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 أستاذ املناهج وطرق تدريس اللغة اإلجنليزية املساعد

 كلية الرتبية - جامعة طيبة
 6102/  00/  01:  ول النشرقب                            62/01/610:  استالم البحث
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 : المستخلص

هدفت هذه الّدراسة الوصفية إلى التَّعرف على أبرز التَّحديات التي تواجه بيئة التَّعليم      

إلى مجتمع تعلُّم مهني من وجهة نظر طالب وطالبات جامعة  الجامعي من أجل التَّحول

ص من طلبة ( 465)وتكونت عينة الّدراسة من . طيبة وفقاً لمتغيري الجنس والتَّخصُّ

طالبة، بينما بلغ ( 562)الجامعة من الكليات النَّظرية والعلمية، حيث بلغ عدد الطالبات 

عبارة موزعة ( 51)انة كأداة للّدراسة تضم وقد استُخدمت استب. طالباً ( 12)عدد الطُّالب 

. على سبعة من المكونات األكاديمية الرئيسة للبيئة التَّعليمية تم تطبيقها على عينة الّدراسة

 33وباستخدام التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الموزونة، أظهرت النتَّائج أن 

عبارات وقعت ضمن  7عدا  ما( درجة متوسطة)عبارة وقعت ضمن متوسط االستجابة 

التَّعلُّم، وطرق التَّدريس، وأساليب التَّقييم، : في المكونات( درجة ضئيلة)متوسط االستجابة 

للعينات المستقلة مؤكدة عدم وجود ( ت)وجاءت نتائج اختبار . والمناخ المؤسَّسي العام

فيما يخّص أبرز  فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات الطُّالب والطَّالبات

التَّحديات التي تقف حائالً دون تحول بيئة التَّعليم الجامعي إلى مجتمع تعلُّم مهني في جميع 

وذلك " المتعلم"المكونات األكاديمية للبيئة التَّعليمية باعتبار متغير الجنس، ماعدا ما يخّص 

وجود فروٍق ذات داللة  للعينات المستقلة( ت)كما أكَّدت نتائج اختبار . لصالح الطَّالبات

ص في جميع المكونات لصالح الكليات النَّظرية، ما عدا  إحصائية فيما يخص متغير التَّخصُّ

 . المناخ المؤسَّسي العام فكان لصالح الكليات العلمية

بيئة - التَّعليمية للبيئة األكاديمية المكونات -مجتمع التَّعلُّم المهني: الكلمات االستداللية

 م الجامعيالتَّعلي
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Abstract : 

      The current descriptive study aimed to identify the main challenges 

facing higher education institutions environment to transform into a 

professional learning community (PLC) with regard to gender and 

specialization. A questionnaire of (40) items was applied to (524) Saudi 

students to identify the challenges at Taibah University. The results of the 

Independent Sample T Test indicated that there were no statistically 

significant differences with regard to the major challenges except for the 

component "learner" in favor of the female students. The results also 

indicated statistically significant differences between the average scores of 

the research sample with respect to the specialization in the main 

academic components: learning, learner, teacher, content, teaching 

methods, and assessment methods in favor of the theoretical faculties, 

while the component “institutional climate” was in favor of the scientific 

colleges.  

Key words: Professional learning community; Academic components 

of the learning environment; Higher education Environment 

 : المقدمة

. يحتّل التَّعليم الجامعي دوراً مهماً، وفاعالً في تنمية المجتمع وصنع حضارته      

فالجامعات تُمثّل مسار صناعة الفكر في المجتمع، وعليها تقع مسئولية تنشيط الحركة 

ة، الفكرية، والثَّقافية، وريادة البحث العلمي في مختلف المجاالت العلمية، واألدبية، والتّقني

   .واالبتكارية، وإعداد القوى العاملة لتحقيق طموحات المجتمع

كما تُعتّبر الجامعات في معظم دول العالم قيمة حضارية تسهم في توجيه األحداث،      

فهي مركز اإلنتاج، والعلوم، والمعارف في المجتمع، ومصدر استثمار، وتنمية، 

ية، فالتَّقدم من صناعتها، ورجال الفكر وتوظيف أهم ثروات المجتمع وهي الثَّروة البشر

( 6100)كما أكَّد كلٌّ من العبادي والطائي (. 6111تمام وعفيفي، )من نتاجها 

االهتمام بتطوير بيئة التَّعليم الجامعي ليس ترفاً بل ضرورة من أن ( 6106)والعيدروس 

التَّركيز  :ضرورات المجتمع؛ حيث جاء استجابة إلى عدد من العوامل المتنوعة منها

المتزايد على التَّنمية االقتصادية، وتزايد اإلنفاق على قطاع التَّعليم، وتصاعد أهمية دور 

يُِعدُّ الطَّلبة لالنخراط في سوق في التَّنمية؛ كما أنه نمط التَّعليم الذي  العنصر البشري

الشَّاملة، التَّنمية البشرية العمل، وتطوير أدائهم ليتسق مع التَّوجهات الحديثة في 

 . والمستدامة في المجتمع
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ومع بداية القرن الحادي والعشرين، وبروز عصر العولمة، والمعلوماتية، واالنفجار 

المعرفي؛ أصبح حرياً بالنّظام التَّعليمي العربي أن يجد له مكاناً لمواجهة متطلَّبات 

يئة التَّعليم الجامعي على وعليه، البد من العودة لمنصة التَّعليم عامة، وب. حركات التَّغيير

وجه الخصوص، ومحاولة معرفة ما إذا كانت الجامعات الحالية بوضعها الراهن تواكب 

 أنه (531 ،6113) لشخيبيا وذكر .التَّطورات العالمية في عصر المعرفة والمعلوماتية

 إال الخصوص، وجه على الجامعي التَّعليم ببيئة العربية الحكومات اهتمام من الرغم على

 في زيادة" عن عبارة الغالب في كانت الماضي القرن نصف خالل النهائية المحصلة أن

 حساب على وباالستهالك المحتوى، حساب على وبالمظهر الكيف، حساب على الكم

 أفرزها التي المشكالت كثرة مع والعمليات، المدخالت، حساب على وبالنَّواتج اإلنتاج،

  ".وغيرها واغتراب بطالة من الجامعي التَّعليم

 التَّعليم مؤسسات جودة تطبيق مفهوم ظهر الجامعي، للتَّعليم اإلصالح تيارات وكأحد     

 تُعّزز التي والتَّوقعات واإلجراءات، واألعراف، القيم، نشر إلى الجامعات دعا مما العالي،

 أن إال باستمرار؛ تحسينها إلى تؤدي بحيث المؤسسة، قطاعات كافة في الجودة ثقافة

 تبذل لم أنها ذلك وراء السَّبب يكون وقد  الجودة، بمتطلَّبات االلتزام في تنجح لم الجامعات

 هذا (.35 ،6112 عليمات،)  التَّنظيمية أو المؤسَّسية ثقافتها لتغيير المطلوبة الجهود

 مةترج على بالعمل العالي التَّعليم مؤسسات دعا الجودة متطلَّبات استيفاء في التَّأخر

 إلى كلية، كل في التَّعليم لنظام كمخرجات الجامعات خريجي وتوقعات احتياجات

 التَّعليم برامج وتنفيذ لتصميم، أساساً  لتكون الخريج في محددة ومعايير خصائص،

 "التَّعليم في الشَّاملة الجودة إدارة" عليه يطلق ما وهو لها المستمر التَّطوير مع الجامعي،

  (.12 السابق، المرجع)

 التَّخطيط إلى الجامعات اتجهت التَّعليم، في الشَّاملة الجودة إدارة مبدأ لتطبيق وتحقيقاً       

 فاعلة، بطريقة أهدافها تحقيق من المؤسسة تُمّكن التي بالقرارات يُعنى الذي االستراتيجي

 تنفيذ ملياتع بتفصيل يُعنى الذي اإلجرائي التَّخطيط طبَقت كما اإلنتاجية؛ كفاءتها وزيادة

 بل الحّد، هذا إلى جهودها تقف ولم (.622 ،6101 الحريري،)  االستراتيجية القرارات

صي أو المهني االعتماد على للحصول ودؤوبة جبارة، خطوات الجامعات َخطت  التَّخصُّ

 يُرّكز الذي المؤسَّسي االعتماد وكذلك الّدراسية؛ للبرامج المعرفية البنية على يُرّكز الذي

 معينة، مقومات فيها تتوافر أن يجب هيكلية بنية كونها حيث من بالمؤسسة االعتراف ىعل

 تتعلق وأخرى والطالبية، األكاديمية، الخدمات في (60 ،6101) وآخرون طعيمة حدَّدها

 المؤسسة مكونات من وغيرها التَّدريسية، والهيئة الطَّلبة، إنجاز ومستويات بالمناهج،

 .التَّعليمية

المعرفة هي عماد التَّنمية،  بأن العالي التَّعليم مؤسسات من وإيماناً  سبق، ما إلى إضافة      

وسلعة تؤثر على جميع مناحي الحياة، وضرورة لالقتصاد وبناء المجتمعات؛ فرأس 

، كما أن االقتصاد المعرفي يستمّد (المادي)أصبح أهم من رأس المال ( المعرفي)المال 
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 دورها تعزيز إلى الجامعات سعتفكير، والتَّعلُّم، واالبتكار، عليه، طاقته من العقل، والتَّ 

وأصبحت بيئة التَّعليم (. 6104النفيعي، )كشريك رئيس في المجتمع يتقاسم المعرفة 

يقوم أساساً على نشر المعرفة، وإنتاجها، وتوظيفها بكفاءة في "الجامعي مجتمعاً للمعرفة 

، وأحد أبرز صفاته (6، 6115حيدر، " )نمية اإلنسانيةإلقامة التَّ .... جميع المجاالت

 .ومعالمه أنه مجتمع يتطلَّب تغيير الفكر، وتوظيفه نحو التَّنافس وتبادل الخبرات

يتضح أن -حتى في ظل إدارة الجودة الشَّاملة-وبالنَّظر إلى الممارسات التَّربوية

و من خالل الّسياسات الخارجية المتمثلة المؤسسات التَّعليمية بجهودها الدَّاخلية التَّقليدية، أ

في األنظمة، والقوانين المنصوص عليها في اللَّوائح قد أخفقت في قيادة حركة اإلصالح 

التَّربوي، والنُّهوض بالعملية التَّعليمية بالشَّكل المطلوب، مما أدى إلى ضرورة التَّفكير 

لتَّعليم العالي، ويحدد في مدخل تطويري تربوي يجّسد طموحات، وأهداف مؤسسات ا

وكأحد مداخل اإلصالح التَّربوي (. 6106العيدروس، )آليات تحقيق تلك األهداف 

 Professionalالمستقبلي للتَّعليم الجامعي، هو حركة التَّحول إلى مجتمع تعلُّم مهني 

Learning Community (PLC) يدعو للعمل في فرق متعاونة من المعلمين ،

 (.DuFour, 2004)ع على االختراع، واإلبداع، والتَّشاركية، والمبادرة والمتعلمين تُشجّ 

كما أن مجتمعات التَّعلُّم المهني تقوم على رؤية مشتركة، وعامة للمؤسسة، ومجموعة 

من القيم، وااللتزامات الجماعية حيث تَستخدم األهداف كمعالم في الطريق يمكن قياسها 

وعندما تتبنى مؤسسة تعليمية (. 6101إيكر، ماني،  دوفور، دوفور،)لرصد مدى التَّقدم 

معناه أنها تسعى لنشر ثقافة التَّعلُّم بين منسوبيها  (PLC)مفهوم مجتمع التَّعلُّم المهني 

فتدعم التَّعلُّم الذي يهدف لإلبداع، واالستمرارية، واإلنتاج، وتبادل األفكار، وتؤكد على 

ة األفراد، وثقافة المؤسسة، والمجتمع المحلي، عملية التَّعلُّم الذي يضيف قيمة لحيا

؛ حيدر Schmoker, 2005)والمجتمع العالمي، ويعّزز النُّمو، ويُطلق القدرات الكامنة 

أن مجتمعات التَّعلُّم المهنية تعكس ( 6102)وأضاف حسن بت (. 6112ومحمد، 

. مر، والعمل الفريقيمضامين هامة كثقافة التعاون، واالستقصاء الناقد، والتَّعلُّم المست

ولذلك وِصفت مجتمعات التَّعلُّم المهنية بأنها بيئة حيَّة ومثمرة حيث يتشارك العاملون في 

المؤسسة التَّعليمية، وُصنَّاع القرار في المجتمع في صنع القرارات، وتحديد الممارسات 

تلعبه المؤسسة، التَّربوية، وتبادل اآلراء، والخبرات مما يؤدي إلى تغيّر الدَّور الذي 

وبهذا أصبحت مجتمعات التَّعلُّم المهنية، . وسياستها، وثقافتها بشكل يُحّسن جودة أدائها

اتجاهاً عالمياً يهدف إلى اإلصالح التَّربوي في كثير من الدول األجنبية كأمريكا، 

؛ دوفور Morrisey, 2000)وأستراليا، وفرنسا، وألمانيا، والصين، وغيرها 

  (.6110وإيكر،

 تحول على تؤثر التَّعليمية العملية بعناصر مرتبطة تحديات هناك أن وإيكر دوفور وأكَّد

 واالستراتيجيات األهداف، وضوح عدم منها مهني تعلُّم مجتمع إلى الجامعي التَّعليم بيئة



 م1029   يناير(    6) العدد                         للعلوم التربوية والنفسية المجلة العربية 

 

 

36 

 إليها ويضاف (.6110) التَّغيير عملية لفهم المثابرة في واإلخفاق الفاعلة، غير التَّدريسية

 وتنوع المعلومات، النفجار استجابته ومدى المعرفي، بالمحتوى تتعلق أخرى دياتتح

 على المعلم تدريب أهمية إلى إضافة ،(McLoughlin, 1999)المعلومات مصادر

 بيئة بتوفير الشَّديد االهتمام مع التَّعليم، قبل بالتَّعلُّم واالهتمام التَّعليمية، الخبرات تشارك

 تجعل بصورة والرغبات الميول، استثارة على تعمل والعقلي النَّفسي، بالطَّال لنمو داعمة

 شعباني، مزارة،) المجتمع نحو إيجابية اتجاهات ويّكون الثَّقافية، التَّغيرات يواكب المتعلم

 الدور هو مهني تعلُّم مجتمع نحو للتَّحول التَّحديات أبرز من يُعتَبر كما (.6107 وسيد،

 بصورة توظيفها على القدرة لديه المعلومات، عن كباحث المتعلم به يضطلع الذي اإليجابي

 للمؤسسة العام المناخ دور إغفال يمكن وال .التَّعلُّم حدوث وتؤكد المفهوم، من تُعّزز تعاونية

 التَّعلُّم ثقافة بثّ  على الحرص ذلك يتطلب إذ مهني تعلُّم مجتمع إلى التَّحول نحو  كتحدٍ 

 أفراد لكافة والتَّشاركية الحوار، مهارات تنمية على والتَّركيز وره،ص بكافة التَّعاوني

 (.6105دوفور وفوالن، ) التَّعليمية المؤسسة

 : مشكلة الّدراسة وأسئلتها

عودية العربية المملكة في المهني التَّعلُّم مجتمع تطبيق بدأ         الملك مشروع بداية مع السُّ

 "تطوير" العام التَّعليم لتطوير العزيز عبد بن هللا عبد

 (https://www.tatweer.edu.sa/content/aboutus) وطنية مبادرة يُعتَبر الذي 

فع في الفعَّال واإلسهام العام، التَّعليم لتطوير تهدف عودية العربية المملكة قدرة من الرَّ  السُّ

 والتَّقويم، التَّربوية، للمعايير متكامل نظام بناء خالل من المعرفة مجتمع وبناء ة،التَّنافسي

 للعاملين المستمر المهني التَّطوير منها التَّعليم، لتطوير رئيسة برامج وتنفيذ والمحاسبية،

 وتوظيف المدرسية، البيئة وتحسين التَّعلُّم، ومواد المناهج وتطوير جميعهم، التَّعليم في

فية، غير األنشطة وتحسين المعلومات، نيةتق  التَّعلُّم، لتعزيز الطُّالبية والخدمات الصَّ

  .والعشرين الواحد القرن متعلم وإعداد

عودية العربية المملكة في للتَّعليم المستقبلية الرؤية وبُنيت        منتظمة، منهجية وفق السُّ

 الرؤية، تلك تحقق أن يمكن التي رسةالمد سمات تحديد ثم للمتعلم، الرؤية بتحديد بدأت

 إدارات بها تقوم أن يجب التي والمهام الوظائف تحليل ثم .للتَّعلُّم الرئيسة الحاضنة بصفتها

كيز من المدارس لتمكين والتَّعليم، التَّربية  وبناء مستوياته، من والرفع التَّعلُّم، على الترَّ

 أجل من الوزارة بها تقوم أن يجب التي المهام تحليل أيضاً  تمَّ  كما .المتكاملة الشَّخصية

 في العاملين قدرات بناء يتطلَّب الذي الالمركزية نظام إلى التَّحول ثم أوالً  التَّطوير

 من متميّز مستوى لضمان للقيادات اإلداري النُّضج ونشر التَّعليم، وإدارات المدارس

 نظام تطبيق وتم .الحوافز من نظومةم ظلّ  في الفعاَّلة والمحاسبة والمتابعة، التَّنفيذ،

عودية المدارس من عدد في "تطوير"  تم التي والثانوية والمتوسطة، االبتدائية، :السُّ

 .تعاونية مهنية تعلُّم مجتمعات إلى تحويلها

https://www.tatweer.edu.sa/content/aboutus
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 مدارس في (PLCs) مهنية تعلُّم مجتمعات بناء في "تطوير" تجربة مع وتجاوباً         

فع في العالي التَّعليم مؤسسات رغبة على وبناء العام، التَّعليم  مستوى كفاءة من الرَّ

 في يواجهها التي األكاديمية المشكالت من والتَّقليص فيها، الجامعي التَّعليم بيئة مخرجات

 من التَّحول أهمية من الّدراسات بعض أكَّدته ما على وبناء الرئيسة، ومكوناته عناصره كل

 أبرز على للتَّعرُّف الحالية الّدراسة جاءت مهني؛ تعلُّم مجتمع إلى الجامعي التَّعليم بيئة نمط

 عامة، العالي التَّعليم مؤسسات في الجامعي التَّعليم بيئة مجتمع تواجه التي التَّحديات

 المتعلقة التَّحديات أبرز على والتَّركيز مهني، تعلُّم مجتمع إلى للتَّحول خاصة طيبة وجامعة

 والمحتوى، والمعلم، والمتعلم، التَّعلُّم، :التَّعليمية للبيئة الرئيسة يةاألكاديم بالمكونات

 تحسينها يساعد قد والتي العام المؤسَّسي والمناخ التَّقييم، وأساليب التَّدريس، وطرق

 النَّاجحة ممارساته بكلّ  مهني تعلُّم مجتمع إلى طيبة جامعة في التَّعليم بيئة تحول في مستقبالً 

 على الجامعة في فرد كلّ  قدرة االعتبار بعين آخذاَ  والفكرية، المادية موارده استغالل من

 مشكلة وتتبلور .أكاديمياً  منتجة فرق في معهم والعمل ودعمهم، اآلخرين، مع التَّشارك

 :اآلتية األسئلة في الّدراسة

 ؤسساتم في الجامعي التَّعليم بيئة تحول دون حائالً  تقف التي التَّحديات أبرز هي ما .0

 جميع في طيبة جامعة طلبة نظر وجهة من مهني تعلُّم مجتمع إلى العالي التَّعليم

 والعلمية؟ النَّظرية الكليات

 التَّحديات بأبرز يتعلق فيما طيبة جامعة طلبة استجابات درجات بين اختالف هناك هل .6

 جنس باختالف مهني تعلُّم مجتمع إلى الجامعي التَّعليم بيئة تحول دون حائالً  تقف التي

 الطَّلبة؟

 التَّحديات بأبرز يتعلق فيما طيبة جامعة طلبة استجابات درجات بين اختالف هناك هل .3

 باختالف مهني تعلُّم مجتمع إلى الجامعي التَّعليم بيئة تحول دون حائالً  تقف التي

صات  الطَّلبة؟ تخصُّ

 أهداف الّدراسة

 :تهدف الّدراسة الحالية إلى

 تعلُّم مجتمع إلى للتَّحول الجامعي التَّعليم بيئة تواجه التي التَّحديات برزأ على التَّعرُّف .0

 .مهني

 التَّعلُّم، :التَّعليمية للبيئة الرئيسة األكاديمية المكونات في التَّحديات على التَّركيز .6

 التَّقييم، وأساليب التَّدريس، وطرق واستراتيجيات والمحتوى، والمعلم، والمتعلم،

 إلى الجامعي التَّعليم بيئة تحول في مستقبالً  تحسينها يساعد قد والتي مؤسَّسيال والمناخ

 .النَّاجحة ممارساته بكلّ  مهني تعلُّم مجتمع
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 أهمية الّدراسة

 :تكتسب الّدراسة أهميتها من أوجه نظرية وعملية على النحو التالي     

 التَّعليم وبيئة عامة تَّعليمال وتطوير إصالح لنداء الّدراسة تستجيب: األهمية النظرية

 على التَّركيز من بدالً  التَّعلُّم على التَّعليمية المؤسسة تُرّكز بحيث خاصة، بصفة الجامعي

 في التَّفرد من بدالً  القيادة وتتشارك المهنية؛ العزلة عن بدالً  التَّعاون مفهوم وتتبنّى التَّعليم؛

 .العمل على تؤثر التي القرارات اتخاذ

 تحول تُعيق قد التي التَّحديات أبرز تحديد في الّدراسة نتائج تُسهم قد: ية التطبيقيةاألهم

 على الوقوف من القرار ُصنَّاع تُمّكن قد كما .مهني تعلُّم مجتمع إلى الجامعي التَّعليم بيئة

 الفةباإلض .مهني تعلُّم مجتمع إلى التَّحول في الجامعي التَّعليم بيئة نجاح ومبادئ متطلَّبات

 لتوظيفها الجامعي التَّعليم بيئة في األكاديمي األداء لمستوى واقعية وبراهين أدلة تقديم إلى

 التَّعليم مؤسسات في المهنية التَّعلُّم مجتمعات تفعيل كيفية في جديدة تصورات بناء في

 .العالي

 مصطلحات الّدراسة

 الذين المجتمع أعضاء" ميض بأنه هلل عّرفه :Learning Community التَّعلُّم مجتمع

 بعضهم وبين بينهم المتبادل التَّفاعل من سياق في [للمتعلمين] حقيقية فرص بتوفير يقومون

 لما ثالثة، جهة من واإلدارة المعلمين وبين أخرى؛ جهة من المعلمين وبين وبينهم جهة من

 ،6103) التَّعليمو التَّعلُّم عمليتي في حقيقيين شركاء بأنهم  [المجتمع] أفراد به يشعر

361.) 

 تعليم بيئة في المتشاركون األعضاء من مجموعة هو بأنه الحالية الّدراسة وتعّرفه      

 تهدف أكاديمياً  منتجة عمل لفرق والفكري المادي والدَّعم التَّشارك، مبدأ على تقوم جامعي

  .والتَّعلُّم التَّعليم ثقافة كفاءة ورفع والتَّميُّز، والتَّطوير، التَّغيير، إلى

 ومحمد حيدر ّعرفه :Professional Learning Community المهني التَّعلُّم مجتمع

 ويستقصون مشتركة، رؤية وفق معاً  يعملون األفراد من مجموعة" بأنه (51 ،6112)

 في اآلخرين األفراد مع إليه يتوصلون ما ويتشاركون تواجههم، محددة مهنية مشكالت

 ."المهني المجتمع ومعارف معارفهم تنمية في يسهمون ذلكوب المهني، المجتمع

 والتَّفاعل، والنّقاش الحوار على تقوم ومثمرة حية أكاديمية بيئة بأنه الحالية الّدراسة وتعّرفه

 الخبرات خاللها من يتشاركون التَّدريسية الهيئة وأعضاء الجامعة طلبة من نخبة وتضم

الة التَّربوية ال التَّعلُّم حدوث فرص من يزيد مما الفعَّ  مختلف في الجامعة طلبة لدى الفّعً

صات   .التَّخصُّ

 حدود الّدراسة

 :وتشمل ما يلي :موضوعية حدود .0



 حياة رشيد حمزة العمري /د
 

 

67 

التَّعلُّم، : ُحددت التَّحديات في المكونات األكاديمية الرئيسة للبيئة التَّعليمية .أ 

ب والمتعلم، والمعلم، والمحتوى، واستراتيجيات وطرق التَّدريس، وأسالي

 . التَّقييم، والمناخ المؤسَّسي العام

اإلناث )شملت الّدراسة طلبة جامعة طيبة في الكليات النَّظرية والعلمية  .ب 

 (.والذكور

ركَّزت الّدراسة على المقارنة بين أفراد عينة الّدراسة باعتبار متغيري الجنس  .ج 

ص  .والتَّخصُّ

رة، وفي فروع الجامعة تنحصر في طلبة جامعة طيبة بالمدينة المنو :مكانية حدود .6

 .في المحافظات

 اإلطار النَّظري

يُرّكز اإلطار النَّظري للّدراسة على مجتمع التَّعلُّم المهني من حيث نشأته، ومبادئه،         

ومميزاته، ومتطلَّبات إنشائه وإدارته، وعوامل نجاحه، وأبرز التَّحديات التي تعيق تحول 

 .ع تعلُّم مهنيبيئة التَّعليم الجامعي إلى مجتم

 مجتمع التَّعلُّم المهني وبناء ثقافة التَّعلُّم: أوالا 

لم يَُعد االهتمام منصباً على مدى اكتساب المعارف، والمهارات في مجال          

التَّدريس، بل أصبح االهتمام قائماً على التَّطبيق، والممارسة، وصياغة أدوار جديدة 

 ,Vescio, Ross & Adamsالتَّعلُّم المتوقعة للمعلم، وتوقعات مختلفة لمخرجات 

فاالتجاه تحول من " تعلم المتعلم"فالهدف الرئيس لمجتمع التَّعلُّم المهني هو (. (2008

كما يطلق . التَّركيز على التَّعليم إلى التَّركيز على عملية التَّعلُّم وزيادة فرص تعلُّم الطَّلبة

 Developing Communities ofالممارسة على هذا االتجاه أيضاً تطوير مجتمعات 

Practice  وهناك من يسميها مجتمعات تعلُّم المعلمTeacher Learning 

Communities  لكن جميعها تتشارك ضرورة إنشاء لغة، ورؤية، ومعايير للممارسات

تمع مشتركة بين منسوبي أفراد مجتمع التَّعلُّم؛ كما أنها تُرّكز على عملية التَّعلُّم ضمن مج

 & McLaughlin)خاص يُعتَبر التَّعاون، والتَّشاركية، وتبادل الخبرات أهم محدداته 

Talbert, 2006  .) 

تاريخ إنشاء مجتمعات التَّعلُّم في مؤسسات ( Tinto, 2003)ولخص تينتو 

حين  Elexander Meiklejohnالتَّعليم العالي، وذكر أنها تعود إلى إلكساندر ميكلجون 

م في الكلية التَّجريبية بجامعة ويسكونسين 0167تمع التَّعلُّم ألول مرة عام قدم فكرة مج

Experimental College in Wisconsin University  في الواليات المتحدة

بتجربته في مجتمع التَّعلُّم  Joseph Tussmanثم قام بعده جوزيف توسمان . األمريكية

م، ولكنها 0121عام  University of Californiaالذي أنشأه في جامعة كاليفورنيا 

وفي بداية التّسعينات، ازدهرت فكرة . كانت تجربة مقتصرة على طلبة تلك الجامعة فقط
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 Evergreenمجتمعات التَّعلُّم بعد أن تبناها مركز واشنطن في جامعة والية إفرجرين 

State University والمراكز  ونشر المركز هذه الثَّقافة في عدد كبير من المعاهد

 .الحكومية والخاصة التي رحبت بفكرة مجتمعات التَّعلُّم وبدأت تطبقها في مؤسساتها

أن ما يُطلق عليه مجتمعات التَّعلُّم بالخبرة ( Cantor, 1997)وذكر كانتور 

Experiences-based Learning Communities  هي مجتمعات مستحدثة في

كرتها في تعاون عدد من الكليات بما تضمه من منسوبين بيئات التَّعلُّم الجامعية، وتتبلور ف

بهدف التَّشارك في الرؤية، والقيم، وتحقيق نواتج تعلُّم ( إداريين، وأكاديميين، وطلبة)

أنه أصبح يُطلق حديثاً ( Bond, 2016)وكذلك ( Lock, 2006)وأضاف لوك . الطَّلبة

 Virtual Learningم االفتراضية على مجتمعات التَّعلُّم المهنية، مجتمعات التَّعلُّ 

Communities  ،والتي تتطلب من الهيئة التَّدريسية أن تُغيّر أدوارها التَّقليدية

وتصوراتها للتَّعليم والتَّعلُّم وكذلك للتَّطوير المهني، إذ البد أن ترتكز تلك األدوار على 

التَّعلُّم االفتراضية احتياجات، ورغبات، وأهداف المتعلمين؛ ولهذا فإن تصميم مجتمعات 

يتطلب تصميم بيئة تعلُّم ديناميكية، تعتمد على الخبرات كمادة للتَّعلُّم، وعلى الحوار، 

  .والنّقاش، والتَّواصل المستمر

‐Duncan)هاول -كما يرى دانكان Howell, 2010 ) والزايد وحج عمر

التَّعلُّم التَّقليدية؛ ألن  أن مجتمعات التَّعلُّم االفتراضية تفوق ما تقدمه مجتمعات( 6102)

المعلمين الذين يختارون هذا النَّوع من مجتمعات التَّعلُّم عادة ما يتميَّزون بقدرات، 

ومهارات مهنية وتقنية تؤهلهم لمشاركة الخبرات التَّعلُّمية مع غيرهم مما يقودهم أيضاً 

قق نواتج التَّعلُّم لمزيد من التَّطور الشَّخصي والمهني، وبالتَّالي تزيد من فرص تح

 .المرغوبة

 & ,Healey, Flint)وكخطوة أكثر تقدماً، قدم هايلي، وفلنت، وهيرنجتون 

Harrington, 2014 ) تقريراً صدر في صورة كتاب في المملكة المتحدة هدفوا فيه إلى

دراسة اإلطار المفاهيمي الجديد لبرامج المنح الّدراسية، واألبحاث الّدولية، وبرامج 

عليم العالي، وخرجوا بتوصيات تُحّدد اآلليات الحديثة التي تجعل من الطَّلبة شركاء في التَّ 

وفي ظّل هذا التَّوجه، ذكر هايلي وزمالئه أن مجتمعات التَّعلُّم المهني . التَّعلُّم والتَّعليم

أصبح يُطلق عليها حديثاً الشَّراكة في مجتمعات التَّعلُّم أو مجتمعات التَّعلُّم 

فالشَّراكة هنا ال تعني  Partnership Learning Communities  (PLCs)شاركيةالتَّ 

، ولكنها تنتقل إلى مستوى أكثر عمقاً في العالقة بين أفراد (Sharing)فقط المشاركة 

وحدد . مجتمع التَّعلُّم فهي تعكس قوة العالقات، مع شموليتها، واستدامتها( شركاء)

 :الشَّراكة تكمن في اآلتي التَّقرير أهدافاً عامة لهذه

 رفع مستوى الدَّافعية للتَّعلُّم. 

 زيادة الوعي بالمهارات فوق المعرفية. 

 زيادة الثّقة بالنَّفس، ومستوى الحماسة لدى شركاء مجتمع التَّعلُّم. 
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 رفع مستوى تحّمل مسئولية التَّعلُّم لدى كافة الشُّركاء. 

 بح أكثر عمقاً تغيرُّ النَّظرة حول مفهوم التَّعلُّم ليص. 

في مراجعته الحديثة للتَّقرير السَّابق أن المساهمة ( Bryson, 2016)وأضاف برايسون 

التي " الشَّراكة"الحقيقية التي قدمها هايلي وزمالئه تبلورت في التَّركيز على عملية 

فع من مستوى  اعتبرها عالقة نشطة بين كافة شركاء المؤسسة التَّعليمية تهدف إلى الرَّ

وأضاف برايسون أن هذه النَّظرة العميقة . داء التَّعلُّم، وعمل المجموعة في بيئة واحدةأ

وفي مجمل األمر . للتَّعلُّم هي ما يحتاجه فعلياً نجاح مجتمع التَّعلُّم في أي مؤسسة تعليمية

محوراً  فإن مصطلح مجتمع التَّعلُّم المهني يُرّكز على المؤسسة التَّعليمية التي تضع التَّعلُّم

لنشاطها، وأبرز أهدافها، مما يجعله مجتمعاً يتسم باالستدامة، ومعتمداً على التَّعاون 

 (. 6102، الصالحية وبنت الهاشم، (6102)سعودي )والتَّشاركية 

 مبادئ مجتمع التَّعلُّم المهني: ثانياا 

وير التَّعليم لّخصت الوثيقة الصادرة من مشروع الملك عبد هللا بن عبد العزيز لتط       

 :مبادئ بناء مجتمع التَّعلُّم المهني على النَّحو اآلتي( 6104)العام 

 :تشارك الرؤية والقيم واألهداف .1

ويؤكد هذا المبدأ على أهمية وجود فهم مشترك لرؤية المؤسسة التَّعليمية، 

لون واألهداف التي يسعى منسوبوها لتحقيقها، والقيم، والقناعات، واالتجاهات التي يعم

 .بناء عليها

 :التَّركيز على تعلُّم المتعلم .2

يُرّكز هذا المبدأ على التَّحول من عملية التَّعليم إلى التَّعلُّم، وبالتالي تغيير 

لوكيات، والقيم، واالتجاهات التي يحملها المعلمون تحت شعار جديد  الممارسات، والسُّ

، ومسؤولية تعلُّمهم تصبح مسؤولية "علُّمأن جميع الطَّلبة يمكنهم التَّعلُّم، بل وإتقان التَّ "

جماعية تستدعي مواجهة التَّحديات، وتوفير نظام دعم ومساندة إلجراء التَّغييرات 

 . الالزمة

 :تبنّي ثقافة التَّعاون، والتَّشارك في العمل .3

وهذا المبدأ يتطَلَّب بناء الثّقة بين أفراد المجموعة، وتحديد معايير العمل الجماعي، 

جيع المسؤولية المشتركة بين المعلمين على مستوى التَّخطيط، أو التَّنفيذ، أو التَّقويم، وتش

مع إيجاد بيئة آمنة، ومشجعة على تطبيق استراتيجيات جديدة في التَّعلُّم، وإشراك الجميع 

 .في صنع القرارات، مع تقييم أداء المجموعة باستمرار

 :التَّركيز على النَّتائج .4

كيز على النَّتائج إلى تعلُّم كيفية قياس التَّعلُّم، وتحديد أدوات وأساليب ويؤدي التَّر

. تقييم التَّعلُّم بصورة مستمرة للتَّمكن من معالجة الصعوبات التي تحول دون حدوثه

ويسبق عملية تصميم أساليب التَّقييم، تحديد نواتج التَّعلُّم التي تُرّكز على الممارسة، 
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ة المتابعة المستمرة للمتعلمين من كافة منسوبي مجتمع التَّعلُّم والتَّطبيق، مع ضرور

 . المهني

 مميزات مجتمع التَّعلُّم المهني: ثالثاا 

، ودوفور ( Morrissey, 2000) وموريسي  (Hord, 1997)لخص كلٌّ من هورد     

ومزارة، ( 6101)، ودوفور وآخرون (6112)، وحيدر ومحمد (6110)وإيكر 

 :أبرز ما يميّز مجتمعات التَّعلُّم المهني في النّقاط اآلتية( 6107)شعباني، وسيد 

 .ترسيخها إلى تسعى التي والقيم ورسالتها ورؤيتها أهدافها وضوح .0

 اإلدارة بين الرأسي والتَّواصل التَّعليمية، المؤسسة أفراد بين الخطّي التَّواصل .6

 .المؤسسة ومنسوبي

الة الشَّراكة .3  الدَّعم، يخصّ  فيما والمجتمع األسرة وبين عليمية،التَّ  المؤسسة بين الفعَّ

 .القرار وصنع والمساندة،

 احتياجات، على التَّركيز مع التَّعليم، عملية عن بدالً  التَّعلُّم عملية على التَّركيز .5

 .المتعلمين ومهارات وقدرات،

 أفراد ينب والتَّفاعل التَّشاركية تُعّزز بصورة الّدراسية والمقررات المناهج تصميم .4

 .المهني التَّعلُّم مجتمع

 .المطلوب التَّغيير إلدارة قدراته الستغالل يسعى قائد إلى متلقٍ  من المتعلم دور تغيير .2

 جديدة تعلُّمية مهارات الكتساب التَّعليمية المؤسسة لمنسوبي المستمر التَّدريب .7

  .ومتنوعة

 .مستمرة بصورة المتعلم ءأدا وتطوير تحسين إلى تهدف متنوعة تقييم أساليب استخدام .2

 وتحديد والمعلومات، المعارف، ومشاركة واستكشاف، واالبتكار، المبادرة، تعزيز .1

 .والصعوبات المعوقات

 والتَّطوير التَّحسين في السبل أنجح عن بحثاً  والمستقبلية الحالية المشكالت رصد .01

  .المستمر

 تمع التَّعلُّم المهنيمتطلَّبات إنشاء وإدارة عملية التَّحول إلى مج: رابعاا 

: مطلبين للتَّحول إلى مجتمع تعلُّم مهني وهما (Schmoker, 2005)حدد سكموكر       

أما مكالفلين وتالبرت . ضرورة حدوث تعلُّم، مع ضرورة توافر متطلَّبات تحقيق التَّعلُّم

(McLaughlin & Talbert, 2006) ية فذكر أن عملية إنشاء مجتمعات التَّعلُّم المهن

تتطلَّب تركيز الجهود، وتشارك القيادة، وتوظيف جميع المعطيات لصالح تعلُّم المتعلم، 

 ,McLaughlin & Talbert)كما أضاف . مع المحافظة على ثقافة المؤسسة ذاتها

 :أن بداية إنشاء أي مجتمع تعلُّم تعاوني تقتضي (Pirtle, 2014)وبرايتل  (2006

 .المهني التَّعلُّم تمعمج إنشاء من الهدف وتحديد وضوح .0

 .مهني تعلُّم مجتمع إلنشاء المعلمين من مجموعة من نابعة رغبة .6
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 .رسمية بصورة المهني التَّعلُّم مجتمع أفراد وارتباط تنظيم .3

 المهني التَّعلُّم مجتمع أفراد كافة بين النَّاجحة التَّعلُّم مجموعات ممارسات نشر .5

 .عامة والمؤسسة

 التَّعليمية والمؤسسة األعضاء في المهني التَّعلُّم مجتمع وإنجازات إسهامات تقييم .4

  .عامة

 .توفير كل أنواع الدَّعم الذي يساعد في تحقيق مجتمع التَّعلُّم المهني .2

 .جو من الثّقة المتبادلة بين منسوبي المؤسسة التَّعليمية بنشر االهتمام .7

 .علُّم المهنيتحديد مدى التَّحديات التي تواجه التَّحول إلى مجتمع التَّ  .2

، ودوفور (6101)، ودوفور وآخرون (6115)، وحيدر (6110)أما دوفور وإيكر 

فقد لخصوا أبرز متطلَّبات إدارة عملية التَّحول لمجتمع التَّعلُّم المهني ( 6105)وفوالن 

 :في ضرورة االهتمام باآلتي

 ومؤشرات يتفق بما وأهدافها التَّعليمية، المؤسسة ورؤية رسالة، في النَّظر إعادة .0

 .الجودة ضمان

 لتيسير تفصيلية وإجراءات أنظمة، ووضع والتَّشارك، التَّعاون، من الهدف توضيح .6

 .العمل

 .العمل في والتَّشاركية التَّعاون، إدارة كيفية على المؤسسة منسوبي تدريب .3

 والجماعية الفردية، المسئولية تحمل لعملية التَّعليمية المؤسسة منسوبي قبول ضمان .5

 .المهني العمل إزاء

 يتناسب بما التَّقييم وأساليب التَّدريس، وطرق الّدراسية، والُخطط المناهج، تطوير .4

 .المحددة التَّعلُّم نواتج مع

 .التَّعلُّم نواتج لتحقيق وتوظيفها التَّعلُّم، في والمعلومات االتصال تقنيات دمج .2

 عوامل نجاح مجتمع التَّعلُّم المهني: خامساا 

عوامل ( 6104)ثيقة مشروع الملك عبد هللا بن عبد العزيز لتطوير التَّعليم العام حددت و

 :تتحكم في نجاح مجتمعات التَّعلُّم المهنية، لعل أبرزها

 :القيادة الفاعلة والدَّاعمة على المستوى المؤسَّسي .1

علُّم المهني؛ تُعتّبر القيادة الواعية، والدَّاعمة أمراً ضرورياً لبناء واستدامة مجتمعات التَّ 

ألنها تعمل على توزيع العمل، وتحديد المسئوليات، وتأمين الموارد المادية، والبشرية 

الالزمة للتَّعلُّم، وتسعى إليجاد قنوات للتَّواصل الدَّائم على الصعيد الرأسي واألفقي، 

 . إضافة إلى توفير مناخ مشجع لصنع القرارات، وطرح األفكار، وتجربة الحلول

 :د نظام فّعال لمعالجة تحديات مجتمع التَّعلُّم المهنيإيجا .2

يتطلب نجاح مجتمع التَّعلُّم المهني إيجاد نظام يسمح بمعالجة التَّحديات، وفتح كافة قنوات 

وينبغي أن يسهل النّظام الفاعل للمعلم مشاركة . التَّعاون بين كافة أفراد المؤسسة التَّعليمية
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إلى ضرورة توسيع دائرة التَّشارك لتضم كافة منسوبي زمالئه خبرات جديدة، إضافة 

 . المؤسسة التَّعليمية، ومؤسسات المجتمع األخرى ذات الّصلة

 تحديات تعيق تحول بيئة التَّعليم الجامعي إلى مجتمع تعلُّم مهني: سادساا 

 إنجلترا في ليالعا التَّعليم في التَّدريس مهنية نحو العالي التَّعليم في االنتقالية الحركة بدأت

 األكاديميين على المعايير تلك تطبيق وضرورة "التَّدريس مهنية" معايير تطوير إلى هادفة

 فجوات، هناك كانت أنه إال الخطوة نفس باتخاذ أسكتلندا قامت كما .6112 عام بحلول

 أشوين وذكر (.6111 أشوين،) االنتقالية الحركة تلك تطبيق في التَّوسع أعاقت وتحديات

 وتعيين استقطاب، عملية في وتحديداً  التَّقليدي الجامعي للنّظام موجهة كانت الحركة تلك أن

ص، مجال في الخبرة على المبني األكاديمي الكادر  أما العلمي، البحث في والجدارة التَّخصُّ

 ميةالعل للخبرة حتمية نتيجة تُعتّبر بحيث الثانية المرتبة في تأتي فكانت الطَّلبة تعليم وظيفة

  .لألكاديمين

 من قليل غير عدداً  يواجه الجامعي التَّعليم أن (33 ،6105) البربري وذكر

 تبنّي ضرورة على البربري وأّكد مهني، تعلُّم مجتمع إلى تحوله من تؤخر التي التَّحديات

 ومحاولة التَّفكير إعادة مضمونها تطويرية كفكرة األكاديمي للتَّكاتف إصالحي مشروع

 المتطلَّبات أن أشوين وأكَّد .الجامعي التَّعليم في السائدة باألوضاع يتعلق فيما االبتكار

 حيث من األكاديمي الكادر تطوير بضرورة تنادي العالي التَّعليم مجال في الجديدة

 وبالتَّالي التَّعليم، في التَّقنية وتوظيف التَّقييم، وأساليب التَّدريس، وطرق استراتيجيات

 مهنية معايير إلى وصوالً  التَّدريسية الهيئة مهارات وتطوير للتَّدريب، الحاجة تظهر

 وكذلك (6112) وبيل وودز، هارتلي، وأضاف (.6111) العالي التَّعليم في التَّدريس

 تُعين بحيث والممارسة، النَّظرية بين الدَّمج المعلم يتقن أن ضرورة (6102) سعودي

 وهو ومهنياً، أكاديمياً  وتُعّززها وتُنميها، معارفه، وتطور جديدة، معارف الكتساب المتعلم

 التَّعلُّم من النوع هذا يميز ما أهم وأن .العمل على المعتمد أو المتمركز التَّعلُّم عليه يطلق ما

 المهنية، الممارسة مجتمع في المشاركة فيه ويُشترط العمل، مع المعرفة دمج هو

 ليتحملوا المتعلمين دفع مع والنّقاش، كالحوار، متنوعة، للتَّعلُّم طرق إلى والتَّعرض

 .تعلُّمهم مسئولية

 مهني تعلُّم مجتمع إلى الجامعي التَّعليم بيئة تحول تُعيق التي التَّحديات أبرز ومن

 يُرّكز التَّعليمية البيئة فتقويم منها، بعضٍ  في خلل وجود أو التَّعلُّم، بيئة عناصر ضعف هو

 والمرافق، المباني، مثل والمعلمين، المتعلمين، ياجاتالحت مالئمتها مدى" على

 النَّماذج من البيئة تلك ومكونات عناصر، ابتعاد أو اقتراب، ومدى وغيرها، والتَّجهيزات

 تحدياً  العناصر تلك وتصبح (.053 ،6100 الحريري،) "دولياً  عليها المتعارف المعيارية

  .المهني علُّمالتَّ  مجتمع ومتطلَّبات مبادئ، تحقق ال عندما

تهيئة الفرص "التي تعمل على  "التَّعلُّم ثقافة" تتحقق ال حينما تحدياً  يُعتَبر فالتَّعلُّم

من اإلداريين، والمعلمين، والمتعلمين [ للمؤسسة التَّعليمية]المناسبة لتعلم جميع المنتسبين 
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خالله التَّفكير، فيصبحون متعلمين مدى الحياة، فينهمكون في تعلُّم تشاركي يوظفون من 

واالستقصاء الجماعي، ويتبادلون المعارف حول ممارساتهم المهنية، والشَّخصية بهدف 

  (.34، 6112حيدر ومحمد، " )تحسين التَّعلُّم

 & Timperley, Wilson, Barrarوذكر تيمبرلي، وويلسون، وبارار، وفانج 

Fung, 2008)) ت إليها ما لم تهدف إلى أن أي معارف، أو مهارات، أو خبرات ال يُلتف

 ,.Timperley et al)تيمبرلي وآخرون  أيضاً   وأكَّد .تحسين بيئة التَّعلُّم ومخرجاته

 الطَّلبة تعلُّم ومخرجات التَّدريسية، األنشطة بين ما تربط المهنية التَّعلُّم خبرات أن (2008

 ال حينما تحدياً  يُعتَبر مالتَّعلُّ  أن كما .المخرجات تلك على تأثيرها مقدار على تركيزها مع

 الّذهنية، بنيته في مستمر بتعديل المتعلم قيام عنها ينتج مستمرة داخلية كعملية إليه يُنظر

ويَُكّون مواقف وخبرات يستطيع بواسطتها أن يواجه  ومعارفه، واتجاهاته، مهاراته، وفي

بر تحدياً حينما ال كما ذكر عطية أنه يُعتَ . كل ما يمكن أن يعترضه من مواقف في الحياة

 في تعديل إلى تؤدي والتي" "والتَّبصر والممارسة الخبرة"يهدف التَّعلُّم إلى تعميق 

لوك   (.63 ،6111) "السُّ

 بيرتل ذكره ما ذلك ويؤكد مهني، متعلم مجتمع إلى للتَّحول تحدياً  أيضاً  المتعلم يشّكل قد

)Pirtle, 2014( يقوم أن حالة في إال مهني تعلُّم مجتمع هناك يكون أن يمكن ال أنه في 

 مجتمع فمتعلم .تعلُّمه تحقيق إلى تؤدي التي األنماط وتطوير وتحسين، تعلُّمه، بتأمل المتعلم

 أهداف تحقيق نحو تقدمه مراقبة على والقدرة والنَّشاط، بالفاعلية، يتسم المهني التَّعلُّم

 الحياة مواقف في المعلومات بتوظيف يقوم أن البد بل المعنى، بفهــم يكتفي فال تعلُّمه،

  .اليومية

 فتطوير المهني، التَّعلُّم لمجتمع التَّحول يُعيق كبيراً  تحدياً  يُعتَبر قد المعلم أن كما

 هنا ومن .المهنية التَّعلُّم مجتمعات متطلَّبات وأبرز الجودة، أسس أحد يُعدّ  مهنياً  المعلم

 مدى وتحديد أدائه، كفاءة مدى على والحكم مهنياً، المعلم أداء تقويم على التَّركيز ينبغي

 ومهنية شخصية صفات من يمتلكه بما للمعلم، المثالي النَّموذج عن وابتعاده اقترابه،

 أداء تطوير أن إلى إضافة (.6102 سعودي، ؛6100 الحريري،؛ 6113الشخيبي، )

 تحسين بهدف عليميةالتَّ  المؤسسة إشراف تحت المستمر التَّدريب يستلزم مهنياً  المعلم

 بشكل مهنته بمتطلَّبات الوفاء من ليتمكن والمهني والمهاري، المعرفي، أدائه وتطوير

 مجتمع بين والجماعي التَّعاوني العمل ثقافة نشر ينبغي كما (.6111 وعفيفي، تمام) أفضل

 بالتَّبادل، مزجت لم إن عائقاً  تُعتّبر الفردية والتَّعلُّمية التَّعليمية فالخبرات المعلمين،

  (.6107 وموسى، محمد) التَّعلُّم مجتمع في تطبيقها قبل والتَّقييم والنّقاش، والتَّشارك،

 نحو تحدياً  يُعتَبر قد الذي التَّعليمي المحتوى السابقة، التَّعليمية البيئة لمكونات يضاف

 من مجموعة لىع يقتصر بحيث وتصميمه إعداده، حالة في مهني تعلُّم مجتمع إلى التَّحول

 المطلوب التَّعلُّم مخرجات مع تتفق ال والتي الحركية أو االنفعالية، أو المعرفية، الخبرات
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 مع التَّعليمي المحتوى تصميم معايير توافق ضرورة التَّحول عملية تستلزم كما .تحقيقها

 تكون أن بغيين كما .وغيرها التَّقييم وأساليب التَّدريس، وطرق وأنشطة، التَّعلُّم، نواتج

 لكي الطَّلبة، وميول وحاجات، قدرات، على بناءً  مصممة لها المخطط التَّعلُّمية الخبرات

 تلك باستخدام فيه والتَّفكير به، واإلحساس التَّعليمي، الموقف معايشة على تساعدهم

 .لديهم ووظيفة معنى لها جديدة خبرات إلى وصوالً  الخبرات

 مجتمعات بناء عملية في تؤثر التي التَّحديات أحد تَّدريسال وطرق استراتيجيات وتُعتّبر

 تتسم ال حينما أو التَّعلُّم، نواتج لتحقيق منظَّمة خطة شكل على تُصمم ال عندما المهنية التَّعلُّم

 في التَّشارك بهدف التَّعليمية البيئة وعناصر والمتعلم، المعلم بين المتبادل  بالتَّفاعل

 واالتجاهات القيم، لبناء والحقائق والمعلومات، والمهارات، الخبرات، من مجموعة

 على إليها يُنظر حينما تحدياً  تُعتّبر كما (.32 ،6111 عطية،) مسبقاً  لها المخطط اإليجابية

 من المتعلم وتُمّكن فهم بهدف منفرداً، المعلم بها يقوم التي الممارسات من مجموعة أنها

 حدود في وذلك األدائية، العملية المهارات بعض تسابهواك العلمية، المعرفة ألوان بعض

 أبرز التَّدريس وطرق استراتيجيات تفقد بحيث .الّدراسية الخطة في لها المخصص الزمن

 أفراد كافة بين والتَّشارك التَّعاون، وهي المهني التَّعلُّم مجتمع في تميّزها التي خصائصها

الة بصورة لها المخطط التَّعلُّم نواتج تحقيق فبي رغبة التَّعلُّم مجتمع  إلى تهدف ال فهي .فعَّ

 بل واالتجاهات، والمفاهيم، والمهارات، والحقائق، المعارف، من مجموعة المتعلم "تعليم"

 ومشاركة تعلُّمه ما توظيف خالل من السُّلوك تغيير بهدف الخبرات "تعلم" على تُرّكز

‐Duncan) من كلٌّ  وأكد .فيه اآلخرين Howell, 2010 )وكذلك (Dillard, 2016) 

 إلى تحتاج وتدريبهم المعلمين إعداد برامج أن (6107 وسيد، شعباني، مزارة،) وكذلك

 على جديدة واستراتيجيات طرق على وتهيئة تدريب من المعلمون يحتاجه فيما نظر إعادة

 ونيتعا بشكل بالعمل البدء من المعلمين تمكن مهنبة تعلم مجتمعات خالل من تقدم أن

 .فّعال وتشاركي

 كاالختبارات التَّقليدية التَّقييم أساليب ممارسة أن (6111) أشوين وذكر

 قدرتها لعدم وذلك المهني التَّعلُّم مجتمع إلى التَّحول يُعيق تحدياً  يُعتَبر بأنواعها التَّحصيلية

 الجيَّد التَّقييم لكن واإلبداعي، النَّقدي، التَّفكير مثل المتعلم في متعددة جوانب قياس على

 أثناء المضافة القيمة لهم ويوضح إمكاناتهم، فهم على المتعلمين يساعد الذي هو الفاعل

 يستطيع بحيث واألصالة واالستمرارية، بالتَّنوع، تتميز أن البد التَّقييم فأساليب .دراستهم

 البشير) لها لحلو في والتَّفكير ودراستها، والصعوبات، العقبات، اكتشاف والمتعلم المعلم

 على تعتمد التَّعلُّم مجتمعات في تطبق التي التَّكوينية التَّقييم أساليب أن كما (.6106 وبرهم،

 أن إال .سواء حدٍ  على والمتعلمون المعلمون فيها يتشارك التي البناءة الراجعة التَّغذية

 طبيقت أن (6102) والعنزي (6102) وقطاوي العدوان ذكر حيث ذك، يخالف الواقع

 وضعف المبذولين؛ والجهد الوقت :منها المعوقات من عدداً  يواجه األصيل التَّقييم أساليب
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 ارتفاع مع الطَّلبة، أداء لتقييم تطبيقها في المعلمين خبرة قلة ويوازيها التَّعلُّم، بيئة إمكانات

 .سيةالتَّدري الفصول في الطَّلبة أعداد كثرة يقابلها والتي التَّدريسية، األنصبة

 لم إذا التَّحول لعملية تحديا أيضاً  يُعتَبر التَّعليمية البيئة في العام المؤسَّسي المناخ أن كما

 ،(6100 الحريري،) المختلفة والمعلمين المتعلمين احتياجات مدى على التَّعلُّم بيئة تُرّكز

 وتبادل تَّعاون،وال والتَّميّز، لإلبداع، مشجع غير العام المؤسَّسي المناخ يكون حينما أو

 ,Hord) هورد ذكرها التي الخصائص أحد إلى افتقد إذا تحدياً  يُعتَبر أنه كما .الخبرات

 في واإلدارة المعلمون، فيه يكون مجتمع بأنه المهني التَّعلُّم مجتمع وصف حينما (1997

 خالل من لتَّعلُّما مجتمع وبناء التَّعلُّم، عملية في للمشاركة دائمٍ  سعيٍ  في التَّعليمية المؤسسة

  .المتعلمين على بالفائدة يعود بما المهنية فاعليتهم تعزيز

 يستلزم الجامعات داخل التَّعلُّم مجتمعات تكوين أن (6101) سليمان وعلَّق

 المعارف، تبادل طريق عن الفكرية الشراكة في تتمثل أساسية ألنشطة ممارستها

 وتيسير المعرفية، المجاالت تطوير إلى باإلضافة صورها؛ بشتى المهنية والممارسات

 أكد كما .والتَّعلُّم التَّعليم مجال في للتَّجديد مصدراً  يجعلها مما واإلبداع االبتكار طرق

 التعليمي؛ الكادر بين لقاءات مجرد ليست المهنية التَّعلُّم مجتمعات بأن (6102) سعودي

 وبنت الصالحية دراسة وأضافت .المستمر والتَّطوير المهنية التَّنمية إلى مدخل تُعدُّ  إنما

 التي واالستراتيجيات اآلليات بتطوير تقوم أن التعليمية المؤسسة على أن (6102) الهاشم

 مجتمعاً  لتكون يؤهلها مما واالبتكار التَّجديد، على القدرة امتالك على فيها العاملين تساعد

 ثقافة يسوده مؤسسياً  مناخاً  هناك يكون لكي (6107) وموسى محمدين وأكد.المهني للتَّعلم

 النَّمط من التَّعليمية المؤسسة تتحول أن ينبغي المهني، والدَّعم والمشاركة، التَّعاون،

 .التَّعلُّم على تركز تربوية منظمة إلى التَّدريس، على يركز الذي التَّقليدي

 الّدراسات السابقة

عات التَّعلُّم المهنية، ولكن تنوعت الّدراسات العربية واألجنبية في مجال مجتم

يتضح ميل أغلبها نحو المنهج التحليلي الفلسفي، أكثر من المنهج الوصفي أو التَّجريبي؛ 

وقد يرجع ذلك إلى أهمية الوفاء بالجوانب النظرية التي تحيط مفهوم، ومبادئ، وتحديات 

التي هدفت إلى ( 6101)ومن الّدراسات العربية، دراسة الشربيني . مجتمع التَّعلُّم المهني

دراسة أثر برنامج تدريبي على تحسين متطلبات الكفاءة الذاتية، وتقدير مجتمع التَّعلُّم 

معلماً  62وطبق اختبار تحصيلي ومقياس تقدير على عينة الّدراسة المكونة من . المهني

لتطبيق وأظهرت نتائج الّدراسة فروقاً دالة إحصائياً لصالح ا. تدربوا من خالل البرنامج

. البعدي يدلُّ على تمكن المعلمين من توظيف ممارساتهم التَّربوية في التخطيط للتدريس

كما أكدت نتائج مقياس تقدير مجتمع التَّعلُّم المهني أن هناك فروقاً دالة إحصائياً تشير إلى 

قشة، وتحفيز تقدير المعلمين لبيئة التَّعلُّم اإليجابية والجذابة، والقائمة على الحوار، والمنا

 .بيئة التدريب والعمل التَّعاوني



 م1029   يناير(    6) العدد                         للعلوم التربوية والنفسية المجلة العربية 

 

 

66 

فهدفت إلى معرفة أثر بناء مجتمعات التَّعلُّم المهنية ( 6100)أما دراسة أبو زيد 

وبعد تطبيق برنامج مدعم . عبر شبكة اإلنترنت على نواتج المعرفة لدى معلمي العلوم

لعصف الذهني، وحّل المشكالت، باألنشطة، والفعاليات القائمة على التَّعلُّم التَّعاوني، وا

وأظهرت النَّتائج موافقة بدرجة عالية . استخدم الباحث عدداً من االستبانات لجمع البيانات

على توفر دعائم مجتمعات التَّعلُّم المهنية كحرية الرأي والفكر، وتوفر وسائل التَّواصل، 

واالستخدام األمثل للتقنية  وتيسر سبل جمع المعارف ونشرها، والتَّفكير الناقد واإلبداعي،

كما كشفت النَّتائج عن موافقة بدرجة عالية أيضاً على كفايات المعلم وأدوار . وغيرها

مؤسسات التَّعليم في ظل التَّحول نحو مجتمع التَّعلُّم المهني مثل التَّطوير الدائم، ومسايرة 

ييم الذاتي، ودعم ثقافة العولمة، وتطبيق معايير الجودة، وعدم مركزية التَّعليم، والتق

 .التَّدريس المشترك

إلى معرفة مدى توافر مواصفات مجتمعات ( 6106)وهدفت دراسة ناصف 

وطبق الباحث قائمة بأهم مواصفات مجتمعات التَّعلُّم المهنية . التَّعلُّم المهنية في المدارس

مجتمع التَّعلُّم  وأظهرت النَّتائج أن مؤشرات التوجه نحو. معلماً  221مديراً و 661على 

المهني في مصر ضعيفة جداً سواء على النطاق الرسمي، أو غير الرسمي؛ وأن خطط 

 .اإلصالح التَّربوي لم تنجح إلى اآلن في تحقيق طفرة إصالحية في هذا المجال

هادفة إلى معرفة أثر برنامج مجتمع ( 6102)وجاءت دراسة الزايد وحج عمر 

إلنترنت في تحسين فهم معلمات العلوم لطبيعة المقرر، تعلم مهني معتمد على تقنية ا

وطبق البرنامج . والممارسات التَّدريسية له، مع تحديد العوامل المؤثرة في هذا البرنامج

وأسفرت نتائج االختبار . معلمات من المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض 2على 

المعرفية، والتَّدريسية التحصيلي للعينة أن البرنامج أدى إلى تحسن في المهارات 

كما بينت النَّتائج أن هناك . للمعلمات خاصة طرق االستقصاء، والمسعى العلمي وغيرها

عوامل تؤثر في فاعلية مجتمعات التَّعلُّم المهني المعتمد على اإلنترنت ومنها عدم 

رب استمرارية المناقشة، وضعف ممارسة التَّفكير التَّأملي، وكذلك صعوبة عرض التَّجا

 .التَّدريسية

ف على ( 6102)أما دراسة المهدي، والرواحية، والحارثي  فهدفت إلى التَّعرُّ

واقع توافر أبعاد مجتمعات التَّعلُّم المهنية وممارسات القيادة الداعمة لها في المدارس، مع 

معلماً ومعلمة من  0634وتم تطبيق مقياس على . مراعاة الفروق في الجنسية والجنس

ف على واقع تلك األبعادمصر وعم وتوصلت الّدراسة إلى أن أبعاد مجتمعات . ان للتَّعرُّ

التَّعلُّم المهنية، والممارسات القيادية لها تتوفر بدرجة مرتفعة طبقاً للعينة ككل؛ وتتوفر 

بدرجة أكبر لصالح اإلناث من حيث الجنس، ولصالح المعلمين من عمان من حيث 

 .الجنسية

 ,Fresko & Abu-Alhija)راسات األجنبية، فجاءت دراسة أما على نطاق الدّ 

في ثراء مجتمعات ( Seminar)هادفة إلى معرفة مدى مساهمة حلقات النّقاش ( 2015
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قائداً لحلقات النّقاش؛ كما  61معلماً و 372وطبق استبيان على . التَّعلُّم المهني للمعلمين

وأشارت نتائج الّدراسة إلى أن أكبر . قائداً  05معلماً، و 02ُعقدت مقابالت شخصية مع 

مساهمات حلقات النّقاش تكمن في منح المشاركين في مجتمعات التَّعلُّم المهنية فرصاً 

 .  للعمل في بيئات آمنة، ومحفزة، وداعمة للثقة في النَّفس

ف على تصورات المعلمين قبل ( Peppers, 2014)بينما هدفت دراسة  إلى التَّعرُّ

وأجريت مقابالت . معات التَّعلُّم المهنية في إحدى المدارس الثانويةوبعد تطبيق مجت

وتوصلت نتائج الّدراسة إلى أن المعلمين أظهروا . من معلمي المدرسة 2شخصية مع 

تصورات إيجابية نحو مجتمعات التَّعلُّم المهنية، ووصفوها بالبيئة الناجحة نظراً لما 

 . يادة فاعلة، مما يجعلها بيئة حيوية وفعالةتسمح به من تعاون، وتشارك، وتخطيط، وق

 Ask)هدفت إلى تقييم تطبيق ( et al., 2015 Curwood)وفي دراسة قام بها 

Charlie " )المنفذ عبر اإلنترنت والتي يمكن تصفحه عبر األجهزة " اسأل تشارلي

 المحمولة، وهو خدمة تقدم مصادر معلومات لألكاديميين لتيسير العمل في مجتمعات

وبعد مرور نصف عام على التطبيق، تم تقييم الخدمات التَّعليمية التي . التَّعلُّم المهنية

يؤديها؛ وأسفرت النَّتائج أن هذه الخدمة قدمت لمجتمعات تعلم األكاديميين خدمات تميزت 

باإليجابية مثل السرعة في توفير المعلومات، وتشجيع التَّفكير التَّأملي، وتسهيل التَّواصل 

 .ين أفراد مجتمع التَّعلُّم المهنيب

ف على خصائص ( Zhang & Pang, 2016)أما دراسة  التي هدفت إلى التَّعرُّ

معلماً؛ كما  074عبارة على  43مجتمعات التَّعلُّم المهنية، فقد طبقت استبانة مكونة من 

رز تلك وتوصلت النَّتائج إلى أن أب. معلماً من المدارس الصينية 05أجريت مقابالت مع 

وظهرت أيضاً . الخصائص تكمن في التَّعلُّم التَّعاوني، والكفاءة المهنية، والقيادة الميسرة

الحواجز الثقافية كمحدد لمجتمعات التَّعلُّم المهنية والتي أرجعها الباحث إلى نظام التَّعليم 

مة ألي المدرسي والثقافة التقليدية السائدة في الصين، وهي بذلك تخالف الخصائص العا

 . مجتمع تعلم مهني

إللقاء الضوء على تصورات وخبرات ( Wilson, 2016)وفي دراسة أجراها 

معلمي المرحلة الثانوية خالل انخراطهم في مجتمعات تعلم مهني؛ أضافة إلى تحديد 

وبعد تطبيق . أبرز المتغيرات التي ُّ أو تعيق تنمية مهارات المعلمين في تلك المجتمعات

مدارس، أشارت النَّتائج إلى تفاوت  2معلماً من  24مجاالت على  4نة من استبانة مكو

تصورات المعلمين نحو تلك المتغيرات؛ فبالرغم من تشارك المعلمين للمعرف، 

واكتسابهم لمهارات جديدة؛ إال أنه مازالت هناك عوامل تعيق االنخراط في مجتمعات 

 .المشتركة، وضعف المشاركة الفعالةالتَّعلُّم المهنية مثل االفتقار إلى القيادة 

للوقوف على ( Onal & Tatar, 2017-Kulavuz)وفي دراسة حديثة أجراها 

مشكلة تسرب الملل واإلرهاق على معلمي اللغة اإلنجليزية في البرامج التحضيرية في 
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ة وافترضت الّدراسة أن ممارسة األنشطة وتشاركها من . الجامعات الحكومية والخاصَّ

وتم جمع البيانات . تمعات التَّعلُّم المهنية قد يساعد في التَّغلب على هذه المشكلةخالل مج

وكشفت النَّتائج أن أعضاء هيئة التَّدريس . معلماً  665من خالل استبانة تم تطبيقها على 

يختلفون في مستوى األنشطة، والتَّفاعل، والرغبة في التطور المهني؛ وأوضحت النَّتائج 

الذين ينتمون للجامعات الخاصة أظهروا مهارات أكثر من غيرهم تؤهلهم أن المعلمين 

 .لالنخراط في مجتمعات التَّعلُّم المهنية

بعد استعراض الّدراسات السَّابقة، يظهر االتجاه العالمي واإلقليمي والمحلي لتبنّي 

م الّدراسات كما استخدمت معظ. مجتمعات التَّعلُّم المهنية في التَّعليم األساسي والجامعي

المنهج الوصفي، وهي بذلك تتفق مع الّدراسة الحالية في المنهج مثل دراسة ناصف 

 Fresko)، (Peppers, 2014)، (6102)، المهدي، والرواحية، والحارثي (6106)

Alhija, 2015-& Abu) ،(et al., 2015 Curwood) ،(Zhang & Pang, 

2016) ،(Wilson, 2016) ،(tar, 2017Onal & Ta-Kulavuz) ؛ ماعدا دراسة

. فكانت تجريبية( 6102)، والزايد وحج عمر (6100)، وأبو زيد (6101)الشربيني 

باإلضافة إلى أن معظم الّدراسات الوصفية استخدمت االستبانة لقياس آراء عينة الّدراسة 

ات كما تركزت عينة الّدراس. وهي بذلك تتفق مع الّدراسة الحالية في نوع أداة الّدراسة

صات، أو مدراء المدارس، أو أعضاء هيئة  ابقة في المعلمين في مختلف التَّخصُّ السَّ

التَّدريس بالجامعات؛ وهي بذلك تختلف عن عينة الّدراسة الحالية التي تركز على طلبة 

 .التَّعليم الجامعي

 فروض الّدراسة

 :اعتماداا على مشكلة وأسئلة الّدراسة، يمكن صياغة الفروض اآلتية

بين متوسطات ( 1014) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال .0

استجابات أفراد العينة نحو أبرز التَّحديات التي تقف حائالً دون تحول بيئة التَّعليم 

 .الجامعي إلى مجتمع تعلُّم مهني باعتبار متغير الجنس

بين متوسطات ( 1014)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .6

ابات أفراد العينة نحو أبرز التَّحديات التي تقف حائالً دون تحول بيئة التَّعليم استج

ص  .الجامعي إلى مجتمع تعلُّم مهني باعتبار متغير التَّخصُّ

 إجراءات الّدراسة

ف على أبرز التَّحديات التي تواجه بيئة التَّعليم  هدفت الّدراسة الحالية إلى التَّعرُّ

عليم العالي للتَّحول إلى مجتمع تعلُّم مهني، كما هدفت إلى الجامعي في مؤسسات التَّ 

التَّعلُّم، والمتعلم، : التَّركيز على التَّحديات في المكونات األكاديمية الرئيسة للبيئة التَّعليمية

والمعلم، والمحتوى، وطرق التَّدريس، وأساليب التَّقييم، والمناخ المؤسَّسي العام والتي قد 
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 اإلجمالي سنة امتياز متوقع تخرجه خامسة رابعة ثالثة ثانية أولى

 98 2 2 11.2 11 6.1 6 19.4 19 24.5 24 11.2 11 25.5 25 الجنس

 426 4.2 18 20.6 88 3.3 14 9.4 40 15.3 65 26.1 111 21.1 90 الجنس

على تحول بيئة التَّعليم الجامعي إلى مجتمع تعلُّم مهني باعتبار متغيري  يساعد تحسينها

ص  :وتحقيقاً لهذا الهدف، اتُبعت اإلجراءات اآلتية إلتمام الّدراسة. الجنس، والتَّخصُّ

 منهج الّدراسة

، استُخدم المنهج الوصفي المسحي والذي يهدف إلى تحقيقاً ألهداف الّدراسة

وصف الظاهرة المدروسة، من حيث طبيعتها، ودرجة وجودها، وجمع البيانات، 

 .وتحليلها، واستخراج النَّتائج ذات الدَّاللة بالنسبة لمشكلة الّدراسة

 مجتمع وعينة الّدراسة

ة وفروعها، ويضم جميع استهدفت الّدراسة مجتمع طلبة جامعة طيبة بالمدينة المنور

الكليات النَّظرية والعلمية، وكذلك يشمل جميع السَّنوات الّدراسية من السَّنة األولى إلى 

من طلبة جامعة طيبة بفروعها، منها ( 465)أما عينة الّدراسة فبلغت . سنة االمتياز

طالباً بنسبة ( 12)، أما الطُّالب فبلغ عددهم %(2003)طالبة ما نسبته ( 562)

والجدول اآلتي يوضح توزيع ووصف عينة الّدراسة حسب الجنس، %(. 0207)

ص، والسَّنة الّدراسية  ((:6)و( 0)أنظر الشكل ) والتَّخصُّ

 

 

 

 

 

 

        

         

 

 

 وصف عينة الّدراسة تبعاً للجنس: 0شكل 
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 311 1 3 22.2 69 1.3 4 10.6 33 18 56 23.2 72 23.8 74 التَّخصُّص

 213 8 17 14.1 30 7.5 16 12.2 26 15.5 33 23.5 50 19.2 41 التَّخصُّص

 

 

 

 

 

 

                                                

                                            

ص: 6شكل   وصف عينة الّدراسة تبعاً للتَّخصُّ

من طلبة الكليات ( 300)أعاله أن أعداد عينة الّدراسة بلغت ( 6)و( 0)يوضح الشكل 

أما فيما . ما بين طالب وطالبة( 603)النَّظرية، أما طلبة الكليات العلمية فبلغ عددهم 

، %(6001)ما نسبته ( 004)فقد بلغ عدد طلبة السَّنة األولى يخّص السَّنوات الّدراسية، 

( 21)، وبلغ عدد طلبة السَّنة الثالثة %(6303)ما نسبته ( 066)وطلبة السَّنة الثانية 

، وطلبة السَّنة %(0003)بنسبة ( 41)، أما السَّنة الرابعة فبلغ عددهم %(07)بنسبة 

لكّل منهما، أما المتوقع %( 302)نسبته ما ( 61)الخامسة وسنة االمتياز فبلغ عددهم 

 %(. 0201)ما نسبته ( 11)تخرجهم فبلغ عددهم 

استبانة أبرز التَّحديات التي تعيق تحول بيئة التَّعليم الجامعي إلى مجتمع : أداة الّدراسة

 تعلُّم مهني

ُصممت أداة الّدراسة في صورة استبانة تضم عبارات تُعتّبر محددات ومؤشرات       

كما تهدف . جتمع التَّعلُّم المهني لجمع البيانات الالزمة لإلجابة عن أسئلة الّدراسةلم

ف على أبرز التَّحديات من خالل العبارات المتحققة سواٌء بدرجة  االستبانة إلى التَّعرُّ

ضئيلة أو العبارات غير المنطبقة التي تعيق بيئة التَّعليم الجامعي عن التَّحول إلى مجتمع 

مهني، وكان التَّركيز على تلك التَّحديات في المكونات األكاديمية الرئيسة للبيئة  تعلُّم

التَّعلُّم، والمتعلم، والمعلم، والمحتوى، وطرق التَّدريس، وأساليب التَّقييم، : التَّعليمية

والمناخ المؤسَّسي العام والتي قد يساعد تحسينها مستقبالً على تحول بيئة التَّعليم الجامعي 

وُصممت االستبانة بعد الرجوع لبعض األدبيات العربية . إلى مجتمع تعلُّم مهني

 ;Tinto, 2003)وكذلك األدبيات األجنبية ( 6111؛ تمام وعفيفي، 6113الشخيبي، )

Vescio et al., 2008; Pirtle,2014 ) ودوفور )واألدبيات األجنبية المترجمة

 (.  6101وآخرون، 

بانة بصورة موجهة لطلبة جامعة طيبة في جميع الكليات النَّظرية ثم ِصيغت االست         

يُرّكز : األول: وتضم االستبانة جزئين. والعلمية، وكذلك في جميع السَّنوات الّدراسية

ص، والسَّنة الّدراسية بهدف  على البيانات األولية لعينة الّدراسة وهي الجنس، والتَّخصُّ
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ص استخدامها لوصف عينة الّدراسة؛ و كذلك بهدف استخدام متغيري الجنس والتَّخصُّ

أما الجزء الثاني فيضم سبعة . إليجاد الفروق بين متوسطات استجابات عينة الّدراسة

عبارات، ( 4)التَّعلُّم : عبارة( 51)وبلغت عبارات االستبانة . مكونات للبيئة التَّعليمية

عبارات، واستراتيجيات ( 2)عبارات، والمحتوى ( 2)عبارات، والمعلم ( 2)والمتعلم 

عبارات، وأخيراً المناخ المؤسَّسي ( 4)عبارات، وأساليب التَّقييم ( 2)وطرق التَّدريس 

واستُخدم مقياس ليكرت الرباعي لرصد التَّحديات في بيئة التَّعليم . عبارات( 2)العام 

، (غير منطبقة)و( درجة ضئيلة)و( درجة متوسطة)و( درجة كبيرة: )الجامعي بصيغة

أبرز التَّحديات التي تعيق تحول ( درجة ضئيلة، وغير منطبقة)بحيث تشكل االستجابتان 

 . مجتمع بيئة التَّعليم الجامعي إلى مجتمع تعلُّم مهني

 صدق االستبانة

، ُعرضت االستبانة على Content Validityالستخراج صدق المحكمين          

، ثم تمَّ تعديلها (عبارة 41)عبارة عن  محكمين من المختصين أكاديمياً، حيث كانت

التَّعلُّم، والمعلم، والمحتوى، : بحذف العبارات المتكررة أو المتداخلة في المكونات

كما استُرشد برأي بعض طلبة الجامعة في عبارات االستبانة الموجهة . وأساليب التَّقييم

عبارات االستبانة، وأُجريت لهم وذلك أثناء تطبيق االستبانة األولي، وأُخذت اآلراء حول 

عبارة ( 51)بعض التَّعديالت الالزمة بناًء على المقترحات، وأصبحت األداة مكونة من 

 .  جاهزة للتَّطبيق على عينة الّدراسة

 ثبات االستبانة

من طلبة الجامعة بصورة ( 61=ن )طُبقت االستبانة على عينة بلغ عددها       

ت مفردات االستبانة باستخدام ألفا كرونباخ إلكترونية، ثم ُحسب معامل ثبا

Cronbach’s Alpha  إليجاد االتساق الداخليInternal Consistancy للعبارات . 

 معامل ثبات مفردات االستبانة( 1)جدول 

 محور التَّحديات
عدد 

 العبارات
 قيمة ألفا كرونباخ

 ،017 5 التَّعلُّم

 ،027 6 المعلم

 ،627 6 المتعلم

 ،002 6 التَّعليميالمحتوى 

 ،292 6 طرق التَّدريس

 ،025 5 أساليب التَّقييم

 ،972 6 المناخ المؤسَّسي

 ،917 47 االستبانة كاملة
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وأشارت النَّتائج إلى قيم مقبولة لمعامل ثبات المحاور، وبلغت قيمة معامل الثَّبات       

 .من قيم الثَّبات المرتفعةكما في الجدول أعاله وهي تُصنّف .( 101)=لالستبانة كاملة 

 :تطبيق أداة الّدراسة

استهدفت الّدراسة مجتمع طلبة جامعة طيبة بالمدينة المنورة باختالف كلياتها، 

في المدينة المنورة ومحافظاتها، حيث وزعت االستبانة إلكترونياً ليُمِكن تعميمها على 

وتمَّ توزيع رابط االستبانة . فظاتالطَّلبة في مقّر الجامعة الرئيس بالمدينة المنورة والمحا

على الطَّلبة من خالل عمداء، ووكالء، ووكيالت الكليات المختلفة، وكذلك أعضاء هيئة 

وبعد مرور أسبوعين من . التَّدريس لتوزيعها من خالل مواقع التَّواصل االجتماعي

عينة الممثلة استبانة، اعتُبرت هي ال( 465)التَّوزيع اإللكتروني، بلغ عدد المستجيبين 

 . للّدراسة

 مناقشة نتائج الّدراسة وتفسيرها

يتناول هذا الجزء عرضاً لنتائج الّدراسة، ومناقشتها في ضوء ما ذكر في 

اإلطار النَّظري، يليه استعراض ألبرز نتائج الّدراسة، وكذلك التَّوصيات التي يمكن 

 .استخالصها

 :نتائج السؤال األول ومناقشتها: أوالا 

عن سؤال الّدراسة األول حول أبرز التَّحديات التي تقف حائالً دون  لإلجابة

تحول بيئة التَّعليم الجامعي في إلى مجتمع تعلُّم مهني، استخدمت متوسطات العبارات، 

وتم تحديد المتوسط . واالنحرافات المعيارية لكل مكون من مكونات البيئة التَّعليمية

 :ذات المستويات األربع على النَّحو اآلتي لالستجابة( Weighted Mean)الموزون 

 حساب المتوسط المرجح لمقياس ليكرت الرباعي( 2)جدول 

 درجة التحقق المتوسط الموزون

 درجة قليلة جداً  0075إلى  0من 

 درجة قليلة 6051إلى  0074من 

 درجة كبيرة 3065إلى  6041من 

 درجة كبيرة جداً  5إلى  3064من 

تُظهر النَّتائج المتعلقة بأبرز التَّحديات المتعلقة بمكونات  1-3لتالية من والجداول ا      

التَّعلُّم، والمتعلم، والمعلم، والمحتوى، وطرق التَّدريس، وأساليب التَّقييم، : البيئة التَّعليمية

 :والمناخ المؤسَّسي العام
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 حول إلى مجتمع تعلُّم مهنيأبرز التَّحديات المتعلقة بالتَّعلُّم والتي تعيق التَّ ( 3)جدول 
 االنحراف المعياري متوسط العبارة العبارات

 :يكون التَّركيز أثناء التَّدريس على: تحديات تتعلق بالتَّعلُّم: أوالً 

 10233 2999 .المشاركة والتَّطبيق .1

 10716 2920 .كفاءة أداء المتعلم .2

 10211 2961 .تنوع المصادر وثرائها .3

 00161 2967 .ن المتعلمينالفروق الفردية بي .4

 10141 2942 .حاجات وميول المتعلم .5

أن معظم العبارات تشير إلى وقوعها ضمن درجة ( 3)يظهر من الجدول رقم 

وهذه النَّتيجة تدل على أن بيئة التَّعليم الجامعي ال تعاني تحديات (. كبيرة)االستجابة 

كما . جامعة طيبة عن واقع عملية التَّعلُّمكثيرة تتعلق بالتَّعلُّم، كما يظهر ُمجمل رضا طلبة 

يتضح أن أبرز متطلَّبات التَّحول إلى مجتمع تعلُّم مهني في هذا المكون محققة ألن بيئة 

التَّعلُّم بجامعة طيبة تحقق المشاركة والتَّطبيق للتَّعلُّم، وتدعم تنوع المصادر وثرائها، 

 . ضيةوتراعي الفروق الفردية بين المتعلمين بدرجة مر

يكون التَّركيز أثناء التَّدريس على "كما أن نتائج الجدول تشير إلى أن العبارة 

؛ وقد تُعزى هذه النَّتيجة إلى صعوبة (قليلة)، جاءت بدرجة "حاجات وميول المتعلم

حصر، وتحديد حاجات، وميول المتعلمين، كما أن هذا التَّحديد يحتاج إلى جهود كبيرة 

وبناء أدوات ومقاييس مخصَّصة الستكشاف حاجات الطَّلبة، من المعلم والمؤسسة، 

أن المؤسسة ( Bryson, 2016)وهذه النتيجة تتفق مع ما ذكره برايسون . وميولهم

فع من مستوى أداء التَّعلُّم، ألن هذا ما يحتاجه فعلياً نجاح  التَّعليمية يجب أن تعمل على الرَّ

 ,Morrissey)تتفق أيًض مع ما ركز عليه و. مجتمع التَّعلُّم في أي مؤسسة تعليمية

أن مجتمع التَّعلُّم المهني ال يحدث إال إذا  (Timperley et al., 2008)وكذلك ( 2000

كان التَّعلُّم محوراً لنشاطه، وأبرز أهدافه، مما يجعله مجتمعاً يتسم باالستدامة، ومعتمدًا 

دها ما توصلت إليه نتائج دراسة كما أن هذه النتيجة يعض.  على التَّعاون والتَّشاركية

أن بيئة التَّعلُّم الجذابة، والقائمة على الحوار، والمناقشة، والتدريب ( 6101)الشربيني 

 .والعمل التَّعاوني القت تقديراً كبيراً، وتوجه إيجابي نحو إنشاء مجتمع تعلُّم مهني
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 حول إلى مجتمع تعلُّم مهنيأبرز التَّحديات المتعلقة بالمتعلم والتي تعيق التَّ ( 4)جدول 

 االنحراف المعياري متوسط العبارة العبارات

ف على: تحديات تتعلق بالمتعلم: ثانياً   :يُشجع المعلم الطَّالب في الصَّ

 10254 3977 .التَّفاعل اإليجابي في الصَّف .6

 10247 2926 .الدَّافعية والرغبة في التَّعلُّم .7

 10216 2925 .المناقشة والحوار الهادف .2

 10166 2921 .استخدام مهارات البحث واالستقصاء .1

التَّعلُّم ذاتياً من خالل المصادر  .01

 .المنوعة
2901 10174 

 00117 2952 .التَّفكير الحّر والناقد واإلبداعي .00

أن جميع العبارات في محور التَّحديات التي تتعلق ( 5)ويتضح من الجدول رقم      

ويبدو أنه من وجهة نظر الطَّلبة أن (. كبيرة)جة االستجابة بالمتعلم جاءت أيضاً ضمن در

ف،  الجامعة تهدف ببرامجها األكاديمية والثقافية إلى تحفيز التَّفاعل اإليجابي في الصَّ

وتشجيع الرغبة في التَّعلُّم، كما أنها بيئة تدعم المناقشة، والحوار، وتركز على استخدام 

من خالل المصادر المنوعة؛ إضافة إلى رضا الطَّلبة عن  مهارات البحث، والتَّعلُّم الذاتي

 . تشجيع بيئة التَّعلُّم الجامعي على التَّفكير الحّر، والناقد، واإلبداعي

 هناك يكون أن يمكن ال أنه في )Pirtle, 2014( بيرتل ذكره وهذه النتيجة تتفق مع ما

 التي األنماط وتطوير وتحسين، لُّمه،تع بتأمل المتعلم يقوم أن حالة في إال مهني تعلُّم مجتمع

 على والقدرة والنَّشاط، بالفاعلية، يتسم المهني التَّعلُّم مجتمع فمتعلم .تعلُّمه تحقيق إلى تؤدي

 الحياة مواقف في المعلومات بتوظيف ويقوم تعلُّمه، أهداف تحقيق نحو تقدمه مراقبة

  .اليومية

 لم والتي تعيق التَّحول إلى مجتمع تعلُّم مهنيأبرز التَّحديات المتعلقة بالمع( 5)جدول 
 االنحراف المعياري متوسط العبارة العبارات

 :يحرص أستاذ المقرر على: تحديات تتعلق بالمعلم: ثالثاً 

 10210 2922 .تحقيقه لنواتج التَّعلُّم المخطط لها مسبقاً  .06

 10245 2925 .المهارة العلمية والمهنية في التَّخصُّص .03

 10132 2925 .ار األمثل لوقت الدرساالستثم .05

 10222 2923 .اإليجابية في تفاعله مع المتعلمين .04

 10154 2907 .تقبل المناقشة والنقد البناء .02

 10162 2960 .اإللمام باستخدام التقنيات في التَّعليم .07

أنه ال توجد تحديات متعلقة بالمعلم؛ حيث وقعت جميع ( 4)ويبدو من الجدول رقم 

وهذا يشير إلى أن ما يتصف به أستاذ المقرر (. كبيرة)ضمن نطاق االستجابة العبارات 

فكما يظهر من العبارات أن الطَّلبة . من مهارات تحقق التَّحول إلى مجتمع تعلم مهني

لديهم قناعة بمهارات المعلم العلمية والتخصصية، وفي سعيه نحو تحقيق نواتج التَّعلُّم، 
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وإيجابيته، وتقبله للنقاش والنقد البناء، مع إلمامه باستخدام وكذلك في استثماره للوقت، 

 . التقنيات وتوظيفها في التَّعليم

من ضرورة ( 6100)وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه نتائج دراسة أبو زيد 

توافر كفايات محددة للمعلم في ظل التَّحول نحو مجتمع التَّعلُّم المهني مثل التَّطوير الدائم، 

سايرة العولمة، وتطبيق معايير الجودة، وعدم مركزية التَّعليم، والتقييم الذاتي، ودعم وم

والزايد  (6105) البربريوتتفق أيضاً مع ما أكد عليه كلٌّ من . ثقافة التَّدريس المشترك

 األسس من تعتبر والتي التَّعليم، في للتَّقنية المعلم توظيففيما يخّص ( 6102)وحج عمر 

 . مجتمعات التَّعلُّم المهنية رغبة في زيادة فرص تحقق نواتج التَّعلُّم المرغوبة زتميّ  التي

Onal & Tatar, -Kulavuz)باإلضافة إلى اتفاقها مع ما توصلت إليه دراسة 

أنه كلما كانت توجهات أعضاء هيئة التَّدريس إيجابية نحو األنشطة، والتَّفاعل، ( 2017

لما أظهروا مهارات أكثر من غيرهم تؤهلهم لالنخراط في والرغبة في التطور المهني؛ ك

 .مجتمعات التَّعلُّم المهنية

أبرز التَّحديات المتعلقة بالمحتوى التَّعليمي والتي تعيق التَّحول إلى مجتمع ( 6)جدول 

 تعلُّم مهني
 االنحراف المعياري متوسط العبارة العبارات

صي بـ: ليميتحديات تتعلق بالمحتوى التَّع: رابعاً   :يتصف محتوى المقرر التَّخصُّ

 10224 2992 .توافقه مع األهداف المحددة له مسبقاً  .02

 10132 2922 .مناسبته للزمن المخصص لدراسته .01

 10270 2921 .مسايرته لتطورات العصر المعلوماتي .61

 10252 2921 .التنظيم والتَّرتيب المنطقي للمفردات .60

 10110 2906 .ية والمهاريةمالءمته لقدرات المتعلم المعرف .66

 10126 2967 .توافقه مع متطلَّبات سوق العمل .63

أن المحتوى التَّعليمي بعبارته يقع ضمن نطاق ( 2)ويظهر من الجدول رقم 

وهذا يؤكد أنه ال توجد تحديات تتعلق بالمحتوى قد تعيق التَّحول إلى (. كبيرة)االستجابة 

معة يرون مناسبة الخطط الدراسية للزمن مجتمع تعلم مهني؛ فيظهر أن طلبة الجا

المخصص لدراستها، ومسايرتها للتطورات المعرفية، مع تميزها في تنظيم وترتيب 

المفردات بشكل يالئم قدرات المتعلم، ويحقق األهداف المحددة مسبقاً؛ باإلضافة إلى 

 .عملقناعة طلبة الجامعة في مدى مالئمة المحتوى التَّعليمي لمتطلَّبات سوق ال
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 أبرز التَّحديات المتعلقة بطرق التَّدريس والتي تعيق التَّحول إلى مجتمع تعلُّم مهني( 0)جدول 

 االنحراف المعياري متوسط العبارة العبارات

 :تُستخدم طرق تتميز بـأنها: تحديات تتعلق بطرق التَّدريس: خامساً 

 10173 2964 .تدعم بيئة العمل التَّعاوني داخل الصَّف .65

 10151 2950 .تسم بالتنوع حسب المحتوىت .64

افعية للتَّعلُّم .62  10171 2954 .تثير الدَّ

 10131 2952 .تقدم تغذية راجعة بناءة .67

 10162 2942 .تتفق مع الميول والرغبات .62

 10143 2944 .تراعي أنماط التَّعلُّم المختلفة .61

( 7)الجدول رقم  أما بالنسبة للتحديات التي تتعلق بطرق التَّدريس، فكما يظهر من

فيرى طلبة جامعة طيبة أن طرق (. كبيرة)عبارات وقعت ضمن نطاق االستجابة  3أن 

ف، وتثير الدَّافعية للتَّعلُّم، وتتسم بالتَّنوع  التَّدريس تدعم بيئة العمل التَّعاوني داخل الصَّ

لت إليه وهذ النتيجة تتفق مع ما توص. حسب المحتوى، كما أنها تقدم تغذية راجعة بناءة

أن تنوع طرق التدريس تمنح المشاركين ( Fresko & Abu-Alhija, 2015)دراسة 

في مجتمعات التَّعلُّم المهنية فرصاً للعمل في بيئات آمنة، ومحفزة، وداعمة للثقة في 

 .  النَّفس

" تراعي أنماط التَّعلُّم المختلفة"و" تتفق مع الميول والرغبات" إال أن العبارتين 

ويؤكد هذه النتيجة ما ورد في محور التَّحديات (. قليلة)ضمن درجة االستجابة  فقد وقعت

التي تتعلق بالتَّعلُّم، حيث جاءت مراعاة التَّدريس لحاجات وميول المتعلم بدرجة قليلة 

أيضاً؛ وهذا يؤكد صعوبة تحديد ميول ورغبات الطَّلبة بحيث تقدم لهم طرق تدريس 

كما أن هذا التَّحديد يحتاج إلى جهود كبيرة من . مهم المختلفةتراعيها وتتفق مع أنماط تعل

. المعلم والمؤسسة، وبناء أدوات ومقاييس مخصَّصة الستكشاف حاجات الطَّلبة، وميولهم

إذ بالرغم من أهمية تحديد  (McLoughlin, 1999)وهذا يتفق مع ما ذكره مكلوفلين 

 . ة تحديدها تشّكل معوقاً كبيراً في بيئة التَّعلُّمأنماط تعلُّم الطَّلبة ومراعاتها، إال أن طريق
 أبرز التَّحديات المتعلقة بأساليب التَّقييم والتي تعيق التَّحول إلى مجتمع تعلُّم مهني( 2)جدول 

 االنحراف المعياري متوسط العبارة العبارات

 :تُطبق أساليب تتميز بأنها: تحديات تتعلق بأساليب التَّقييم: سادساً 

 10131 2901 .نوعة باختالف متطلَّبات المقررم .31

 10120 2963 .تحفز مبدأ إدارة التَّعلُّم ذاتياً  .30

 10122 2963 .تسمح للمتعلم بتحسين مستوى أدائه .36

 10140 2959 .تحقق عدالة التَّقييم .33

 00115 2949 .تسمح بمشاركة المتعلم في اختيارها .35

قة بالتحديات في أساليب التَّقييم عبارات متعل 5أن ( 2)ويظهر من الجدول رقم        

؛ حيث يظهر أن الطلبة يعتقدون بمناسبتها لهم من (كبيرة)وقعت ضمن نطاق االستجابة 

حيث التَّنوع، وتحفيزها لمبدأ إدارة التعلم ذاتياً، وأن األساليب المستخدمة تسمح بفرص 
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 أشوينما نوه إليه وهذه النتيجة تتفق مع . لتحسين األداء، مع مراعاتها لمبدأ العدالة

 فهم على المتعلمين يساعد الذي هو الفاعل أن التَّقييم( 6106)وبرهم  والبشير (6111)

 بالتَّنوع، يتميز والذي  دراستهم؛ أثناء المضافة القيمة لهم ويوضح إمكاناتهم،

( قليلة)إال أن عبارة واحدة فقط وقعت ضمن نطاق االستجابة  .واألصالة واالستمرارية،

؛ وقد يرجع ذلك إلى أن فكرة "تسمح بمشاركة المتعلم في اختيارها"أنها : هاونصُّ 

مشاركة المتعلم في اختيار أسلوب التَّقييم تشير إلى استخدام أساليب التَّقييم الواقعي 

واألصيل وهي إحدى االتجاهات الحديثة في التَّقييم، كما يُعتَبر من التَّحوالت الجارية في 

؛ ولكنها في الوقت ذاته ال تجد ترحيباً، وقبوالً بين التَّربويين وأعضاء المجال التَّربوي

التي ( 6106)وهو ما أكدت عليه دراسة البشير وبرهم . هيئة التَّدريس في الجامعات

. أشارت إلى أن عملية تقييم المتعلمين ما زالت تعتمد وبشدة على االختبارات التَّقليدية

أن تطبيق ( 6102)والعنزي ( 6102)عدوان وقطاوي كما أنها تتفق مع ما ذكره ال

الوقت : أساليب التَّقييم األصيل في بيئة التعليم الجامعي يواجه عدداً من المعوقات منها

والجهد المبذولين؛ وضعف إمكانات بيئة التَّعلُّم، ويوازيها قلة خبرة المعلمين في تطبيقها 

تَّدريسية، والتي يقابلها كثرة أعداد الطَّلبة في لتقييم أداء الطَّلبة، مع ارتفاع األنصبة ال

الفصول التَّدريسية؛ وبالتاَّلي تُعتّبر مشاركة المتعلمين في اختيار أساليب تقييمهم تكاد 

 .تكون منعدمة في ضوء استجاباتهم

أبرز التَّحديات المتعلقة بالمناخ المؤسَّسي العام والتي تعيق التَّحول إلى ( 9)جدول 

 لُّم مهنيمجتمع تع
 االنحراف المعياري متوسط العبارة العبارات

 :تعمل البيئة الجامعية على: تحديات تتعلق بالمناخ المؤسَّسي العام: سابعاً 

 10152 2902 .غرس روح التَّعاون والمشاركة .34

 10175 2952 .بث ثقافة الجودة والتحفيز على العمل .32

 10122 2953 .تقديم التسهيالت الالزمة للتَّعلُّم .37

 00113 2941 .اتخاذ القرارات لمعالجة المشكالت .32

 00102 2939 .تيسير بيئة العمل اإلبداعي واالبتكاري .31

 00143 2937 .المراقبة المستمرة ألداء المنسوبين في المؤسسة .51

أما فيما يخّص نتائج التحديات المتعلقة بالمناخ المؤسَّسي العام، فيظهر من الجدول       

فمناخ التعليم الجامعي كما (. كبيرة)ات وقعت ضمن نطاق االستجابة عبار 3أن ( 1)رقم 

يراه الطلبة يساعد على غرس روح التَّعاون والمشاركة، وبّث ثقافة الجودة والتَّحفيز 

كل تلك الخصائص والمقومات التي نالت . على العمل، مع وجود تسهيالت جيدة إلنجازه

جداً لتحول بيئة التَّعليم الجامعي في جامعة درجة تحقق كبيرة، تجعل النَّتيجة مشجعة 

( Schmoker, 2005)طيبة إلى مجتمع تعلُّم مهني، وهذا يتفق مع ما ذكره سكموكر 
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من أن أبرز متطلَّبات بناء مجتمع تعلُّم مهني هي حدوث تعلُّم، وتوافر متطلَّبات تحقيق 

 .مهنية متاحة وغيرهاالتَّعلُّم من وجود مصادر للتَّعلُّم، ووقت مخصص، وإمكانات 

كما جاءت العبارات الثالثة األخرى في الجدول أعاله ضمن درجة االستجابة 

؛ إذ تشير إلى أن البيئة الجامعية ال تعمل بصورة مرضية على تيسير بيئة العمل (قليلة)

اإلبداعي واالبتكاري، وال أيضاً فيما يخص اتخاذ القرارات لمعالجة المشكالت، أو 

وتُعزى هذه النَّتيجة إلى أن الطَّلبة . المنسوبين في المؤسسة بصورة مستمرة مراقبة أداء

عادة ما يتذمرون من عدم حّل مشكالتهم بالسُّرعة التي يتوقعونها، وأن قنوات التَّواصل 

مع الطَّالب داخل بيئة التَّعليم الجامعي ال تستخدم وسائل التَّواصل االجتماعي السَّريعة، 

ات التَّواصل اإللكترونية مفّعلة من خالل موقع الجامعة الرسمي، وهذا بل إن معظم قنو

 النتيجة هذه ويؤيد. يؤدي إلى بطء اإلجراءات، وبالتَّالي إيجاد الحلول، واتخاذ القرارات

 Ask)عندما أطلقوا خدمة تطبيق ( et al., 2015 Curwood) دراسة إليه توصلت ما

Charlie )لُّم المهني أكدوا حاجتهم لخدمات من هذا النوع حيث أن أفراد مجتمع التَّع

كما قد تُعزى هذه النتيجة إلى .  تتميَّز بالسرعة في توفير المعلومات، وتيسير التَّواصل

أن ما يقدمه المسئول من منسوبي الجامعة من خدمات للطَّلبة ال يتم تحت أي نوع من 

ويضاف إليها أنه رغم كثافة . تَّعليميةالمراقبة التي تغرس الثّقة لدى الطَّالب في بيئته ال

األنشطة، والنَّوادي، والخدمات الطُّالبية المساندة التي تقدمها بيئة التَّعليم الجامعي، يبدو 

أنها لم تصل لمرحلة اإلشباع بالنّسبة لمتطلَّبات الطَّلبة فيما يخّص تشجيع اإلبداع، 

 التي التَّحديات أبرز من أن (053 ،6100 الحريري،)وهذا يتفق مع ما ذكره . واالبتكار

 مكونات بعضٍ  في خلل وجود هو مهني تعلُّم مجتمع إلى الجامعي التَّعليم بيئة تحول تُعيق

 سليمان عليه علق ما مع تتفق أنها كما .المتعلمين الحتياجات تلبيتها وعدم  التَّعليمية البيئة

 من  أساسية ألنشطة ممارستها ستلزمي الجامعات داخل التَّعلُّم مجتمعات تكوين أن (6101)

  .والتَّعلُّم التَّعليم مجال في للتجديد مصدراً  يجعلها مما واإلبداع االبتكار طرق تيسير أبرزها

أنه لم تقع أي عبارة ضمن متوسط ( 01-5)وخالصة القول، وكما تُظهر نتائج الجداول 

كاديمية الرئيسة للبيئة في جميع عبارات المكونات األ( درجة قليلة جداً )االستجابة 

وهذه النَّتيجة تجعل فكرة التَّحول إلى مجتمع تعلُّم مهني قابلة للتَّطبيق كون . التَّعليمية

معظم متطلَّبات ومقومات هذا النَّوع من مجتمعات التَّعلُّم متوفرة وبصورة جيدة في 

 .مكونات البيئة التَّعليمية

يمية في جامعة طيبة ال تمثّل تحدياً كبيراً كما يمكن الخلوص إلى أن البيئة التَّعل

يقف حائالً دون تحولها إلى مجتمع تعلُّم مهني؛ إال أنه ينبغي التَّركيز على التَّعلُّم الذي 

يُعتَبر مرتكز، ومحور مجتمعات التَّعلُّم المهنية، وكذلك أساليب التَّقييم، والمناخ المؤسَّسي 

كما أن النَّتائج تبيّن مدى استعداد . مل الجماعي أيضاً العام الذي البد أن تحكمه ثقافة الع

البيئة التَّعليمية في جامعة طيبة لتخطو خطوة متقدمة في مجال التَّعلُّم وتُكّون مجتمع تعلُّم 

مهني يسوده التَّشارك والتَّعاون بين كافة منسوبيه آخذاً في اعتباره تحقيق مبادئه، 
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وخالصة نتائج السؤال األول . حفاظ على عوامل نجاحهومتطلَّبات إنشائه وإدارته، مع ال

، ( Morrissey, 2000) وموريسي  (Hord, 1997)تتفق مع ما ذكره كلٌّ من هورد

، وأبو (6101)، ودوفور وآخرون (6112)، وحيدر ومحمد (6110)ودوفور وإيكر 

العام  ، ووثيقة مشروع الملك عبد هللا بن عبد العزيز لتطوير التَّعليم(6100)زيد 

أن أبرز ما يميّز مجتمعات التَّعلُّم ( 6102)، المهدي، والرواحية، والحارثي (6104)

 والمقررات المناهج وتصميم التَّعليم، عملية عن بدالً  التَّعلُّم المهني هو التَّركيز على عملية

 يسعى قائد لىإ متلقٍ  من المتعلم دور تغيير مع والتَّفاعل، التَّشاركية تُعّزز بصورة الّدراسية

 تهدف متنوعة تقييم أساليب استخدام إلى إضافة المطلوب، التَّغيير إلدارة قدراته الستغالل

 المبادرة، تعزيز على التركيز مع مستمرة، بصورة المتعلم أداء وتطوير تحسين إلى

كما أنها تتفق مع نتائج دراسة . واالستخدام األمثل للتقنية واإلبداع، واالبتكار،

(Peppers, 2014 ) التي توصلت إلى أن تصورات عينة الدراسة كانت إيجابية نحو

مجتمعات التَّعلُّم المهنية، ووصفوها بالبيئة الناجحة نظراً لما تسمح به من تعاون، 

وتشارك، وتخطيط، وقيادة فاعلة، مما يجعلها بيئة حيوية وفعالة؛ وكذلك دراسة 

(Zhang & Pang, 2016 ) يرونه مميزاً لمجتمعات التَّعلُّم التي وصفت أبرز ما

 . المهنية هو تركيزها على التَّعلُّم التَّعاوني، والكفاءة المهنية، والقيادة الميسرة

أن مؤشرات  (6106) ناصف دراسة إليه توصلت ما مع تتفق ال النتيجة هذه أن إال 

أن خطط التوجه نحو مجتمع التَّعلُّم المهني في مصر كانت ضعيفة جداً مما يؤكد 

باإلضافة إلى . اإلصالح التَّربوي لم تنجح إلى اآلن في تكوين هذا النوع من المجتمعات

التي أشارت إلى أنه ( Wilson, 2016)عد اتفاق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة 

مازالت هناك عوامل تعيق االنخراط في مجتمعات التَّعلُّم المهنية مثل االفتقار إلى القيادة 

 .شتركة، وضعف المشاركة الفعالةالم

 :نتائج السؤال الثاني ومناقشتها: ثانياا 

ال توجد فروق ذات داللة : "ولإلجابة عن سؤال الّدراسة الثاني، ِصيغ الفرض األول

بين متوسطات استجابات أفراد العينة نحو أبرز التَّحديات ( 1014)إحصائية عند مستوى 

تَّعليم الجامعي إلى مجتمع تعلُّم مهني باعتبار متغير التي تقف حائالً دون تحول بيئة ال

للعينات المستقلّة ( ت) والختبار صحة هذا الفرض استُخدم اختبار". الجنس

Independent Sample T Test  لحساب الفروق بين عينة الّدراسة باعتبار متغير

 . الجنس
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وسطات درجات الطُّالب متاختبار ت للعينات المستقلة لحساب الفروق بين ( 17)جدول 

 والطَّالبات في أبرز تحديات التَّحول إلى مجتمع تعلُّم مهني باعتبار متغير الجنس
عناصر العملية 

 التَّعليمية
 الجنس

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
(ت)قيمة   مستوى الدَّاللة 

 التَّعلُّم
 1929 33990 ذكر

-79926  79355 
 1993 33900 أنثى

علمالمت  
 2915 33946 ذكر

29104 79737 
 1999 33995 أنثى

 المعلم
 1992 34916 ذكر

-19153  79249 
 2970 33997 أنثى

 المحتوى
 2979 34913 ذكر

-79076  79421 
 2979 33990 أنثى

 طرق التَّدريس
 2942 33927 ذكر

79751 79959 
 2944 33919 أنثى

 أساليب التَّقييم
 1990 22977 ذكر

-79641  79522 
 2974 20925 أنثى

المناخ المؤسَّسي 

 العام

 2944 32999 ذكر
79419 79605 

 2935 33917 أنثى
                  

      (1014)دالة عند مستوى  

على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات ( 01)دلَّت نتائج الجدول       

البات فيما يخّص أبرز التَّحديات التي تقف حائالً دون تحول بيئة استجابات الطُّالب والطَّ 

: التَّعليم الجامعي إلى مجتمع تعلُّم مهني في المكونات األكاديمية الرئيسة للبيئة التَّعليمية

. التَّعلُّم، والمعلم، والمحتوى، وطرق التَّدريس، وأساليب التَّقييم، والمناخ المؤسَّسي العام

النَّتيجة إلى تقارب وجهات النَّظر بين الطُّالب والطَّالبات فيما يخّص  وقد ترجع هذه

كما قد يرجع السَّبب وراء . درجة تحقق متطلَّبات نجاح البيئة التَّعليمية في جامعة طيبة

هذه النَّتيجة هو رضا الطُّالب والطَّالبات عامة عن مكونات البيئة التَّعليمية على وجه 

أنه لم تقع أي عبارة ضمن متوسط ( 01-5)لعودة إلى نتائج الجداول العموم، إذا إنه با

، وهو ما يؤكد جودة المكونات األكاديمية الرئيسة للبيئة (درجة قليلة جداً )االستجابة 

ويُعتَبر هذا مؤشراً لتوفر أبرز متطلَّبات تحول البيئة التَّعليمية . التَّعليمية في جامعة طيبة

 . تعلُّم مهنيبجامعة طيبة إلى مجتمع 

كما جاءت نتائج الجدول أعاله مؤكدة وجود فروٍق ذات داللة إحصائية بين 

( ت)، حيث بلغت قيمة "بالمتعلم"متوسطات استجابات الطُّالب والطَّالبات فيما يتعلق 

( 33014)لصالح الطَّالبات بمتوسط ( 10131)وهي دالة عند مستوى ( 60075)

أن تُعزى هذه النَّتيجة إلى أن الطَّالبات يحظين بتنوع ويمكن (. 0011)وانحراف معياري 

الخبرات التَّعليمية والتَّعلُّمية نظراً لتدريسهّن من قبل عضوات هيئة التَّدريس وأعضاء 



 حياة رشيد حمزة العمري /د
 

 

66 

هيئة التَّدريس من خالل الدَّائرة التّلفزيونية المغلقة، وهذا بالتَّالي يجعلهّن أكثر تنوعاً في 

كما أن طبيعة إقبال الطَّالبات على التَّعلُّم عادة يتميَّز . ةالخبرات والممارسات العملي

بالدَّافعية، والرغبة في التَّعلُّم، والقدرة على المناقشة، والحوار، والتَّفكير الحّر، وكذلك 

وعليه، قد يفوق تقديرهّن للمقومات المطلوبة في . االتجاه نحو التَّعلُّم ذاتياً بشكٍل متميّز

 أن ضرورة في )Pirtle, 2014(وتتفق هذه النتيجة مع ما ذكره . لطُّالبالمتعلم تقدير ا

 تقدمه مراقبة على والقدرة الدَّافعية، والرغبة في التَّعلُّم،و والنَّشاط، بالفاعلية، المتعلم يتسم

فري جزئياً، حيث توجد فروق دالة  .تعلُّمه أهداف تحقيق نحو وعليه، يقبل الفرض الصَّ

 .ٍن واحد للبيئة التَّعليمية وهو المتعلم لصالح الطَّالباتإحصائياً في ُمكوّ 

 :نتائج السؤال الثالث ومناقشتها: ثالثاا 

ال توجد : "ولإلجابة عن سؤال الّدراسة الثالث، ِصيغ الفرض الثاني للّدراسة

بين متوسطات استجابات أفراد العينة ( 1014)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

حديات التي تقف حائالً دون تحول بيئة التَّعليم الجامعي إلى مجتمع تعلُّم نحو أبرز التَّ 

ص ( ت) والختبار صحة هذا الفرض استُخدم اختبار". مهني باعتبار متغير التَّخصُّ

لحساب الفروق بين عينة الّدراسة  Independent Sample T Testللعينات المستقلّة 

ص   (. ة وعلميةكليات نظري)باعتبار متغير التَّخصُّ

متوسطات درجات الطُّالب  اختبار ت للعينات المستقلة لحساب الفروق بين( 11)جدول 

ص  والطَّالبات في أبرز تحديات التَّحول إلى مجتمع تعلُّم مهني باعتبار متغير التَّخصُّ
عناصر العملية 

 التَّعليمية
 التَّخصُّص

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 توى الدَّاللةمس (ت)قيمة 

 التَّعلُّم
 1920 34976 نظري

39696 7977 
 1995 33944 علمي

 المتعلم
 2976 34913 نظري

29156 79732 
 1996 33963 علمي

 المعلم
 1999 34913 نظري

29440 79715 
 2979 33960 علمي

 المحتوى
 2974 34915 نظري

19926 79742 
 2916 33900 علمي

دريسطرق التَّ   
 2942 33944 نظري

29024 79776 
 2944 32924 علمي

 أساليب التَّقييم
 2971 22976 نظري

29416 79716 
 2973 20962 علمي

 المناخ المؤسَّسي العام
 2930 32929 نظري

29467 79714 
 2933 32900 علمي

   (1014)دالة عند مستوى  
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جود فروٍق ذات داللة إحصائية بين متوسطات مؤكدة و( 00)جاءت نتائج الجدول رقم 

استجابات أفراد العينة في جميع المكونات األكاديمية الرئيسة للبيئة التَّعليمية، حيث بلغت 

لصالح الكليات النَّظرية ( 1011)للتَّعلُّم وهي دالة عند مستوى ( 30212( )ت)قيمة 

فيما ( 60042( )ت) كما بلغت قيمة(. 0027)وانحراف معياري ( 35012)بمتوسط 

لصالح الكليات النَّظرية بمتوسط ( 10136)يخّص المتعلم وهي دالة عند مستوى 

وأكدت النَّتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية (. 6012)وانحراف معياري ( 35003)

( 60557( )ت)بين متوسطات استجابات أفراد العينة فيما يخّص المعلم حيث بلغت قيمة 

وانحراف ( 35003)لصالح الكليات النَّظرية بمتوسط ( 10104)توى وهي دالة عند مس

فيما يتعلق بالمحتوى وهي دالة عند ( 00122( )ت)كما بلغت قيمة (. 0011)معياري 

وانحراف معياري ( 35004)لصالح الكليات النَّظرية بمتوسط ( 10152)مستوى 

إحصائية بين  ودلت نتائج الجدول أعاله على وجود فروق ذات داللة(. 6015)

( 60725( )ت)متوسطات استجابات أفراد العينة في طرق التَّدريس حيث بلغت قيمة 

وانحراف ( 33055)لصالح الكليات النَّظرية بمتوسط ( 10112)وهي دالة عند مستوى 

في أساليب التَّقييم وهي دالة عند مستوى ( 60502( )ت)وبلغت قيمة (. 6056)معياري 

 (. 6010)وانحراف معياري ( 62012)ات النَّظرية بمتوسط لصالح الكلي( 10102)

ويمكن أن يكون السَّبب وراء هذه النَّتيجة هو رضا طلبة جامعة طيبة من الكليات 

التَّعلُّم، والمتعلم، والمعلم، : النَّظرية عن المكونات األكاديمية الرئيسة للبيئة التَّعليمية

قييم، وهذا الرضا ناتج عن توفر متطلَّبات والمحتوى، وطرق التَّدريس، وأساليب التَّ 

صات النَّظرية التي عادة ما تكون متواضعة جداً وال  إكمال، ونجاح الطَّلبة في التَّخصُّ

تخرج عن توفير فصول دراسية مجهزة، ومصادر التَّعلُّم األساسية، والخدمات الطُّالبية 

صات العلمية ا لتي يقل مستوى رضاهم نظراً لتعدد المساندة، مقارنة بمتطلَّبات التَّخصُّ

وتنوع احتياجاتهم من معامل، وأجهزة، وأعضاء هيئة تدريس ذوي كفاءة عالية، 

يضاف إلى ذلك . وتسهيالت للزيارات الميدانية الدَّائمة لمؤسسات المجتمع المختلفة

الذي  إمكانية تنوع استراتيجيات طرق التَّدريس وأساليب التَّقييم التي تتفق مع المحتوى

صات  صات النَّظرية مقارنة بالتَّخصُّ عادة يتسم بالسهولة والثَّبات النّسبي في التَّخصُّ

العلمية التي تخضع للتَّغيير، والتَّجديد والتَّطوير الدَّائم بسبب المستحدثات العلمية التي 

ريسية، تتسم بالتَّغير المستمر، وبالتَّالي تقّل فرص تنوع استخدام استراتيجيات، وطرق تد

كما دلت نتائج الجدول أعاله على . وأساليب تقييمية تتفق مع ديناميكية المحتوى العلمي

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد العينة في المناخ 

( 10105)وهي دالة عند مستوى ( 60521( )ت)المؤسَّسي العام حيث بلغت قيمة 

 (. 6033)وانحراف معياري ( 36077)ط لصالح الكليات العلمية بمتوس

صات العلمية عن  وبالنَّظر للنَّتيجة أعاله، فيمكن أن يرجع السَّبب وراء رضا طلبة التَّخصُّ

المناخ المؤسَّسي العام في الجامعة هو تقدير إدارة الجامعة لتعدد، وتنوع احتياجات 
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صات العلمية، ورغم كل الصعوبات التي تواجه هذه ال صات فيما يخّص التَّخصُّ تَّخصُّ

مكونات البيئة التَّعليمية األخرى، إال أن الجامعة تبذل قصارى جهدها في توفير كافة 

صات العلمية مثل تقديم التَّسهيالت  االحتياجات التي يمكن أن تدعم تعلُّم طلبة التَّخصُّ

أثناء الّدراسة،  الالزمة للتَّعلُّم من خالل المعامل واألجهزة والعيادات لممارسة التَّدريب

كما أن البيئة التَّعليمية في الجامعة تعمل على غرس روح التَّعاون والمشاركة لدى طلبة 

صات العلمية من خالل السماح لهم بالتَّعاون مع مؤسسات المجتمع المختلفة لنشر  التَّخصُّ

الوعي الّصحي، والبيئي، ونشر المستحدثات الجديدة في مجال التقنية واالتصال، 

وبالتَّالي يجد الطَّلبة أنفسهم داخل بيئة محفزة على العمل اإلبداعي واالبتكاري، وتزيد من 

فرص اكتسابهم للخبرات التَّعلُّمية من خالل الممارسة والعمل وهذا يتفق مع ما ذكره 

كما أن . التَّعلُّم حدوث على يساعد ما لكلّ  التَّعلُّم بيئة استيفاء أهمية من (6100)الحريري 

، والمهدي، والرواحية، والحارثي (6100)هذه النتيجة مع نتائج دراسة أبو زيد 

( Zhang & Pang, 2016)ودراسة ( Peppers, 2015)، وكذلك دراسة (6102)

التي توصلت إلى أن تصورات إيجابية نحو مجتمعات التَّعلُّم المهنية، ألنها تسمح 

عالة؛ وتركز على الكفاءة المهنية، والقيادة بالتعاون، والتشارك، مما يجعلها بيئة حيوية وف

 . الفاعلة

صات النَّظرية فُجّل مشاركاتهم تكون داخل الجامعة، وفي    أما بالنسبة للتَّخصُّ

صورة عروض، وندوات، ومحاضرات ال تؤدي إلى تنوع الخبرات، والممارسات 

صات العلمية ل عليه طلبة التَّخصُّ فيما يخصُّ –هذه النتيجة و. العملية للتَّعلُّم كما يتحصَّ

 ودراسة  (6106) ناصف دراسة إليه توصلت ما مع تتفق-التخصصات النظرية

(Wilson, 2016 ) أن مؤشرات التوجه نحو مجتمع التَّعلُّم المهني لم تنجح إلى اآلن إذ

 .مازالت هناك عوامل تعيق االنخراط والمشاركة الفعالة في مجتمعات التَّعلُّم المهنية

فري، حيث توجد فروق دالة إحصائياً في جميع مكونات بيئة  وعليه، يرفض الفرض الصَّ

ص   (.كليات علمية، وكليات نظرية)التَّعليم والتَّعلُّم باعتبار متغير التَّخصُّ

 توصيات الّدراسة

بّث ثقافة إنشاء مجتمعات التَّعلُّم المهنية في مؤسسات التَّعليم العالي والتَّركيز على  .0

لُّم التَّشاركي والتَّعاوني والمعتمد على الخبرات هو محور نشاطها، وأبرز أن التَّع

 .أهدافها

نشر ممارسات مجموعات التَّعلُّم النَّاجحة والدُّروس المستفادة بين أعضاء الهيئة  .6

التَّدريسية في الجامعات، وتبادل الخبرات التَّعلُّميّة الفعالة والتي تزيد من فرص 

 .التَّعلُّم
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على نتائج الّدراسة، يظهر جلياً ضرورة االهتمام بتطوير المناهج والخطط بناًء  .3

الّدراسية، وطرق التَّدريس، وأساليب التَّقييم بما يحقق نواتج التَّعلُّم، مع دمج تقنيات 

 .االتصال والمعلومات، وتوظيفها لتحقيق نواتج التَّعلُّم

لى كيفية إتقان إدارة ضرورة تخصيص دورات تدريبية لمنسوبي المؤسسة تهدف إ .5

التَّعاون والتَّشاركية في العمل، كمهارات أساسية يحتاجها أعضاء هيئة التَّدريس 

 .قبل االنخراط في مجتمع التَّعلُّم المهني

اعتماداً على نتائج الّدراسة، تُعتّبر القيادة الواعية والدَّاعمة أمراً ضرورياً لبناء  .4

ي؛ ألنها تعمل على تحديد المسئوليات، وتأمين واستدامة مجتمعات التَّعلُّم المهن

الموارد المادية والبشرية الالزمة للتَّعلُّم، وإيجاد قنوات للتَّواصل الدَّائم والمستمر 

 .على الصعيدين الرأسي واألفقي

يتطلَّب إنجاح مجتمعات التَّعلُّم المهنية في مؤسسات التَّعليم العالي بفاعلية توفير كل  .2

اإلداري، والمالي، والبشري الذي يساعد في تحقيق متطلَّبات تلك  أنواع الدَّعم

 .المجتمعات
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المجلة . اإلنترنت في فهم معلمات العلوم الطبيعية العلم وممارسات تدريسها
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