانیة-ًأوال 

  :ت الدراسة المیدانیة إلى التعرف علىهدف
  .واقع رأس المال المهني لمعلمي المدارس االبتدائیة بمحافظة بني سویف -1
 .المعوقات التي تحد من فعالیة مجتمعات الممارسة في بعض المدارس االبتدائیة -2

فـي تنمیـة ) ًجروب المعلمـون أوال بنـي سـویف(دور مجتمع الممارسة االفتراضي  -3
  .هني لمعلمي المدارس االبتدائیة ببني سویفرأس المال الم
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  : وعینة الدراسة أدوات- ًثانیا
  :اعتمدت الدراسة المیدانیة على عدة أدوات هى

 واقــع رأس المــال المهنــي لمعلمــي المــدارس االبتدائیــة تــم كــشف عــن اســتبانة لل
  .ً معلما من محافظة بني سویف379تطبیقها مع 

 مجتمع الممارسة في المـدارس االبتدائیـة تـم استمارة مقابلة للكشف عن معوقات 
  .ً معلما بمحافظة بني سویف12تطبیقها مع 

  علـى الفـیس بـوك، "  بنـي سـویف-ًالمعلمون أوال"استمارة تحلیل مضمون جروب
ً منشورا من المنـشورات التـي تـم نـشره علـى الجـروب 419تم استخدامها لتحلیل 
  .2019 وینایر 2018خالل شهري دیسمبر 

واقع رأس المال المهني لمعلمي المدارس لكشف عن ستبانة اا  -1
  .االبتدائیة

اعتمدت الدراسة على استبانة للكشف عن واقع رأس المال المهني لمعلمي المدارس 
االبتدائیــة ببنــي ســویف، قامـــت الباحثــة بتــصمیمها مــن خـــالل االطــالع علــى األدبیـــات 

: ها النهائیـة عللـى ثالثـة محـاور هـىوالدراسات السابقة، وقد شملت االستبانة في صـورت
  . رأس المال البشري، ورأس المال االجتماعي، ورأس المال القائم على القرارات

كبیــرة ـ :( مــن خــالل تــدرج ثالثــي كــاآلتي االســتبانة  اإلجابــة علــى عبــارات وتـدرجت
( درجـات، متوسـطة  ) 3( كبیـرة : وكانت الدرجات على النحـو التـالى) . متوسطة ـ قلیلة 

   .) درجة واحدة ( درجتان، صغیرة  ) 2
  .وفیما یلي توضیح لتقنین االستبانة من صدق وثبات

  :صدق المحكمین  -  أ
مجموعـة مـن المحكمــین، و المتخصـصین فـي التربیــة تـم عـرض االسـتبانة علــى         

انتمـاء عبـارات وبیانات األولیة، حول اللالسترشاد بآرائهم و ، ها للتحقق من صدق عبارات
وتـم تحلیـل آراء الـسادة المحكمـین، وأشـارت تها،  صـیاغووضـوحإلى محاورهـا،  االستبانة

ــدیالت مثــل تعــدیل صــیاغة بعــض العبــارات، وحــذف بعــض  ــى إجــراء بعــض التع اآلراء إل
  .العبارات
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   :االستبانةثبات   - ب
 ألفــا لكرونبــاخ باســتخدام برنــامج معادلــةتــم التحقــق مــن ثبــات االســتبانة باســتخدام 

SPSS ،االسـتبانة وكـذلك محـاور معـامالت ثبـات كـل محـور مـن حالي یوضـوالجدول الت 
  .وهو ما یؤكد ارتفاع معدل ثبات االستبانة0.809.وصل إلىالثبات الكلى الذى 

  االستبانة قیم معامالت ثبات  )1 (لجدو

 معامل الثبات  المحور  م

 0.778 رأس المال البشري 1
 0.795 رأس المال االجتماعي 2
 0.704  ائم على القراراترأس المال الق 3

  0.809  الثبات الكلي

  :  الصدق الذاتى لالستبانة-ج
للتأكد من صدق االسـتبانة، تـم حـساب معامـل االرتبـاط بـین كـل فقـرة مـن فقـرات     

 إلیه، وقد جاءت كل معامالت االرتباط قویـة ودالـة عنـد ياالستبانة مع المحور الذي تنتم
وقـد تـم حـذفها، كمـا ) 24، 12، 4( العبارات رقـم  ما عدا(0.01)و) 0.05(مستوى داللة 

ًتــم حــساب معــامالت االرتبــاط بــین محــاور االســتبانة والدرجــة الكلیــة وجــاءت أیــضا دالــة 
  .، والجدول التالي یوضح معامالت االرتباط)0.01(و ) 0.05(ًإحصائیا عند مستوى داللة 

  كل محور ولالستبانة كقیم معامالت االرتباط  لكل   ) 2( جدول 
 القائم على القرارات رأس المال  يرأس المال االجتماع  رأس المال البشري

 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة  معامل االرتباط  العبارة
1 0.643**  11 0.604** 21 0.474* 
2 0.492*  12 0.370 22 0.572** 
3  0.697**  13  0.481* 23 0.648** 
4  0.150 14  0.535** 24  0.332 
5  0.487*  15  0.622** 25  0.601** 
6  0.616**  16  0.713** 26  0.508** 
7  0.618**  17  0.639** 27  0.447* 
8  0.572**  18  0.660** 28  0.409* 
9  0.757**  19  0.616** 
10  0.706**  20  0.746** 

 

 ارتباط  كل محور بالدرجة الكلية
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 القائم على القرارات رأس المال  يرأس المال االجتماع  رأس المال البشري

0.937**  0.958**  0.868**  
)0.05(دالة عند * ، 0.01 دالة عند  **  

  :الصورة النهائیة لالستبانة–د 
وبعــد حــساب الــصدق والثبــات ، تــم التوصــل إلــى الــصورة النهائیــة لالســتبانة،  والجــدول 

  .التالي یوضح محاور االستبانة،  وعدد عبارات كل محور
  عدد عبارات كل محور استبانة المشاركة ویوضح محاور) 3(جدول 

 عدد العبارات المحور  م
 9 رأس المال البشري 1
 9 رأس المال االجتماعي 2
  7  رأس المال القائم على القرارات  3
  25  االجمالى  

  :هــــــ ـ العینة التي تم تطبیق االستبانة علیها
ًمعلمـا لعـام )  13985(بلغ عدد معلمـي التعلـیم االبتـدائي بمحافظـة بنـي سـویف 

معادلـة ، وباسـتخدام معادلـة )2017 لمحافظـة بنـي سـویف، البوابة اإللكترونیة)  (2017(
) 374( لتحدید حجم العینة وجدت أنها تساوي (Herbert Arkin, 1984)هیربرت اركن 

  .معلما
 

N  حجم العینة.  
N حجم المجتمع.  
T   1.96  وتساوي  0.95الدرجة المعیاریة المقابلة لمستوى الداللة.  

SE 0.05سبة الخطأ  وتساوي ن.  
P  0.50= نسبة توفر الخاصیة والمحایدة.  

وقد تـم تطبیـق اسـتبانة الكـشف عـن واقـع رأس المـال المهنـي لمعلمـي المـدارس 
ًمعلمـا بمحافظــة بنـي سـویف خـالل شـهري نــوفمبر  ) 379( االبتدائیـة ببنـي سـویف علـى 

، ، والجدول التالي یوضح العینـة مـن حیـث النـوع وموقـع المدرسـة)2018( ودیسمبر لعام 
  .والمشاركة في مجتمع ممارسة أم ال

 
    NpptSE

ppn





1
1
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  یوضح توزیع العینة  ) 4( جدول 
  النسبة  العدد  المتغیر

  النوع 28.5 108  ذكر
 71.5 271  أنثى

  %100  379  اإلجمالي
  شارك في مجتمع ممارسة 54.1 205  نعم
 45.9 174  ال

  %100  379  اإلجمالي
 69.7 264  حضر  موقع المدرسة 30.3 115  ریف

  %100  379  مالياإلج
اســـتمارة مقابلـــة للكـــشف عـــن معوقـــات مجتمـــع الممارســـة فـــي المـــدارس  -2

  .االبتدائیة
تــضمنت االســتمارة ســؤال رئــیس حــول المعوقــات التــي تحــد مــن فعالیــة مجتمعــات 

مـنهم معلمـین، ) 6(ًمعلمـا،  ) 12( الممارسة بمدارس التعلیم االبتدائي، وتم تطبیقها مع 
 هى مـدارس -ًدارس التي انضمت إلى مبادرة المعلمون أوالمنسقین من منسقي الم) 6(و

ً ، وبعــضا 2016ًانـضمت إلـى مبــادرة المعلمـون أوال فـي المرحلــة األولـى التـي بــدأت عـام 
منها تعتبر مدارس محوریة، أى مسئولة عن نشر المبادرة للمدارس المحیطة بهـا، وذلـك 

   .بمحافظة بني سویف)  بني سویف- إهناسیا-ببا( بمراكز
  ".بني سویف"ًالمعلمون أوال "جروب استمارة تحلیل مضمون   -3
 :تقنین استمارة تحلیل المضمون  ) أ(

ٕ قواعــد واجــراءات مناقــشةبعــد بالقــسم،  زمیلــة ى وهــأخــرىاســتعانت الباحثــة بمحللــة 
 بنـي –ًالمعلمـون أوال " ا من منشورات جروب ًمنشور ) 40( ، واالطالع على التحلیل
ــوك،" ســویف ــیس ب ــى الف ــین باســتخدام  وعل ــین المحللت ــاق ب ــم حــساب معامــل االتف ت

  ). 226، 2004رشدى أحمد طعیمة، (  holistiمعاملة هولتسي 

  

2C12 

C1+C2 

R = 
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 هــى عــدد الفئــات التــي تــم االتفــاق علیهــا، C12 هــى معامــل الثبــات،  Rحیــث 
C1+C223التفـاق علـى  مجموع الفئات التي تـم تحلیلهـا بواسـطة المحللتـین، وقـد تـم ا 

  . فئة تحلیل المحللتین62فئة تحلیل من أصل 

  
 ، وهــذا یمثــل نــسبة اتفــاق كبیــرة 0.74وبحــساب معامــل الثبــات وجــد أنــه یــساوي 

  ).231، 2004رشدى أحمد طعیمة، ) (0.61-80(
  :الصورة النهائیة الستمارة تحلیل المضمون  ) ب(

 فئـة فرعیــة 23ضمون علـى أربـع فئـات رئیــسة تـضمنت اشـتملت اسـتمارة تحلیـل المــ
  :یوضحها الجدول التالي

  یوضح فئات تحلیل استمارة تحلیل مضمون) 5(جدول 
  " بني سویف–ًالمعلمون أوال " جروب 

  الفئات الفرعیة  الفئة الرئیسة
1  

  نوع المنشور

 صور 
 فیدیو 
 مختلط 
 نص 
 ملفات 
 روابط وهاشتاج  

 مدیر الموقع   مصدر المنشور  2
 األعضاء   

  اوال التعلیم والتعلم وتشمل   موضوع المنشور  3

2*23 

28+34 

R = 
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 استرتیجیات التدریس  
 التقویم  
 انشطة الصفیة  
 تعزیز بیئة التعلم  
 مبادرات  
 ورش عمل  

  ثانیا نواحى إداریة وتشمل
 معلومات عامة وأخبار  
 شكر وتقدیر 
 إعالنات. 
 ملفات. 
 مناقشات  

 االعجاب   التفاعل مع المنشور  4
 التعلیق 
 لمشاركةا 
 المشاهدة  

  23  اإلجمالى

  : العینة التي تم تحلیلها باستمارة تحلیل المضمون-ج
ًالمعلمـون أوال " ًمنشورا من المنشورات التي تم نشره على جـروب  ) 419( تم تحلیل

  .2019، وینایر 2018في شهرى دیسمبر "  بني سویف–
  : المعالجة اإلحصائیة للبیانات-ثالثا

  ):لنسبة المئویة لالتفاقا(الوزن النسبى  -1
اسـتبانة الكـشف عـن واقـع النمـو المهنـي لمعلمـي المـدارس للحصول على نتـائج تطبیـق 

الستجابات أفراد العینة على )  المئویة لالتفاق ةالنسب(الوزن النسبى حساب تم  االبتدائیة
ؤاد الب (، وذلك باستخدام المعادلة التالیة للنسبة المئویة لالتفاق كل مفردة  سيد   ف ، هى ال

1986: 483( .  
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  1 × 3ك + 2 ×2ك + 3 × 1ك                                   
  ــــــــــــــــــــــ) = ق(     الوزن النسبي 

  ن                                                
   عدد تكرارات متوسطة2ك   عدد تكرارات كبیرة،1حیث ك

   أفراد العینةن عدد    عدد تكرارات صغیرة،3ك
  ):ت(اختبار  -2

لداللة فروق المتوسطات غیر المرتبطة لتحدید الفروق ) ت(تم استخدام مقیاس          
وداللتهــا بــین الــذكور واإلنــاث، وكــذلك بــین مــن شــاركوا فــي مجتمعــات ممارســة ومــن لــم 
یشاركوا في مجتمعات ممارسة، وذلك بالنسبة لكل محور من محاور استبانة الكشف عن 

قع النمو المهني لمعلمي المدارس االبتدائیة، وكـذلك الدرجـة الكلیـة باسـتخدام البرنـامج وا
   . SPSSاإلحصائي 

 :  التكرارات والنسب المئویة -3
 "  بني سویف–ًالمعلمون أوال " للحصول على نتائج تحلیل مضمون جروب 

  : مقیاس االستجابات-4
 على مقیاس االستبانة عبارة من عبارات  مستوى الممارسة ألفراد العینة على كلتم تحدید

  :ً، طبقا للمعادلة اآلتیة االستجابات الثالثى
  تمثل تدرج المقیاس) ن (          حیث  1 - ن   =  مدى االستجابة  

    ن                            
  0.66 =   1  -    3 =  مدى االستجابة 

                           3    
   :لالستبانةلتالي یبین مدى االستجابات الثالثي والجدول ا

  لالستبانةیبین مدى االستجابات الثالثى ) 6(جدول 
 درجة التوفر مدى االستجابة

 كبيرة 2.34 -3
 متوسطة 1.67 ـ 2.33
 قليلة 1 ـ 1.66
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  : تفسیر نتائج الدراسة المیدانیة-ًرابعا 
انة الكشف عن واقع استبتحلیل استجابات أفراد العینة على عبارات   -1

  .النمو المهني لمعلمي المدارس االبتدائیة
  استجابات أفراد العینة حول رأس المال البشري  ) أ(

  استجابات أفراد العینة حول رأس المال االجتماعي ) 7( جدول 

  العبارة
  : تساعد المدرسة المعلمين على

الوزن   صغيرة  متوسطة  كبيرة
  النسبى

مستوى 
الممارسة

  2كا
  ر  المحسوبة

البحث المستمر عن فرص النمو   1
  8  80  م  2.08  96  211  99  المهني

فهم العوامل المختلفة المؤثرة على   2
  5  82  م 2.20  64  175 140  .تعلم الطالب

اإلطالع على المستحدثات في   3
  7  49  م 2.17  78  157  144  .التخصص

  6  73  م 2.18  63  183 133  .تكوين الشخصية المهنية المميزة  4

  5  43  م 2.20  68  169  142  .نشر ممارساتهم المهنية المبتكرة  5
  4  47  م 2.22  64  166 149  . تنمية وتشكيل مواهبهم المختلفة  6

زيادة الحماس لديهم لتحسين   7
 1  146  ك 2.42  42  135  202  .تعلم الطالب

تطوير استراتيجيات تدريس تالئم   8
  2  114  ك  2.35  63  122  194  .حاجات الطالب

مساعدتهم على تدريس األجزاء   9
  3  64  م 2.31  53  156  170  .الصعبة بالمناهج

 2.30 إجمالي الوزن النسبي للمحور ككل

  ،0.00كا دالة عند مستوى داللة 

  :یتضح من الجدول السابق ما یلى
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 في الترتیب األول بوزن "زیادة الحماس لدیهم لتحسین تعلم الطالب" جاءت العبارة  -
، وهى درجة كبیرة، وقد یرجع ذلك إلى أن معلمي المدارس المنضمة )2.42(نسبي 

، وكذلك معلمي المدارس األخرى الذین یدرسون المنهج الجدید "ًالمعلمون أوال" إلى 
الــذي یعتمــد علــى األنــشطة وطــرق التــدریس الجدیــدة، وعنــدما اســتخدم المعلمــون 

، والبینجـو وغیرهـا، وجـدوا استراتیجیات جدیدة مثـل الـتعلم التعـاوني ، وكـرة الـسلة 
نتائج إیجابیة ومشاركة من الطالب ورغبة منهم في التعلم، ممـا زاد حماسـهم نحـو 

 .تحسین تعلم الطالب

ــارة  - ــدریس تالئــم حاجــات الطــالب" جــاءت العب ــب " تطــویر اســتراتیجیات ت فــي الترتی
ــوزن نــسبي  ــاني ب ــى أن معلمــي ) 2.35(الث ــد یرجــع ذلــك إل وهــى درجــة كبیــرة، وق

، علـیهم العمـل علـى مبحـث الـتعلم النـشط "ًالمعلمـون أوال" دارس المنضمة إلـى الم
وبیئة التعلم وموضوع التمایز الذي یعمـل علـى مراعـاة الفـروق الفردیـة، وقـد طبـق 

استراتیجیات تدریس ورفعوها على الموقع، وتم " ًالمعلمون أوال" المعلمون بمدارس 
علم الخاصــة بــالوزارة لیـستفید منهــا كــل ًاختیـار بعــضا منهــا لتكـون علــى مكتبــة الـت

معلمي مصر، وكذلك معلمي المدارس األخرى الذین یدرسـون المـنهج الجدیـد الـذي 
یعتمـد علـى األنـشطة وطــرق التـدریس الجدیـدة، وعلـیهم رفــع أعمـالهم علـى موقــع 

 .الوزارة

فــي الترتیــب " مــساعدتهم علــى تــدریس األجــزاء الــصعبة بالمنــاهج" بــارة عجــاءت ال -
ــصعوبة ) 2.31(الــث بــوزن نــسبي الث بدرجــة متوســطة، وقــد یرجــع ذلــك إلــى أن ال

لیست في المحتـوى بـل فـي كیفیـة توصـیله للطـالب، وكـذلك یمكـن أن یـسبب طلـب 
 .ًالمساعدة من الزمالء حرجا للمعلمین

فـي الترتیـب الرابـع بـوزن نـسبي " تنمیة وتشكیل مـواهبهم المختلفـة" جاءت العبارة  -
ــك إلــى عــدة أســباب منهــابدرجــة متوســ) 2.22( ــد یرجــع ذل ــدیر : طة، وق ضــعف تق

ًمجهــود المعلمــین مادیــا ومعنویــا، األمــر الــذي یجعلهــم ال یهتمــون بــإبراز مــواهبهم  ً
وطلـب المـساعدة لتنمیـتهم، كـذلك قلـة الوقـت المتـاح أمـام المعلمـین بـسبب تكـدس 

 .جدول الحصص

فهم العوامل المختلفة " ، والعبارة "ةنشر ممارساتهم المهنية المبتكر"  جاءت كال من العبارة  -
ـــسبي " المـــؤثرة علـــى تعلـــم الطـــالب ـــوزن ن ـــب الخـــامس ب ، وبدرجـــة )2.20(فـــي الترتی

متوســطة، وقــد یرجــع ذلــك إلــى ضــعف وجــود الممارســات المبتكــرة بــین المعلمــین، 
ًوكذلك ضعف التواصل بین المعلمین نظرا لضیق الوقت، باإلضافة إلى أن المعلمین 

ممارساتهم على االنترنت، وبالنـسبة لفهـم العوامـل المـؤثرة فـي تعلـم یفضلون نشر 
الطالب،  فقد یرجع إلى ضیق الوقت، وكذلك قلة وجود المعلمین ذوى الخبرة، وقلـة 
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القیام باألبحاث داخل المدرسة، وجدیر بالذكر أنه فـي أثنـاء تطبیـق االسـتبانة ذكـر 
ًمعلم فـي مدرسـة مـا،  أنـه كـان سـعیدا جـدا ألنـه ً  نـاقش أثنـاء الفـسحة مـع زمالئـه ٍ

ًكیفیة التعامل مـع الطـالب المتـأخرین دراسـیا، وتحولـت الفـسحة إلـى مناقـشة ثریـة 
 18وأنـا شـغال فـي التربیـة والتعلـیم بقـى لـى " ومفیدة، ولكن ذلك حدث مـرة واحـدة 

 ).سنة

في الترتیب السادس بوزن نسبي " تكوین الشخصیة المهنیة الممیزة" جاءت العبارة  -
بدرجة متوسطة، وقد یرجع ذلك إلى ضعف التقدیر الذي یقلـل مـن حمـاس ) 2.18(

ــل مــن  ــة یعمــل بهــا عــدد قلی ــذلك المــدارس االبتدائی ــزین، ك ــوا متمی المعلمــین لیكون
المعلمین وقد تتكون مـن فـصل دراسـى فـي كـل صـف، فتقـل المنافـسة والرغبـة فـي 

 .تكوین شخصیة مهنیة متمیزة

فـي الترتيــب الــسابع بــوزن نــسبي ." ى المــستحدثات فــي التخــصصاإلطــالع علـ" جــاءت العبــارة  -
وبدرجة متوسطة، وقد یرجع ذلك إلى أن مواد التعلیم االبتـدائي بـسیطة وال ) 2.17(

 .تحتاج إلى االطالع على الجدید في مجال التخصص بدرجة كبیرة

زن في الترتیب األخیر بو" البحث المستمر عن فرص النمو المهني " جاءت العبارة  -
بدرجــة متوسـطة، وقــد یرجــع ذلـك إلــى ضــعف فـرص النمــو المهنــي ) 2.08(نـسبى 

المتاحــة للمعلمــین خــارج المدرســة، وكــذلك ضــعف إدراك المعلمــین لفــرص النمــو 
  .المهني التي توجد في المدارس والتعلم من الزمالء

  استجابات أفراد العینة حول رأس المال االجتماعي) ب (
  العینة حول رأس المال االجتماعياستجابات أفراد ) 8(جدول

  العبارة
الوزن   صغیرة  متوسطة  كبیرة

  النسبى
مستوى 
  الممارسة

  2كا
  رالمحسوبة

رفــع االتجاهـــات اإلیجابیـــة نحـــو   10
  1  128  ك  2.45  24  162  193  .تحسین تعلم الطالب

تخـــصیص وقـــت بانتظـــام لتقیـــیم   11
ــــــدیم  ــــــة وتق الممارســــــات المهنی

  .التغذیة الراجعة للمعلمین
  9  45  م 2.02  92  188 99

االعتمــاد علــى البحــث الجمــاعى   12
  8  24  م 2.05  95  170  114  .لتحسین المدرسة

ـــــــــــــسیر التواصـــــــــــــل مـــــــــــــع   13 تی
ــدعم الممارســات  المتخصــصین ل

  .المهنیة
129  
  6  24  م 2.11  86  164 
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  العبارة
الوزن   صغیرة  متوسطة  كبیرة

  النسبى
مستوى 
  الممارسة

  2كا
  رالمحسوبة

اإلطــــــــالع علــــــــى الممارســــــــات   14
  5  61  م 2.31  55  153  171  .المهنیة الناجحة

ة الــزمالء فــي تقبــل فكــرة مالحظــ  15
 199  .الفصل أثناء التدریس

127  
  2  84  ك 2.39  53  

ــــب وبنــــاء   16 ــــشاركة فــــي تجری الم
طــــــرق تـــــــدریس جدیـــــــدة مـــــــع 

  .الزمالء
179  156 

 3  82  ك 2.36  44  

ــرات مــع   17 ــادل المعلومــات والخب تب
 141  130  .معلمي المدارس األخرى

  7  *4  م  2.06  108  
تنمیة المسئولیة الجماعیـة نحـو   18

  تعلم الطالبتحسین 
174 
  4  81  ك 2.34  44  161  

 2.23إجمالي الوزن النسبي للمحور ككل  
  0.107دالة عند * ،   0.00كا دالة عند مستوى داللة 

  :یتضح من الجدول السابق ما یلى
فـي الترتیـب " رفع االتجاهات اإلیجابیة نحو تحسین تعلـم الطـالب " " جاءت العبارة  -

زیـادة "ى درجة كبیـرة، وقـد تـرتبط تلـك العبـارة بعبـارة وه) 2.45(األول بوزن نسبي 
 في محور رأس المال البشري، حیث أن زیادة "الحماس لدیهم لتحسین تعلم الطالب

الحماس لدى المعلمین قد ینتقل بین المعلمـین، فهنـاك معلمـي المـدارس المنـضمة 
المنهج الجدید ، وكذلك معلمي المدارس األخرى الذین یدرسون "ًالمعلمون أوال" إلى 

الــذي یعتمــد علــى األنــشطة وطــرق التــدریس الجدیــدة، وعنــدما اســتخدم المعلمــون 
استراتیجیات جدیدة مثـل الـتعلم التعـاوني،  وكـرة الـسلة ، والبینجـو وغیرهـا، وجـدوا 
نتائج إیجابیة ومشاركة من الطالب ورغبة منهم في التعلم، ممـا زاد حماسـهم نحـو 

ر أحـد المعلمــین أثنــاء تطبیـق االســتبانة أن الطــالب تحـسین تعلــم الطـالب، فقــد ذكــ
) الكـروت الالصـقة( رحبوا باستراتیجیة كرة األسئلة، وقاموا بشراء الخامات الالزمة 

 .حتى یتعلموا بهذه االستراتیجیة
فـي الترتیـب " تقبل فكرة مالحظة الزمالء في الفـصل أثنـاء التـدریس" جاءت العبارة  -

هــى درجـة كبیــرة، وقــد یرجــع ذلـك إلــى وجــود النظــام و) 2.39(الثـانى بــوزن نــسبي 
ًالجدید في التعلیم االبتدائي الذي یتطلب عمل معلمـین معـا فـي الفـصل،  والتعـاون 

ًأحیانـا " ًالمعلمـون أوال" مع بعضهم البعض، كـذلك فـي المـدارس المنـضمة لمبـادرة 
 .یطلب المعلمون من زمالئهم تصویر نشاط وهم یقومون به
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ــارة - فــي الترتیــب " المــشاركة فــي تجریــب وبنــاء طــرق تــدریس جدیــدة  " جــاءت العب
ــسبي  ــوزن ن ــث ب ــى أن معلمــي ) 2.36(الثال ــك إل ــد یرجــع ذل ــرة، وق وهــى درجــة كبی

، علـیهم العمـل علـى مبحـث الـتعلم النـشط "ًالمعلمـون أوال" المدارس المنضمة إلـى 
 معلمـــي وبیئـــة الـــتعلم، والتـــي تتطلـــب مـــنهم تطـــویر اســـتراتیجیات جدیـــدة، وكـــذلك

المدارس األخرى الذین یدرسون المنهج الجدیـد الـذي یعتمـد علـى األنـشطة وطـرق 
 .التدریس الجدیدة، وعلیهم رفع أعمالهم على موقع الوزارة

فـي الترتیـب " تحمل المسئولیة الجماعیة نحو تحـسین تعلـم الطـالب" جاءت العبارة  -
 إلـى أن تحـسین تعلـم وهى درجة كبیرة، وقد یرجـع ذلـك) 2.34(الرابع بوزن نسبي 

الطالب هو الهدف الذي یسعى الجمیع إلى تحقیقه، كذلك تطبیق النظام الجدید في 
ــذي یــدعو إلــى تعــاون وعمــل المعلمــین معــا ، وتحمــل  ًالــصفوف الثالثــة األولــى ال

یعملون " ًالمعلمون أوال" ًمسئولیة تعلم الطالب معا، كذلك في المدارس المنضمة لـ 
 . ممارسة المدرسة ككلًدائما باسم مجتمع

فــي الترتیــب الخــامس " االطــالع علــى الممارســات المهنیــة الناجحــة" جــاءت العبــارة -
وهى درجة متوسطة، وقد یرجع ذلك إلى ضعف وجود الوقـت ) 2.31( بوزن نسبي 

ــذلك ضــعف تــوفر  ــى الممارســات الناجحــة داخــل المــدارس، وك ــافي لالطــالع عل الك
 .الطالع على الممارسات الناجحة على االنترنتاالنترنت لمساعدة المعلمین على ا

فــي " تیــسیر التواصـل مــع المتخصـصین لـدعم الممارســات المهنیـة" جـاءت العبـارة  -
وهـى درجـة متوسـطة، وقـد یرجـع ذلـك إلـى ) 2.11( الترتیب السادس بوزن نـسبي 

ضـــعف الـــصلة بـــین المـــدارس وبـــین المتخصـــصین فـــي كلیـــة التربیـــة علـــى وجـــه 
ًاصل غالبا ما یكون مـع بعـض المـوجهین، وقـد اشـتكى بعـض الخصوص، وأن التو

المعلمین من ضعف مـساعدة المـوجهین لهـم خاصـة فیمـا یتعلـق بتنفیـذ المبـادرات 
 .والبرامج الجدیدة

في الترتیب " تبادل المعلومات والخبرات مع معلمي المدارس األخرى"  جاءت العبارة  -
 وهـى درجـة متوسـطة، وقـد یرجـع في الترتیب السابع) 2.06( السابع بوزن نسبي 

ذلك إلى ضـعف التواصـل مـع المـدارس األخـرى، بـسبب ضـیق الوقـت، وعـدم وجـود 
المعلمون " زیارات متبادلة بین المدارس، وان كانت هناك بعض المدارس المنضمة 

وهى مـدارس محوریـة تتبـادل الزیـارات لنـشر الخبـرات المختلفـة، كـذلك هنـاك "  ًأوال
 .نسقى مدارس المبادرة لتبادل ونشر الخبرات بین المدارساجتماعات دوریة لم

ــارة  - ــى البحــث الجمــاعي لتحــسین المدرســة" جــاءت العب ــاد عل ــب " االعتم ــي الترتی ف
وهى درجة متوسطة، وقد یرجع ذلك إلى ضیق الوقت ) 2.05( الثامن بوزن نسبي 

 .لدى المعلمین
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لمهنیـة وتقـدیم التغذیـة تخصیص وقـت بانتظـام لتقیـیم الممارسـات ا" جاءت العبارة  -
وهـى درجـة متوسـطة، ) 2.02( في الترتیب األخیر بوزن نـسبي " الراجعة للمعلمین

ًوقد یرجع ذلك إلى ضیق الوقت أمام المعلمـین نظـرا لتكـدس جـدول عمـل المعلمـین 
  .بالمدرسة

  :استجابات أفراد العینة حول رأس المال القائم على القرارات) ج 
  اد العینة حول رأس المال القائم على القراراتاستجابات أفر) 9(جدول 
  العبارة

الوزن   صغیرة  متوسطة  كبیرة
  النسبى

مستوى 
  الممارسة

  2كا
  رالمحسوبة

ـــــیم الـــــذاتى  ألنفـــــسهم   19 التقی
معرفـــة نقـــاط القـــوة ونقـــاط (

  )الضعف
  89  م  2.32  40  178  161

3  

تقدیم أدلـة ملموسـة وواقعیـة   20
حــــــول أعمــــــالهم اإلیجابیــــــة 

  .والسلبیة
  72  م 2.19  57  192 130

5  

المشاركة مع الزمالء التخـاذ   21
قــرارات لتحـــسین الممارســـات 

  .المهنیة
  80  ك 2.36  46  150  183

2  

تحــسین الممارســات المهنیــة   22
  94  م 2.26  43  196 140  للزمالء

4  

اختیار طرق التعلم المناسبة   23
  129  ك 2.47  41  117  221  .للطالب

1  

ـــدورهم فـــي صـــ  24 ـــشعور ب نع ال
  45  م 2.11  77  183 119  .القرارات المهنیة

6  

ــــــة واتخــــــاذ قــــــرارات   25 المجازف
ــي  لتبنیاســتراتیجیات جدیــدة ف

  .التدریس
  34  م 2.01  98  180  101

7 

  2.24إجمالى الوزن النسبى للمحور ككل 
  0.107دالة عند * ،   0.00كا دالة عند مستوى داللة 
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  :یتضح من الجدول السابق ما یلى 
ــارة جــاءت ا - فــي الترتیــب األول بــوزن " اختیــار طــرق الــتعلم المناســبة للطــالب" لعب

وهى درجة كبیرة، وقد یرجع ذلك إلى حریة المعلم في اختیار طرق ) 2.47( نسبي 
 تكـــدس -الخامـــات( التـــدریس المناســـبة للطـــالب، والمناســـبة لظـــروف المدرســـة

طــویر طــرق ، فعلــى الــرغم مــن أن هنــاك توجهــات نحــو ت) وقــت الحــصة-الفــصول
 .التدریس إال أنها غیر ملزمة، والمعلم له الحریة في العمل بالطرق التقلیدیة

" المشاركة مـع الـزمالء التخـاذ قـرارات لتحـسین الممارسـات المهنیـة" جاءت العبارة  -
وهى درجة كبیرة، ویشیر ذلك إلى أن هناك ) 2.36(في الترتیب الثاني بوزن نسبي 

المعلمین من خالل اجتماعات ، أو ورش عمل تتم في مجال للحوار والمناقشة بین 
، ویتوصــلون إلــى قــرارات ومقترحــات لتحــسین " ًالمعلمــون أوال" المــدارس التابعــة 

 100وتغییر الممارسات والسلوكیات المهنیة، وان كانت تلك القرارات ال تنفذ بنسبة 
.% 

فــي )" نقـاط الـضعفمعرفــة نقـاط القـوة و(التقیـیم الـذاتى  ألنفـسهم " جـاءت العبـارة  -
وهــى درجــة متوســطة، وقــد یرجــع ذلــك إلــى ) 2.32( الترتیــب الثالــث بــوزن نــسبي 

تــوفر أدوات التقیــیم ) عــدم(ضــعف تــدریب المعلمــین علــى التقیــیم الــذاتي، وضــعف 
الذاتي بالمدارس، فال توجد اسـتمارات للتقیـیم الـذاتي، وعلـى الـرغم مـن أن برنـامج 

أنــا " اتــه، إال أن إحــدى المعلمـات ذكــرت مـا یلــي لینجـر یتطلــب مـن المعلــم تقیـیم ذ
بادى نفسى أعلى تقدیر، وكمان بادى  زمایلى أعلى تقدیر علشان هم كمان یدونى 

 ).أعلى تقدیر

في الترتیب الرابع بوزن نسبي " تحسین الممارسات المهنیة للزمالء" جاءت العبارة  -
مـة بعـض المعلمـین وهى درجة متوسطة، وقد یرجع ذلك إلى رفـض ومقاو) 2.26( 

فكرة مساعدة زمالئهم لهم لتحسین أدائهـم، وكـذلك هنـاك بعـض الحـرج خاصـة مـع 
ًالمعلمــین األكبــر ســنا، وأن هنــاك تقــدیم مقترحــات لتحــسین وتغییــر الــسلوكیات قــد 

 .یقبلها المعلمون ویعملون بها أو ال یعملون

فـي " ابیـة والـسلبیةتقدیم أدلة ملموسة وواقعیة حول أعمـالهم اإلیج" جاءت العبارة  -
وهـى درجـة متوسـطة، وقـد یرجـع ذلـك إلـى ) 2.19( الترتیب الخامس بوزن نسبي 

 طابعات - أوراق- حافظات-كامیرا للتصویر( عدم توفر خامات أو أدوات مساعدة 
 .لتوثیق األدلة) 

فـي الترتیـب الـسادس " الـشعور بـدورهم فـي صـنع القـرارات المهنیـة" جاءت العبـارة  -
وهــى درجــة متوســطة، وقــد یرجــع ذلــك إلــى ســیادة اإلدارة ) 2.11 (بــوزن نــسبي 



 م 2019یولیو لسنة ) ، الجزء األول183: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد

 

 -606-

" المركزیة، وضعف تقدیر الجهود، وشعور بعض المعلمین في المدارس التابعـة لــ 
 .أن ما یتم إنجازه ینسب للمنسق كما ذكر في المقابلة" ًالمعلمون أوال

فـي "  التـدریسالمجازفة واتخـاذ قـرارات لتبنیاسـتراتیجیات جدیـدة فـي" جاءت العبارة  -
وهى درجة متوسـطة، وقـد یرجـع ذلـك مقاومـة ) 2.01 (يالترتیب األخیر بوزن نسب

التغییــر، واعتقــاد صــعوبة تطبیــق مــا هــو جدیــد، ونقــص اإلمكانــات، وضــعف تــوفر 
 .الوقت، وضعف تقدیر المعلم المتجدد

  :  نتائج اختبار ت لداللة الفروق بالنسبة لمتغیر النوع -د
  )ت(لفروق بین متوسطات درجات أفراد العینة وقیمة یوضح ا) 10( جدول 

  ودالالتها اإلحصائیة لمتغیر النوع
  )108( ن ذكر  )271(  ن أنثى

 المحاور م

بى
سا
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ط ا
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مت
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ف 
حرا
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مة 
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اللة )ت(
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ى 
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مس
 

 195. -1.300-  205.34 3.89 21.15 4.07 20.56 البشري 1
 318. -1.001- 210.93 3.86 20.40 4.15 19.95 االجتماعي 2
 362. -928.- 215.69 3.08 15.96 3.40 15.63  القرارات 3

 229. 1.208-  211.14 9.73 57.51 10.5 56.14 اإلجمالي

ًیتـضح مـن الجـدول الـسابق أنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائیة طبقـا لمتغیـر  -
  .ع في محاور رأس المال المهني وكذلك في الدرجة الكلیةالنو
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 نتــائج اختبــار ت لداللــة الفــروق بالنــسبة لمتغیــر المــشاركة فــي مجتمــع -هــــ
  : الممارسة 

  )ت(یوضح الفروق بین متوسطات درجات أفراد العینة وقیمة  ) 11(جدول 
  ودالالتها اإلحصائیة لمتغیر المشاركة في مجتمع الممارسة

  نعم شاركت
 205= ن 

  ال لم أشارك
  174= ن 

 المحاور م

ط 
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مة 
قی

ى  )ت(
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اللة
الد

 

 000. . 5.291 377 3.97 19.01 3.66 21.09 البشري 1
 129. -1.521-  360.58 4.17 19.73 3.97 20.37 االجتماعي 2
 083.  1.739- 365.90 3.32 15.40 3.28 16.00  القرارات 3

 002.  3.186  357.35 10.40 54.14 9.69 57.46 اإلجمالي
یتضح من الجدول السابق وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة بـین المعلمـین الـذین  -

شــاركوا فــي مجتمــع ممارســة بمدارســهم، وبــین المعلمــین الــذین لــم یــشاركوا فــي 
مارســة بالنــسبة لمحــور رأس المــال البــشري، لــصالح مــن شــاركوا فــي مجتمعــات م

مجتمعـات ممارســة، وقــد یرجــع ذلــك إلــى اهتمــام تلــك المــدارس بعــدة مباحــث منهــا 
مبحـث الــتعلم ، ومبحــث التقــویم ، ومبحــث بیئــة الــتعلم، تلــك المباحــث التــي تــرتبط 

ــث معارفــه ومها ــشري للمعلــم مــن حی ــال الب ــا بــرأس الم ًارتباطــا وثیق ــه ، وطــرق ً رات
 .التدریس،  والتعامل مع الطالب

یتضح مـن الجـدول الـسابق عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة بـین المعلمـین  -
الذین شاركوا في مجتمع ممارسة والـذین لـم یـشاركوا بالنـسبة لمحـوري رأس المـال 
االجتمــاعي ورأس المــال القــائم علــى القــرارات، وقــد یــشیر ذلــك إلــى ضــعف اهتمــام 

 .ات الممارسة بتنمیة تلك المكونات رغم أهمیتهامجتمع

یتضح من الجدول السابق وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة بـین المعلمـین الـذین  -
شاركوا في مجتمع ممارسة والذین لـم یـشاركوا فـي مجتمـع ممارسـة بالنـسبة لـرأس 
المــال المهنــي ككــل، وقــد یرجــع ذلــك إلــى التوجــه نحــو تنمیــة رأس المــال البــشري، 

لحدیث عن التعاون والعمل الجماعي داخل مجتمعات الممارسة، وعقد اجتماعـات وا
ٕوتبــادل زیــارات واصــدار بعــض التعلیمــات والتوجهــات لتغییــر الممارســات الــسلوكیة 
للمعلمین، مما یشیر إلى وجود صورة مختلفة عن التنمیة المهنیة للمعلم عـن تلـك 

 .جتمعات ممارسةالموجودة بین المعلمین الذین لم یشاركوا في م
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  : نتائج المقابلة للتعرف على معوقات مجتمعات الممارسة-2
معلمـین بـبعض المـدارس التـي انـضمت ) 6(منسقین، و) 6(تم إجراء مقابلة مع 

،  بغرض التعرف على المعوقات التي تحد مـن مـشاركة المعلمـین "ًالمعلمون أوال" لبرنامج 
لـل مـن فاعلیتهـا، وجـاءت اسـتجاباتهم كمـا في مجتمعات الممارسة بمدارسهم، ومـن ثـم تق

  :یلي
  ):مقاومة التغییر(شریة معوقات ب  ) أ(

  :ذكر بعض المشاركین ما یلي         
وفكـرة مجتمعـات " ًالمعلمـون أوال "على الرغم من أن بعض المعلمین ذكروا نجاح 

ببعیـد ، الممارسة بمدارسهم، وأن البرنامج ساعدهم على إدراك  أن التغییر والتطویر لیسا 
، إال "التغییـر مـش مـستحیل" كما أوجد التنافس االیجابى بین المعلمـین والمتعلمـین ، وأن 

أن البعض رأى أن مقاومة التغییر تعد المعوق األساسي لألفكار الجدیدة مثل فكـرة مجتمـع 
، كمـا "المشكلة في األفراد ألنهم غیر مـؤمنین بـالتغییر"الممارسة، حیث ذكر معلم ما یلي  

أنه من الصعب جدا إقناع  الجمیع بـالتغییر، وأن هنـاك الكثیـر مـن الظلـم " ر معلم آخر ذك
، كما ذكرت منسقة أن هناك "یقع على من یرید التغییر فال أحد یساعده، وذلك یحتاج بحث

ــذ  ٕبعــض المعلمــین یرفــضون االنــضمام لمجتمــع الممارســة، وان انــضموا ال یقومــون بتنفی
اعتهم بجدوى التغییر، وأن طرق التدریس التقلیدیـة التـي یتبعونهـا األفكار الجدیدة لعدم قن

المعلمین في البدایة كان عندهم حماس، لكـن فقـدوا : " فعالة، وذكرت منسقة أخرى ما یلي
الحمـــاس بـــسبب عـــدم التقـــدیر؛ أى أن عـــزوف المعلمـــین عـــن المـــشاركة فـــي مجتمعـــات 

ًى أن إحبـاط المعلمـین یعـد سـببا الممارسة بسبب ضعف تقدیر الجهود، وذكرت معلمة أخـر
إحنا أتعودنا إن المتكاسـل یعتمـد علـى المجتهـد، وتكـون " في عزوفهم، حیث ذكرت ما یلي

 . النتیجة إحباط المجتهد الن المتكاسل تم تكریمه بردو

 ):نقص اإلمكانیات المادیة( معوقات مادیة  ) ب(
فیـــه بعـــض اختلفـــت اآلراء حـــول اإلمكانـــات المادیـــة، ففـــي الوقـــت الـــذي ذكـــرت 

المعلمات أن نقص اإلمكانیـات المادیـة مـن خامـات،  وانترنـت كـان عائقـا فـي تنفیـذ أفكـار 
مجتمعات الممارسة، ذكـر منـسق بإحـدى المـدارس أنهـم فـي المدرسـة تغلبـوا علـى مـشكلة 

وفروا االنترنت بالمدرسة باالعتماد على الجهود الذاتیة، وأنهـم یتعـاونون " االنترنت بأنهم 
ًفاتورة شـهریا، وأنهـم یتواصـلون مـع الجمعیـات األهلیـة للحـصول علـى الخامـات في دفع ال

، وذكـرت معلمـة أخـرى أنهـا قـد تغلبـت علـى )وغیرها لتنفیذ بعـض أفكـار مجتمـع الممارسـة
أنـا اشـتریت " مشكلة االنترنت الالزم لدعم أنشطة مجتمـع الممارسـة بمدرسـتها فقـد ذكـرت 
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 101وذلــك لتــوفیر المــصادر مثــل كتــاب " قــة انترنــتموبایــل بإمكانیــات ، واشــتركت فــي با
  .إستراتیجیة تدریس، ورفع األنشطة الخاصة بى وبزمالئى على االنترنت 

 : عدم توفر الوقت الالزم الجتماعات مجتمع الممارسة) ج(
ًأجمــع معظــم المــشاركین أن تــوفیر الوقــت یعــد عائقــا أمــام اجتماعــات مجتمـــع 

وقت تفرغ لممارسة مهام التغییر، ومتابعة الزمالء ، وتقدیم ( الممارسة، وأنهم بحاجة إلى 
مـا فـیش وقـت خاصـة بعـد " ، فقـد ذكـرت منـسقة مـا یلـى )الدعم لهم ، ونشر فكـرة التغییـر

ــم الــى  ــادة نــصاب المعل ــره24تطبیــق النظــام الجدیــد وزی ، "ٕ حــصة واحتیــاطى واشــراف وغی
 دقیقة والفـسحة 40رتین، والحصة إحنا مدرستنا بتشتغل فت" ًوذكرت إحدى المعلمات أیضا 

، ورأت إحــدى "ربـع ســاعة، ومــش القـین وقــت نعمــل اجتمــاع لمجتمـع الممارســة بالمدرســة
زیادة التوعیة عند المسئولین لمساعدة المعلمین لتوفیر وقت لهم حتى " المنسقات ضرورة 

  ".  فترة في األسبوع لتوعیة باقى المعلمین بالمدرسة
 ).قافة العمل الجماعيضعف ث(ضعف التعاون ) د(

على الرغم من إدراك الجمیع ألهمیة التعـاون والعمـل الجمـاعي لنجـاح المعلمـون 
المدرسة " ًأوال بصفة عامة ومجتمعات الممارسة بصفة خاصة، حیث ذكر المعلمون ما یلي

مـا فائـدة التغییـر إذا اخـتص كـل " ، "مجتمع صغیر وتحتاج الى تعاون الجمیع حتـى تـنجح
ٕه لنفسه، وانما البد مـن تعمـیم كلمـة سـفیر للتغییـر بمعناهـا، والنجـاح أن تعطـي فرد بخبرت

" خبرتك لآلخرین ونشر عموم األفكار للجمیع لیس داخل المدرسة فقط ولكـن للمجتمـع كلـه
 ". نحن مجتمع ممارسة ولیس فرد ممارسة وذلك لنتبادل الخبرات" ، وذكر منسق آخر 

إحنـا بنـشتغل " ر اثنان من المنسقین ما یلي ولكن الواقع یختلف عن ذلك فقد ذك
المفروض انـه " ، وذكر أحد المعلمین ما یلي " لوحدنا، ما فیش حد بیساعدنا في المدرسة

عمل جماعي بس الواقع غیر كدة ، كل منسق عاوز یلمع نفسه وینسب كل حاجـة لنفـسه 
لعمـل الجمـاعي مع انه معاه فریق بیشتغل وبیعمل كل شئ، وأرجعـت معلمـة أخـرى غیـاب ا

قدامنا وقت طویل لكي نتعلم العمل بروح الفریـق " إلى غیاب ثقافة العمل الجماعي وذكرت 
، وأرجعـت معلمـة أخـرى ضـعف العمـل الجمـاعي إلـى عـدم قـدرة "وندرك أننا في قـارب واحـد

بـصراحة هنـاك " المنسقین على قیادة العمل الجماعي، فقد ذكرت إحدى المعلمـات مـا یلـي 
حبطونا عن العمل لدرجة جعلونا نمل من البرنامج، احنا كنا شـغالین مـن خـالل منسقین بی

الجروب فردي وتفوقنا، أما هنا كل شئ محسوب بـشكل یخنـق ، التطـویر بـصراحة مباحـث 
، ومــن زاویــة أخــرى ذكــرت إحــدى المنــسقات أن ضــعف العمــل " وخالفــه أمــا الجــروب  حــر

نفـذت التــدریب فــي الواقــع كمــا "  ذكــرت الجمـاعي راجــع إلــى ضــعف تعـاون المعلمــین، فقــد
ینبغي ورفعت العدید من خطـط النـشاط والـصور علـى الموقـع، لكـن المعلمـون الـذین قمـت 
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بالتسجیل لهم ال یدخلون على الموقع وال یدعمونى بالنقاط وال یرفعون اى عمل لهـم علـى 
 ، "صفحاتهم، اشعر بالیأس واالحباط

  : ثقافة العرض والظهور) ه (
دى المنــسقات أن مــن المعوقــات التــي تحــد مــن االســتفادة مــن مجتمــع رأت إحــ

الممارسة بالمدرسة، أن هذه المجتمع كانت بهدف الشو وتنفیذ التعلیمـات ولـیس التغییـر، 
احنا بنعمل أنشطة باسـم مجتمـع ممارسـة مدرسـة ؟؟؟؟ مـن أجـل رفعهـا " فقد ذكرت ما یلي

انـا بـستفید "   ، كمـا ذكـر منـسق مـا یلـي "على الموقع وال ننفذ هذه األنشطة في الفـصول
ًجدا من االجتماعات اللي بحـضرها ألنـي بحـصل علـى خبـرات جدیـدة وبطبقهـا بالفعـل لكـن 

المـسئولین لـو جـم وشـافوا " ، كمـا ذكـرت معلمـة أخـرى "عشان االسم، ودة اسـمه شـو فقـط
 بهـدف مجتمـع الممارسـة بمدرسـته كـان"، في حین ذكـر منـسق أن "على الواقع هیتصدموا

  ".التغییر
  : بني سویف–ً تحلیل محتوى صفحة جروب المعلمون أوال -3
  :تعریف بالصفحة  ) أ(

" ًاستكماال لمجتمعات الممارسة التي تم تأسیسها في المدارس التابعة لبرنامج             
جـــروب " بمحافظـــة بنـــي ســـویف، تـــم إنـــشاء مجتمـــع ممارســـة افتراضـــي " ًالمعلمـــون أوال
" ًالمعلمـون أوال"بني سویف، حیث أنشئت هذه الصفحة بواسـطة مـسئولي  –ًالمعلمون أوال 

 ، وهو جروب عام على الفیس بوك، ویختلف عن موقع 2017 فبرایر 19ببني سویف في 
ًالمعلمون أوال الخاص بوزارة التربیة والتعلیم الذي یتطلب حساب رسمي للمعلمـین للـدخول 

ً بالذكر أن مسئولي برنامج المعلمون أوال بكل علیه، كما أن المشاركة فیه طواعیة، وجدیر
ًمحافظة قـد قـاموا بعمـل صـفحة علـى الفـیس بـوك للمعلمـون أوال بمحافظـاتهم، وقـد أنـشئ 

 عضوا، وتم تحدید هدفه، كما 6041 2019 فبرایر 10الجروب، وضم الجروب حتى تاریخ 
  . أعلن في منشور على الصفحة كالتالى

موقعنا المعلمون أوال هو بيتنا الرسمي يظل  سفراء التغيير األعزاء
وهذا الجروب نافذة تواصل هدفنا من   التقييم االكاديميوأساس

نشر صوركم وفيديوهاتكم ان نستفيد جميعا ولكي يتحقق ذلك 
 يتم توضيح هدفه بذكر أنسيكون من الرائع مع كل منشور 

وسيكون المبحث والموضوع والسلوك المهني المستهدف 
  . النشرأولويةها للمنشور وقت

وقــد تــم تحلیــل بعــض المنــشورات التــي تــم نــشرها علــى الجــروب، خــالل شــهري 
 مـشاركة، تنوعـت مـا بـین 419ً، والتـي وصـلت تقریبـا إلـى 2019، وینـایر 2018دیسمبر 
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منــشورات مــن مــسئولي الــصفحة ومجتمعــات الممارســة بالمــدارس المختلفــة، وقــد جــاءت 
ـــع مراكـــز م ـــضا مـــن جمی ـــك ًالمنـــشورات أی ـــي توضـــیح لتل ـــي ســـویف، وفیمـــا یل حافظـــة بن

  :المنشورات
وفقـــا لـــشكل "  بنـــي ســـویف–ًالمعلمـــون أوال " نتـــائج تحلیـــل مـــضمون   ) ب(

  :المنشور
  شكل المنشور) 12( جدول 

  النسبة  العدد  شكل المنشور
 49.52% 208 صور
 29.76% 125 فیدیو
 13.33% 56 مختلط
 3.57% 15 نص
 2.14% 9 ملفات

 1.67% 7 روابط وهاشتاج
 100% 420  اإلجمالى

یتــضح مــن الجــدول الــسابق أن الــصور كانــت أكثــر أشــكال المنــشورات، حیــث 
من إجمـالي المنـشورات، وقـد یرجـع ذلـك إلـى سـهولة تحمیـل الـصور  % 49حصلت على 

علــى الموقــع، وضــعف المــساحات المخصــصة للرفــع، فقــد ذكــر أحــد األعــضاء فــي أحــد 
ة المخصـصة لرفـع األعمـال علـى الجـروب، وكـذلك جـاءت التعلیقات ضرورة زیـادة المـساح

، وقـــد یرجـــع ذلـــك إلـــى نـــشر المعلمـــین %30الفیـــدیوهات فـــي الترتیـــب الثـــاني بنـــسبة 
السترتیجیات تدریس جدیـدة قائمـة علـى المـشاركة الفعالـة للطـالب التـي قـد ال تتـضح مـن 

جع ذلـك إلـى رغبـة ، وقد یر%)2(ًخالل الصور، وجاءت الملفات والروابط أقل نسب تقریبا 
  .المعلمین في مشاهدة تطبیق استراتیجیات التدریس أكثر من القراءة عنها
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ـــائج تحلیـــل مـــضمون ) ج( ًوفقـــا لمـــصدر "  بنـــي ســـویف–ًالمعلمـــون أوال " نت
  :المنشور

  مصدر المنشور ) 13( جدول 
  النسبة  العدد  مصدر المنشور
 17.66% 74 مدیر الصفحة

 82.34% 345 األعضاء
 100% 420  الىاإلجم

ــشورات األعــضاء جــاءت فــي الترتیــب األول  یتــضح مــن الجــدول الــسابق أن من
، ممــا یعنــي أن الــصفحة  %)18(، بینمــا جــاءت منــشورات إدارة الــصفحة %)82(بنــسبة 

ـــات  ـــدیم التعلیم ـــارهم ولیـــست لتق ـــشر أفك ـــرض ممارســـاتهم ون تتـــیح الفرصـــة للمعلمـــین لع
 فـي المقابلـة إلـى ذلـك حیـث ذكـرت أن الـصفحة والتوجیهات، وقـد أشـارت إحـدى المعلمـات

كمجتمــع ممارســة كانــت أفــضل مــن مجتمــع الممارســة بالمدرســة ألنهــا تجعلهــم یتــصرفون 
  .ٕبحریة وابداع

ـــل مـــضمون ) د( ـــائج تحلی ـــي ســـویف–ًالمعلمـــون أوال " نت ـــا لموضـــوع "  بن ًوفق
  :المنشور

ً منـــشورا، 345تتنــاول هـــذه الفئـــة موضـــوعات متعلقــة بـــالتعلیم والـــتعلم شـــملت 
  .ً منشورا74وموضوعات إداریة شملت 

 منشورات تتعلق بالتعلیم والتعلم  
  - التعلیم والتعلم-موضوع المنشور) 14( جدول 

  النسبة  العدد  موضوع المنشور
 51.88% 179 استراتیجیات تدریس

 16.81% 58 التقویم
 13.91% 48 أنشطة الصفیة

 10.72% 37 بیئة التعلم
 4.06% 14 ورش عمل
 2.61% 9 مبادرات
 100% 345  اإلجمالى
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یتضح مما سبق أن عدد المنشورات التي تتعلـق بـالنواحي التدریـسیة لمجتمعـات 
ًمنشورا، وقـد جـاءت اسـتراتیجیات التـدریس فـي ) 345(ًممارسة المعلمون أوال وصلت إلى 

ریس، وكذلك ، وقد یرجع ذلك إلى التنوع في استراتیجیات التد%)51(الترتیب األول بنسبة 
ًدورها في تحسین تعلم الطالب، واستخدامها یومیا، بعكس التقویم الذي یكـون علـى فتـرات 
قــد تكــون أســبوعیة أو شــهریة، أو فــي نهایــة الفــصل الدراســى، كــذلك األنــشطة الالصــفیة 

على الترتیب، وقد یرجـع ذلـك إلـى حاجـة %) 11(و%) 14(وبیئة التعلم فقد جاءت بنسبة 
والمبادرات %) 4(ًإلى ترتیبات وموافقات، وأخیرا جاءت ورش العمل بنسبة تلك الممارسات 

، وقـد یرجــع ذلــك إلـى ضــیق الوقــت لعقـد ورش العمــل والمبــادرات %)3(ًبنـسبة قلیلــة جــدا 
" واعتمادها على العمل الجماعي، وفیما یلي عرض لـبعض أعمـال األعـضاء علـى جـروب 

  ". بني سویف–ًالمعلمون أوال 
لقد تنوعت استراتیجیات التدریس التي قـام المعلمـون بتنفیـذها : تدریساستراتیجیات  -

كـرة األسـئلة، : وتوثیقها بالصور والفیدیوهات ورفعها على الموقـع ومنهـا إسـتراتیجیة
أعواد الشیش طاووق، المعلم الصغیر، بینجو، الكرسى الساخن، لعب الـدور، الـتعلم 

ألنــشطة الفردیــة، اســتخدام الــسبورة ، اXOالتعــاوني، العمــل الجمــاعي، إســتراتیجیة 
الذكیة، األغاني، العد مع القفز، مسرحة المنهج، مثلث االستماع، التدریس باللعـب، 

Read, Give & Form إســتراتیجیة اختیــار الزهــرة، مــسرح العــرائس، بــائع ،
الكلمات، إستراتیجیة سـاعي البریـد، والرسـائل البریدیـة، إسـتراتیجیة الـدائرة المغلقـة، 

ــر زاوج شــارك، األســئلة المستكــشفة، القطــار العــ ــل المجــاور، فك ــذهنى، الزمی صف ال
المتواصل، تیك تاك تو، البطاقات، إستراتیجیة لعبة النجوم، إستراتیجیة الوصول إلى 

 .الكنز، إستراتیجیة كرات الثلج، البطاقات

نــشاط تقـــویم مــن ســـیربح الجــائزة، عمـــل جمــاعي لحـــل : التقــویم والتغذیــة الراجعـــة -
لتدریبات، إستراتیجیة تقویم الدقیقة الواحدة، نشاط تقویم قـائم علـى محاكـاة برنـامج ا

 .العباقرة، نشاط أوائل الطلبة

اإلذاعــة المدرســیة باللغــة اإلنجلیزیـة، تبــادل زیــارات مــع المــدارس : أنـشطة ال صــفیة -
ــاء  ــاء المدرســة مثــل رســم خریطــة مــصر بحجــم كبیــر فــي فن األخــرى، أنــشطة فــي فن

 مهرجان الطعام، زیارات لبعض المؤسسات مثل الوحدة المحلیة، المطـافئ، المدرسة،
 .اإلسعاف، االحتفاالت بالمناسبات المختلفة

تعزیز بعض القیم التربویة مثل العمل التطـوعي، االحتفـال بأعیـاد : تعزیز بیئة التعلم -
ریم میالد الطالب في الفصول، االحتفال بأعمـال الطـالب، االحتفـال بأجمـل فـصل، تكـ

ًالطالب المتفوقین دراسیا، تكریم الطالب الـذین شـاركوا فـي مـسابقات خـارج المدرسـة 
مثل مـسابقات القـرآن الكـریم، الطـالب الـذین شـاركوا فـي احتفـاالت الطفولـة، الطـالب 

 .الذین شاركوا في مسابقات أوائل الطلبة
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ــم نــشر صــور وفیــدیوهات حــول بعــض ورش العمــل التــي تمــت : ورش عمــل - كمــا ت
اسطة مجتمعات ممارسة في بعض المدارس، وكانت بهدف عالج بعض المشكالت بو

( ، وورشـة عمـل حـول )صفات المتعلم المتمیـز( التعلیمیة، ومنها ورشة عمل حول 
 ).عالج المتأخرین دراسیا

هناك بعض مجتمعات الممارسة بالمدارس المختلفة أطلقت مبادرات : مبادرات وندوات -
، " ملیـون صـحة100المـشاركة فـي " ، مبـادرة "نـا ضـد التنمـرأ" مبادرة : مختلفة مثل

، كمـا عقـدت عـدة "صـحتي" ، ومبادرة "أخطاء التفكیر" ، مبادرة " ازرع شجرة" مبادرة 
 ".ترشید استخدام المیاه" ، وندوة حول "اإلسعافات األولیة" ندوات مثل 

 ًمنشورات تتعلق بالنواحي اإلداریة لمجتمعات ممارسة المعلمون أوال: 
) 74(وصل عدد المنشورات التي تتعلق بـالنواحى اإلداریـة التـي تـم تحلیلهـا إلـى 

  :ًمنشورا والجدول التالي یوضح ذلك
  - نواحى إداریة-موضوع المنشور) 15( جدول 

  النسبة  العدد  موضوع المنشور
 43.24% 32 شكر وتقدیر

 21.62% 16 معلومات عامة وأخبار
 14.86% 11 إعالنات
 12.16% 9 ملفات

 8.11% 6 مناقشات
 100% 74  اإلجمالى

یتــضح مــن الجــدول الــسابق أن الــشكر والتقــدیر جــاء فــي الترتیــب األول بنــسبة 
، مما یشیر إلى أن الموقع یوفر تقدیر الجهود الذي یفتقده األعضاء في المدارس، %)43(

ذا یعنـي جعـل ، وهـ%)22(وجـاءت المعلومـات العامـة واألخبـار فـي الترتیـب الثـانى بنـسبة 
، وجـــاءت "ًالمعلمـــون أوال" المعلـــم علـــى اتـــصال بكـــل مـــا هـــو جدیـــد فیمـــا یخـــص برنـــامج

ٕ، وهذا یعتبر فرصة للحوار والمناقشة وان كانت %)8(المناقشات في الترتیب األخیر بنسبة 
  .بحاجة إلى أن تزید، وفیما یلي عرض لبعض المنشورات التي تناولت تلك الموضوعات

، )المتأمل-المعلم#(مثل رابط بنك المعرفة المصري، هاشتاج : خبارمعلومات عامة وأ -
الیوم العالمي للمعلم، الیوم العالمي للغة العربیة، األسـئلة المتداولـة حـول المعلمـون 
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ًأوال، كیفیــة التــسجیل فــي المعلمــون أوال، كیفیــة التواصــل مــع فریــق الــدعم التعلییــى  ً
ًللمعلمون أوال، مشاركة المعلمون أوال   . في لندنً

تهنئة بالعام الجدید، تهنئة الختیار بعض خطط معلمـي : شكر وتقدیر وتكریم وتهنئة -
ًبنـي ســویف لتكــون علــى مكتبــة الـتعلم الخاصــة بــالمعلمون أوال علــى موقــع الــوزارة، 
ًتكــریم أبطــال الــشبكات المحوریــة، شــكر لفریــق المعلمــون أوال، شــكر وتقــدیر لــبعض 

المختلفة، تكریم سفراء التغییر بـبعض مراكـز محافظـة مجتمعات الممارسة بالمدارس 
 .بني سویف

تنویه عن البرامج التدریبیة، صور مـن اجتماعـات : إعالن عن التدریبات والشهادات -
" ًالمعلمــون أوال، دعــوة للمــشاركة فــي البرنــامج التمهیــدي للمرحلــة الجدیــدة ومبــادرة 

 .2018ً المعلمون أوال في عام ً، توزیع شهادات المعلمون أوال، رحلة"معلم وافتخر

ــین : ملفــات للمعلمــین - ــم، شــكل توضــیحي للفــرق ب مطویــة للــسلوكیات المهنیــة للمعل
ــي  ــایز، شــكل توضــیحي للعوامــل المــؤثرة علــى ف ــدى والتــدریس المتم التــدریس التقلی

ًعن أوضاع التعلیم قـدیما وأوضـاع " أهل مصر" عملیة التعلیم والتعلم، أغنیة بعنوان 
ًد ظهـور المعلمـون أوال، دلیـل المعلـم السـتراتیجیات التـدریس، رابـط لكتـاب التعلـیم بعـ

 استراتیجیة تدریس، دلیل المعلم لحل مشكالت االنضباط فـي المـدارس، وجـدیر 101
بالذكر ان هذه الملفات قامت مجتمعات الممارسـة فـي المـدارس المختلفـة بعملهـا ثـم 

 .رفعها على الموقع

ئلة تــم طرحهــا علــى الموقــع، وطلــب مــن األعــضاء أســ: لحظــات تأمــل) مناقــشات( -
ًما الذي اكتسبته مـن مـشاركتك فـي المعلمـون أوال؟، مـا : المشاركة والرد علیها منها

رأیك في لینجو؟، دعوة للمشاركة في اختیار مسابقة صورة الشهر، توجیه المشاركین 
ــات التفــصیلیة للمــشاركات مثــل المبحــث، والهــدف مــن ال ــى كتابــة البیان مــشاركة، إل

 .ٕوبیانات المدرسة، واضافة خطة النشاط
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ًوفقـا للتفاعـل مـع "  بنـي سـویف–ًالمعلمـون أوال "  نتائج تحلیـل مـضمون -هـ 
  :المنشور

  التفاعل مع المنشور) 16( جدول 

  النسبة  العدد  التفاعل مع المنشور
 63.32 7440 اإلعجاب
 17.24 2025 التعلیق

 10.73 1261 المشاهدة
 8.71 1023 المشاركة
 100%  11749  اإلجمالى

" یتـــضح ممـــا ســـبق أن هنـــاك تفاعـــل مـــع المنـــشورات الموجـــودة علـــى صـــفحة 
ــي ســویف ــر صــور التفاعــل حیــث جــاء بنــسبة "ًالمعلمــون أوال بن ، وأن اإلعجــاب كــان أكث

، وقـد یرجــع ذلـك إلــى سـهولة اختیــار اإلعجـاب، ثــم جـاءت التعلیقــات فـي الترتیــب %)63(
، ویــشیر ذلــك إلــى التفاعــل اإلیجــابي مــع المنــشورات، وقــد تنوعــت %)17(الثــانى بنــسبة 

، %)9(التعلیقات ما بین الشكر واالستفسار، وجاءت المشاركة في الترتیـب األخیـر بنـسبة 
وقد یرجع ذلك إلى أن المشاركة في الغالب تكون للمعلومات العامة واألخبـار حتـى یـستفید 

  .منها األعضاء
  :في تنمیة رأس المال المهني للمعلم"  بني سویف–ًن أوال المعلمو"  دور جروب -و

یمكـن اسـتخالص دوره "  بنـي سـویف –ًالمعلمون أوال " من خالل تحلیل مضمون جروب 
  في تنمیة رأس المال المهني للمعلم كما یلى 

 بالنسبة لرأس المال البشري: 
ــم  : البحــث المــستمر عــن فــرص النمــو المهنــي - علــى البحــث عــن یــساعد هــذا الموقــع المعل

فرص النمو المهني المستمر، من خالل اإلعالن عن البرامج التدریبیة، والمنتـدیات، 
بل إنه یعد فرصة من فرص النمو المهني للمعلم، ویجیب على استفسارات المعلمـین 

 :حول كیفیة وشروط االشتراك في المعلمون أوال، ومن تعلیقات المعلمین
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هو  تطوير الذات باالطالع على مالاستراتيجيات جديدة لقد تعلمت 
  جديد

  خبرات شبكات المدارس المحوريةلقد اكتسبت العديد من 
  . الثقة بالنفس مدرب ذاتي واكتساب إعداد علىنىفساعدت

 شغف بالمعرفة كل جديد لدى خبرات من مكتبة التعلم وبقه اكتسبت
  البلتقديمه للط

رحلة التمهيدية، الزمالء والزميالت المهتمين بالمشاركة في الم
يمكنكم االنضمام إلى المناقشات من خالل هذا الرابط 

http://bit.ly/2yPAtEs  
ـــة المميـــزة - یعمـــل ابتكـــار المعلمـــین واســـتخدامهم الســـتراتیجیات : تكـــوين الشخـــصية المهني

تدریس غیر تقلیدیة، والتوجه نحو التعلم اإلیجابي إلى وجـود معلمـین ممیـزین، فهـم 
ً زمالئهـم، وقـد كـان ذلـك واضـحا مـن خـالل تعلیقـات األعـضاء یشعرون بذلك، وكذلك

 : على الفیدیوهات التي تم نشرها على الموقع، وكانت منها ما یلى

  دائما متميز
  مجهود مميز

  ...........أنت عنوان التميز يا مستر
  أنت للتميز عنوان

  ......دائما متألقة ومتميزة يا مس
  .........نشاط فوق الممتاز يا مس 

  تحياتى...كله إبداع...كلمات معبرة..أداء رائع..بنات جميالت...عجبتنى قوى
ًوكـان ذلـك واضـحا مـن خـالل الفیـدیوهات التـي : نشر الممارسات المهنية المبتكرة للمعلمين -

وضـــحت اســـتراتیجیات التـــدریس الداعمـــة للـــتعلم اإلیجـــابي، وكانـــت متنوعـــة وغیـــر 
اعة المدرسـیة والمبـادرات، وقـد عمـل الموقـع تقلیدیة، وكذلك األنشطة الالصفیة واإلذ

على نشر تلك الممارسات المبتكرة، بـین جمیـع مـدارس المحافظـة المـشاركة، وكـذلك 
ًاختیار بعض الخطط والمشاركات لتكون ضمن مكتبة تعلم المعلمون أوال علـى موقـع 

 .الوزارة

خــالل یتــضح ذلــك مــن : تطــویر اســتراتیجیات تــدریس جدیــدة تالئــم حاجــات الطــالب -
 .الفیدیوهات وتعلیقات األعضاء

. جميله القصه دي واالوالد فهمو بطريقة جميلة وبسيطه برفوووووووووووو
  عليكم ستراتيجيات تعلم جديدة



 م 2019یولیو لسنة ) ، الجزء األول183: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد

 

 -618-

  توظيف التكنولوجيا داخل الفصلبرافووووووو 
تعلم وعدم االعتماد ل  اتغيير بيئة؟؟؟؟؟؟استاذ  يا هو ده آلجديد، 

   ينوراهللاف فقط، على بيئة الص
  

 الخارجيه واستخدامها في التعلم وليس البيئة إليالخروج 
  .صلالتعلم داخل الف االعتماد علي

  جهد رائع، فرحة األطفال بالنشاط  تفوقهم،،،،،
 بالنسبة لرأس المال االجتماعي:  
توجـد بعـض المنـشورات : تیسیر التواصل مع المتخصصین لدعم الممارسات المهنیة -

ًیفیة التواصل مع فریق الدعم التعلیمي للمعلمون أوال، وهنـاك النصیة عن مواعید وك
تفاعـل بـین مـدیر الموقـع واألعـضاء ، ورد علـى أسـئلة األعـضاء، ویتـضح ذلـك مــن 

 :خالل التعلیقات التالیة

  بالتفصيل لوسمحت.أوالاوز اعرف معني المعلمون ع
  .إلستراتيجيةوكان هناك رد على االستفسارات وتوفير لينك عن ا"يعنى إيه بينجو

  ازاى اشغل كارت لينجو
  كيف أدخل إلى المنتدى؟

هناك بعض الفیدیوهات التي حصلت على : اإلطالع على الممارسات المهنیة الناجحة -
نسبة مشاهدة عالیة، مما یعني أن هناك فرصة للمعلمـین لالطـالع علـى الممارسـات 

 :المهنیة الناجحة 

 مشاهدة، فقد تم رفعه 693ى فيديو مسرحة المنهج مدرسة سمسطا حصل عل
  .على مكتبة التعلم الخاصة بالمعلمون أوال على موقع الوزارة

عدة فيديوهات للصف الثانى ولعب الدور  في اللغة العربية والرياضيات على 
  . مشاهدة118، 152، 105، 193

   مشاهدة139فيديو عن أشكال سطح األرض للصف الخامس حصل على 
  . مشاهدة162األرض للصف الخامس حصل على فيديو عن عوامل تشكيل 

تمثــل المنــشورات .: المــشاركة فــي تجریــب وبنــاء طــرق تــدریس جدیــدة مــع الــزمالء -
الموجودة على الصفحة نتاج تعاون بین المعلمین، فهناك معلم ینفذ النشاط ، ومعلم 
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ًأخر یصور النشاط، وأحیانا معلم ثالث یرفـع المـشاركة علـى الـصفحة، وهنـاك بعـض 
ــتعلم تنــشطة التــي نفــذها أكثــر مــن معلــم، مثــل األ ودرس قواعــد المــرور مــع ، وســيع نطــاق ال

، وقـد أشـاد األعـضاء بالتعـاون،  االبتدائية بالواسـطي 2فصول الصف األول االبتدائي مدرسه الحديثة 
 :ومن التعليقات ما يلى

وفقين ا شاء اهللا مجهود اكثر من رائع وتعاون جميل من الزمالء والزميالت مم" 
   "دائما لكم تحياتي

ـــادل : تبـــادل المعلومـــات والخبـــرات مـــع معلمـــي المـــدارس األخـــرى - تتـــیح الـــصفحة تب
 .المعلومات والخبرات بین معلمي المدارس المختلفة على مستوى المحافظة

 بالنسبة لرأس المال القائم على القرارات:  
 تعـــد الـــصور :تقـــدیم أدلـــة ملموســـة وواقعیـــة حـــول أعمـــالهم اإلیجابیـــة والـــسلبیة -

 .والفیدیوهات أدلة ملموسة وواقعیة حول األعمال اإلیجابیة للمعلمین

قــد یــساعد الموقــع فــي تحــسین الممارســات : تحــسین الممارســات المهنیــة للــزمالء -
المهنیة للزمالء من خالل الفیـدیوهات، والملفـات التـي یـتم رفعهـا حـول اسـتراتیجیات 

ارسات المهنیة من خالل تقییم األعضاء، التدریس وغیرها، وكذلك یمكن تحسین المم
 :وكان هناك بعض التعلیقات كالتالي

بفضل اهللا وعونه سوف نواصل المسيرة وسنحول كل نقد إلى اآلت مزودة  
بأفضل أنواع الوقود ثم نمطتيها حتى نصل فوقها إلى أهدافنا 

  المنشودة بإذن اهللا تعالى
عد الموقع المعلمین على اختیـار طـرق قد یسا: اختیار طرق التعلم المناسبة للطالب -

التعلم المناسبة للطالب، فهناك خبرات كثیرة ومتنوعة، فقد كان هناك أربعة مشاركات 
 .مختلفة حول تدریس إشارات المرور، وهذا یتیح للمعلم اختیار األنسب لطالبه

شكل غیـر قـد یـساهم الموقـع بـ): معرفـة نقـاط القـوة ونقـاط الـضعف( الـذاتي  ألنفـسهم التقیـیم -
، " بطاقـات الـتعلم االئتمانیـة" مباشر في ذلـك مـن خـالل اإلعـالن عـن برنـامج لینجـو

ًالــذي یتــیح الفرصــة للمعلــم لتقیــیم عملــه، فهــو أیــضا بمثابــة ملــف انجــاز الكترونــي 
  .للمعلم لتوثیق شغله، ویعطیه الفرصة لتتبع نموه المهني
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لمدارس االبتدائیة في التصور المقترح لتنمیة رأس المال المهني لمعلمي ا
  ضوء مجتمعات الممارسة التقلیدیة واالفتراضیة

ًتحقیقا لهدف البحث الرئیس وهو تنمیة رأس المال المهني لمعلمي المدارس 
االبتدائیة في ضوء مجتمعـات الممارسـة التقلیدیـة واالفتراضـیة، فقـد تـم وضـع تـصور 

نیــة الحالیــة، ویتــضمن هــذا مقتــرح فــي ضــوء الدراســة النظریــة ونتــائج الدراســة المیدا
التصور األسس التي انطلق منها، وأهدافه، وأبعاده، وآلیات تنفیـذه، وعوامـل نجاحـه، 

  .ومعوقاته، ومقترحات التغلب على تلك المعوقات
  : األسس التي تم االعتماد علیها في بناء التصور المقترح-ًأوال 

  :مهني للمعلم ومنهاما أشارت إلیه األدبیات التربویة بخصوص رأس المال ال .1
  رأس المال التجاري ورأس : ًیوجد مدخلین رئیسین في تنمیة المعلم مهنیا هما

  .المال المهني
  یركــز مـــدخل رأس المـــال المهنــي علـــى األفـــراد أكثــر مـــن التكنولوجیـــا، ویـــرى

التدریس مهنة صعبة ومعقدة، وتحتاج إلى إعداد وتطویر مستمر، وتركز على 
 .ماعیة أكثر من الفردیةالقدرات والخبرات الج

 یتكون رأس المال المهني للمعلم مـن رأس المـال البـشريHuman Capital 
  ،  ورأس المال القائم على القراراتSocial Capitalورأس المال االجتماعي 
Decisional Capital. 

  یتطلب تحـسین أداء المعلـم تفاعـل وتكامـل جمیـع مكونـات رأس المـال المهنـي
 رأس المـال القـائم علـى القـرارات علـى اسـتثماررأس المـال مـل ، حیث یعللمعلم

ي، كما یساعد رأس المال االجتمـاعي فـي تنمیـة رأس المـال البشري واالجتماع
 . ورأس المال القائم على القراراتالبشري

  تحتاج تنمیة رأس المال المهني للمعلم إلى بیئة تعلیمیة قائمة علـى  التعـاون
لزمالء واالسـتفادة مـن خبـراتهم، والمـشاركة فـي اتخـاذ والتفاعل المتواصل مع ا

 .قرارات حاسمة لمواجهة القضایا المختلفة

 :ما ذكرته األدبیات التربویة بشأن مجتمعات الممارسة التقلیدیة واالفتراضیة .2

  تقوم مجتمعات الممارسة على التعاون لتحسین ممارسـات وأداء المعلـم، حیـث
بـرات وتعزیـز الثقـة بیـنهم والعمـل نحـو تحقیـق تتیح لهم تبادل المعلومـات والخ

 .األهداف المهمة
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  تقوم نظریة مجتمعات الممارسة عند وینجر علـى فكـرة أن الـتعلم یجـب أن یـتم
  .من خالل سیاق التجارب المعاشة، والمشاركة في األنشطة العملیة

  ترجــع أهمیــة مجتمعــات الممارســة للمعلــم فــي قــدرتها علــى تحقیــق الحكمـــة
،  وتـوفیر العملیـةالتـدریس حـل المـشكالت  والعمـل بـروح الفریـق، والجماعیة،

 .، ومساعدة المعلمین الجدد على سد الفجوة بین النظریة والتطبیقلتأمللبیئة 

 توجد مجتمعات ممارسة تقلیدیة وافتراضیة. 

  مجتمعــات الممارســة االفتراضــیة هــى مجتمعــات ممارســة قائمــة علــى العالقــات
وتنطبــق علیــه جمیــع مؤشــرات مجتمــع الممارســة وهــى التبادلیــة عبــر الویــب، 

 . المجال والمجتمع والممارسة

 دور مجتمعات الممارسة فـي تنمیـة رأس یخصما توصلت إلیة الدراسة النظریة فیما  .3
 : المال المهني للمعلم ومنها

  االعتماد على مكونات التعلم التي تتم في مجتمعات الممارسـة یمكـن أن تنمـي
 المـال المهنـي للمعلـم، فـالتعلم باالنتمـاء ینمـي رأس المـال جمیع مكونات رأس

االجتماعي ورأس المال القائم على، والتعلم بالعمل یزید رأس المال االجتماعي 
ورأس المال القائم على القـرارات ورأس المـال البـشري، والـتعلم لتكـوین الهویـة 

مـال القـائم علـى یدعم رأس المـال البـشري، وأخیـرا الـتعلم بـالخبرة یعـزز رأس ال
 .القرارات ورأس المال البشري واالجتماعي

  القائــد والمیــسر وخبــراء (یجــب اختیــار األفــراد بعنایــة للقیــام بــاألدوار المختلفــة
فــي مجتمــع الممارســة، ) واألعــضاء المحــوریین) (المتخصــصین(الموضــوعات 

  .وذلك للمساهمة في تنمیة رأس المال المهني للمعلمین داخل المدارس
 : أشارت إلیه نتائج الدراسات السابقة ومنهاما  .4

 المعلمین في مجتمعات الممارسـة تزیـد مـن وعـیهم بكـل مكونـات رأس  مشاركة
 .ً، وتعمل على تنمیتها أیضاالمال المهني

  ــار ــوك یمكــن اعتب ــیس ب ــث وضــحت مجتمــع الف مجتمــع ممارســة افتراضــى حی
:  فیــه لممارســةجمیــع المؤشــرات الثالثــة لمجتمــع االدراســات الــسابقة تــوفر 

 .المجال، والمجتمع، والممارسة

التوجهــات الحدیثــة التــي تــشهدها المــدارس المــصریة، ومــا تتطلبــه مــن تغییــر فــي  .5
السلوكیات المهنیة للمعلم، والمناخ المدرسـى والتوجـه نحـو االبـداع والعمـل الجمـاعى 

 :ومنها
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 ًبرنامج المعلمون أوال. 

 الثة األولى بالمدارس االبتدائیة الجدید الذي یطبق في الصفوف الثالنظام. 

ما توصلت إلیه الدراسة المیدانیة بشأن واقع رأس المال المهنـي للمعلمـین بالمـدارس  .6
 :االبتدائیة حیث

  جمیــع مكونـات رأس المــال المهنــي للمعلمـین بالمــدارس االبتدائیــة تنمیــة یـتم 
 .بدرجة متوسطة

 ثـم ورأس المـال )2.30(ً رأس المـال البـشري األكثـر تحققـا بـوزن نـسبي جاء ،
ً، وأخیرا رأس المال االجتمـاعي بـوزن )2.24(القائم على القرارات بوزن نسبي 

 ).2.23( نسبي 

  توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین المعلمــین الــذین شــاركوا فــي مجتمــع
ممارسة بمدارسـهم، وبـین المعلمـین الـذین لـم یـشاركوا فـي مجتمعـات ممارسـة 

 .ل البشري، لصالح من شاركوا في مجتمعات ممارسةبالنسبة لمحور رأس الما

  توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین المعلمــین الــذین شــاركوا فــي مجتمــع
ممارسة والذین لم یـشاركوا فـي مجتمـع ممارسـة بالنـسبة لـرأس المـال المهنـي 

 . ككل، لصالح من شاركوا في مجتمعات ممارسة

التـي تحـد مـن مـشاركة حـول المعوقـات ما أسفرت عنـه نتـائج المقابلـة مـع المعلمـین  .7
ــل مــن فاعلیتهــا، ومنهــا   ــي مجتمعــات الممارســة بمدارســهم، ومــن ثــم تقل المعلمــین ف
مقاومة التغییر، ونقص اإلمكانیات المادیة، وعدم توفر الوقت الالزم، وضعف التعاون 

 .، وانتشار ثقافة العرض والظهور)ضعف ثقافة العمل الجماعى(

علــى الفــیس بــوك "  بنــي ســویف–ًالمعلمــون أوال " یــل جــروب مــا أوضــحته نتــائج تحل .8
  :ومنها
  ،تنــوع أشــكال المنــشورات مــا بــین صــور وفیــدیوهات ومخــتلط ونــص وروابــط 

من إجمالي  % 49وجاءت الصور أكثر أشكال المنشورات، حیث حصلت على 
، وجـاءت الملفـات %30المنشورات، ثم الفیدیوهات في الترتیـب الثـانى بنـسبة 

  %). 2(ًبط أقل نسب تقریبا والروا
  ـــسبة ـــتعلم بن ـــیم وال ـــشورات المتعلقـــة بموضـــوعات التعل ،  %)82(جـــاءت المن

، %)16.81(، والتقــویم بنــسبة %)51(وجــاءت اســتراتیجیات التــدریس بنــسبة 
ــتعلم فقــد جــاءت بنــسبة  علــى %) 11(و%) 14(واألنــشطة الالصــفیة وبیئــة ال
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ًبـــادرات بنـــسبة قلیلـــة جـــدا والم%) 4(الترتیـــب، وجـــاءت ورش العمـــل بنـــسبة 
)3.(%  
 وقد جـاء ،  %)18( بالنواحي غیر التعلیمیة بنسبة جاءت المنشورات المتعلقة

، وجاءت المعلومات العامة واألخبار فـي بنـسبة %)43(الشكر والتقدیر بنسبة 
  %).8(، وجاءت المناقشات بنسبة %)22(
 ان اإلعجاب أكثـر التفاعل اإلیجابي مع المنشورات الموجودة على الصفحة، وك

، %)17(، ثم جاءت التعلیقات بنـسبة %)63(صور التفاعل حیث جاء بنسبة 
  %). 9(وجاءت المشاركة بنسبة 

 –ًالمعلمـون أوال " ما توصلت إلیة الدراسة مـن خـالل مـن خـالل تحلیـل نتـائج جـروب  .9
ــات رأس المــال " بنــي ســویف ــه لتنمیــة بعــض عناصــر مكون ــاد علی ــة االعتم ٕ، وامكانی

 :ي للمعلم، التي ال توفرها مجتمعات الممارسة التقلیدیة الموجودة بالمدارس مثلالمهن

  بالنسبة لرأس المال البشري من خالل مـساعدة المعلـم علـى البحـث المـستمر 
عن فرص النمو المهني، وتكوین الشخصیة المهنیة الممیزة، ونشر الممارسات 

تـدریس جدیـدة تالئـم حاجـات المهنیة المبتكرة للمعلمین، وتطویر اسـتراتیجیات 
  .الطالب

  بالنسبة لرأس المال االجتماعیمن خالل تیسیر التواصل مع المتخصصین لدعم
الممارسات المهنیـة، واالطـالع علـى الممارسـات المهنیـة الناجحـة، والمـشاركة 
في تجریب وبناء طرق تدریس جدیدة مع الزمالء، وتبادل المعلومات والخبرات 

 . ألخرىمع معلمي المدارس ا

 تقـدیم أدلـة ملموسـة وواقعیـة حـول : بالنسبة لـرأس المـال القـائم علـى القـرارات
ـــیم الـــذاتي   ـــزمالء، التقی ـــة لل ـــة، تحـــسین الممارســـات المهنی ـــالهم اإلیجابی أعم

 ).معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف(ألنفسهم 

 : أهداف التصور المقترح-ًثانیا 
تصور تنمیة رأس المـال المهنـي لمعلمـي المـدارس یعد الهدف األساسي لهذا ال           

االبتدائیـة فـي ضـوء مجتمعـات الممارسـة التقلیدیـة واالفتراضـیة، ویتفـرع منـه عـدة أهــداف 
  :فرعیة هى توعیة المعلمین بما یلي

  .رأس المال المهني للمعلم، ومكوناته الثالثة -1
  .أهمیة تنمیة جمیع مكونات رأس المال المهني للمعلم -2
  .لممارسة ودورها في تنمیة رأس المال المهني للمعلممجتمعات ا -3
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 .بإمكانیة التغلب على المعوقات التي تحد من فعالیة مجتمعات الممارسة -4

مجتمعات الممارسة االفتراضیة وممیزاتهـا ودورهـا فـي تنمیـة رأس المـال المهنـي  -5
 .للمعلم

  ". بني سویف–ًالمعلمون أوال " جروب  -6
  :رح أبعاد التصور المقت-ًثالثا 
تنمیــــة رأس المــــال البــــشري للمعلــــم فــــي ضــــوء مجتمعــــات الممارســــة  -1

 :التقلیدیة واالفتراضیة
 نشر فكرة مجتمعات الممارسة في جمیع المدارس. 

  التكامــل بــین مجتمعــات الممارســة التقلیدیــة واالفتراضــیة متمثلــة فــي جــروب "
 .لتنمیة رأس المال البشري" ًالمعلمون أوال

  وذلك لتزویدهم بفرص "  بني سویف–ًالمعلمون أوال " تعریف المعلمین بجروب
النمـو المهنــي المـستمر، ومــساعدتهم علـى التعــرف علـى الممارســات المهنیــة 
المبتكـــرة، والتعـــرف علـــى اســـتراتیجیات التـــدریس المختلفـــة والجدیـــدة وكیفیـــة 

 .تطبیقها وتكییفها وفقا المكانات المدرسة وقدرات الطالب

 التعلم التي تتم في مجتمعات الممارسة مثل الـتعلم توجیه المعلمین نحو انماط 
، والــتعلم بــالخبرة، والتــي تــساهم فــي )المــشاركة فــي األنــشطة العملیــة(بالعمــل 

 .تنمیة رأس المال البشري للمعلم

  ،العمل علـى مواجهـة المعوقـات التـي قـد تحـد مـن فعالیـة مجتمعـات الممارسـة
معلـم، ومنهـا مقاومـة التغییـر، ومن ثم تحول دون تنمیة رأس المال المهنـي لل

ــك  ــدیر تل ــذلك مــن خــالل تق ــرة، وك ــدة والمبتك مــن خــالل عــرض التجــارب الجدی
 .الجهود

  یجب اختیـار األفـراد المناسـبین للقیـام بـاألدوار المختلفـة بمجتمعـات الممارسـة
 ).المتخصصین( خاصة خبراء الموضوعات 

ــة رأس المــال االجتمــاعي للمعلــم فــي ضــوء مجتمعــات ال -2 ممارســة تنمی
 :التقلیدیة واالفتراضیة

  توعیة المعلمین بنظریة مجتمعات الممارسة، والتي تؤكد على أهمیـة االنخـراط
 .الفعال والمشاركة باألفكار وغیرها من أجل انتاج المعرفة
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  تعریف المعلمین بخصائص وشروط مجتمع الممارسة، حتى یتم تأسیسها كمـا
 .ینبغي

 لتقلیدیــة واالفتراضــیة متمثلــة فــي جــروب التكامــل بــین مجتمعــات الممارســة ا "
 .لتنمیة رأس المال االجتماعي للمعلم" ًالمعلمون أوال

  توعیــة المعلمــین بأهمیــة رأس المــال االجتمــاعي ودوره فــي تنمیــة رأس المــال
 .البشري ورأس المال القائم على القرارات

  میـة رأس ودوره في تن"  بني سویف–ًالمعلمون أوال " تعریف المعلمین بجروب
ـــم للتواصـــل مـــع  ـــن خـــالل اتاحـــة الفرصـــة للمعل ـــم م ـــاعي للمعل ـــال االجتم الم
المتخصـصین، االطـالع علـى الممارسـات الناجحـة لآلخـرین، تبـادل المعلومـات 

 .والخبرات مع معلمي المدارس األخرى

  توجیه المعلمین نحو انماط التعلم التي تتم في مجتمعات الممارسة مثل الـتعلم
 .تعلم بالخبرة، والتي تساهم في تنمیة رأس المال االجتماعیللمعلمباالنتماء، وال

  اختیار األفـراد المناسـبین للقیـام بـدور المیـسر واألفـراد المحـوریین لـدورهم فـي
 .تنمیة رأس المال االجتماعي للمعلمین

  الحد من المعوقات مثل ضعف ثقافة العمل الجماعي، وذلك من خـالل التوعیـة
عي، وتقـدیر األعمـال الجماعیـة، وتقـدیر المـدارس ككـل، بضرورة العمـل الجمـا

 .وعدم االقتصار على تكریم المنسقین أو بعض االفراد

 ضرورة توفیر وقت لعقد اجتماعات مجتمعات الممارسة في المدارس.  
تنمیـــة رأس المـــال القـــائم علـــى القـــرارات للمعلـــم فـــي ضـــوء مجتمعـــات  -3

 :الممارسة التقلیدیة واالفتراضیة
 بـین المعلمـین بأهمیـة رأس المـال القـائم علـى القـرارات لهـم، وأنـه نشر الوعي 

 .ًلیس قاصرا على مدیر المدرسة

  تعریف المعلمین بدور رأس المال القائم على القرارات في دعـم واسـتثمار رأس
 .المال البشري واالجتماعي

  توعیة المعلمـین بـدور مجتمعـات الممارسـة فـي تنمیـة رأس المـال القـائم علـى
ارات، من خالل ما توفره من فرصة للتأمل وتقدیم التغذیـة الراجعـة، واقتـراح القر

حلــول للمــشكالت، وتجریبهــا ثــم اتخــاذ قــرارات لتحــسین أداء المعلــم والمدرســة 
 .ككل،  وانتاج معرفة جدیدة تضاف إلى خبرة المعلمین
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  التكامــل بــین مجتمعــات الممارســة التقلیدیــة واالفتراضــیة متمثلــة فــي جــروب "
 .لتنمیة رأس المال القائم على القرارات للمعلم" ًلمعلمون أوالا

  ودوره فـي تنمیـة "  بني سویف–ًالمعلمون أوال " تعریف المعلمین بجروب
ــم مــن خــالل مــساعدة المعلــم علــى  رأس المــال القــائم علــى القــرارات للمعل
ــــة ، وتحــــسین  ــــة حــــول أعمــــالهم اإلیجابی ــــة ملموســــة وواقعی ــــدیم أدل تق

ــتعلم المناســبة للطــالب، الممارســات ا ــار طــرق ال لمهنیــة للــزمالء، و اختی
  ).معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف( الذاتى  ألنفسهم والتقییم

  توجیه المعلمین نحو أنماط التعلم التي تتم في مجتمعات الممارسة مثل الـتعلم
 باالنتماء، والتعلم بالخبرة، والتعلم لتكوین الهویة والتي تساهم فـي تنمیـة رأس

 .المال القائم على القرارات للمعلم

  اختیار األفراد المناسبین للقیام بدور القائد والمیسر واألفراد المحوریین لدورهم
 .في تنمیة رأس المال القائم على القرارات للمعلمین

  الحد من المعوقات مثل ثقافة العرض والظهور، وتوفیر االمكانیات المادیة من
 .دعم المعنويخامات وأنترنت وتقدیم ال

  : آلیات تنفیذ التصور المقترح-ًرابعا
  : هناك آلیات عدیدة یمكن استخدامها لتحقیق أهداف التصور المقترح منها          
 ندوات للتوعیة برأس المال المهني للمعلم، ومكوناته، وضرورة التكامل بینهما.  
  للتوعیـة " ًمـون أوالالمعل" ًاالعتماد على ورش العمل التي تعقد حالیا فـي برنـامج

ــة جمیــع مكونــات رأس المــال  بــضرورة االســتفادة مــن مجتمعــات الممارســة لتنمی
  .المهني للمعلم

  لنــشر فكــرة رأس المــال المهنــي "  بنــي ســویف-ًالمعلمــون أوال" اســتثمار جــروب
  .ومجتمعات الممارسة

  تشكیل فریق بكل مدرسة مدرب على أسـالیب تقیـیم، وتنمیـة مكونـات رأس المـال
  .لمهني للمعلما
 توفیر أدوات تقییم للمعلم تشمل جمیع مكونات رأس المال المهني للمعلم . 
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:  عوامل نجاح التصور المقترح-ًخامسا   
  ظهور فكـرة مجتمعـات الممارسـة فـي العدیـد مـن المـدارس، سـواء المـدارس التـي

 .في المرحلة األولى أو المرحلة الثانیة" ًالمعلمون أوال"انضمت لبرنامج 

 جــود مجتمعــات ممارســة علــى عــدة مــستویات، فهنــاك مجتمــع ممارســة یــشمل و
، ومجتمع ممارسـة )معلمان ومدیر المدرسة( ًمسئولي المعلمون أوال بكل مدرسة 

ــشمل معلمــي المدرســة  ــرا مجتمــع ممارســة ی ــشمل معلمــي المدرســة ككــل، وأخی ًی
 وهنـــاك والمــدارس القریبـــة منهــا،) ًمدرســـة منــضمة للمعلمـــون أوال( المحوریــة 

مجتمع ممارسة یضم سفراء التغییر بكل مركز من مراكز المحافظة، كما أن هناك 
 .مجتمع ممارسة بني سویف الموسع، وكذلك مجتمع الممارسة القومي

  علـى موقـع الـوزارة، أو " ًالمعلمـون أوال" وجود مجتمعـات ممارسـة افتراضـیة مثـل
 .على الفیس بوك"  بني سویف-ًالمعلمون أوال"جروب 

  توســیع واســتدامة مجتمعـــات الــذي یـــسعى إلــى " ًالمعلمــون أوال "وجــود برنــامج
الممارسة وربط شبكات المدارس ببعضها، لكي یواصل المعلمون بأنفسهم التغیر 

  . متمیزيالسلوكي وتبادل الخبرات من أجل متعلم مصر

  ــشر األفكــار ــیهم لن ــاد عل ــبعض المــدارس، ویمكــن االعتم ــر ب وجــود ســفراء التغیی
 .دیدةالج

  : معوقات التصور المقترح-ًسادسا
 مقاومة التغییر من قبل العدید من المعلمین. 

 نقص اإلمكانیات المادیة مثل الخامات واالنترنت بالمدارس . 

 ضعف التقدیر المادي والمعنوي للمعلمین. 

 ضعف وعي المعلمین  واإلداریین برأس المال المهني للمعلم. 

 كدس جدول الحصص للمعلمینعدم توفر الوقت الالزم بسبب ت. 

 ضعف ثقافة العمل الجماعي. 

 انتشار ثقافة العرض والظهور. 

  
  



 م 2019یولیو لسنة ) ، الجزء األول183: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد

 

 -628-

  : مقترحات التغلب على المعوقات-ًسابعا 
 تقدیر الممارسات المهنیة المبتكرة. 

  عرض الممارسات المهنیة المبتكرة للمعلمین لتعریفهم بأن التغییر ال یتطلب
 .امكانیات كبیرة

 ٕة ودورها في تحسین تعلم الطـالب، واقبـال الطـالب عرض الممارسات الناجح
 .على التعلم

 تقدیر الجهود الجماعیة بكل مدرسة لنشر ثقافة العمل الجماعي.  
  لالستفادة منه سواء "  بني سویف–ًالمعلمون أوال "تعریف المعلمین بجروب

في تنمیة المعلومات أو العالقات االجتماعیـة مـع معلمـي المـدارس األخـرى، 
  .اتخاذ قرارات لتحسین أدائهمأو في 
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البرنــامج هدفــه تحــسین األداء ومواجهــة المــشاكل خــالل 
   متاح على.النظام التعلیمي الجدید
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،  5ط  علـم الـنفس اإلحـصائي وقیـاس العقـل البـشري،): 1986(فؤاد البهى الـسید  .5
  .دار الفكر العربي: القاهرة

أثـر اسـتخدام البرمجیـات االجتماعیـة ): 2010(محمد بن عـایض محمـد القحطـانى  .6
علــى كفایــات التعلــیم االلكترونــى لــدى مجتمــع الممارســة 

لتدریس في جامعة الملك خالد، رسالة من أعضاء هیئة ا
 .دكتوراة، جامعة أم القرى

اســتراتیجیة التعلــیم مــن خــالل مجتمــع الممارســة ): 2014(محمــد جــابر خلــف اهللا  .7
 -االفتراضیة، مجلة التعلیم االلكترونى، جامعة المنصورة

   متاح على 13مصر، ع 
 عالمیــة لمطــورى مجتمــع الممارسـة المهنیــة كــشبكة): ت.د(مكتـب التربیــة الــدولى  .8

  .المناهج، جنیف

9  دراسـة العالقـة بـین بـین رأس المـال البـشري ورأس ): 2014(هاشم فوزى العبـادى
بحـــث اســـتطالعى آلراء عینـــة مـــن : المـــال االجتمـــاعي

ـــوم  ـــرى للعل ـــة الغ ـــة، مجل ـــة الكوف ـــي جامع ـــسیین ف التدری
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