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العودة للقامئة

مقّدمة
ماذا نعني باملجتمع املهنّي الذي يتعّلم؟

تخّيلوا الواقع التايل: مجموعة من مدّريس املدرس��ة من ذوي القواس��م املشرتكة )قواسم تتعّلق مبوضوع التدريس، أو طبقة 

التدري��س، أو غ��ر ذلك( تلتقي عىل نحٍو ثابت. اللقاءات تّتس��م بج��ّو دافئ حميمّي إيجايّب مريح م��يء بالطاقات الخاّلقة 

والتفكر املش��رتك، ورغبة تع��ّم الجميع للنهوض بتغير إيجايّب ينصّب عىل تحقيق األه��داف. يتحّدث أعضاء املجموعة عن 

أح��داث وتجارب من عمله��م، وَيعرضون مخّططات دروس، ويصفون طرائق تدريس��هم، ويصغون لوجهات نظر زمالئهم، 

ويقومون بطرح األفكار والنصائح وَتلّقيها. يطرح أفراد املجموعة -كلٌّ بَدْوره- قضّية تش��غله، فيقومون مًعا بدراس��تها وَسبْ 

أغوارها، والتفكر يف مدى ارتباطها بعامل التدريس، ويف س��بل تطبيقها يف املدرس��ة. يخرج كّل واحد من أعضاء املجموعة من 

اللقاءات وقد تعّلم أمًرا ما ميّكنه من تحس��ن التدريس والتعلُّم، وبعد خوض التجربة العملّية يأيت بانطباعاته إىل املجموعة 

َ والتعلُّم. يعبّ أعضاء املجموعة عن رضاهم عن التطّورات املهنّية والتحس��ن الحاصل يف  ابتغاَء املزيد من اس��تخالص الِع��

الصّف، وكذلك عن ش��عورهم باالنتامء والرشاكة. مع مرور الوقت، يتغّلب املدّرس��ون عىل شعورهم بالوحدة التي يعانون 

منها بعد إغالق باب غرفة التدريس من ورائهم، ويعرتفون بإمكانّية التعلُّم من الزمالء، ويَرْوَن أنفس��هم أعضاء يف مجموعة 

تعمل وتتعاون مًعا.

املجتمــع املهنــّي الذي يتعّلم هو مجموعة من املهنّيني الذين يراجعون ويفحصون مًعا معارفهم ومامرســاتهم، ويقومون 

مبناقشــتها بغية اســتخدامها عىل الصعيد املهنّي )בירנבוים، 2009(. يلتقي املدّرسون الذين ينتمون للمجتمع املهنّي الذي 

يتعّلم عىل نحٍو ثابت، ويبحثون يف العالقة بن املامرسِة العملّية وَنواتِج تعلُّم طاّلبهم، ويقومون بتحليل سرورات التدريس 

والتعّلم، ويس��تخلصون الِعبَ وُيْدخلون التغيرات من أجل تحسن عملهم التدرييّس وتعلُّم الطاّلب )בלנגה, לנדלר-פרדו 

ושחר, 2011(

مْيكن للمجتمع املهنّي الذي يتعّلم )باملفهوم الواسع للمصطلح( أن يتكّون من تركيبات متنّوعة ومختلفة. عىل سبيل املثال: 

مجتم��ع مدّريس العل��وم الذين يجتمعون عىل نحٍو ثابت للتعلُّم املهنّي املش��رتك؛ ومجتمع مديري عدد من املدارس الذين 

يدرسون مًعا قضايا إدارّية؛ ومجتمع يتكّون من مفّتشن ومديرين )عىل مستوى اللواء(، وما شابه.

س��نتمحور هنا يف املجتمع املهنّي الذي يتعّلم داخل املدرس��ة فقط، الذي قد يضّم يف هذه الحالة غرفة املعّلمن بكاملها أو 

طاق��م املوضوع، أو طاقم املرّبن، أو طاقامً يجمع معّلمي ع��دد من املواضيع، أو جميع أعضاء طاقم يجتمعون عىل تحقيق 

دة. ميكن للمجتمع املهنّي الذي يتعّلم أن يتمحور يف مواضيع شّتى: التدريس والتعّلم، ومنهاج التعليم، وقضايا  أهداف محدَّ

اجتامعّية، وانخراط الطاّلب يف املجتمع الواسع، وغر ذلك. تتعّلق تركيبة املجتمع املهنّي الذي يتعّلم باملوضوع الذي يقع يف 

ُصلب عمله. نشر أّننا متحورنا هنا يف موضوع التعلُّم والتدريس عىل الرغم من أّنه -عىل نحِو ما ذكرنا آنًفا- ال يشّكل سوى 

غيٍض من فيض املواضيع التي يستطيع املجتمع املهنّي معالجتها. 

 املجتمع املهنّي الذي يتعّلم مرتّسخ يف مفهوم املدرسة ك�َ "منّظمة تتعّلم"- بحيث "الجميع يتعّلمون" فيها، والتعّلم ال يقترص 

عىل الطاّلب فقط، بل يشّكل مكّوًنا مركزيًّا يف التطّور املهنّي للمدّرسن أنفسهم )בירנבוים,2009؛ סנג'י, 1998(.
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ملاذا املجتمع املهنّي الذي يتعّلم؟  
ل عاماًل مركزيًّا يف جميع س��رورات التحس��ن  ُتبنّ الكثر من الدراس��ات أّن املجتمع املهنّي الذي يتعّلم يف املدرس��ة يش��كّ

املدرسّية )Robinson, Lloyd, 2009(. ومن بن جميع طرائق التطوير املهنّي، فإّن املجتمع الذي يتعّلم ُيعتب اليوم طريقة 

التطوير األكرث فاعلّية ومهنّية من حيث التأثر عىل املدّرس��ن، وعىل تعلُّم التالميذ عىل حّد س��واء، لكونها تتمّيز يف انخراط 

املدّرسن عىل نحٍو فاعل يف عملّية التدريس اليومّية، يف السياق العينّي الذي يعملون فيه.

املجتمعات التي تتعّلم تس��اهم يف إدخال التحس��ينات املتواصلة عىل معارف ومهارات املدّرس��ن املهنّية، وتعّزز إحساسهم 

بالق��درة عىل دف��ع طاّلبهم لتحقيق املزيد من التحصيل )שחר، 2007(. يتزايد ش��عور املعّلمن أّنهم ميلكون القدرة عندما 

يحصل التعّلم املهنّي والتخطيط عىل نحو مش��رتك داخل الطواقم )Schachar&Shmuelevitz, 1997( . مّثة عالقة مبارشة 

بن متغرَِّي املعرفة واملهارة املهنّية واإلحساس بامتالك القدرة، من ناحية، وتحصيل الطاّلب، من ناحية أخرى.

تحصي��ل الط��اّلب يف الذين يتعّلمون يف امل��دارس التي يتواجد فيها مجتم��ع مهنّي يتعّلم يفوق بكث��ر تحصيل الطاّلب يف 

املدارس التي يعمل فيها املدّرس��ون عىل نحٍو منعزل )בירנבוים، 2009؛ McLaughlin & Talbert, 2006(. عندما ينخرط 

ل تدرسيهم  املدّرس��ون يف مس��ار البحث املش��رتك لعمل الطاّلب وتعلُّمهم، فإّنهم يطّورون الكفاءات املطلوبة ملالَءمة ُس��بُ

 .)Militello, Rallis & Goldring, 2009( للطاّلب، ويتناولون التحّديات الخاّصة مبدّرستهم

ُتظهر األبحاث أّن املدّرس��ن الذين ينخرطون يف عملّيات التطّور املهنّي الناجعة يتحّملون مس��ؤولّية أكب عىل تعّلم الطاّلب، 

ومييل��ون عىل نحٍو أقّل إىل تحميل البيت أو البيئة صعوبات التعّلم التي يواجهها الطاّلب. كّلام َتحّمَل املدّرس��ون مزيًدا من 

املس��ؤولّية، وكّلام اكتش��فوا أّن املعارف واملامرسات الجديدة التي اكتس��بوها وطّبقوها تؤّثر عىل الطاّلب عىل نحٍو إيجايّب، 

 Timperley, 2008; Robinson, Hohepa ( شعروا بأّنهم أكرث فاعلّيًة كمدّرسن، وَتعّزَز إحساسهم بأّنهم ميلكون القدرة

 .)& Lloyd, 2009

باإلضافة إىل تطوير املعارف واملهارات املهنّية، مّثة تأثر إيجايّب للمجتمعات املهنّية التي تتعّلم يف املناحي التالية:

yyتحسن عمل الطاقم؛

yyتعزيز اإلحساس باالنتامء إىل املهنة؛

yyاالنفتاح عىل تجارب جديدة، وإبداء املرونة تجاه التغيرات؛

yyتحسن عمل املدّرس يف الصّف؛

yy.يتحىلّ املجتمع املهنّي الذي يتعّلم بقدرة كامنة عالية للتأثر عىل جودة تعلُّم املعّلمن وعىل إنجازاتهم

ويف النهاية، ينبع االعرتاف بأهّمّية املجتمع املهنّي الذي يتعّلم من مفاهيم بيداغوجّية حديثة َتصفُ التعلُّم بأنواعه كسرورة 

  Lave & Wenger, تحُصل يف س��ياقات اجتامعّية- ثقافّية ومن أس��باب أخ��رى ال مجال لذكرها هن��ا. )בירנבוים، 2008؛

1991(. بحسب هذه املفاهيم، إّن التعلُّم يتحّقق يف نطاق التفاعل بن الناس، ومن خالل عالقة وثيقة بن التعلُّم واملامرسة، 

ومن خالل املشاركة باملامرسة داخل املجتمع املهنّي. املفهوم االجتامعّي الثقايّف للتعلُّم يالئم غرفة تدريس األوالد وطواقم 

املدّرس��ن عىل حّد س��واء. وبحس��ب الفرضّية، إذا ُوضع التعّلم )وليس تعلُّم الطاّلب فقط، كام ُذِكر آنًفا( يف مركز املدرسة 

كمؤّسسة تتعّلم، فمن املفضل عندئذ أن ميارس مفهوم التعّلم ذاته يف غرف التدريس، ويف داخل طواقم التدريس. مع مرور 

الوقت، س��تخلق هذه "الس��رورات املوازية" مفهوًما مشرتًكا  للتعلُّم، وستعّزز فرص إدخال تحسينات بيداغوجّية شاملة يف 

املدرسة.
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ل الطاقم إىل مجتمع مهنّي يتعّلم؟  ما الذي يحوِّ
َل هذه الطواقم  طواقم التدريس التي تعمل مًعا هي مش��هد ش��ائع يف املدارس، لكن هذه الحقيقة بحّد ذاتها ال تضمن تحوُّ

إىل مجتمعات مهنّية تتعّلم؛ فوجود الطاقم ال يعني أّنه مجتمع مهنّي يتعّلم، ويشّكل تحويله إىل مجتمع مهنّي يتعّلم مساًرا 

تدريجيًّا يستغرق بعض الوقت.

yy.يشّكل الطاقم مجتمًعا مهنيًّا يتعّلم عندما يلتقي عىل نحٍو ثابت داخل املدرسة، ويعمل مًعا بوترية ثابتة ولوقت طويل

yy.يحمل الطاقم أهداًفا مشرتكة يتعامل معها أعضاؤه كأهداف ذات قيمة عالية

yy Dufour, 2004;( يقوم املدّرسون خالل لقاءات الطاقم مبراجعة طرق وأساليب تدريسهم، وتأثرها عىل تعلُّم الطاّلب

Temperely, 2008(، ويرس��مون أهداًف��ا محّددة لعملّية التدريس ولتعلُّم وتحصي��ل الطاّلب، ويعملون عىل تحقيق 

األهداف، ويقومون بفحص درجة تحقيقها عىل نحٍو َدْورّي.

yy ،إىل ذل��ك، يقوم املدّرس��ون بإرشاك زمالئهم مب��ا يحصل يف صفوفهم، وُيْجرون مش��اهدات يف صفوف بعضهم البعض 

وُيْبدون رأيهم مبا يش��اهدون؛ وُيْجرون عملّيات تخطيط مشرتك للدروس واملَّهامت واالمتحانات، ويناقشون مًعا عمل 

الطاّلب والصعوبات العينّية التي يواجهها بعضهم، وسبل التعامل مع هذه الصعوبات خالل التدريس.

yy مع مرور الوقت، يتطّور لدى املدّرس��ن يف الطاقم مفهوٌم وإدراٌك مشرتكان حول طرائق التدريس امُلْثىل، وتنمو لديهم

ثقافة املسؤولّية الجامعّية عن جميع الطاّلب، ال كمجّرد شعار، بل كِنّية حقيقّية.

yy يشّكل إرشاك الزمالء إحدى الخصائص املركزّية للمجتمع املهنّي الذي يتعّلم. اإلرشاك هو أكرث من مجّرد الجلوس مًعا

يف جلس��ة طاقم؛ إذ إّنه يقرتن باملكاش��فة، وبتحويل مامرسات املدّرس التعليمّية إىل مسألة علنّية. يف كثر من املدارس، 

يعمل املدّرس��ون يف ظروف تتمّيز بالعزلة املهنّية. العمل املش��ت�رك يتعارض مع هذا الواقع، ويتطّلب تنازالً معّيًنا عن 

استقاللّية املدّرس، وعن املفهوم املتأّصل أّن التدريس هو عمل انفرادّي.

yy ،إحدى خصائص املجتمع املهنّي الذي يتعّلم )وهي ال تقّل أهّمّية عن الخصائص األخرى( هي وجهة النظر االستقصائّية

واالستعداد ملراجعة املامرسة التدريسّية عىل نحٍو نقدّي. املجتمع املهنّي الذي يتعّلم ال يستكن لإلجامع املريح، ويتقّبل 

االختالف واملواقف املتباينة واملتنّوعة برحابة صدر، من خالل االعرتاف مبس��اهمة هذه األمور يف التعلُّم الذي يتحّدى 

الواقع القائم.

yy ال يقترص التزام أعضاء املجتمع الذي يتعّلم عىل التخطيط والتنس��يق املش��رتَكنْ، بل يش��مل أيًضا فحص املامرســات

العملّية ابتغاَء تحسينها.

ظ التايل: تختلف املجتمعات املهنّية التي تتعّلم بعضها عن بعض يف سياقات مدرسّية مختلفة،  من املهّم أن نؤكد عىل التحفُّ

ويتعّلق هذا االختالف بعوامل كثرة: يف الطاقم، واألهداف، ومضامن التعّلم، وكذلك يف طبيعة املدرسة والطاّلب وغر ذلك. 

نتحّدث عن ظاهرة متنّوعة ال عن أمر متجانس. ما نسعى إليه هنا هو عرض خصائص أساسّية مشرتكة لهذا التنّوع، لكن ال 

ميكن االستنتاج من ذلك أّن جميع املجتمعات املهنّية التي تتعّلم متشابهة.   
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مبادئ مّوجّهة للمجتمع املهنّي الذي يتعّلم 

يف ما يي خمسة مبادئ موّجهة يتمّيز بها املجتمع املهنّي الذي يتعّلم يف أحسن حاالته:

 
         املبدأ األّول: عالقات الثقة ومعايري التعاون واملشاَركة

البعد املجتمعّي للمجتمع املهنّي الذي يتعّلم يتجّســد يف مستوى العالقات ويف ُمناخ عمل الطاقم، 

والتــي تتعّلق مبعايري التحاور وبدرجة الثقة والتعــاون القامَئنيْ بني أعضاء الطاقم، وكذلك بالقدرة 

عىل احتواء االختالف، والتعامل مع الرصاعات والتنّوع عىل نحٍو َبّناء.

تشّكل الثقة أمًرا بالغ األهّمّية يف املكان الذي فيه يتعّلق نجاح مجهود فرد واحد -يف ما يتعّلق- مبساهمة اآلخرين. تحسن 

، ويتعّلق نجاح كّل فرد  التعلُّم والتحصيل، وتحقيُق رفاهية الطاّلب، يس��توجبان يف الس��ياق املدريّس بذل مجهود جامع��يّ

)جزئيًّا عىل األقّل( مبجهود وكفاءات اآلخرين.

املجتمع املهنّي الذي يتعّلم الذي تس��وده الثقة واالحرتام املتبادالن يخل��ق حيزا آمًنا ميّكن املدّرس من التعّلم والتطّور من 

الناحية املهنّية. هذا املجتمع يشّكل "شبكة أمان" وجدانّية ومهنّية لتجارب غر ناجحة.

تنعك��س الثقة مبعاي��ر اإلصغاء، وبالقدرة عىل تبّني منه��ج "التجربة والخطأ" )كمنهج يش��ّكل مرحلة رضورّية من مراحل 

التعّلم(، وباحرتام مواقف مغايرة، وبتبّني طرق واضحة وموضوعّية لتسوية الخالفات. تجري عملّية بناء الثقة املتبادلة من 

خالل تنمية االحرتام تجاه اآلخر؛ واالهتامم الش��خيّص؛ وتوزيع القّوة، واإلرشاك يف القرارات؛ واالستقامة؛ وتبّني املامرسات 

التي تشّكل قدوة لآلخرين. 

ة. يقوم املدّرسون  مّثة تجس��يد آخر لعالقات الثقة يف الطاقم، هو التعاون بن املدّرس��ن حول ما يدور يف غرفهم التدريس��يّ

األعضاء يف املجتمعات التي تتعّلم بكش��ف النقاب عن س��بل تدريس��هم، وُيبدون اس��تعدادهم للتعامل مع أفكار مختلفة، 

وتجريب س��بل تدريس تختلف عن تلك التي يتبّنونها. يتحّدث هؤالء حول ما يدور يف غرف التدريس ويحّدثون زمالءهم 

حول س��رورات التدريس التي يتبّنونها يف غرفة التدريس، وحول س��رورات تعلُّم طاّلبهم. ما يحصل عىل أرض الواقع هو 

قيام املدّرسن بتقاسم األمور التي كان من املتعاَرف عليه أّنها شخصّية. عالقات الثقة والتعاون لغرض التعلُّم والتطّور املهنّي 

تخلق الفرق بن مشاهدِة الدروس كوسيلة للتفتيش والتحّكم، واملشاهداِت كوسيلة للتعلُّم والتطّور.

         املبدأ الثاين: مسارات مبنية وآلّيات منتظمة لعمل الطاقم

يشّكل إطار )Setting( عمل الطاقم أرضّية متينة لخلق الثبات واالستقرار، وبدونهام ال تتوافر أّية 

إمكانّية للتعّلم املهنّي املهّم.

اإلطار الواضح لعمل الطاقم هو حاجة ماّس��ة. مينح اإلطار االس��تقرار واألمان، يضفي إحساًس��ا بالِجّدّية وااللتزام. يش��مل 

إطار من هذا النوع تخطيًطا مس��بًقا لوترة اللقاءات وطول مّدة كّل واحد منها، وتخطيًطا س��نويًّا، وتخطيًطا لكّل واحد من 

اللقاءات. املنظومات الثابتة واملستقّرة تشّكل األرضّية التي متُّكن حصول التعلُّم املهّم.

يتحّمل القادة مس��ؤولّية َمْأَسس��ة ترتيبات ثابتة ومس��تقّرة لعمل الطاقم، ويتحّملون كذلك مس��ؤولّية إدارة وتنظيم ُأُطر 

التعليم املهنّية عىل أحسن وجه، وكذلك توفر الرشوط املطلوبة للمشاركة يف مسارات التعلُّم والتطّور املهنيَّنْ.

مّثة أهّمّية ألن نتذّكر أّن "البْنية تخلق الس��رورة": ال ميكن لس��رورات التعلُّم امُلْثىل أن تتحّقق إاّل إذا قمنا باملحافظة عىل 

الهيكلّي��ات التي متُّك��ُن من تحقيقها، أال وهي: الجداول الزمنّية الثابتة، والوترة املالمئ��ة، والظروف املحيطّية الالئقة، وغر 

ذلك.
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         املبدأ الثالث: التمحور يف تعلُّم الطاّلب، ويف العالقة بني التدريس والتعلُّم

مســارات التعلُّم املهنّية التي تتمحور يف الروابط بني مامرســاٍت تدريســّية محّددة وتعلُِّم الطاّلب 

وتحصيلهم، ُتحّسن تعّلم الطاّلب وتحصيلهم.

عىل كّل حوار بيداغوجّي )تربوي( يف صفوف املدّرسن أن يتمحور يف تعلُّم الطاّلب، ويف العالقة بن تدريس املدّرسن وتعلُّم 

الطاّلب. ما يعنيه نقل املحور من التدريس إىل التعّلم هو أّن تدريس املعّلمن غر كاٍف، وأّن عىل الطاّلب أن يتعّلموا كذلك. 

من هنا، مّثة أهّمّية ألن يطرح املدّرس��ون -عىل س��بيل املثال- األس��ئلة التالية: كيف يحصل التعّلم يف الصّف؟ وأّي نوع من 

التعّل��م نري��د له أن يتحّقق؟ وما الذي فِهمه الطاّلب من األمور التي دّرس��تها، وكيف أعرف م��ا هي األمور التي فهموها؟ 

وكيف يصبح مبقدورنا تعزيز قدرة الطاّلب عىل الفهم؟ وكيف نعّلم  املضامن، ونقّوي يف الوقت ذاته مهارات التفكر العليا؟ 

وكيف نتعامل مع التباُين بن مستويات الطاّلب يف الصّف؟

إضافة إىل ذلك:  ال ينبغي تعريف النجاح مبفردات تحّكم املدّرس بأساليب تدريسّية حديثة، إنّا مبفردات التأثري الذي يحمله 

تغيري ســبل التدريس عىل التعّلم، وعىل تحصيل الطاّلب. إًذا، يس��توجب السؤال حول »تأثري عىل تعلُّم الطالب« تحّوالً يف 

التفكر، ويتطّلب من املدّرس أن يقوم بتأّمل وفحص عمله. يقرتن هذا الفحص بتطوير قدرته للتأثر عىل جودة التعلُّم وعىل 

تحصيل طاّلبه من خالل مهنّية تدريسه وجودته.  

 مثاالن لخلق الرابط بن التدريس والتعّلم 

         املبدأ الرابع: العمل الذي يرتكز عىل البيانات والتقييم

مســارات التعلُّم املهنّية للمدّرســني تأخذ أفضل أشــكالها عندما ترتكز إىل بيانات من أنواع شّتى، 

وعندما ينّفذ تقييم يفحص النتائج مقاَرنًة بالغايات.

 ثقافة التقييم بهدف التعّلم تش��ّكل قاعدة املراجعة الذاتّية التي ميارس��ها املدّرسون يف املجتمع املهنّي التي تتعّلم من أجل 

فحص وتقييم التغيرات التي يقومون بإدخالها عىل مامرساتهم التدريسّية. توّفر بيانات التقييم قاعدة لتحديد الغايات قبل 

الولوج يف مسار تحسن التعّلم والتدريس وكذلك خالل املسار- وهذه املّرة من أجل الحصول عىل صورة الوضع التي تؤرّش 

للطاقم ما إذا كان يسر يف االّتجاه الصحيح، وما إذا كانت الغايات تتحّقق، وما الذي يجب تغيره يف الطريق. لذا، مّثة حاجة 

إىل مهارات تقييم عالية تتعّدى إجراء االمتحانات العادّية. املقصود هو إجراء تحليل منهجّي لعمل الطاّلب، ومشاهدات يف 

الدروس، وتبّني مهارات قراءة وتفسر للبيانات.

         املبدأ الخامس: حوار تأميل ومراجعة ذاتّية واستقصاء

التعلُّم املهنّي الناجع للمدّرسني يشمل ُمكّونات التأمل )reflection( حول املامرسات، واالستقصاء 

حول سبل التدريس، وعملّيات مراجعة ذاتّية متواصلة.

تتمّيز خبة ومهنّية املدّرسن -يف ما تتمّيز- بالقدرة عىل اشتقاق املفاهيم من عملّية التدريس، ومراجعة املامرسات العملّية 

مراَجعًة نقدّية. تنمو كفاءات التأمل من خالل التأّمل العميق للمامرس��ات التدريس��ّية ولعملّيات التعّلم التي توّفرها هذه 

ر املهنّي، ويتطّلب اإلبطاء والتأّن قبل تقديم الحلول، بهدف  ا من أشكال التعلُّم والتطوُّ املامرسات. التأمل هو شكل قوّي جدًّ

مامرسة التفكر الذي يعّمق الفهم واإلدراك اللذين ُيفضيان بدورهام إىل تحسن املامرسة التدريسّية نفسها.

املجتمع املهنّي الذي يتعّلم يتضّمن روح االس��تقصاء والتعلُّم املتواصل، وهو يرّس��خ ثقافة االس��تقصاء التي تش��مل -يف ما 

ل أحد الدروس عن كثب واستقاء  تش��مل-: تحديد ومراجعة أهداف الدرس، والوحدة التدريس��ّية، ومنهاج التدريس؛ وتأمُّ

مبادئ عاّمة للتدريس منه؛ ومراجعة وفحص نتائج التدريس من منظور فهم الطاّلب وتحصيلهم؛ واستخالص الِعَب وتحليل 

األحداث؛ ومراجعة العالقة بن طرِق التدريس ومفهوِم التدريس والتعليم الذي يشّكل قاعدة هذه الطرق.
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"خارطة طريق": كيف يبدو املجتمع املهنّي الذي يتعّلم؟   

يف ما يي، نقّدم لكم خارطة طريق تساعدكم عىل بناء مجتمع مهنّي دارس يف مدرستكم.

تشمل الخارطة املبادئ التوجيهّية الخمسة للمجتمع املهنّي الذي يتعّلم التي فّصلناها أعاله. من كّل واحد من هذه املبادئ 

ُتشتّق مامرسات ذات صلة بعمل الطاقم األمثل. ونعرض كذلك أدوات مساِعدة متنّوعة لتطبيق املامرسات.

أدواتمامرسات مـبـادئ

أدوات مساعدة- روابطمامرسات املجتمع املهنّي الذي يتعّلماملبدأ

1. عالقات ثقة
ومعايري التعاون

* ي��ق���وم الطاقم ببلورة معاير تحاور تحرتم وترشك 
الجميع.

* يحرتم الطاق��م املعاير ويفحصها بن حن وآخر، إذا 
ما اقتضت الرضورة. 

* ي�ق����وم الطاق��م بتقيي��م ج��ودة عمل��ه وجودة 
العالقات السائدة بن أفراده.

* ميُ��ارَُس تعاوٌن م�ت�واصل يف مجال املعرفة من خالل 
قنوات رسمّية وأخرى غر رسمّية.

* ُيجري الطاقم مش��اهدات زم��الء، وه��ذه بدورها 
تحّول املامرسة التدريسّية إىل مامرسة علنّية.

* ي�ق�وم مدرِّسون ذوو تجربة بعملّيِة مراَفقة إرشادّية 
للمدرّسن الجدد.

* ُتج��رى م�ح��ادث��ات تغذية راج�ع���ة متبادلة بن 
القادة واملدرّسن.

مـعــايري للمحادثــة عىل 
مستوى الطاقم

"مـؤرشّ معايري" للتحاور داخـل 
املجموعة

تقييم جودة عمل الطاقم.

تطوير التدريس بواسطة مشاهدات 
ومحادثات تربوية- بيداغوجّية

املحادثة املفتوحة: أداة 
للتـحـــــاور املهنّي

2. مسارات مبنية 
وآليات منتظمة

* يوّجه عمل الطاقم بأهداف واضحة ومتامسكة.

دة يف البنامج، وبوترة  * ُيج��ري الطاقم لق��اءات مح��دَّ
ل أن  ��ن من تحقيق تعلُّ��م مهنّي فّعال: م��ن املفضَّ مُتكِّ

يلتقي مرّة كّل أسبوع.

* يتحّق��ق روت��ن عم��ل يحص��ل ف���ي�ه تقاس��م ف��ي 
املعرفة- إرشاك رس��مّي )مبنّي داخل جدول الساعات(، 

وغ��ر رسمّي.

* لق��اءات الطاقم مبنّية، وأهدافها واضحة ومعروفة من 
د  مس��بًقا املواضيُع التي س��تناقش  قب��ل الجميع، وُتحدَّ
ص اللقاءات عىل املشاركن. م ملخَّ خالل االجتامع، ويعمَّ

* ُيج��ري الطاق��م عملّية مس��ح الحتياجات��ه التعليمّية 
ويستعن بخباء خارجّين إذا اقتىض األمر.

أداة لــبـنـاء الغايات

استطالع التامسك الداخيّل

أداة "صوت" – مشاهدات يف جلسات 
الطاقم

http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94%20%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%AA%20-%20%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%A1%D7%AA%20%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D.pdf#page=3
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94%20%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%AA%20-%20%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%A1%D7%AA%20%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D.pdf#page=4
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94%20%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%AA%20-%20%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%A1%D7%AA%20%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D.pdf#page=5
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/18.3.aspx?ReturnUrl=http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/searchResults.aspx
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/sihaptuha.pdf
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/goals_green%20%283%29.pdf
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/skop.aspx?ReturnUrl=http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/searchResults.aspx
http://www.avneyrosha.org.il/arb/Documents/tema_mavo.pdf
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أدوات مساعدة- روابطمامرسات املجتمع املهنّي الذي يتعّلماملبدأ

3. الرتكيز عىل عىل تعلُّم 
الطالّب، وعىل العالقة بني  

التدريس والتعلُّم

* يقوم أفراد الطاقم مًعا بتحليل عمل الطالّب.

دين بهدف  * ُيجري الطاقم نقاًش��ا ح��ول تالميذ محدَّ
مراجع��ة مالَءمة س��بل التدريس لهم وفحص س��بل 

تحسن أوضاعهم.

* يتناول الطاقم السؤال التايل: كيف نعرف أّن الطالّب 
فهموا األمور التي درّسناها لهم؟

* يق��وم أفراد الطاق��م مًعا ببن��اء دروس وامتحانات 
دة. باالعتامد عىل أهداف محدَّ

* يحّلل الطاقم العمل التدرييّس واملفاهيم التي يرتكز 
عليها.

* يتعّل��م الطاق��م، ويخّط��ط، ويطّبق س��بل تدريس 
حديثة ومستجّدة.

* م��ع مرور الوق��ت، يط��ّور الطاقم مفهوًم��ا وفهامً 
مشرتًكا ألفضل سبل التدريس.

نقاش حول عمل الطالّب

محادثة طاقم: نقاط االلتقاء بني 
تدرييس وتعلُّم الطالّب

محادثة الطاقم متمحورة حول الطالّب
التدرّب عىل التغذية املرتّدة التي  

تطّور التعلُّم يف الصّف

محادثة طاقم: تخطيط درس من خالل 
أسئلة ونصوص

ما هي األمو التي يجب عىل املديرين 
معرفتها حول التدريس والتعلُّم؟

رؤيا شخصّية وبنيوّية للتمحور يف 
الطالب

أداة "صوت"-مشاهدات يف جلسات 
الطاقم

4. عمل مرتكز عىل 
البيانات والتقييم

* يجم��ع الطاقم بيانات ح��ول التدريس والتعّلم من 
مصادر معلومات مختلفة مّتبًعا منهجّيات متنّوعة.

* يجّم��ع الطاقم بيانات متنّوع��ة من مصادر مختلفة 
حول كّل واحد من التالميذ.

* ُيجري الطاقم مشاهدات يف الحصص.

* يج��ري الطاقم نقاش��ات ترتكز ع��ىل البيانات حول 
تعلُّم الطالّب وإنجازاتهم.

* يقوم الطاقم بتفس��ر البيانات وتحديد قضايا للحّل 
عىل أساس  التفسرات.

تقييم جودة عمل الطاقم

"هّيا اخرج وَتعلَّم"

أداة "صوت" -مشاهدات يف الدروس

"استطالع التامسك الداخيّل" )مل ترتجم 
األداة للعربية بعد(

 خمس نصائح لإلدارة التي ترتكز عىل 
البيانات

نظرة شخصّية وبنيوّية للتمحور يف 
الطالب

5. حوار تأميل 
وفحص ذايّت

* تجري عملّية تأمل متكّررة حول تدريس املدرّس��ن، 
وتعلُّم الطالّب والعالقة بينهام.

ِ "نظرّيات العمل"  * تجري عملّية مراجعة مش��رتكة  ل�
التي تش��ّكل ركيزة  مامرس��ات تدريس كّل واحد من 

املدرّسن.

* ينغم��س الطاق��م يف تحديد وتعريف املش��كالت، 
وتشخيص مسّبباتها.

* تقام مسارات مبنّية الستخالص العب من النجاحات 
واإلخفاقات.

* ُتج��رى نقاش��ات مبنّية حول معضالت ومش��كالت 
مختلفة.

* يناقش الطاقم األحداث ويتعّلم منها.

بروتوكول الصداقة الناقدة

بروتوكول: تشخيص مسّببات 
املشكلة

دليل الستخالص العرب )مل ترتجم 
للعربية بعد(

بروتوكول: نقاش حول معضلة

بروتوكول: تحليل حدث

http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94%20%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%AA%20-%20%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%A1%D7%AA%20%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D.pdf#page=7
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94%20%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%AA%20-%20%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%A1%D7%AA%20%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D.pdf#page=8
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94%20%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%AA%20-%20%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%A1%D7%AA%20%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D.pdf#page=10
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94%20%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%AA%20-%20%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%A1%D7%AA%20%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D.pdf#page=12
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94%20%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%AA%20-%20%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%A1%D7%AA%20%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D.pdf#page=14
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/whatpricncipalneedtoknow.aspx?ReturnUrl=http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/searchResults.aspx
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/sightcircles.aspx?ReturnUrl=http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/searchR
http://www.avneyrosha.org.il/Activities/PedagogicalMaps/tema/DocLib1/<05D3><05E3>%20<05EA><05E6><05E4><05D9><05EA>%20<05D5><05E2><05D9><05D1><05D5><05D3>%20<05D1><05D9><05E9><05D9><05D1><05EA>%20<05E6><05D5><05D5><05EA>.pdf
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/Professional_learning_community.aspx
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/52.3.aspx?ReturnUrl=http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/searchResults.aspx
http://www.avneyrosha.org.il/Activities/PedagogicalMaps/tema/DocLib1/<05D3><05E3>%20<05EA><05E6><05E4><05D9><05EA>%20<05D1><05E9><05D9><05E2><05D5><05E8>.pdf
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/skop.aspx?ReturnUrl=http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/searchResults.aspx
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/fivetips.aspx?ReturnUrl=http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/searchResults.aspx
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/sightcircles.aspx?ReturnUrl=http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/searchR
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94%20%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%AA%20-%20%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%A1%D7%AA%20%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D.pdf#page=16
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94%20%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%AA%20-%20%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%A1%D7%AA%20%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D.pdf#page=18
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/hafakat%20lekachim.pdf
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94%20%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%AA%20-%20%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%A1%D7%AA%20%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D.pdf#page=19
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94%20%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%AA%20-%20%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%A1%D7%AA%20%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D.pdf#page=20
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العودة للقامئة

أمنوذج )موديل( أسايّس للمجتمع املهنّي الذي يتعّلم: دائرة التعلُّم

ال ميك��ن تغي��ر مامرس��ات التدري��س إاّل إذا قمن��ا مبراجعته��ا وفحصها عىل نح��ٍو منهج��ّي، وقمنا اش��تقاق املفاهيم من 

)conceptualization( أفعالن��ا، وخّططنا التغيرات وطّبقناها من خ��الل التعّلم املتواصل؛ وبكلامت أخرى: عندما يتداخل 

التعّلــم والتطبيــق كّل منهام يف اآلخ��ر. "دائرة التعلُّم" هي أن��وذج يجمع كّل هذه األمور يف س��رورة دائرّية )أو لولبّية( 

مكّوناُتها هي: التعلُّم والتخطيط عىل أساس التعلُّم الحاصل، وتطبيق ما جرى تخطيطه، وإجراء عملّية تأّمل حول التطبيق. 

ق يف مواضيع جرى تعلُّمها، وهنا تبدأ  ق��د تتمّخض عملّية االس��تبصار عن مواضيع جديدة للتعلُّم أو إّنها تث��ر الحاجة للتعمُّ

دائرة تعلُّم جديدة. وعىل هذا النحو ُتفيض دائرة تعلُّم واحدة إىل دائرة تعلُّم أخرى، وهكذا دواليك.

م��ن املهّم أن نش��ر هن��ا أّن املراحل ال تكون دامئًا متتالية، وال ميكن يف بعض الح��االت متييز الواحدة عن األخرى كام يظهر 

يف األن��وذج، وق��د يكون ترتيبها مغايًرا كذلك. من غر الرضورّي أن يك��ون التعّلم نظريًّا، أو أن يبدأ من النظرّية، وميكن له 

ٍل مش��رَتك لدرس ُمصّور بهدف مراجعة وفحص قضّية عاّمة  أن ينبع من العمل امليداّن. ميكن -عىل س��بيل املثال- القيام بتأمُّ

ُتستَش��ّف من الدرس؛ أو مراجعة مفاهيم املدّرس��ن حول أس��لوب تدرييّس معنَّ؛ أو التعامل مع موضوع صعب يف منهاج 

التعليم؛ أو القيام مًعا بتحليل امتحان رسب فيه معظم الطاّلب؛ أو إجراء فحص مشرتك لسبل تقديم الحلول ملجموعة من 

الطاّلب الذين يواجهون الصعوبات؛ أو أّي مشكلة أخرى تنبع من العمل امليداّن.

ومّثة إمكانّية أخرى هي البدء من "األعىل"، أي من غاية يريد الطاقم تحقيقها، عىل ش��اكلة تطوير مهارات التفكر العليا يف 

صفوف الطاّلب؛ أو تحسن تقنّية التغذية الراجعة يف املحادثة الصّفّية؛ أو تطوير التعلُّم يف املجموعات، وما إىل ذلك. الغاية 

هي التي توّجه مواضيع تعلُّم الطاقم، ويشّكل هذا التعلُّم قاعدة تخطيط التدريس يف الصفوف، وبعد التطبيق ُتنّفذ عملّية 

ة واألمور التي يجب تغيرها عىل  االس��تبصار. عىل امتداد املس��ار، ُتصاغ املفاهيم واملبادئ املشتّقة من املامرسة التدريس��يّ

ضوء املعرفة الجديدة.

ميك��ن لدائ��رة التعّلم أن تكون مقتضبة، وأن تقترص عىل لقاَءين: لقاء يتعّلم فيه الطاقم ويخّطط، ولقاء بعد التطبيق بهدف 

إجراء عملّية تأمل؛ وقد تكون الدائرة أطول فتمتّد لعّدة لقاءات إذا اقتضت الحاجة ذلك.

ستبصار     
ة ا

ملّيّ
 ع

ي
جر

  ُن
   

   
   

   
ق   
     نطّبّ

ط                            نتعّلّم                      نخّطّ
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دائرة التعّلم هي أمنوذج واحد محتمل لعمل املجتمع املهنّي الذي يتعّلم  
دائرة التعّلم: أسئلة موّجهة

تخطيط
ما الذي يجب أن يحصل يك يصبح الطالب قادر عىل...؟ 

ما الذي يجب علينا فعله، ما هي األمور التي نريدها 
أن تحصل يف الصّف؟ كيف نقوم بذلك؟ ما هي األمور 
التي سننّفذها بطريقة مغايرة عن تلك التي نّفذناها 

فيها حّتى اآلن؟ ما هي األمور التي يجب علينا التوقُّف 
عن تنفيذها؟ ما هي الخطوات التي سنّتخذها يك 
ندمج االستنتاجات الجديدة يف مامرساتنا؟ ما هي 
املصادر واملوارد التي ميكننا االعتامد عليها إلثراء 

وتطوير معارفنا املهنّية؟

تطبيق
يقوم املدّرسون بتطبيق البنامج الذي رسموه يف 

املرحلة السابقة، ويقومون يف بعض األحيان بتوثيق 
جزء من العمل امليداّن كقاعدة التأمل والتعّلم 

اإلضايّف يف داخل الطاقم.

ر                                   نطبّق
ستبصا

ة ا
ملّي

 ع
ي

جر
  ُن

   
    

    
    

   

نتعلّم نخّطط                                

التأّمل
ما الذي فعلناه؟ كيف قمنا بذلك؟ كيف شعرنا؟ ما 
هي األفكار التي راودتنا؟ ما هي األمور التي كانت 

قابلة للتطبيق وتلك التي مل تكن قابلة للتطبيق، 
وملاذا؟ هل تفاجأنا من أمور معّينة؟ ماذا كانت 

فرضّياتنا، وهل أّكد التطبيق عىل صّحتها؟ ما هي 
الصعوبات التي واجهناها؟ ما هي ُمسّبباتها؟ ما هي 
األمور اإلضافّية علينا تعلُّمها يك نيض ُقُدًما؟ ما هي 

مكامن قّوة وضعف مامرساتنا التدريسّية؟ كيف تؤّثر 
الطريقة التي ندّرس بها عىل تعلُّم طاّلبنا؟

تعّلم
ما هي سبل التدريس املالمئة للطريقة التي يتعّلم 

فيها األوالد، وتلك املالمئة للتباين يف ما بينهم؟ 
كيف نطّور مهارات التفكر العليا لدى طاّلبنا؟ 

كيف نوّفر الحلول ملجموعات الطاّلب التي تواجه 
صعوبات يف موضوع محّدد؟ كيف ميكننا تطوير 

فهم طاّلبنا، وكيف نعرف أّنهم قد فهموا بالفعل؟
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َدْور الق�ي�ادة
 Robinson,( ا يف ق�ي��ادة وترسيخ املجتمع املهنّي الذي يتعّلم يف املدرسة تشغل ال��ق�ي�ادة امل��درس�ّي��ة دوًرا م���رك�زي�ًّ

Hohepa & Lloyd, 2008; Timperley, 2008(. نقصد ب�ِ "القيادة املدرس��ّية" املديَر والش��خصّيات القيادّية األخرى، نحو: 

زي املواضيع، وأصحاب الوظائف األخرى، باإلضافة إىل قادة تنبع قدراتهم القيادّية من قدرتهم عىل  ��زي الطبقات، ومركِّ مركِّ

ِئهم لوظيفة رس��مّية. ومبا أّن "املجتمع املهنّي الذي يتعّلم" يش��ر  التأثر، ومن خبتهم وتخّصصاتهم عىل الرغم من عدم تبوُّ

إىل ثقافة مدرس��ّية ِقواُمها التعلُّم وتعزيز القدرات املهنّية ابتغاَء إدخال التحس��ينات الدامئة، فإّن جميع القادة رشكاء يف هذه 

الثقافة، وعىل رأسهم قادة الطواقم أنفسهم. 

املجتمع املهنّي الذي يتعّلم ُيغريّ الثقافة املدرسّية

تغيري الهدف األسايّس وتغيري محور عمل الطاقم

 إىل التمحور يف التعلُّممن التمحور يف التدريس...

 إىل التشديد عىل ما سيتعّلمه الطاّلبمن التشديد عىل ما سيقوم املدّرسون بتدريسه...

تغيري يف عمل املدّرسني

إىل تعلُّم داخّي يف سياق املامرسة امليدانّيةمن استكامالت خارجّية...

إىل التعاون والتشاركمن العزلة...

من مدّرس��ن يبحثون لوحدهم عن ُس��ُبل 
تحسن تعلُّم وتحصيل الطاّلب...

إىل طواقم تدريس��ّية  تعمل مًعا، ويس��اعد أفرادها 

بعضهم بعًضا عىل تحسن تعلُّم الطاّلب وتحصيلهم

من ق��رارات ُتّتَخذ عىل أس��اس التفضيالت 

واالعتبارات الفردّية...

إىل قرارات ُتتََّخذ ضمن الطاقم، وعىل أساس 

املعرفة املشرتكة حول التعلُّم األمثل

إىل علنّية التدريسمن التدريس الفردّي املنغلق داخل الصف...

إىل التعّلم من خالل العملمن التعّلم من خالل اإلصغاء الخامل...

م��ن مفهوم "ه��ؤالء تالمي��ذي"، َو "هؤالء 

تالميذك"...

إىل مفهوم "هؤالء تالميذنا"

تغيري الثقافة املدرسّية

إىل التعلُّق املتبادلمن العمل عىل نحو مستقّل...

إىل لغة االلتزاممن لغة الذْنب والتأفُّف... 

إىل لغة االعرتاف التي نحتفل فيها بالجهد وبالنجاحمن غياب االعرتاف باملجهود...
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العودة للقامئة

تحّديات تواجه قيادة وتثبيت املجتمع املهنّي الذي يتعّلم

"ال نبال��غ عندم��ا نّدع��ي أن تعلُّم املجموعة هو مهارة جامعّي��ة. مجموعة املهنّين، وإن كان كّل ف��رد فيها عىل درجة عالية 
من الكفاءة، ال تش��ّكل بالرضورة مجموعة تخوص عملّية تعّلم. عىل املجموعة الدارس��ة أن تتعّلم كيف يتعّلم أفرادها مًعا. 

التحّدي الكامن يف تطوير كفاءات جامعّية أكب من التحّدي الكامن يف التعّلم الفردّي )סנג’י، 1988، ص 262(.

يعم��ل املجتمع املهنّي الذي يتعّلم عىل وضع الطاقم الذي ميارس املدّرس��ون يف إط��اره التعلَُّم املهنّي يف املركز، وتلك َمهّمة 

ليس��ت يس��رة بتاتاً. التحّديات هنا كثرة ومرّكبة، وتنبع من مبدأ العمل يف املجموعة )بكّل تركيباتها(، وكذلك من املفهوم 

الشائع واملتأّصل أّن عمل املدّرس هو عمل فرداّن مياَرس يف معزل عن املدّرسن اآلخرين.

ً معّيًنا إىل مجتمع مهنّي يتعّلم )العم��ل التعاوّن، واالعرتاف باالعتامد املتبادل، وعلنّية املامرس��ة  القي��م التي تحّول طاق��

التدريسّية، وروح االستقصاء، واملراجعة الناقدة املشرتكة للمامرسات التدريسّية(، هذه القيم ليست مفهومة ضمًنا. العكس 

هو الصحيح: املفهوم ضمًنا لدى الكثر من املدّرسن والكثر من املدارس )حّتى يف جهاز التأهيل والتطوير املهنّي للمدّرسن( 

هو أّن التدريس هو عمل انفرادّي ومس��تقّل. وقد ُينظر يف هذا الس��ياق إىل تحويل املامرس��ة التدريس��ّية إىل مسألة علنّية 

كنوع من التطّفل، وكمامرس��ة تحمل يف طّياتها نوًعا من التهديد. من هنا، إّن ما يعنيه ترس��يخ وتطوير مجتمع مهنّي يتعّلم 

يف املدرسة هو قيادة عملّية تغير بكّل ما تحمل الكلمة من معنى، وعلينا أن نأخذ يف الحسبان املفاهيم السائدة يف صفوف 

املدّرس��ن، وأن نفّكر كيف نتعامل معها. يجدر بنا أن نتذّكر أيًضا أّن الحديث يدور عن س��رورة تتطّلب الكثر من الوقت 

واالستثامر والتجّند، وخلق الظروف املالمئة التي تدعم املدّرسن يف هذا املسار.

ف املدّرسن من نقل ثقافة التدريس من ثقافة فردانّية إىل ثقافة طاقمّية هو تخّوف مفهوم.  من املهم هنا أْن نْذكر أّن تخوُّ

املخاطر التي ترتّبص بالعمل ضمن مجتمع مهنّي يتعّلم هي تلك التي ترتّبص بكّل عمل داخل مجموعة: خطر التآلف حول 

العام��ل املش��رتك األدىن، ونزعة التفكر االنقيادّي املتجانس، واالس��تكانة إىل الضحالة وغرها م��ن األمور. وعىل الرغم من 

طموحن��ا أن يف��وق ُمكتَمل حكمة الطاقم مجم��وع أجزائه، فقد يحصل يف بعض األحي��ان أّن الطواقم تصبح أقّل ذكاء من 

ذكاء مجم��وع األفراد الذي��ن يكّونونها )סנג’י، 1998(... يف حاالت كهذه، رمبّا يعتب املعّلم��ون األْكفاء يف الطاقم أّن تقليص 

االس��تقاللّية الذاتّية داخل الطاقم لصالح خلق لغة تربوية- بيداغوجّية مش��رتكة هو أمر غر رضورّي )يف أحس��ن الحاالت(، 

ويلح��ق ال��رضر مبهنّيتهم )يف الحاالت األس��وأ(. التحّدي الكامن هن��ا يتمّثل يف التحّرك بحنكة وبلطف بن ما هو مش��رتك 

ع وجهات نظر األفراد؛ وكذلك بن النزعة الجامعّية واملحافظة عىل فضاءات مس��تقّلة  واملحافظ��ِة ع��ىل الرثاء الكامن يف تنوُّ

للمدّرسن، وهي الفضاءات التي تتيح املامرسة اإلبداعّية. من املهّم أن نقوم بذلك مع التشديد َطوال الوقت عىل الفرق بن 

دة التي تقطع الطريق عىل هذا النوع من التعلُّم. اللغِة املشرتكة التي تنهض بالتعّلم املهّم والخاّلق يف الطاقم، واللغِة املوحَّ

التحّدي املاثل أمام قادة الطواقم هو تطوير قدرة املدّرس��ن عىل التقيصّ يف مامرس��اتهم، واستخالص املبادئ املالمئة. يدور 

الحديث هنا كذلك عن جاهزّية املدّرس إلخضاع عمله للمراجعة املتواصلة، وعن مهارات عالية  يف اشتقاق املفاهيم، وهي 

مهارات غر مفهومة ضمنيًّا، وتتطّلب الجهد وطول األناة.

ة طويلة َو "صيانة" الطاقات املطلوبة لعمل املجتمع املهنّي الذي يتعّلم  يف النهاي��ة، مّثة َتَحدٍّ بالٌغ يف الحفاظ عىل الّزْخم مل��دّ

إىل حن تحويلها إىل واقع مدّريس مستدام، وإىل مرّكب مركزّي يف الثقافة املدرسّية.
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أدوار القيادة
عىل ضوء التحّديات التي ُعرضت أعاله، إّن أدوار القيادة يف قيادة وتطوير املجتمع املهنّي الذي يتعّلم هي اآلتية:

yy ،صياغة وتطوير ثقافة مدرس��ّية تحمل يف طّياتها روح املشــاركة وإدراًكا للمســؤولّية املشــرتكة تجاه جميع الطاّلب

وتسودها عالقات الثقة واالنفتاح، وكذلك االعرتاف مبجهود وإنجازات الطواقم، واالحتفال بالنجاحات.

yy تثبيت البنى والرتتيبات التي تضمن الظروف األمثل لعمل املجتمع املهنّي الذي يتعّلم، ورصد موارد الوقت واملعرفة

ر هذا املجتمع، ومن أجل تحقيق األهداف التي وضعها لنفسه. التي يتطّلبها تطوُّ

yy العثور عىل األشخاص املالمئني لقيادة املجتمعات الدارسة يف املدرسة. مّثة دور حاسم لقادة الطواقم يف قيادة سرورات

التعلُّم. وهو دور يتخّطى القدرات التنفيذّية  املتمّثلة يف التنس��يق والتنظيم، ويتطّلب قدرًة عىل قيادة س��رورات من 

هذا النوع داخل الطاقم.

yy القدوة الشخصّية للتعلُّم املتواصل كمنهج حيايّت، واملشاركة واالنخراط يف مسارات التعلُّم املهنّية التي تخوضها طواقم

املدّرسن يف املدرسة. 

م��ن امله��ّم أن نحافظ عىل الوض��وح يف كّل ما يتعّلق برتكيبة الطاق��م وصالحياته، وعىل حقيقة أّن للطاق��م َمهّمة جامعّية 

ا، تتطّلب من أف��راده العمل أن يعمل مًعا من أجل تنفيذها، وأن يتحّمل مس��ؤولّية مش��رتكة عليها  وغاي��ات مح��ّددة جدًّ

)Hackman,2000(. من املهّم أن نخلق السياقات التي تشّجع وتحّفز الطاقم عىل العمل املشرتك: تخطيط العمل  والتعّلم 

اللذي��ن يجب عىل الطاقم تنفيذه��ام، ووضع معاير التحادث والعالقات بن أفراد الطاقم، وتحديد تركيبة الطاقم وحجمه. 

يعمل الطاقم بدافعّية عالية عندما يش��عر أفراده أّن مثة معنى وجدوى للعمل، وعندما يش��عرون باملس��ؤولّية عن النتائج، 

ويقومون مبتابعة وتقييم مس��ارات عملهم. يتحّمل القادة مسؤولّية توفر إدارة وتنظيم جّيدين أُلُطر التعلُّم املهنّية، وخلق 

ظروف مالمئة لالنخراط يف مس��ارات التعلُّم والنمّو املهنيَّنْ. علينا التأّكد من أّن البامج والتجديدات األخرى  التي تنّفذ يف 

املدرسة تتالءم مع املعرفة واملفاهيم الجديدة التي يجري تعلُّمها ودمجها يف التدريس، وضامن عدم تطبيق برامج تربوية-

بيداغوجّية موازية تتنافس يف ما بينها، إذ من ش��أن أمر كهذا التس��بُّب يف تجزئة املجهود وغياب الفاعلّية. من املهّم أن ننح 

ً تنظيميًّا: االعرتاف بالعمل والجهد والنتائ��ج؛ وتوفر إمكانّية الوصول إىل املعرف��ة واملوارد املطلوبة؛  عم��ل الطواقم دع��

وتقديم اإلرشاد واملساعدة التقنّية بحسب احتياجات الطاقم.

اسأل نفسك: عرشة أسئلة لقادة املدرسة وقادة املجتمعات املهنّية التي تتعّلم
هل قام الطاقم ببلورة غايات واضحة توّجُه عمله؟. 1

هل نوّفر وقًتا ثابًتا ومنتظامً للقاءات الطواقم؟. 2

هل تتمحور الطواقم البيداغوجّية )طواقم املوضوع عىل سبيل املثال( يف مسائل التعلُّم والتدريس؟. 3

هل قام كّل واحد من الطواقم بتطوير معاير توّضح  االلتزامات التي أخذها كّل واحد من أعضاء الطاقم عىل . 4

نفسه يف كّل ما يتعّلق بطريقة العمل وُسُبل التحادث يف الطاقم؟

هل تحرتم الطواقم املعاير التي قامت بوضعها؟. 5

ه��ل وّفرنا للطواقم الوق��ت الذي تحتاجه، وهل وّفرنا له��ا قاعدة معرفّية ودعامً يك تعم��ل عىل نحٍو فّعال . 6

وناجع؟

هل قامت الطواقم بتطوير معاير واضحة لفحص جودة تعلُّم الطاّلب؟. 7

هل يطبَّق تقييم منهجّي وثرّي )سبل تقييم متنّوعة( لعمل الطاّلب وعمل الطاقم؟. 8

هل َتستخدم الطواقم بيانات التقييم من أجل تشخيص َمكامن القّوة والضعف يف تدريس املدّرسن؟. 9

هل خلقنا ثقافة الثقة املتبادلة واالنفتاح التي متّكُن الطاقَم من التعّلم وخوض التجارب يف بيئة آمنة؟. 10
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ملحق – مثاالن ملجتمع مهنّي يتعّلم

املثال األّول: خلق رابط بن التدريس والتعلُّم

نادية هي مديرة مدرسة ثانوّية، وقد ارتأت البدء يف مسار التحسن مع طاقم مدّريس الرياضّيات يف املدرسة، وانغمست يف 

تخطيط اللقاء األّول، لكّنها قررت عدم افتتاح اللقاء برشوح مطّولة حول املسار الذي تعتزم قيادته، لرغبتها يف االبتعاد عن 

االنش��غال يف التغير الذي ُيبِعد املدّرس��ن عن األمور املهّمة، وفّضلت عوًضا عن ذلك الرتكيز عىل العمل الفعّي. يف افتتاحها 

لّلقاء، طلبت نادية إىل املدّرسن أن يكتبوا عىل بطاقات الصقة أسباًبا مختلفة لرتاُجِع تحصيل الطاّلب. قام املدّرسون بالكتابة، 

ومن َثّم ألصقوا البطاقات عىل اللوح:

الطاّلب الذين يصلون إىل 

املرحلة الثانوّية مل يَحرّضوا 

ملسائل مرّكبة كام يجب.

ال قدرة لدى الطاّلب عىل 

التفكر املجّرد.

يتنازل الطاّلب عن حّل املسألة 

عندما تكون معّقدة.

بعدم��ا الحظت نادية أّن غالبّية البطاقات تحّمل الطاّلَب مس��ؤولّيَة الوضع، قامت بتحفيز املدّرس��ن عىل التفكر بأس��باب 

محتَمل��ة أخ��رى للصعوبات الني يواجهها الطاّلب يف حّل مس��ائل رياضّية، وأن يحاولوا طرح أس��باب تب��دأ بكلمة "أنا" أو 

"املدّرس��ون"، وأرادت بذل��ك خلــق رابط متني بــني التدريس والتعلُّم، وتعزيز الوعي يف صفوف املدّرســني يف شــأن تأثري 

تدريسهم عىل تعلُّم الطاّلب. وشملت بطاقات املدّرسن هذه املّرة املقوالت التالية:

يعان الطاّلب من رهبة 

الرياضّيات- ال يعتقدون أّنهم 

ميلكون القدرة عىل النجاح.

الطاّلب غر مّطلعن عىل طريقة 

االمتحانات الُقْطرّية. 

مّثة العديد من املسائل العاطفّية 

واالجتامعّية التي تشغل الطاّلب.

يف هذه املرحلة، تتمحور الكثر من املقوالت )حّتى لو مل تكن جميعها( يف املدّرسن.

بع��د ذلك، قام املدّرس��ون برتتيب محارضاتهم يف إط��ار فئات محّددة، ووّزعوه��ا تحت الفئات التالي��ة: "منهاج تدريس"، 

"تدريس"، "تعلُّم"، وأضافوا كذلك فئة "ساحة َركن السّيارات" لألمور التي ال سيطرة لهم عليها. ساعد مسار العمل املدّرسن 

عىل اّتخاذ قرار برضورة إدراج أفكار نحو "ال ميلك الطاّلب قدرة عىل مامرسة التفكر املجّرد" يف فئة "التدريس"، حّتى لو مل 

يفّكروا عىل هذا النحو يف البداية. الفئات التي تتمحور يف األمور التي يفعلها املدّرسون )ال التالميذ( عكست الفهم املتزايد 

ألعضاء الطاقم حول َدْورهم يف تعلُّم الطاّلب.  

حجم ماّدة الرياضّيات 

كبر بالنسبة لسنة 

تدريسّية واحدة- ليس 

مّثة ما يكفي من الوقت 

ملعالجة مسائل طويلة.

ال ميلك األهل دراية 

يف موضوع الرياضّيات، 

وعليه فهم ال يتمّكنون 

من مساعدة أبنائهم 

وبناتهم.

أضع مسائل مرّكبة يف 

نهاية قامئة املَهاّمت، 

وأقوم يف بعض األحيان 

بتجاوزها.

يستهلك املدّرسون 

وقتهم يف تطبيق 

معادالت ال يف التعامل 

مع مسائل مرّكبة.

ال أدّرس إسرتاتيجيات 

للتعامل مع مسائل 

حسابّية مرّكبة.

ُيهِدر املدّرسون الكثر من 

الوقت عىل محارضات 

يلقونها عىل الطاّلب، 

وعىل تنفيذ العمل بدالً 

عنهم.

ال يضّم كتاب تدريس 

الرياضّيات عدًدا كافًيا من 

ن، وأنا ال  املسائل املرّكبة للتمرُّ

وقت لدّي  يكفي للعثور عىل 

املزيد منها.

ال يتمّرن الطاّلب 

لوحدهم مبا فيه 

الكفاية. 
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العودة للقامئة

املثال الثان: خلق الرتابط بن التدريس والتعلُّم

يف مدرسة "الرازي"، جرى استخدام مترين ال� "ملاذا" -ويف أساسه طرح متواصل للسؤال "ملاذا"- بغية "تقشر" طبقات مشكلة 

التعّلم. يفتتح املدّرس��ون النشاط بطرح مشكلِة تعلٍُّم ُتواِجُه تالميذهم، ويسألون أنفسهم عن سبب مواجهة هؤالء مشكلة 

من هذا القبيل. ومقابل كّل جواب يطرحونه، يعاود املدّرس��ون طرح س��ؤال "ملاذا؟"، ويعاودون تنفيذ العملّية مّرات عّدة. 

يف ما يي رسم "ملاذا- ملاذا- ملاذا" إلحدى املدارس اإلعدادّية تناَوَل السؤاَل التايل: ملاذا ال يجيب طاّلب التعليم الخاّص لديهم 

عىل أسئلة الرياضّيات التي تتعّدى املرحلة األوىل؟

يعتقد الطاّلب أّن هذا 
األمر كاٍف

يشعر الطاّلب ب�أّنهم غر 
ناجحن، أو أّن املَهّمة 

تفوق قدراتهم

ملاذا؟

ملاذا؟

ملاذا؟

ملاذا؟

ملاذا؟

ملاذا؟

ملاذا؟

ملاذا؟

ملاذا؟

رمّبا ال يجري توجيه الطاّلب 
إىل االمتحانات التي تالمئهم

غياب للّتخطيط املسبق

ال يطلب املدّرسون من 
الطاّلب رشح طريقة 

تفكرهم

وترة الدرس ال متّكن من 
التوقُّف عند تفكر الطاّلب

مّثة الكثر من املواّد التعليمّية 
التي تجب تغطيتها

أنوذج التدريس الحايّل غر 
مالئم للتعليم الخاّص

ال يبذل الطاّلب جهدا 
كافيا لحل سألة معّينة يف 

الرياضيات حال كاماًل.

يكتفي املدّرسون بتوفر 
إجابات "سطحّية"

يقوم املدّرسون َطوال الوقت بتشجيع 

جميع أنواع الجهد املبذول، وإْن مل 

يكن يف االّتجاه الصحيح

يعتقد املدّرسون أّن هذا األمر 
يجعل الطاّلب يشعرون مبزيد 

من الثقة بأنفسهم.

ال ينبغي أن تس��تهلك الخطوة األوىل يف خلق الرتابط بن التعلُّم والتدريس الكثر من الوقت، ومن املرّجح أّن لقاًء واحًدا 

ًصا للمامرسات من خالل  َسَيفي بالغرض املطلوب. عىل الرغم من ذلك، تغرس هذه الخطوة ُأسًسا ملراجعٍة أكرث دّقة وتفحُّ

خدمت يف  ص��ّب االهت��امم يف جوهر التدريس، أال وهو التفاعل بني املدّرس والطاّلب وماّدة التدريس. البيانات التي اس��تُ

الرسم أعاله تعبّ عن تجربة املدّرسن أنفسهم، مبا يف ذلك فرضّياتهم ومعتقداتهم. يشّكل ذلك نقطَة انطالق جّيدة، إذ إّن 

هذا النوع من البيانات متاح نسبيًّا، وهو يؤّثر عىل تعاُمل املدّرسن مع مسألة املامرسة. الحًقا، وبغية فهم مشكلة املامرسة 

بعمق، مّثة حاجة إىل مراجعة املامرسات الفعلّية للمعّلمن عن كثب. 

 

مترين الــ "ملاذا"- يف الرياضيات

ال يحّل الطاّلب مسائل الرياضّيات التي تتعّدى املرحلة األوىل


