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 :  امللخص

في               بسلطنة ع مان                                                                       هدفت الدراسة الحالية إلى تطوير أداء م جتمعات التعلم المهنية في المدارس 

نظرية تحليل  كما استخدمت  ،  واتبعت الدراسة المنهج الوصفي،  ضوء خبرة دولة جنوب أفريقيا عمان

في   والمعلومات المضمون  البيانات  جمع  في  الوثائق  إلى  وتوصلت  ،  تحليل    من   مجموعةالدراسة 

إرشادي  :    أهمها  النتائج دليل  إلى  بسلطنة ع مان  المدارس  يتضمن                                             حاجة  المهنية  التعلم                                  لم جتمعات 

والجهات الداعمة ،                         وأدوار الم شاركين فيها،  ومراحل بنائها ،  وسماتها وخصائصها،  وأهميتها،  مفهومها

كما أوصت الدراسة بإنشاء وحدات التنمية المهنية بالمدارس تتولى مسؤولية برامج التدريب بها  ،  لها

               ومنح الم علمين ،  نظيمية ألقسام المواد الدراسية في المدارسوإنشاء هياكل ت،                            تخطيطا  وتنفيذا  وتقويما  

بواجباتهم   القيام  من  يتمكنوا  الصالحيات حتى  من  وابتكار  الوظيفيةمزيد  األوقات ،  بإبداع  وتوفير 

                                                                                المناسبة للمعلمين لالنخراط في برامج ومشروعات وفعاليات م جتمعات التعلم المهنية. 

               سلطنة ع مان.  ، جنوب افريقيا،                         م جتمعات التعلم المهنية: فتاحية الكلمات الم

Abstract:  

The current study aimed to develop the performance of professional 

learning communities in schools in the Sultanate of Oman in light of the 

experience of the State of South Africa. The study used the descriptive 

method, and the theory of content analysis was also used in document 

analysis in collecting data and information. The study reached a set of results, 

the most important of which are that schools in the Sultanate of Oman need 

a guide for professional learning communities that include their concept, 

importance, characteristics, the stages of their building, the roles of their 

participants, and their supporting bodies. The study also recommended 

establishing professional development units in schools to be responsible for 

their training programs in planning, implementing and evaluating, 

establishing organizational structures for school subject departments in 

schools, granting teachers more powers so that they can carry out their job 

duties creatively and innovatively, and providing appropriate times for 
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teachers to engage in programs, projects and events of Professional learning 

community. 

Keywords: professional learning communities, South Africa, Sultanate of 

Oman. 

 :  املنهجي للدراسة اإلطار 

 :  المقدمة

المؤسسي اإلصالح  مداخل  من  م هما   مدخال   المهنية  التعلم  مجتمعات  على                                                                  تعد                الم تمركز 

وتدعيم العمل الجماعي بين المعلمين  ،                                                          المدارس حيث ي مكنها من مواجهة تحدياتها وم شكالتها بفعالية

وتجاوز األفكار التقليدية التي تركز فقط  ،  العلمي                                              للوصول بالطلبة إلى مستويات م تقدمة من اإلنجاز  

والقدرات  والمهارات  التطبيقية  العملية  الم مارسات  على  التركيز  إلى  المعرفة  اكتساب  وهذا  ،                                                                                     على 

والنمو المهني  ،  وتبادل المعارف والخبرات ،  يؤدي إلى إيجاد فرص متنوعة للمعلمين للتعلم التنظيمي 

 .                            والتنمية المهنية الم ستمرة

ففي ،                                                                                  تأسيسا  على ذلك اهتمت كثير من دول العالم ببناء مجتمعات التعلم المهنية في مدارسهاو

أفريقيا م سمى    دولة جنوب  تحت  العشرين  القرن  ثمانينيات  بداية  منذ  المجتمعات  بهذه  االهتمام                                                                          بدأ 

التعاونية   التعلم  قسم  ،  Collaborative Learning Communities                           م جتمعات  من  بدعم  وذلك 

باعتبارها ركيزة رئيسة لتحسين وتطوير  ،  Department of Basic Education لتعليم األساسي ا

المدارس الطلبة في جميع  وتعلم  تعليم  آلية،  عمليات  المجتمعات  هذه  أداء ل  وأصبحت  تحقيق جودة 

وربط  ،  العمليةوإيجاد مجال لمناقشة القضايا  ،  المعلمين من خالل جسر الفجوة بين النظرية والتطبيق

كما أنها توفر مساحات يتبادل فيها المعلمون أفكارهم  ،  الممارسات التعليمية بمحتوى المناهج الدراسية

وتحفيزهم على طرح أفكار وأساليب جديدة  ،                                   باإلضافة إلى م بادراتهم التطويرية،  واالبتكارية  اإلبداعية

ذه المجتمعات يقوم المعلمون أصحاب الخبرات وفي ه،                                               في العمل بدال  من إعادة تدوير أفكارهم القديمة

 Feldman) ,(2020 بتوجيه وإرشاد المعلمين الجدد وتقديم كافة انواع الدعم والتشجيع لهم.

                                     أفريقيدا آليدة مهمدة للوصددددول بدالم علمين                                                   وت عدد مجتمعدات التعلم المهنيدة في مددارس دولدة جنوب 

حيث يكتسددبون من خاللها  ،  التميز في األداء                              المهني الذي ي عبر عن الجودة و  إلى مسددتوى االحتراف

                                                                                     مجموعدة م تكداملدة من المعدارف والخبرات والممدارسددددات واالتجداهدات المهنيدة التي تمكنهم من أداء 
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كمدا يكتسددددبون من خاللهدا مجموعدة من المهدارات التنظيميدة مثدل  ، واجبداتهم الوظيفيدة بكفداءة وفعداليدة

                                  فضددال  عن مهارات االسددتقصدداء والتفسددير  ،  واتخاذ القرارات وصددنع  ،  وتنظيم االجتماعات ، القيادة

والتحليل والنقد مما يقودهم إلى إحداث نقالت نوعية في أنشددطة تدريسدهم  ،  والتأمل الذاتي،  الجماعي

  Zulu&Bertram) ,(2019 المتنوعة داخل وخارج قاعات الدروس.

على عددد من المقومدات تتمثدل  وتعتمدد مجتمعدات التعلم المهنيدة في مددارس دولدة جنوب أفريقيدا  

وتوفير الوقت الالزم للمعلمين  ،                                                               في الرغبة األكيدة من الم علمين لالندماج في أنشددطة هذه الم جتمعات 

والعمدل  ،                                              ووجود عالقدات عمدل إيجدابيدة وثقدة م تبدادلدة بينهم،  لالنخراط في برامجهدا وفعداليتهدا المتنوعدة

فير الموارد المداديدة المختلفدة التي تحتداجهدا هدذه  وتو،  بتداون وتشددددارك من خالل روح الفريق الواحدد 

                                                                   ووجود دعم م بداشددددر من الروابط المهنيدة للمعلمين مثدل الجمعيدات المهنيدة  ،  المجتمعدات في عملهدا

باإلضدافة إلى عقد شدراكات فعالة مع مؤسدسدات المجتمع المحلي وال سديما التي  ،                     واتحادات الم علمين

  omi(Ms ,(2014 تختص بالتدريب والتنمية المهنية.

( إلى أهمية الفكر الجماعي في 2،  2017                                               وفي سددلطنة ع مان أشددارت وزارة التربية والتعليم  

وتدأكيدد مبددأ ،  ودعم مجتمعدات التعلم،  وتخفيف األعبداء،  وإيجداد الحلول للتحدديدات ،  اتخداذ القرارات 

حفزة لتحمل  وإيجاد بيئة م،  المشدددداركة من خالل توظيف المجالل واللجان وفرع العمل المدرسددددية

، وإعدداد برندامج زمني لتنفيدذ مهدامهدا،  المسددددؤوليدة الجمداعيدة بين أعضدددداء تلدك المجدالل واللجدان

وتوفير التسددهيالت المعنوية  ،  واإلشددراف على توزيع األدوار بين أعضددائها بما يحقق التكامل بينهم

إيجاد البدائل المناسددبة للتعامل  ومسدداعدتها على ، وتقييم مدى تحقق أهدافها، والمادية الالزمة لعملها

،  وتعزيز العمل بروح الفريق وإيجاد بيئة اتصددددال فعالة بين أعضددددائها ،  مع التحديات التي تواجهها

  .وتشجيعهم على التطوير واإلبداع وتبادل الخبرات مع المدارس األخرى

 :  مشكلة الدراسة

اجه مجتمعات التعلم المهنية                                                         أشارت بعض الدراسات السابقة إلى وجود كثير من الم شكالت تو

دراسة  نتائج  خلصت  حيث  ع مان  بسلطنة  المدارس  والمشايخي                                               في  المسروري  والمجعلية    دراسة 

المدارس 2020  في  المهنية  التعلم  أبعاد مجتمعات  تطبيق  متطلبات  توافر  في  إلى وجود قصور   )

المدرسة المعلمين في صنع  ضعف إشراك إدارة                                               بمحافظة جنوب الشرقية بسلطنة ع مان يتمثل في

،  وقلة توظيف المعلمين لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحقيق أهداف التعلم المهني،  القرارات 

وضعف توافر درجة عالية من الشفافية واتاحة المعلومات ،  وقلة بناء قاعدة معرفية تربوية مشتركة

  .وتبادلها بين المعلمين
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( إلى وجود قصور في تطبيق مجتمعات التعلم 2018   الصالحية وبنت الهاشموأشارت نتائج  

                                                                                               المهنية بالمدارس في سلطنة ع مان تتمثل في ضعف في تشكيل الفرع التعاونية المتجانسة بين الم علمين  

                                                               وقصور في وضع تصور م شترك من قبل المعلمين األوائل للمعايير التي  ،  والطلبة في جانب التعلم

،                                                                        وقلة وجود برامج تدريبية خاصة بمهارات العمل في م جتمعات التعلم المهنية،  يحققها الطلبةينبغي أن  

                                                                         ووجود قصور من قبل الم علمين في تحليل بيانات الطلبة الكتشاف تحديات التعلم.

( إلى وجود قصدددور في الممارسدددات القيادية الداعمة 2014دراسدددة الرواحية    وبينت نتائج 

                                                                         لمهنية بمدارس التعليم الحكومي في محافظة شددمال الشددرقية بسددلطنة ع مان يتمثل  لمجتمعات التعلم ا

قلدة التعلم المشددددترك بين المشدددداركين في مجتمعدات التعلم وتطبيقهم للمعدارف الجدديددة في حدل    في

وقلة توفر الفرص ،  وقلة اهتمام األعضددداء للتقصدددي والبحث واالسدددتفسدددار الجماعي،           الم شدددكالت 

وقلدة توفر فرص التددريدب ونقدا الخبرات الوظيفيدة  ، التددريل وتقدديم الددعم لهم لمشدددداهددة الزمالء في

وقلدة توفر الفرص لففراد وفرع لعمدل في تطبيق مدا تعلموه  ،  بين أعضددددداء المجتمع المددرسددددي

وقلة تبادل أعضداء المجتمع المدرسدي أعمال الطلبة بصدورة  ،  ومشداركة اآلخرين لنتائج ممارسداتهم

وقلة ،                                                 وقلة توفير الوقت لتسدهيل العمل التعاوني الم شترك،  ر العملية التعليميةمسدتمرة لتحسدين وتطوي

وضددعف  ،  مراعاة الجداول الدراسددية إيجاد فرص للتعلم الجماعي ومشدداركة الممارسددات التعليمية

وقلة توافر التكنولوجية المناسددبة والوسددائل التعليمية ألعضدداء  ، توافر الموارد المادية للتنمية المهنية

 وقلة توافر مرافق جذابة تشجع على اإلبداع واالبتكار، لمجتمع المدرسيا

 :                                                                  وتأسيسا  على ما سبق يمكن أن تتحدد مشكلة الدراسة في األسئلة اآلتية

 ما خبرة دولة جنوب أفريقيا في بناء مجتمعات التعلم المهنية؟  .1

 ؟                                                     واقع مجتمعات التعلم المهنية في المدارس بسلطنة ع مانما  .2

 ؟                                 عات التعلم المهنية بسلطنة ع مانأوجه اإلفادة من خبرة دولة جنوب أفريقيا في بناء مجتمما  .3

 : أهداف الدراسة

 : هدفت هذه الدراسة إلى 

 . التعرف على خبرة دولة جنوب أفريقيا في بناء مجتمعات التعلم المهنية .1

       ع مان التعرف على واقع مجتمعات التعلم المهنية في المدارس بسلطنة  .2
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                                                                                          تحديد أوجه اإلفادة من خبرة دولة جنوب أفريقيا في بناء مجتمعات التعلم المهنية بسلطنة ع مان.  .3

 : أهمية الدراسة

                                                                                         تمثلت أهمية هذه الدراسة في كونها يمكن أن تفيد كافة الم شاركين في مجتمعات التعلم المهنية  

ع مان في سلطنة  دولة  ،                          بالمدارس  خبرة  على  التعرف  التعلم في  مجتمعات  بناء  في  أفريقيا  جنوب 

باإلضافة إلى ،                                                                         ومن ثم االستفادة منها في تطوير بنائها وتطبيقاتها في المدارس بسلطنة ع مان المهنية

                                                                                                    ما يمكن أن تمثله من أهمية للمسئولين في وزارة التربية والتعليم والم ديريات التعليمية التابعة لها من  

  لبشرية والتشريعية حتى يتم تشكيلها وتنميتها وفق أسل علمية سليمة.توفير متطلباتها المادية وا

 :  منهج الدراسة

وتحديد ،  اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي حيث إنه" يقوم بوصف ما هو كائن وتفسيره 

والتعرف على  ،  وتحديد الممارسات الشائعة أو السائدة،  التي توجد بين الوقائع  والعالقات الظروف  

، 2012،                                                                                   الم عتقدات واالتجاهات عند كل من األفراد والجماعات وطرائقها في النمو والتطور". مازن

261  ) 

 :  حدود الدراسة

 :  تمثلت حدود الدراسة في اآلتي 

  .حيث اقتصرت على مجتمعات التعلم المهنية: الحدود الموضوعية .1

                                                     جميع الم شاركين في مجتمعات التعلم المهنية بالمدارس. حيث اقتصرت على: الحدود البشرية .2

  .                                                    حيث اقتصرت على مدارس دولة جنوب أفريقيا وسلطنة ع مان: الحدود المكانية .3

 م. 2021/ 2021                                    حيث أ جريت الدراسة في العام الدراسي : الحدود الزمنية .4

 : مصطلحات الدراسة

 :  تطوير األداء -1

هو "مجموعة من العمليات والمعايير وعدد من الخطوات واالشتراطات التي يؤدي األثر بها 

،  2020،  وتحقيق األهداف بالكفاءة والفعالية وبأقل التكاليف المرغوبة".  آل ناصر          الم همةإلى تنفيذ  

36)   
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 : ةمجتمعات التعلم المهني -2

والدعم         ت عرف اإلعداد  توفر  " مجتمعات  بأنها  أفريقيا  بدولة جنوب  المهنية  التعلم  مجتمعات 

الالزم لمجموعات من معلمي الفصول الدراسية ومديري المدارس ومستشاري المواد للمشاركة بشكل  

 وإعداد األنشطة التي من شأنها دفع تطورهم المهني ". ، جماعي في تحديد مساراتهم التنموية

Department of Basic Education, 2015A)  ) 

                                                                               على ما سبق ت عرف م جتمعات التعلم المهنية بأنها مجموعات عمل تتشكل من الم علمين             وتأسيسا  

              يعملون سويا   و،                                                                           وغيرهم من هيئة العاملين وبدعم من اإلدارة المدرسية في المدارس بسلطنة ع مان

وذلك من خالل  ،  في شكل فرع عمل لتحقيق هدف مشترك وهو تحسين تعلم الطلبة وإنجازهم العلمي

الجديدة  كتهم مشار فيها وتبادل األفكار  والتأمل  المهنية وتجاربهم الشخصية  الخبرات  ومراقبة  ،  في 

وتوظيف البحوث لمواجهة مشكالت وتحديات عمليات  ،  وتقويم الممارسات المهنية لبعضهم البعض 

   .تعليم وتعلم الطلبة

 : الدراسات السابقة

إلى   السابقة  الدراسات  بتقسيم  الباحثان  النحو  قام  على  وذلك  أجنبية  وأخرى  دراسات عربية 

 :  اآلتي 

 : الدراسات العربية:      أول   

إلى أن دور مديري المدارس في بناء مجتمعات    (2019توصلت نتائج دراسة أجرت الجابرية   

بدرجة كبيرة    التعلم الباطنة بسلطنة ع مان جاء  التعليم األساسي في محافظة شمال  بمرحلة                                                                                     المهنية 

التخطيط االستراتيجي  :  جميع محاور الدراسة وهي                                كما جاءت بدرجة كبيرة أيضا  في  ،  بشكل عام

وتوفير  ،  والمشاركة المجتمعية،                             والتنمية المهنية الم ستمرة،  وتشكيل فرع العمل المدرسية،  المدرسي

 الموارد المادية.

الهاشم    وكشفت  وبنت  الصالحية  دراسة  ال2018نتائج  مجتمعات  تطبيق  إمكانية  عن  تعلم ( 

                                                                         التعليم األساسي في محافظة شمال الباطنة بسلطنة ع مان جاء بدرجة عالية بشكل    بمدارسالمهنية  

وهي،  عام الدراسة  أبعاد  في جميع  أيضا   عالية  بدرجة  جاء  األول :                                                      كما  بالمعلم  تتعلق  ،  ممارسات 

 وممارسات تتعلق باإلدارة. ، وممارسات تتعلق بالمعلم
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( أن أبعاد مجتمعات التعلم المهنية والممارسات 2015المهدي وآخرين   وأبرزت نتائج دراسة  

القيادية الداعمة لها تتوافر بدرجة مرتفعة في المدارس الحكومية بجمهورية مصر العربية وسلطنة  

والم شتركة:                                      ع مان بصفة عامة وفي جميع األبعاد وهي  الداعمة  الم شتركة،                             القيادة  والقيم  ،                           والرؤية 

الم شتركة،  التعاوني  تطبيقوالوالتعلم   الشخصية  العالقات  ،                               والممارسات  في  الداعمة  والظروف 

 . والهياكل التنظيمية

أن درجة توافر أبعاد مجتمعات التعلم المهنية بمدارس (  2014نتائج دراسة الرواحية    وبينت 

جاءت  كما  ،                                                           في محافظة شمال الشرقية بسلطنة ع مان جاءت متوسطة بشكل عام  الحكوميالتعليم  

، والرؤية والقيم المشتركة ،  القيادة الداعمة والمشاركة:                                        أيضا  بدرجة متوسطة في جميع األبعاد وهي 

التعاوني والتطبيق  المشتركة،  والتعلم  الشخصية  العالقات  ،  والممارسات  في  الداعمة  والظروف 

 والهياكل. 

 :  الدراسات األجنبية:        ثانيا  

إلى أن مجتمعات التعلم المهنية في مدارس   (Feldman, 2020)توصلت نتائج دراسة فيلدمان  

التعليم األساسي بدولة جنوب أفريقيا ساهمت بدرجة كبيرة في تحسين الممارسات والسلوكيات المهنية  

التعليمية  وتقبلهم،  للمعلمين العملية  في  بكفاءة  التكنولوجيا  وتوظيف  والتطوير  والمشاركة  ،  للتغيير 

واالهتمام بالحوار والنقاش في حل ،  الفعالة بين المعلمين وتبادل الخبرات والممارسات الفعالة بينهم

تكيف والقدرة على ال،  العامة على المصالح الفرديةوتقديم المصلحة  ،  المشكالت والقضايا التعليمية

 واإللمام بالنظريات الحديثة في عمليات تعليم وتعلم الطلبة. ، مع الهياكل التنظيمية المختلفة

إلى أن مجتمعات التعلم   (Zulu&Bertram , 2019)  وأظهرت نتائج دراسة زولو وبيرترمان

االرتقاء                                                                                          المهنية في المدارس الع ليا بمدينة كوزولوناتال في دولة جنوب أفريقيا ساهمت بشكل فعال في

وكذلك التركيز على ،                                                  الم تخصصة لمعلمي الرياضيات بصورة تعاونية جماعية  المعرفيةبالجوانب  

التطبيقية العملية  تدريسهم،  الجوانب  في  الرياضية  الم شكالت  المعلمين من حل  وتقديم  ،                                                       كما مكنت 

لحلها وابتكارية  إبداعية  والتحوال ،  أفكار  التغيرات  لتستوعب  الرياضيات  مناهج  محتوى  وتكييف 

لتناول وطرح القضايا الرياضية،            الم عاصرة باإلضافة إلى االرتقاء ،  والوصول إلى أساليب جديدة 

 بمهاراتهم وقدراتهم في مواجهة صعوبات التعلم لدى الطلبة. 

        الع ليا   م المهنية في المدارس( أن مجتمعات التعل(Snyders, 2017سنايدر    نتائج دراسة  وبينت 

أفريقيا جنوب  دولة  في  تاون  كيب  مدينة  بغرب  المهنية    الخاصة  التنمية  في  فعال  بشكل  ساهمت 
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م شتركة،  للمعلمين تعاونية  ثقافة  بينهم،                                 وأكسبتهم  اإلنسانية  والعالقات  الفعال  التواصل  ،  ودعمت 

،  وتعديل غير اإليجابي ،  يم اإليجابي منهاباإلضافة إلى التفكير والتأمل في الممارسات المهنية وتدع

                                                             والتركيز على الحوارات والم ناقشات في تبادل الرؤى واألفكار حول ،  وتحمل المسؤوليات ونتائجهها

   تحسين وتطوير عمليات تعليم وتعلم الطلبة.

                                    عن وجود دور فعال لم ديري المدارس في (Msomi, 2014) وأسفرت نتائج دراسة مسومي

:  مجتمعات التعلم المهنية في المدارس االبتدائية بمدينة كوزولوناتال في دولة جنوب أفريقيا تمثل في 

وتوفير الوقت الالزم للمعلمين لالندماج في  ،  توفير الدعم المادي أنشطة وفعاليات هذه المجتمعات 

م نتظم بصورة  اجتماعاتها  وعقد  هذه  ،  ة                                     أنشطتها  أهداف  بتحقيق  االلتزام  على  الم علمين                                                 وتشجيع 

،  وتشجيع العمل من خالل الفرع التعاونية ،  في نحسين عمليات تعليم وتعلم الطلبة             والم تمثلة            الم جتمعات  

                                                                                                   واتباع أسلوب القيادة الديمقراطية التي تتيح للمعلمين الم شاركة الفعالة في ص نع القرارات المدرسية.  

ق عرضه من دراسات سابقة وجود اهتمام بمجتمعات التعلم المهنية في المدارس  ويتضح مما سب

ع مان وسلطنة  أفريقيا  جنوب  والتطوير  ،                                  بدولة  التحسين  لعمليات  مدخال   الم جتمعات  هذه  إن                                                        حيث 

  كما ،  وتدعيم التواصل الفعال بينهم،  كما أنها آلية فعالة في التنمية المهنية للمعلمين،  المدرسيوالتغيير  

،  والتفسير الجماعي ،  والبحث واالستقصاء،  والتفكير التأملي،  تكسبهم مهارات الحوارات والمناقشات 

   وصنع واتخاذ القرارات.،              وحل الم شكالت ، وإدارة االجتماعات ،                        فضال  عن مهارات القيادة

 :  خربة دولة جنوب أفريقيا يف بناء جمتمعات التعلم املهنية:  املبحث األول 

اهتمام بمجتمعات التعلم المهنية في دولة جنوب إفريقيا منذ التحاع المعلمين بكليات التربية  يوجد  

                                                                            حيث ينخرط الطلبة الم علمون في أنشطة تعاونية يناقشون فيها كافة قضايا العملية ،  في فترة إعدادهم

الم ستخدمة:  مثل   التعليمية التدريل  لتي تتضمنها والموضوعات والقضايا ا،                                         استراتيجيات وأساليب 

                     والم شكالت التي تواجه ،  الفعالة  وأساليب التقويم،  وتوظيف التكنولوجيا في التعليم،  المناهج الدراسية

 (  (Plessis & Muzaffar, 2010  عمليات تعليم وتعلم الطلبة وأفضل الطرائق لمواجهتها.

  مجتمعات التعلم المهنية                                                                   وتأسيسا  على ما سبق سوف يتم تناول خبرة دولة جنوب أفريقيا في بناء  

 :  اآلتية المحاورمن خالل 

 

 



 

                            تطوير أداء م جتمعات التعلم    || أحمد بن سعيد بن عبدهللا المرزوقي إبراهيم &  حسام الدين السيد محمد  
|| مجلة ابن خلدون للدراسات    أفريقيا                                                       المهنية في المدارس بسلطنة ع مان في ضوء خبرة دولة جنوب  

 . 432  –  390الصفحات  الثاني || العدد الخامس ||  واألبحاث || المجلد 

E-ISSN: 2789-3359 || P-ISSN: 2789-7834 || Arab Impact Factor 2021: 0.5 
 

Hossam El Din Ibrahim & Ahmed bin Saeed Marzouqi || Developing the performance 
of professional learning communities in schools in the Sultanate of Oman in light of 
the experience of South Africa  || Ibn Khaldoun Journal for Studies and Research || 
Volume 2 || Issue 5|| Pages 390 - 432. 

399 
 

 :  مجتمعات التعلم المهنية مفهوم:      أول  

الم حترفين  الم علمين  بأنها مجموعة من  أفريقيا  بدولة جنوب  المهنية  التعلم                                                                                       ت عرف مجتمعات 

األنشطة   نظام من  إطار  في  بناء وتعاوني وتشاركي وحواري  بشكل  معا   وذلك ،  المتنوعة                                                                     يعملون 

 (  (Snyders, 2017بهدف تحسين عمليات تعليم وتعلم الطلبة. 

 :  أهمية مجتمعات التعلم المهنية للمدارس:        ثانيا  

إلى أن مجتمعات    (Msomi, 2014)  و مسومي،  ((Snyders, 2017أشار كل من سنايدر  

 :  تحقق كثير من الفوائد في مدارس دولة جنوب أفريقيا أهمها  المهنيةالتعلم 

 زيادة قدرة المدرسة على تحقيق التحسين المستدام في في عمليات تعليم وتعلم الطلبة.  -

                                                          تلبية االحتياجات المهنية الم تنوعة للمعلمين بصورة م ستمرة. -

                                      تدعيم العالقات اإلنسانية بين الم علمين. -

                                  وتمكينهم من الم شاركة الفعالة في  ،  ن يكون لهم صوت في المدرسةتشجيع المعلمين على أ  -

                                  صنع القرارات الم تعلقة بأعمالهم. 

 تمكين المعلمين من مواكبة التطورات والتغيرات التي تحدث في العملية التعليمية.  -

                                                            التركيز على إنجاز الطلبة والمحاولة الم ستمرة في االرتقاء به. -

 واالبتكار واستخدام أساليب جديدة في العمل.  تشجيع المعلمين على اإلبداع  -

 دعم العالقات بين التخصصات المتنوعة للمعلمين من خالل األنشطة التعاونية والتشاركية.  -

االجتماعات  - قيادة  مثل  المتنوعة  القيادية  المهارات  المعلمين  التغيير  ،  إكساب  وعمليات 

 وإدارة الصراعات.،              وحل الم شكالت ، والتطوير

 : سمات وخصائص مجتمعات التعلم المهنية للمدارس:        ثالثا  

األساسي   التعليم  قسم  بدولة  Department of Basic Education, 2015A   تناول   )

 :  سمات وخصائص مجتمعات التعلم المهنية بالمدارس على النحو اآلتي جنوب أفريقيا
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 Mutual trust and respect: [ الثقة والحترام المتبادلين1]

بين   م تبادلة  ثقة  وجود  أفريقيا  جنوب  دولة  في  المهنية  التعلم  مجتمعات  نجاح  عوامل                                                                                   من 

إن الثقة واالحترام المتبادالن  ،                                                    فضال  عن احترام تنوعهم واختالفاتهم في اآلراء واألفكار،  األعضاء

، ولكن بمجرد وجودها،  لبنائهمافهناك حاجة إلى الكثير من الوقت والجهد  ،  وبسهولة           تلقائي اال يأتيان  

 يمكن أن يحدث التعلم الحقيقي والقوي والفعال. 

 Support challenge and constructive critique: [ دعم التحدي والنقد البناء2] 

مجتمعات التعلم المهنية الفرص لفعضاء للحديث عن التحديات التي تواجههم في    حيث تتيح

حيث يتحدى األعضاء بعضهم البعض باألفكار واألسئلة ،  نقد من اآلخرينوتقبل ال  العملية التعليمية

ومن خالل تحدي وانتقاد ،  إن النقد البناء موضع احترام وتقدير،                                   والتفسيرات والحوارات والم ناقشات 

 يمكن مواءمة األفكار والتعلم بعمق. ، األعضاء بعضهم البعض 

 : التعلم لجميع الطلبة[ وجود رؤية مشتركة والتركيز على 3]

Shared vision and clear focus on ensuring learning for all pupils 

يصبح  ،  فعندما يلتزم المعلمون بهذه الرؤية ،  إن الرؤية المشتركة تحقق تعليم وتعلم عالي الجودة

فعالية أكثر  ومفيد ،  التعلم  وواقعي  ملموس  تعليمي  تركيز  إلى  الرؤية  ترجمة  يدفع ،  ويجب  وهذا 

 المعلمون إلى إعادة النظر في ممارساتهم الحالية وإجراء تغييرات جذرية في أدائهم وأسلوب عملهم. 

 Collaborative & Reflective Inquiry:  [ الستقصاء والستفسار التعاوني والتفكير4]

جع على  وتش،  تتحدى مجتمعات التعلم المهنية الفعالة التوجهات الفردية والشخصية في العمل

، والتوجيه،  والمالحظات ،  والتدريل الجماعي،  فتح الفصول الدراسية من خالل التعلم من األقران

وتساعد هذه  ،                                                                             ومن هنا يصبح تحسين التعلم في مجتمعات التعلم المهنية مسؤولية جماعية م شتركة 

                 وتحسين الم ساءلة ،  وتساهم في بناء التعاون بين األقران،  المسؤولية الجماعية على استدامة االلتزام

،                                                                                كما ي ظهر االستقصاء التأملي أن المعلمين لديهم محادثات شاملة حول تعليمهم وتعلمهم،  وتقليل العزلة

المتبادلة المالحظة  خالل  من  متكرر  بشكل  المعلم  ممارسات  فحص  خالل  الحالة،  ومن  ،  وتحليل 

يكتسب أعضاء مجتمعات التعلم المهنية ،  وتطبيق األفكار والمعلومات الجديدة،  والتخطيط المشترك

                                فهم ا أعمق للعمليات التعليمية. 
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 Inclusive membership & Openness:  [ العضوية الشاملة والمنفتحة5]

ودافعة وجاذبة  محفزة  تعليمية  بيئة  بناء  على  المهنية  التعلم  مجتمعات  داخل  التنوع  ، يساعد 

                              ويجب أال يكون هناك تمييزا  بين ،  حة لفعضاء الجدد ويجب أن تكون مجتمعات التعلم المهنية مفتو

بين  ،  األعضاء متوازن  بتمثيل  تتمتع  المهنية  التعلم  مجتمعات  أن  من  للتأكد  خطوات  اتخاذ  ويتم 

ولكنها تشكل شبكات مع مدارس  ،  األعضاء. كما أن مجتمعات التعلم المهنية الفعالة مجتمعات منعزلة

،  ضاء من مجتمعات التعلم المهنية األخرى دون أن تفقد تركيزهموتدعو خبراء خارجيين أو أع،  أخرى

 ومن ثم يمكن جلب الخبرة ووجهات النظر البديلة إلى مجتمعات التعلم المهنية. 

 Leadership: [ القيادة6]

                                                                                           تعد إدارة المدرسة الداعمة شرط ا رئيسي ا لتكوين مجتمعات التعلم المهنية فعال. يحتاج المدراء  

وتوفير مساحة  ،  م عملي لد مجتمعات التعلم المهنية مثل تكييف الجداول الزمنية للمدرسينإلى تقديم دع 

يجب على قادة المدارس  ،                                                                        لد مجتمعات التعلم المهنية والموارد مثل الورع واللوحات الورقية. ثاني ا

التعليمية من خالل تشجيع وتحفيز المعلمين على المشاركة القيادة  األعمال  ووضع جدول  ،  إعطاء 

تتطلب ،  وتعزيز االستفسار وبناء القدرات. ومع ذلك،  وخلق ثقافة تفضي إلى التعلم التعاوني،  ومراقبته

                                                                                             مجتمعات التعلم المهنية أيض ا قيادة موزعة. هذا يعني أنه ليل هناك عضو واحد فقط هو قائد مجتمعات 

المهنية األعضاء،  التعلم  من  العديد  وإناث ا ،  ولكن  مثل وضع جدول  يتولو،                 ذكور ا  قيادية  ن وظائف 

  ودعم تعلم الزمالء.،  وتنسيق األنشطة الجماعية، وتطوير الموارد ، األعمال

 : [ المسؤولية الجماعية عن تعلم الطلبة7]

Collective responsibility for learners’ learning 

ميع الطلبة وكيفية                                                                       يجتمع أعضاء مجتمعات التعلم المهنية مع ا لبناء فهم جماعي لكيفية تعلم ج

،  والبحث اإلجرائي،  والتدريل الجماعي،  ومن خالل أنشطة مثل دراسة الدرس،  تحسين هذا التعلم

إن تقديم المالحظات حول كيفية  ،  يتعلم المعلمون النظر إلى ما وراء الفصل الدراسي الخاص بهم

وال ،                      يل الخاصة بهم أيض اسيساعد المعلمين على التفكير في طريقة التدر،  تدريل المعلمين اآلخرين

بل ،  تعتمد الطريقة التي يتعلم بها الطلبة على ما يحدث في الفصل الدراسي ألحد المعلمين فحسب 

                                                    يعتمد أيض ا على ما يحدث في السنوات السابقة والالحقة.
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 :  [ تغيير متماسك وسريع الستجابة في الممارسة8]

Coherent, responsive change in practice 

ومن خالل التركيز  ،  من خالل العمل من رؤية مشتركة نحو النتائج المتفق عليها بشكل جماعي

التعليمية والممارسات  والمهام  الطلبة  تفكير  مثل  المعلمين  ممارسة  عناصر  التنمية  ،  على  سيكون 

تغييرات في الممارسة                                                                                المهنية للمعلمين المشاركين في مجتمعات التعلم المهنية أكثر تماسك ا واستجابة لل

المهنية للتنمية  التقليدية  األشكال  التعلم  ،  من  مجتمعات  في  ما  وتعلم شيء  مناقشة  للمعلمين  ويمكن 

ويمكن  ،  وتطبيقه في ممارساتهم والتفكير فيه خالل اجتماعات مجتمعات التعلم المهنية التالي،  المهنية

تغييرات في الممارسة من خالل مراقبة تلك  متابعة مناقشات مجتمعات التعلم المهنية التي تؤدي إلى

 وتعزيز التماسك في التنمية المهنية. ، من خالل مالحظات الدرس وتحليل األخطاء، الممارسة

 Regularity:  النتظام[ 9]

فمن خالل االجتماعات ،  من عوامل نجاح مجتمعات التعلم المهنية اجتماع أعضائها بانتظام

العمق   تحقيق  على يمكن  المستدامة  واآلثار  المعرفة  في  التدريجية  والمكاسب  للمناقشات   الالزم 

ويعتمد ذلك ،  ويصعب تحديد الحد األدنى من تكرار جلسات مجتمعات التعلم المهنية،  التدريل والتعلم

بينها فيما  المتابعة  واتصاالت  المهنية  التعلم  مجتمعات  جلسات  مدة  جلسات ،  على  متابعة  يمكن 

                                            مما يقلل من الحاجة إلى الجلسات وجه ا لوجه. ،  علم المهنية بوسائل االتصال اإللكترونيةمجتمعات الت

 :  [ الستقصاء المنهجي المنظم والدقيق في الممارسة10]

Systematic, rigorous enquiry into practice 

الذي يحدث في  يقوم المعلمون في مجتمعات التعلم المهنية بجمع بيانات حول التدريل والتعلم 

ونتائج التقييمات على مستوى  ، ويمكن أن تتضمن البيانات نتائج التقييم الشخصي، فصولهم الدراسية

وتمكن هذه البيانات من تحليل األخطاء وإجراء المناقشات ،  الدولة مثل المهام والممارسات التعليمية

، أو الحاجة إلى الخبرة ات العملوالصعوبات في التحوالت بين سنو،  حول فعالية األساليب التعليمية

 الخارجية. 

 :                                            أدوار الم شاركين في مجتمعات التعلم المهنية:        رابعا  

( بدولة جنوب  Department of Basic Education, 2015B   حدد قسم التعليم األساسي

 :                                                      أدوار الم شاركين في مجتمعات التعلم المهنية كما يأتي أفريقيا



 

                            تطوير أداء م جتمعات التعلم    || أحمد بن سعيد بن عبدهللا المرزوقي إبراهيم &  حسام الدين السيد محمد  
|| مجلة ابن خلدون للدراسات    أفريقيا                                                       المهنية في المدارس بسلطنة ع مان في ضوء خبرة دولة جنوب  

 . 432  –  390الصفحات  الثاني || العدد الخامس ||  واألبحاث || المجلد 

E-ISSN: 2789-3359 || P-ISSN: 2789-7834 || Arab Impact Factor 2021: 0.5 
 

Hossam El Din Ibrahim & Ahmed bin Saeed Marzouqi || Developing the performance 
of professional learning communities in schools in the Sultanate of Oman in light of 
the experience of South Africa  || Ibn Khaldoun Journal for Studies and Research || 
Volume 2 || Issue 5|| Pages 390 - 432. 

403 
 

 The Role of the Teacher: [ المعلم1]

                                                                                       يكون متحمس ا لالنخراط بنشاط في مجتمعات التعلم المهنية كوسيلة لدعم احترافه المهني وتحسين  -

 نتائج التعلم. 

                                                 يكون منفتح ا للمساهمات والم شاركات وكذلك للتعلم. -

 اعتبار المشاركة الفعالة في مجتمعات التعلم المهنية جزء ال يتجزأ من ممارسة التدريل. -

المهنيةتولي   - التعلم  مجتمعات  في  قيادية  الميسر،  أدوار  وتحديد ،  مثل  األعمال  جدول  ووضع 

 النتائج. 

 The Role of the School Management Team:  [ فريق إدارة المدرسة2]

وتوفير الظروف التي يمكن أن تزدهر ،  تحفيز المعلمين على االنخراط في مجتمعات التعلم المهنية -

                                                    وأن دور المدير ليل رئاسة كل اجتماع لهذه الم جتمعات.، المجتمعات فيها هذه 

،                                    وإخبار المعلمين حول هذه الم جتمعات ،  توجيه عملية بناء مجتمعات التعلم المهنية في المدرسة -

 وتحديد األشخاص المستعدين لتولي أدوار قيادية. ،  وتنسيق صياغة النتائج والمخرجات المتوقعة

 The Role of the Facilitator:           [ الم يسر3]

                                                                                               يكون قادر ا على التحفيز وبناء الثقة وفهم ديناميكيات المجموعة وتسهيل المناقشة وحماية النتائج.   -

وتدعيم المعلمين من خالل تحديد الفجوات في ،                                              الم شاركة في مناقشات مجتمعات التعلم المهنية -

 األخرى.ويعمل كجسر إلى مجتمعات التعلم المهنية ، فهمهم

ويوجه عملية  ،                                                                            يوفر محتوى العمل واالجتماعات والم ناقشات والحوارات لمجتمعات التعلم المهنية -

 ويساهم في عملية بناء المجتمع. ، االستفسار

والتدخل عندما يكون هناك انحرافات أو تشتتات عن األهداف ،  دعم المناقشات والحوارات البناءة -

 الموضوعة. 
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المباد  - المزيد من  التعلم اتخاذ  الجدد في مجتمعات  العديد من األعضاء  هناك  يكون  رات عندما 

                                              المهنية وذلك لدمجهم في أنشطة هذه الم جتمعات. 

 يتأكد من أن جميع وجهات النظر يتم تقييمها وأن منظور القائد أو الميسر ال يحظى باألولوية.  -

 واالبتكارية في العمل. وإثارة األفكار اإلبداعية  ، يدعم التساؤل عن كيفية إنجاز األشياء -

وذلك عندما ،  والتعرف على المزالق وتقديم مالحظات تصحيحية،  القيام بدور "حارس البوابة"  -

                                                               ال يحرز األعضاء تقدم ا مناسب ا أو يفشلون في تطوير أدائهم المهني.

 The Role of the School: [ المدرسة4] 

 How work is organized:  تنظيم العمل •

لتلبية االحتياجات والمبادرات  - التنظيم  يتم إعادة  من خالل المرونة والتعاون والتعزيز 

           الم شكالت.  ومواجهة

 Professional relations: العالقات المهنية •

 مناقشات حول التحديات المهنية والتعهدات المشتركة. : الزمالة والتعاون  -

 Culture and collective identity: الثقافة والهوية الجماعية •

 التفكير وحل المشكالت.  يرى المعلمون أن وظيفتهم هي وظيفة تتطلب  -

 :  القيادة وطرائق ممارسة السلطة •

Leadership and ways of exercising power 

 والسلطة مشتركة. ، والتعاون، بما في ذلك دور ووظيفة المدير -

 School as a learning organization: المدرسة كمنظمة تعليمية  •

ويعملون على إيجاد حلول للمشكالت ،  يرى المعلمون أنفسهم على أنهم محترفون مهنيون -

التدريل جودة  يكونوا  ،  وتحسين  وأن  الكفاءات  باكتساب  م لزمون  بأنهم                                                     ويشعرون 

 مسؤولين أمام أقرانهم. 
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 : أنشطة مجتمعات التعلم المهنية:        خامسا  

Professional Learning Communities Activities can be done in  

( بدولة جنوب  Department of Basic Education, 2015B    أشار قسم التعليم األساسي

 :  أفريقيا إلى أن وجود مجموعة متنوعة من األنشطة الخاصة بمجتمعات التعلم المهنية تتمثل في اآلتي 

 . ومسارات تنمية األعضاء التدريلوربط هذه النتائج بجودة ، تحليل نتائج المتعلم -

واتخاذ ،  تحليل ما إذا كانت هناك أي اختالفات كبيرة في نتائج التعلم للطلبة من الذكور واإلناث  -

 اإلجراءات المناسبة إذا لزم األمر.

 مناقشة ونقد وتكييف المناهج الدراسية وبيانات سياسة التقييم مع ظروفهم الخاصة.  -

كتب العمل التي وزعت على  :  الدراسية مثل  ام مواد دعم المناهجمناقشة كيفية تفسير واستخد  -

 المعلمين والمدارس.

 جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالتعلم من أجل تحسين جودته. -

 تسجيل ومناقشة تسجيالت الفيديو الخاصة بالممارسة والمواد التعليمية األخرى.  -

 للمساعدة في معالجة هذه الصعوبة. تحديد مجال للتحسين واستخدام الخبرة داخل المجتمعات  -

ومناقشة الدروس بعد ذلك في  ،                                            والمالحظة الم شتركة أثناء تدريل هذه الدروس،  إعداد الدروس -

 االجتماعات. 

                                                         حيث يقوم عديد من المعلمين بإعداد درس ا ويعلمونه ويقيمونه ،  إعداد درس للتدريل الجماعي -

      مع ا.

 مجتمعات التعلم المهنية جزء من البحث التربوي.                           م ناقشة كيف يمكن أن تكون   -

 :  مراحل بناء مجتمعات التعلم المهنية:        سادسا  

( بدولة جنوب  Department of Basic Education, 2015A    حدد قسم التعليم األساسي

 :  بناء مجتمعات التعلم المهنية هيل  أفريقيا خمل مراحل رئيسة
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 Access & Motivation:  [ الوصول والتحفيز1] 

 تسهيل الوصول  -

 كاسحات الجليد. -

 مناقشة القواعد.  -

 Socialization: [ التنشئة التنظيمية2]

                           لكي يتم التعارف الم تبادل. -

 تطوير التفاهم المشترك حول مجتمعات التعلم المهنية.  -

 تطوير الرسالة والرؤية.   -

 Information Exchange: [ تبادل المعلومات3]

 عرض ومناقشة نتائج المهام الفردية. -

 التبادل. -

 موارد التدريل. -

 Knowledge Construction: [ بناء المعرفة4]

 مناقشة األسئلة لالستفسار. -

 تنمية الموارد في فرع العمل الفعالة. -

 دراسة الدرس.  -

 تحليل الخطأ.  -

 Development (Reflection): [ التنمية )التأمل(5]

 استكشاف استخدام المواد والتقنيات الجديدة. -
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 :  مجتمعات التعلم المهنية في دولة جنوب أفريقيا مقومات:        سابعا  

 :  ترتكز مجتمعات التعلم المهنية في دولة جنوب أفريقيا على مجموعة من المقومات أهمها

للمعلمين1] المهنية  المعايير  دولة جنوب  :  [  تم  تعتمد  التي  للمعلمين  المهنية  المعايير  أفريقيا على 

الكومنولث  اتحاد  أفريقيا  ،  Commonwealth  وضعها  جنوب  دول  بعض  يتضمن  والذي 

Southern Africa    وآسياAsia    وجنوب المحيط الهاديSouth Pacific  ،  حيث تعتبر دولة جنوب

الكومنولث  دول  أحد  خمل  ،  أفريقيا  المعايير  هذه  هي وتتضمن   Commonwealth):  مجاالت 

Secretariat, 2014) 

 Professional knowledge:  المعارف المهنية: المجال األول ❖

 :  وتتضمن هذا المجال المعايير اآلتية 

 معرفة وفهم المناهج الدراسية. •

 معرفة محتوى المناهج الدراسية وما تتضمنه من قضايا.  •

                   معرفة الم تعلمين.  •

 والتعلم. معرفة بيئة التعليم  •

 معرفة الخبرات والممارسات التعليمية.  •

 معرفة مهارات التخطيط.  •

معرفة السياسات والتشريعات التربوية والتعليمية التي تضمن حقوع األطفال في تلقي تعليم وتعلم   •

          م تميز.  

 معرفة أساليب التواصل.  •

                                                    معرفة كيفية متابعة وتقييم وتقويم إنجاز الم تعلمين.  •

 تقييم والرقابة والتغذية الراجعة.معرفة جودة نظم ال  •

 معرفة تكنولجيا المعلومات واالتصاالت بما تتضمنه من التقنيات الحديثة.  •
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 Professional skills and practices:  الممارسات والمهارات المهنية: المجال الثاني ❖

 :  وتتضمن هذا المجال المعايير اآلتية 

 التدريل.تطوير استراتيجيات وأساليب  •

 تطبيق نظم جودة التقييم والرقابة والتغذية الراجعة. •

 التأمل والمراجعة الفعالة لممارسات التعليم والتعلم.  •

 سالمة ودعم بيئة التعلم. •

 التعاون والعمل بروح الفريق. •

 التواصل المهني المحترف. •

 :  السمات والقيم واألخالقيات المهنية: المجال الثالث ❖

 Professional ethics, values and attributes 

 :  وتتضمن هذا المجال المعايير اآلتية 

                                   احترام حقوع الم تعلمين وكراماتهم.  •

                                  النموذج والمثل األعلى للم تعلمين.  •

                                               م عاملة أولياء أمور الطلبة بكل احترام وتقدير.  •

                                                       احترام التشريعات والقوانين واللوائح التي ت نظم العمل.  •

 :                                     القيادة المهنية والم جتمع والعالقات: المجال الرابع ❖

 Professional leadership, community and relationships 

 :  وتتضمن هذا المجال المعايير اآلتية 

 دعم وتعزيز جودة التعليم والتعلم.  •

 االلتزام بتحقيق رؤية المدرسة نحو الطلبة والزمالء والمجتمع.  •
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 فة المدرسية. القيام بدور نشط وفعال في تعزيز الثقا •

 الحفاظ على الثقافة الوطنية وتدعيمها.  •

 دعم شراكات المدرسة مع المستفيدين والمجتمع المحلي. •

 إثراء النصح واإلرشاد والتوجيه والتدريب. •

 توظيف المهارات الشخصية لدعم الومالء والمجتمع.  •

 ية والتعليمية.                                                                      توظيف التحليل النقدي ومهارات حل الم شكالت في القضايا والم شكالت التربو  •

 بناء بيئة تعليمية جاذبة وباعثة على التعلم من خالل توظيف التقنيات الحديثة.  •

 Professional learning:  التعلم المهني: المجال الخامس ❖

 :  وتتضمن هذا المجال المعايير اآلتية 

 تحديد االحتياجات المهنية الالزمة للتحسين والتطوير.  •

 برامج التنمية المهنية.                     الم شاركة الفعالة في  •

                                                            دعم النمو المهني الم حترف لتحسين وتطوير الممارسات المهنية.  •

 دمج المهارات الجديدة في عمليات تعليم وتعلم الطلبة.  •

التأمل في قضايا وموضوعات محتوى المناهج الدراسية ويختار أفضل استراتيجيات تدريسها  •

 للطلبة.

 بوجود ارتباط بين تعلم المعلمين وتعلم الطلبة.   االهتراف •

التعليم2]  لمهنة  األخالقي  الميثاق  أفريقيا  :  [  جنوب  في  الم ربين  مجلل   South Africa                                   قام 

Council for Educators  بوضع ميثاع ألخالقيات مهنة التعليم يرتكز على مجموعة من المبادئ

، وإيمانه بحقوع اإلنسان األساسية،  والتزامه بالنظام واالنضباط،  العامة مثل معرفته بمستجدات المهنة

المتعلمين مع  المعلم  الميثاع سلوكيات  تضمن  المعلمين،  والمجتمع،  واآلباء،  كما  ومهنة  ،  وزمالءه 

بالمدرسة،  التدريل العاملين  التعليم،  وهيئة  اآلتي،  ومجلل  النحو   South Africa):  وذلك على 

Council for Educators, 2000)   
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 :  المبادئ العامة وتتضمن اآلتي ❖

 يعترف بالرسالة النبيلة لمهنة التدريل في تعليم وتدريب المتعلمين في جنوب أفريقيا.  -

االتجاه - بأن  الذاتي،  والتفاني،  يعترف  العليا،  واالنضباط  مهنة  ،  والتدريب ،  والمثل  وسلوك 

 التدريل تحدد جودة التعليم في هذا البلد. 

                                                                             يعترف ويدعم وي عزز حقوع اإلنسان األساسية على النحو المنصوص عليه في دستور جنوب   -

 أفريقيا. 

والعمل وفقا ،  المهنيةيعترف ويلتزم بفعل كل ما في وسعه وبذل جل جهده في القيام بواجباته   -

 لقانون ومواثيق مهنة التعليم. 

 العمل بطريقة سليمة ال تسئ إلى سمعة مهنة التعليم.  -

 :  سلوكيات المعلم ❖

التعليمية  والسلطات  والمهنة  والزمالء  والمجتمع  واآلباء  المتعلمين  نحو  سلوكياته  وتتضمن 

 :  وجلل المربين وذلك على النحو اآلتي 

 The Educator and the Learner: ن وتتضمن اآلتيسلوكياته نحو المتعلمي •

والذي يتضمن  ،  يحترم الكرامة والمعتقدات والحقوع الدستورية للمتعلمين وخاصة األطفال -

 الحق في الخصوصية والسرية. 

بالتفرد والتميز واالحتياجات الخاصة والمحددة لكل متعلم - وتوجيه كل اإلمكانات  ،  يعترف 

 لتحقيق ذلك.

                                                                                جاهدا  لتمكين المتعلمين من تنمية مجموعة من القيم تتفق مع الحقوع األساسية الواردة يسعى   -

 في دستور جنوب أفريقيا.

 يمارس السلطة مع الرحمة والعطف والمودة. -

ويمتنع عن أي شكل من أشكال سوء المعاملة الجسدية ،  يتجنب أي شكل من أشكال اإلهانة -

 أو النفسية.
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 غير الالئق مع المتعلمين.   يمتنع عن االتصال الجسدي -

 يعزز المساواة بين الجنسين.  -

 يمتنع عن أي شكل من أشكال التحرش الجنسي مع المتعلمين.  -

 يمتنع عن أي شكل من أشكال العالقة الجنسية مع المتعلمين في أي مدرسة.  -

ويتصرف بطرائق تحظى باحترام  ،  يستخدم اللغة والسلوك المناسب في التفاعل مع المتعلمين -

 قبل المتعلمين.  من

 يتخذ خطوات وإجراءات معقولة ومناسبة لضمان سالمة المتعلم. -

 ال يستغل منصبه بطريقة سيئة لتحقيق مكاسب مالية أو سياسية أو شخصية.  -

 ال يهمل وال يتهاون وال يتراخى في أداء واجباته المهنية.  -

 يعترف بأن المتعلمين شركاء في التعليم.  -

 The Educator and the Parent: ن اآلتيسلوكياته نحو اآلباء وتتضم  •

 ويعزز عالقات مالئمة معهم. ،  يعترف باآلباء كشركاء في التعليم -

ويخبرهم  ،  يفعل ما هو ممكن من الناحية العملية للحفاظ على تواصله مع اآلباء واألمهات  -

 بتقدم أبنائهم في الجانب التعليمي. 

 The Educator and the Community: سلوكياته نحو المجتمع وتتضمن اآلتي •

وبالتالي يقر بأنه سيكون هناك اختالف وتنوع  ،  يعترف بأن المؤسسة التعليمية تخدم المجتمع -

 في العادات والرموز والمعتقدات في المجتمع.

 يتواصل بطريقة ال تظهر عدم احترامه للقيم وعادات وأعراف المجتمع.  -

 The Educator and the Colleagues: سلوكياته نحو زمالئه وتتضمن اآلتي •

 يمتنع عن المساس بمكانة وسلطة زمالئه.  -
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وذلك لضمان حسن  ،  يحترم مختلف المسؤوليات المسندة إلى الزمالء والسلطة التي تنشأ عنها -

 سير العمل في المؤسسة التعليمية. 

 يستخدم اإلجراءات المناسبة لمعالجة قضايا الكفاءة المهنية أو سوء السلوك.  -

 المساواة بين الجنسين ويمتنع عن التحرش الجنسي بزمالئه. يعزز  -

 يستخدم اللغة والسلوك المناسب في التفاعل مع الزمالء. -

ويمتنع عن أي شكل من أشكال سوء المعاملة المادية أو  ،  يتجنب أي شكل من أشكال اإلهانة -

 غير المادية نحو الزمالء. 

 The Educator and the Profession: سلوكياته نحو المهنة وتتضمن اآلتي •

التعاون والدعم من   - يتطلب  المهنية تحدث في سياع  بأن ممارسة واجباته وأدواره  يعترف 

 الزمالء. 

 يتصرف بطريقة تعزز كرامة ومكانة مهنة التعليم وال تمل سمعة المهنة.  -

 والتطورات التربوية. يواكب االتجاهات  -

 يشجع على التطوير المستمر للتعليم كمهنة. -

                                            ويساعد وي دعم األعضاء الجدد في مهنة التدريل.،  يقبل بأن لديه التزام مهني تجاه التعليم -

 :  )أصحاب( العمل وتتضمن اآلتي سلوكياته نحو سلطة •

 The Educator and his Employer 

 يقر بأن سلطة  صاحب( العمل شريك في التعليم.  -

ويقدم أفضل ما ، التشريعات  وينهض في العمل من خالل، يعترف بالمسؤوليات والسلطات  -

 لسلطة  صاحب( العمل. عنده

 يمتنع عن مناقشة القضايا السرية والرسمية مع األشخاص غير المرخص لهم.  -
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 The Educator and the Council: سلوكياته نحو مجلس المربين وتتضمن اآلتي •

 يبذل قصارى جهده ليتوافق هو وزمالءه مع أحكام القانون. -

 أحكام هذا القانون.يتوافق مع  -

 يكشف جميع المعلومات ذات الصلة إلى المجلل.  -

 يخبر المجلل أو السلطات المختصة عن االنتهاكات الخاصة بقانون مهنة التدريل.  -

 يتعاون مع المجلل لتوظيف أفضل قدراته.  -

التسجيل  يقبل ويتوافق مع اإلجراءات والمتطلبات الخاصة بالمجلل بما في ذلك إجراءات    -

 واإلجراءات التأديبية للمجلل ودفع الرسوم اإلجبارية. 

بدأت دولة جنوب أفريقيا في التوجه نحو الالمركزية واإلدارة الذاتية :  [ اإلدارة الذاتية للمدرسة 3]

م صدر قانون التعليم والذي تم فيه منح المدارس 1996وفي عام  ،  م1994واستقاللية المدارس عام  

من   وإصدار كثير  شؤونها  إدارة  في  واسعة  باستقاللية  تحظى  وأصبحت  والصالحيات  السلطات 

 , Setoaba, 2020; Prew& Fellow): وكان من أهم جوانب اإلدارة الذاتية للمدرسة ،  قراراتها

2018; Steyn, 2008)   

 القيام بعمليات الصيانة وتحسين البنية التحتية المدرسية.   •

 إضافية وتحديد موضوعاتها وقضياها وفق أهداف التعليم بجنوب أفريقيا. وضع مناهج تعليمية  •

 والمواد واألجهزة المرتبطة بعمليات تعليم وتعلم الطلبة. ، شراء الكتب الدراسية •

دفع خدمات المدرسة من ماء وكهرباء إلى الجهات المختصة من خالل الموارد المدرسية المالية   •

   الرسمية وغير الرسمية.

 عمليات الصيانة وتحسين البنية التحتية المدرسية. القيام ب •

مثل • جديدة  تنظيمية  هياكل  للمدرسة  :  إيجاد  الحاكمة  ، School Governing Bodiesالهيئة 

المدرسة   إدارة  الذاتية   school management teamوفريق  يتوالن مسؤولية اإلدارة  وهما 

 للمدرسة. 
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المدرسية   • الوظائف  بعض  وسلطات  صالحيات  ورؤساء زيادة  المديرين  مساعدي  مثل 

المهام    deputy principals and departmental headsاألقسام  من  بكثير  القيام  في 

                                              والمسؤوليات لتخفيف األعباء على م ديري المدارس.

المهام والمسؤوليات وحل الم شكالت  • بناء وتشكيل فرع العمل في أداء  في كافة                                                                              االعتماد على 

 . مجاالت العملية التعليمية

تدعيم الشراكات مع أولياء األمور ومؤسسات المجتمع المحلي من خالل مشاركاتهم الفعالة في  •

 وفرع إدارة المدارس.، عضوية الهيئات الحاكمة للمدارس

وتم إلغاء الرسوم الدراسية من على جميع  ،  م تم إقرار مجانية التعليم بشكل كامل2000في عام   •

كما دعمت استقاللية  ،  ل التعليم من خالل الميزانيات المدرسيةوتولت الدولة مسؤولية تموي،  الطلبة

المدارس وإدارتها الذاتية في توفير ما تحتاجه من موارد مادية من خالل الشراكات الفعالة مع 

                         مؤسسات الم جتمع المحلي. 

ادة  القي:                                                                                   تدعيم قيادة م ديري المدارس من خالل اتباع أساليب القيادة الديمقراطية التشاركية مثل •

، distributed leadershipوالقيادة الموزعة  ،  transformational leadershipالتحويلية  

التعليمية تتيح    transparencyوالشفافية  ،  instructional leadership  والقيادة  والتي 

 والتشارك في تحمل المسؤوليات.  ،                                     الم شاركة في ص نع القرارات المدرسية

الم   • المهنية  التنمية  المدرسة                           تدعيم  على  التنمية  ،  تمركزة  ولجان  التعليمية  األقسام  تتولى  حيث 

                                                                                     بالمدارس مسؤولية إعداد وتنفيذ برامج التنمية المهنية للم علمين بالمدارس بالتعاون مع ،  المهنية

 وفرع إدارة المدارس. ، الهيئات الحاكمة للمدارس

المؤسسي4] الدعم  األساسي  :  [  التعليم  قسم   ,Department of Basic Educationأشار 

2015A) وجود إلى  أفريقيا  جنوب  بدولة  والمؤسسات   (  الهيئات  من  المتنوع    كثير  الدعم  تقدم 

 :  لمجتمعات التعلم المهنية وذلك كما يأتي 

 Districts:  المناطق التعليمية ❖

في   - والخبرة  بالموارد  المهنية  التعلم  التيسيردعم مجتمعات  الفيديو،  مهارات  وتطوير ،  وتحليل 

 واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ، الموارد التعليمية
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 إبراز القضايا المطروحة للنقاش على مستوى الواليات والمستوى الوطني. -

 العمل كمحور لتبادل ممارسات مجتمعات التعلم المهنية داخل المنطقة التعليمية.  -

مثل ورش   للمتابعة عبر مجتمعات التعلم المهنية في أنشطة التنمية المهنية األخرى إيجاد فرص   -

 العمل. 

 تقدم تقارير مرحلية سنوية عن تنفيذ مجتمعات التعلم المهنية على مستوى المقاطعات.  -

 تطوير التآزر بين مجتمعات التعلم المهنية واللجان الخاضعة للمقاطعات.  -

 Provinces: الوليات ❖

 توفير البيئة التي تمكن مجتمعات التعلم المهنية من تحقيق أهدافها ونجاحها. -

 توفير المدخالت الخارجية لمجتمعات التعلم المهنية من خالل المستشارين أو الموجهين المدربين.   -

تقديم الدعم لمجتمعات التعلم المهنية من خالل تنمية الخبرات في استخدام التقييمات القائمة على   -

 . دلة لتحديد مسارات التنمية الخاصة بالمعلميناأل

 وتسجيل المدخالت من المناطق التعليمية. ، مراقبة تنفيذ مجتمعات التعلم المهنية في الوالية -

 تطوير التآزر بين مجتمعات التعلم المهنية واللجان الخاضعة للمقاطعات. -

 اطعة.العمل كمحور لتبادل ممارسات مجتمعات التعلم المهنية داخل المق -

   إطالع المسؤولين على مستوى الوزارة على األمور المتعلقة بتنفيذ مجتمعات التعلم المهنية. -

 التربية. رة تقديم تقارير مرحلية سنوية عن تنفيذ مجتمعات التعلم المهنية إلى وزا -

 National Level:  المستوى الوطني )وزارة التربية( ❖

لمجتمعات   - تعمل  ضمان وجود رؤية مشتركة  أن كل والية  والتأكد من  وتنفيذها  المهنية  التعلم 

 لتحقيق نفل األهداف.
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دعوة الخبراء إلى المناقشات من أجل البقاء على اطالع بالممارسات الجيدة المحلية والدولية في  -

 . مجتمعات التعلم المهنية

 المساعدة في تطوير أنشطة هادفة لتحفيز تنمية مجتمعات التعلم المهنية.  -

القائمة  تزوي - بالموارد التي تساعدهم على دمج معارفهم المهنية مع أحدث المعارف  د المعلمين 

  على األبحاث حول المحتوى والممارسة.

 The Role of Teacher Unions: اتحادات المعلمين ❖

وتشجيع   - دعم  خالل  من  المهني  المعلمين  احتراف  تعزيز  مسؤولية  المعلمين  اتحادات  تتحمل 

 مشاركة الفعالة والهادفة في مجتمعات التعلم المهنية وتلبية احتياجاتهم التنموية. المعلمين على ال

 : منظمات المعلمين القائمة على المواد الدراسية ❖

The Role of Subject-Based Teacher Organizations 

 . مجتمعات التعلم المهنية جلب الخبرة والتعاون مع شركاء آخرين لتطوير عمل -

تحديد مجاالت عمل هذه  إعداد   - تساعد في  أن  التي من شأنها  التشخيصية  الذاتي  التقييم  أدوات 

 المجتمعات.

 لتطوير واختيار ومشاركة المواد والموارد التي يمكن استخدامها في مجتمعات التعلم المهنية.  -

 تطوير غرفة عبر اإلنترنت حيث يمكن مشاركة الموارد التي تم تطويرها في مجتمعات التعلم  -

 المهنية. 

التعلم   - داخل مجتمعات  المناقشات  لتسهيل متابعة  استخدامه  يمكن  اإلنترنت  منتدى على  تطوير 

 وإنشاء روابط بين مجتمعات التعلم المهنية. ، المهنية

 The Role of Higher Education Institutions:  مؤسسات التعليم العالي  ❖

تعزيز قاعدة المعرفة حول التنمية المهنية للمعلمين في مجتمعات التعلم المهنية ونشر النتائج على   -

 نطاع واسع من أجل إفادة النظام التعليمي. 
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حيث يمكن أن تشمل المواد التدريبية  ،  دمج مجتمعات التعلم المهنية في عرضها للتنمية المهنية  -

 هنية وأنشطة المتابعة.مواد لالستخدام في مجتمعات التعلم الم

 ترسيخ االعتراف بالحاجة إلى التنمية المهنية المستمرة في برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة.   -

أنشطة - في  االنخراط  الطلبة على  األقران،  التفكير  تشجيع  اإلجرائي،  ومراقبة  والتي ،  والبحث 

 تعتبر أساسية في مجتمعات التعلم المهنية. 

 بناء الوعي والرؤى والمهارات حول دعم مجتمعات التعلم المهنية لقادة المدارس..   -

مان :  املبحث الثاني 
ُ
 :  جمتمعات التعلم املهنية يف املدارس بسلطنة ع

 :                                                                                يتم تناول مجتمعات التعلم المهنية في المدارس بسلطنة ع مان من خالل المحاور اآلتية

 :  المدرسة وحدة لإلنماء المهني:      أول  

تم تحويل المدرسة إلى وحدة تدريب وجعلها بيئة صالحة لتعلم المعلم كما للطالب وذلك من  

التأملية لواقع المدرسة وإجراء  الفعلية ومنها الممارسة  التدريبية  خالل تحديد المدرسة الحتياجاتها 

،  االحتياجات التدريبية الفعليةوتصميم برامج اإلنماء المهني لمقابلة  ،  الدراسات والبحوث اإلجرائية

بحيث يؤدي ذلك التغيير إلى تطوير األداء وتحسين جودة المخرجات والوصول بالمدرسة إلى أقصى 

   (18، ب  2009،                                        وزارة التربية والتعليم بسلطنة ع مان درجات الكفاءة.

للمعلمين  المهني  لإلنماء  وحدة  المدرسة  مشروع  أهم  ويعتمد  األساليب  من  عدد  :  ها على 

وتبادل الزيارات بين المعلمين في المدرسة وبينها وبين  ،  والندوات والمحاضرات ،  المشاغل التدريبية

األخرى العمل،  المدارس  على  القائمة  التأملية(  الذاتي  الممارسة  الذاتي،  والتأمل  والقيام  ،  والتعلم 

،  ودراسات الحالة،  والدروس التطبيقية،  والحلقات النقاشية،  واللقاءات التربوية،  بالبحوث والدراسات 

التعاوني التدريبية،  والتدريب  االلكتروني.،  والحقائب  بسلطنة   والتدريب  والتعليم  التربية   وزارة 

 ( 2012، عمان

 : الجتماعات والزيارات اإلشرافية:        ثانيا  

التربية   وزارة  عن  الصادر  لها  المعتمدة  واألنصبة  المدرسية  الوظائف  مهام  دليل  أشار 

                                                                               ( إلى أن م دير المدرسة يعقد اجتماعات دورية مع أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية  2015والتعليم  
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الهيئة                                                          كما أن مساعد الم دير يشارك في عقد االجتماعات الدورية مع  ،  والفنية لتطوير العمل المدرسي

باإلضافة إلى أن معلم أول مجال / مادة ينظم  ،  التدريسية واإلدارية والفنية لتطوير العمل المدرسي

واالدارية المهنية  الموضوعات  وطرح  لمناقشة  مجاله/مادته  لمعلمي  دورية  معلم  ،  اجتماعات  وأن 

 هنية واالدارية. مجال مادة يشارك في اجتماعات معلمي مادته/مجاله لمناقشة وطرح الموضوعات الم

التربية   وزارة  الصادر عن  لها  المعتمدة  واألنصبة  المدرسية  الوظائف  مهام  دليل  أشار  كما 

                                                      ي شارك في تنفيذ زيارات إشرافية ألعضاء الهيئة التدريسة                           ( إلى أن م دير المدرسة2015والتعليم  

لقوة وأهم جوانب ويزود المشرف المختص بصورة تفصيلية بأهم نقاط ا،  والوظائف المرتبطة بها

ينفذ زيارات إشرافية للفئات التي يشرف عليها ويزود مدير                      وأن م ساعد الم دير،  التطوير المقترحة

كما  ، المدرسة أو المشرف المختص بصورة تفصيلية بأهم نقاط القوة وأهم جوانب التطوير المقترحة

ويتعاون مع مدير المدرسة ،  مجاله/ مادتهيقوم بزيارات إشرافية لمعلمي    أن معلم أول مجال/ مادة

ويتابع أولويات ،  ومشرف المجال/ المادة في اإلشراف الفني على المعلمين ويقدم التغذية الراجعة لهم

 التطوير ومدى التقدم في أدائهم.

 : البحوث والدراسات:        ثالثا  

وزارة التربية والتعليم  تناول دليل مهام الوظائف المدرسية واألنصبة المعتمدة لها الصادر عن    

             بالم شاركة   ومعلم مجال/ مادة،  ومعلم أول مجال/ مادة،                   والم دير المساعد ،          الم دير  ( قيام كل من2015 

 في إعداد البحوث والدراسات الميدانية وتوظيف نتائجها وتوصياتها في مجال عملهم.

 : مجتمعات التعلم المهنية مقومات:        رابعا  

 :                                                                      التعلم المهنية في المدارس بسلطنة ع مان على مجموعة من المقومات أهمها ترتكز مجتمعات  

 :  المعاييير المهمية للمعلمين [1]

بوضع خمسة معايير للمعلمين في نظام تطوير    (2009         ع مان  قامت وزارة التربية والتعليم بسلطنة  

 : وذلك على النحو اآلتي ، األداء المدرسي

 :  والتعلم في كل مادة دراسيةجودة التعليم  ❖

وفاعلية اإلدارة  ،  وسالمة المادة العلمية المقدمة للطالب ،  ويتضمن وضوح التخطيط للدرس وفاعليته

فعالة،  الصفية بطريقه  الوقت وإدارته  التعلم،  واستثمار  التقويم  ،  وتوظيف مصادر  وفاعلية أساليب 

 وتنوعها. 
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 : الطالبتلبية احتياجات التعلم الخاصة بجميع  ❖

بفاعلية  يتضمن التعلم  يتمكن كل الطالب من  التدريل بحيث  الدافعية ،  تنويع أساليب  وإثارة 

 وتوجيه الطلبة للتعلم الذاتي. ، ومراعاة الفروع الفردية بين الطلبة، والتشويق للتعلم

 :  فاعلية أساليب التقويم وتحفيزيها لتعلم الطالب ❖

وتقديم  ،  تفعيل أعمال الطالب ومتابعتها لتعزيز التعلم   ،يتضمن فاعلية أساليب التقويم وتنوعها

وتوظيف التقويم التكويني المستمر لجميع أهداف ،  تغذية راجعة تتناسب ومستويات الطالب المختلفة

 الدرس. 

 :  تقويم المعلم ألدائه ذاتيا ❖

بتقويم اآلخرين له التقويم مقارنة   القوة  ،                                                      يتضمن الموضوعية في  نقاط  والضعف في وتحديد 

ووقوفه على  ،  ووضع خطة لتطوير أدائه ،  وإعطاء درجة لمدى جودة أدائه في جانب معين،  أدائه

وتشخيص جوانب القوة وأولويات ،                                                               أدائه إذا كان جيدا  وما سيقوم به بشكل مختلف في الحصص القادمة

ه ببعض المشاريع وقيام،  وتنمية نفسه ذاتيا من خالل إعداده البحوث والتقارير،  التطوير في حصته

 التطويرية. 

 :  فعالية المعلم الول كمشرف مقيم ❖

لهم تحقيقها  على  والعمل  لزمالئه  التدريبية  االحتياجات  تحديد  األساليب  ،  يتضمن  وتنويع 

والمشاركة في  ،  والمساهمة في تقويم المناهج الدراسية وتطويرها،  اإلشرافية خالل زيارته للمعلمين

 والعمل على تقويم أداء معلمي مادته. ، نيتنفيذ برامج اإلنماء المه

الميثاع األخالقي لمهنة التعليم الذي وضعه    يتم االعتماد على :  الميثاق األخالقي لمهنة التعليم  [2]

 :  ويتضمن هذا الميثاع الجوانب اآلتية ، (2010   مكتب التربية العربي لدول الخليج

 :  وتتضمن: الواجبات:      أول  

 :  وتتضمن اآلتي؛ المعلمشخصية  ❖

 تتسم تصرفاته باالستقامة والنزاهة واألمانة والعدالة. •

 يستخدم أساليب تربوية سليمة في حل المشكالت. •
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 يتجنب استغالل منصبه كمعلم للحصول على مكاسب شخصية. •

                                        يحاسب نفسه ذاتيا  ويقيم أداءه باستمرار. •

          وثقافيا .                                                 يحرص على التنمية الذاتية المستمرة علميا  ومهنيا   •

 يتسم باالتزان النفسي واالنفعالي. •

 يكون قدوة حسنة في مظهره وسلوكه. •

 ويعتز بها.، يقتنع بالمهنة ويدافع عنها •

 ينفتح على أفكار اآلخرين وآرائهم. •

 يؤدي مسؤولياته المهنية بأمانة وإخالص. •

 يصون خصوصية المهنة. •

 يسهم في االرتقاء بمستوى مهنة التعليم ويدعمه. •

 يقدم النصيحة المهنية عند الحاجة إليها. •

 :  وتتضمن اآلتي؛ والطالبالمعلم  ❖

                                   يكون قدوة حسنة لطالبه ومؤثرا  فيهم. •

 يحترم الطالب على اختالف مستوياتهم ومواهبهم وآرائهم. •

                                      يحافظ على عالقات مهنية طبعا  مع الطالب. •

 يساعد المتعلمين على تنمية ثقتهم بأنفسهم. •

                                                          يحرص على تنمية طالبه معرفيا  ومهاريا  ووجدانيا  وإبداعيا . •

 يساعد طالبه على تنمية استراتيجيات تعليمية فاعلة ويتابع تعلمهم. •

 يساعد المتعلم على بناء شخصية ودافعية التعلم لديه. •
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 :  وتتضمن اآلتي؛ المدرسيالمعلم والمجتمع  ❖

 يقيم عالقات طيبة مع عناصر المجتمع المدرسي. •

 يتعاون مع زمالئه وبخاصة الجدد منهم بتوفير بيئة تربوية سليمة. •

 يبادر إلى تقديم اقتراحات وتوصيات هادفة. •

 يدعم العمل اإلداري في المدرسة ويستجيب لما يكلف به ويتفاعل معه. •

 يحترم عادات اآلخرين وقيمهم ومعتقداتهم وسلوكهم. •

 يحترم القوانين والنظم المدرسية. •

 : وتتضمن اآلتي ؛ والتعليمالمعلم ووزارة التربية  ❖

 يوظف ممتلكات الوزارة لمصلحة العملية التربوية. •

 يعمل على تنفيذ السياسة التربوية للوزارة. •

 يقدم آراء ومقترحات تربوية سليمة. •

 :  وتتضمن اآلتي؛ المعلم واآلباء ❖

التربويدة تقوم على الفهم والثقدة  يؤسددددل عالقدات مع أوليداء األمور كشددددركداء في العمليدة   •

 واالحترام المتبادل.

ويسددداند الدور التربوي  ، يتعامل بوعي مع المسدددائل الشدددخصدددية فيما يتعلق بأولياء األمور •

 للمنزل.

 : وتتضمن اآلتي ؛ المحليالمعلم والمجتمع  ❖

 يتفاعل مع المجتمع المحلي ويتعامل معه بسلوكيات عربية إسالمية. •

                                                          تطوير المجتمع نحو األفضل خلقيا  وعقائديا  وعلميا  وفكريا .يساعد على  •

 يشارك في األنشطة المجتمعية المختلفة الهادفة. •
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 يحترم الحقوع المدنية لففراد ويعاملهم بكرامة. •

 يعمل على تنمية القيم الروحية والثقافية. •

 لمجتمع وقيمه.يدافع عن مفاهيم الحرية والعدالة االجتماعية بما ال يتعرض مع عقيدة ا •

 يحافظ على البيئة. •

 يستجيب بوعي للمتغيرات الثقافية والمجتمعية المناسبة. •

 يحترم اللغة العربية في التواصل مع اآلخرين. •

 :  وتتضمن اآلتي؛ المعلم والمجتمع العربي اإلسالمي ❖

 اآلخرين.يعتز بانتمائه إلى األمة العربية واإلسالمية وينمي هذا االعتزاز لدى  •

 يتبنى القضايا العربية واإلسالمية ويدافع عنها. •

 : وتتضمن اآلتي ؛ المعلم والمجتمع العالمي ❖

 يسهم في توضيح المفاهيم العالمية الجديدة مثل العولمة والخصصة واالستنساخ. •

 يتابع بوعي ما يجري من أحداث عالمية ويتغير طالبه بها. •

 ينبه إلى مخاطر الدعوات الهدامة. •

 : وتتضمن اآلتي ؛ لم والنهوض الوطنيالمع ❖

 تكريل مفهوم المرجعية الشرعية التاريخية وشرعية اإلنجاز. •

 إعطاء الفرصة للطالب ليعبرعن اعتزازه بالرموز والشعارات الوطنية. •

 توجيه النشاطات المدرسية بما يعزز االنتماء والوالء وحب الوطن. •

 ة والوطنية للدولة واالعتزاز بها.السعي باستمرار لتعريف الطالب السيرة الحضاري •
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 :  وتتضمن: الحقوق:        ثانيا  

 أمن وظيفي. •

 رعاية صحية كاملة له وألسرته. •

 رعاية اجتماعية ومادية بعد التقاعد. •

 وضع مادي الئق من خالل كادر وظيفي واضح. •

 مناخ عمل إيجابي داخل المدرسة. •

 فرص الترقي الوظيفي العادل. •

 فرص النمو المهني. •

 الدراسات العليا.فرص   •

 فرص التعليم الجامعي ألبنائه. •

 االحتفال بيوم المعلم. •

 تقدير للمعلم من وسائل اإلعالم المختلفة. •

 األخذ برأيه في األمور المتعلقة بالتعليم وتطويره. •

 مكافأته على األعمال اإلضافية التي يكلف بها خارج الدوام المدرسي. •

 ة.عدم المساس بإجازاته الرسمية المستحق •

 ضمان حق المعلم في التظلم أمام جهات االختصاص. •

                         في سلطنة ع مان في محافظة  بدأت فكرة نظام اإلدارة المدرسية الذاتية: اإلدارة الذاتية للمدرسة [ 3]

الدراسي   العام  في  الباطنة  ت عطى ،  م2001/2002جنوب  المدارس  من  مجموعة  تحديد  تم                                       حيث 

من   مجموعة  وفق  وسلطات  الم حددةصالحيات  مركزيا   ،                   الضوابط  التربوي  العمل  فيها                                      وي مارس 

والفني اإلداري  الجانب  التنظيمي  ،  ويشمل  واإلعداد  بالتخطيط  تعني  األولى  لجنتين  تشكيل  وتم 

ونجاحه فعاليته  درجة  لتحديد  المشروع  بتقويم  تعني  والثانية  الدراسي ،  للمشروع  العام  وفي 
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في   2003/ 2002 المشروع  تطبيق  بدأ  التعليمية  20م  والمراحل  الجنسين  تمثل  مدرسة   )

   (30- 29،  2006،                    الم ختلفة. الجابري

الوزاري رقم     م صدر2006وفي عام   المدرسية 2القرار  نظام اإلدارة  أهداف  الذي حدد   )

ويتم  ،  كما نص على تطبيق النظام بصورة تجريبية في مدرستين بكل منطقة تعليمية بالسلطنة،  الذاتية

هاتين   العام  اختيار  التعليم  مدارس  من  تكونا  أن  على  التعليمية  المنطقة  م دير  بواسطة                                                                                المدرستين 

عشر الثاني  إلى  العاشر  من  الصفوف  على  المدرسي  ،                                                الم شتملة  األداء  تقويم  لمشروع                                        والم طبقة 

وتم منح مقديري المدارس مزيد من الصالحيات والسلطات لتمكينهم من تطبيق النظام في  ،  وتطويره

ووصل  ،  (2،  أ2006،                                      وزارة التربية والتعليم بسلطنة ع مان  اإلدارية والتنظيمية والمالية    الجوانب 

   (36، 2011  ،الهاديةمدرسة.   22عدد المدارس التي طبقت المشروع في هذه المرحلة إلى  

قيام المدارس المطبقة لنظام  :  ( والذي تضمن 21م صدر القرار الوزاري رقم 2009وفي عام  

اإلدارة المدرسية الذاتية بوضع خطة عمل سنوية متكاملة تحدد فيها أوليات العمل التربوي خالل العام 

الدراسي في ضوء نتائج التقويم الذاتي أو الخارجي لنظام تطوير األداء المدرسي ووفق نموذج خطة  

بالتنسيق  ،  وارد البشريةكما تتولى دائرة تطوير األداء المدرسي بالمديرية العامة لتنمية الم،  المدرسة

بالوزارة المعنية  الجهات  له من خالل  ،  مع  المطبقة  المدارس  أداء  النظام وتقييم  متابعة تطبيق هذا 

إعداد تقرير تقييمي شامل يرفع للوزير عن األبعاد اإلدارية والتعليمية والتعلمية للمدرسة في ضوء 

هذه   أداء  إيجابيات  به  لها موضحا  الممنوحة  وأية  الصالحيات  تطويرها  وسبل  وسلبياتها  المدارس 

 .(2009،                               التربية والتعليم بسلطنة ع مان  وزارةمقترحات أخرى في هذا الشأن 

المدارس   لمديري  المهام والمسؤوليات  الذاتية مجموعة من  المدرسية  نظام اإلدارة  كما حدد 

الالزمة لالرتقاء بمستوى التحصيل  إعداد البرامج والخطط  :  المهنية أهمها   تدعم بناء مجتمعات التعلم

       وفقا   ،  وإقامة المشاغل والدورات التدريبية للعاملين بالمدرسة،  الدراسي بالمدرسة وتقييمه وتطويره

ودعوة ذوي الخبرة واالختصاص لعقد الدورات التدريبية الالزمة  ، للضوابط الصادرة في هذا الشأن

التدريب   قسم  مع  بالتنسيق  بالمدرسة  بالمنطقة  وزارة                                              للم علمين  التدريب  ومركز  المهني  واإلنماء 

 . (2009، التربية والتعليم
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 :                                                                                   أوجه اإلفادة من خبرة دولة جنوب أفريقيا في بناء مجتمعات التعلم المهنية بسلطنة ع مان

وجود دليل لمجتمعات التعلم المهنية في المدارس تم وضعه من قبل قسم التعليم األساسي في دولة  -

                    وي عتبر هذا الدليل  ،  وتضمن هذا الدليل كافة اإلجراءات التنظيمية لهذه المجتمعات ،  ياجنوب أفريق

                                                        موجها  ومرشدا  لكافة المعنيين بمجتمعات التعلم المهنية. 

والحوارات ،                                                                              تركيز مفهوم مجتمعات التعلم المهنية على العمل الجماعي التعاوني بين الم علمين -

خالل مجموعة متنوعة من األنشطة وذلك بهدف تحسين عمليات والمناقشات الفعالة بينهم من  

 تعليم وتعلم الطلبة في المدارس.

، االرتقاء باإلنجاز األكاديمي للطلبة:  مجموعة من الفوائد أهمها  تحقيق مجتمعات التعلم المهنية -

الحقيقي الوظيفية  احتياجاتهم  انطالقا  من  للمعلمين  الم ستدامة  المهنية  التنمية  وإكساب ،  ة                                                                                  وتحقيق 

وحل ،  وعمليات التغيير والتطوير،  المعلمين المهارات القيادية المتنوعة مثل قيادة االجتماعات 

 وإدارة الصراعات.،          الم شكالت 

وجود مجموعة من السمات والخصائص المتنوعة تتميز بها مجتمعات التعلم المهنية في المدارس    -

ووجود رؤية مشتركة والتركيز ،  ي والنقد البناءودعم التحد ،  الثقة واالحترام المتبادلين:  تتضمن 

الطلبة لجميع  التعلم  والتفكير،  على  التعاوني  واالستفسار  الشاملة ،  واالستقصاء  والعضوية 

وتغيير متماسك وسريع االستجابة في  ،  والمسؤولية الجماعية عن تعلم الطلبة،  والقيادة،  والمنفتحة

 المنظم والدقيق في الممارسة. واالستقصاء المنهجي، واالنتظام، الممارسة

م علمين - من  المهنية  التعلم  مجتمعات  في  للم شاركين  أدوار  المدرسة،                                                              تحديد  إدارة  ،  وفريق 

             والم يسرين. 

مثل - المهنية  التعلم  مجتمعات  أنشطة  الطلبة:  تنوع  نتائج  الدراسية،  تحليل  المناهج  ،  وفعالية 

 والدروس التطبيقية.،  واالستقصاء والتفسير الجماعي، والحوارات والمناقشات الفعالة

،  والتنشئة التنظيمية ،  الوصول والتحفيز:  لبناء مجتمعات التعلم المهنية وهي                مراحل م حددةوجود    -

 وبناء المعرفة.، والتنمية، وتبادل المعلومات 

وهي   اعتماد  - المقومات  من  متنوعة  مجموعة  على  المهنية  التعلم  ا:  مجتمعات  لمهنية  المعايير 

 والدعم المؤسسي.، واإلدارة الذاتية للمدرسة،  والميثاع األخالقي لمهنة التعليم، للمعلمين
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وفريق إدارة ،  الهيئة الحاكمة للمدرسة:  تدعم مجتمعات التعلم المهنية مثل   وجود هياكل تنظيمية -

 . واألقسام التعليمية، المدرسة

التنمية   - ولجان  التعليمية  األقسام  التنمية  ،  المهنيةتولى  برامج  وتنفيذ  إعداد  مسؤولية  بالمدارس 

                             المهنية للم علمين بالمدارس. 

ووزارة  ،  والواليات ،  تعدد جهات دعم مجتمعات التعلم المهنية حيث تتضمن المناطق التعليمية -

ومنظمات المعلمين القائمة على  ،  ومجلل جنوب افريقيا للمعلمين،  واتحادات المعلمين،  التربية

 ومؤسسات التعليم العالي. ، د الدراسيةالموا

 :  النتائج

 : اآلتي  تتضمن

 :        ع مان بسلطنة المدارس في المهنية التعلم مجتمعاتنتائج خاصة ب:      أول  

مرتكزات   - من  مجموعة  تتضمن   المهنية   التعلم  مجتمعات توافر  ع مان  بسلطنة  المدارس                                  في 

 .والدراسات  البحوث  ،اإلشرافية والزيارات  االجتماعات ، والمهني لإلنماء وحدة المدرسة

  المعاييير  تتضمن        ع مان  بسلطنة  المدارس  في  المهنية  التعلم  مجتمعات   مقومات   من  مجموعة  وجود  -

 . للمدرسة الذاتية اإلدارة، والتعليم لمهنة األخالقي الميثاع، وللمعلمين المهمية

إلى   - المدارس  إجرائتها    يتضمن  المهنية  التعلم            لم جتمعات   وتوجيهي  إرشادي  دليلحاجة  كافة 

 التنظيمية. 

          وتنفيذا            تخطيطا    بها   التدريب   برامج  مسؤولية  تتولى  المهنية  التنمية  حاجة المدارس إلى وحدات  -

 .          وتقويما  

باعتبارها مرتكزات رئيسة لعمل مجتمعات   الدراسية  المواد   أقسامعمل    تفعيلإلى    حاجة المدارس -

 التعلم المهنية. 

االندماج   من  يتمكنوا حتى الصالحيات  من مزيد            الم علمين منح إلى اإلدارة الذاتية للمدارسحاجة  -

 في أنشطة وبرامج مجتمعات التعلم المهنية. 
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 من   يتمكنوا  حتى  الصالحيات   من  مزيد                                                      حاجة اإلدارة الذاتية للمدارس إلى منح م ديري المدارس -

 موارد مادية وبشرية متنوعة. توفير ما تحتاجه مجتمعات التعلم المهنية من 

           الم عاصرة. العالمية والتطورات  التغيرات  تواكب ل تطوير إلى للمعلمين  المهنية المعاييرحاجة  -

  تحسين   على  وتشجعهم  عملهم،  في  الكامل  الدعم  لهم  تقدم  للمعلمين  مهنية  رابطة  الحاجة إلى إنشاء -

 المهني.  أدائهم وتطوير

 :  دولة جنوب أفريقيا في المهنية التعلم بمجتمعات خاصة نتائج:        ثانيا  

دليل              انطالقا  من  وذلك    ، على نهج علمي في أنشطتها وبرامجها  المهنية  التعلم   مجتمعات   اعتماد  -

 تضمن كافة اإلجراءات التنظيمية لهذه المجتمعات.إرشادي وتوجيهي 

التعاوني تركيز   - العمل  على  المهنية  التعلم  والحوارات التشاركي  مجتمعات   والمناقشات،  ، 

 .           الم علمينبين   الجماعية واالستقصاءات  والتفسيرات  والتأمالت 

تحققها - التي  الفوائد  وتنوع  المهنية   تعدد  التعلم  في  مجتمعات  تساهم  باإلنجاز    حيث  االرتقاء 

المهارات  مجموعة من    هموإكساب  للمعلمين،                                   وتحقيق التنمية المهنية الم ستدامة  ،  األكاديمي للطلبة

 وإدارة الصراعات.،              وحل الم شكالت ، االجتماعات  إدارة: مثل القيادية

الثقة واالحترام  :  مثل من السمات والخصائص    متنوعة   مجموعةب  المهنية  التعلم  مجتمعات   تميز  -

 والمسؤولية الجماعية عن تعلم الطلبة.، البناءودعم التحدي والنقد ، المتبادلين

، وفريق إدارة المدرسة،                                                  للم شاركين في مجتمعات التعلم المهنية من م علمين  محددة  أدوار  وجود  -

             والم يسرين. 

مثل  - المهنية  التعلم  أنشطة مجتمعات  الطلبة:  تنوع  نتائج  الدراسيةو،  تحليل  والدروس ،  المناهج 

 التطبيقية. 

 . منظمة ومتسلسلة بطريقة منطقية مجتمعات التعلم المهنية في بناء        م حددةمراحل وجود   -

المعايير المهنية  :  مجتمعات التعلم المهنية وهي  ترتكز عليها  المقومات   من  متنوعة  مجموعة  وجود  -

 والدعم المؤسسي.، رساواإلدارة الذاتية للمد ،  والميثاع األخالقي لمهنة التعليم، للمعلمين
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وفريق إدارة ،  الهيئة الحاكمة للمدرسة:  مجتمعات التعلم المهنية مثل ل  داعمة  تنظيميةوجود هياكل   -

 . واألقسام التعليمية، المدرسة

 :  توصياتال

ومجتمعات ،  في ضوء ما تم عرضه لخبرة دولة جنوب أفريقيا في بناء مجتمعات التعلم المهنية

ع مان بسلطنة  المدارس  في  المهنية  بناء  وأوجه  ،                                         التعلم  في  أفريقيا  جنوب  دولة  خبرة  من  اإلفادة 

 :  توصي الدراسة باآلتي ،                                     مجتمعات التعلم المهنية بسلطنة ع مان

                                                                                         قيام المسؤولين والم ختصين في وزارة التربية والتعليم بإعداد دليل إرشادي وتوجيهي لم جتمعات  -

مفهومها يتضمن  المهنية  وخصائصها،  وأهميتها،  التعلم  بنائها،  وسماتها  وأدوار ،  ومراحل 

 والجهات الداعمة لها.،                 الم شاركين فيها

وتنفيذا   - تخطيطا   بها  التدريب  برامج  مسؤولية  تتولى  بالمدارس  المهنية  التنمية  وحدات                                                                                        إنشاء 

                                                     وتقويما  وتدعيما  لمشروع المدرسة وحدة لإلنماء المهني.

والتأكيد على اجتماعاتها ،  ي المدارستفعيل الهياكل التنظيمية الخاصة بأقسام المواد الدراسية ف  -

                                                               بصورة دورية باعتبارها مقوما  رئيسا  لم جتمعات التعلم المهنية. 

،                                                                                         منح الم علمين مزيد من الصالحيات حتى يتمكنوا من القيام بواجباتهم الوظيفية بإبداع وابتكار   -

 . وتزداد ثقتهم في اتياع أساليب جديدة في العمل

ل - المناسبة  األوقات  التعلم توفير  م جتمعات  وفعاليات  برامج ومشروعات  في  لالنخراط                                                             لمعلمين 

 المهنية من خالل الجداول الدراسية المرنة. 

المهنية  - التعلم  مجتمعات  أنشطة  دعم  على  اإلشرافي  عملهم  في  التربويين  المشرفين  ،  تركيز 

الم قت والنقاشية وتثديم كافة  الحوارية  والم شاركة في جلساتها  أنشطتها  لتحسين                                                                           وحضور  رحات 

 وتطوير أدائها. 

                                                                                       زيادة اهتمام المسؤولين عن اإلشراف التربوي الم تمركز على المدارس من الم ديرين ومساعديهم   -

                                                                                            والمعلمين األوائل بتوفير كافة أشكال الدعم المادي والبشري التي ت مكن هذه الم جتمعات من تحقيق  

  أهدافها بكفاءة وفعالية.



 

                            تطوير أداء م جتمعات التعلم    || أحمد بن سعيد بن عبدهللا المرزوقي إبراهيم &  حسام الدين السيد محمد  
|| مجلة ابن خلدون للدراسات    أفريقيا                                                       المهنية في المدارس بسلطنة ع مان في ضوء خبرة دولة جنوب  

 . 432  –  390الصفحات  الثاني || العدد الخامس ||  واألبحاث || المجلد 

E-ISSN: 2789-3359 || P-ISSN: 2789-7834 || Arab Impact Factor 2021: 0.5 
 

Hossam El Din Ibrahim & Ahmed bin Saeed Marzouqi || Developing the performance 
of professional learning communities in schools in the Sultanate of Oman in light of 
the experience of South Africa  || Ibn Khaldoun Journal for Studies and Research || 
Volume 2 || Issue 5|| Pages 390 - 432. 

429 
 

تمكنها من تحسين وتطوير أدائها وحل زيادة االهتمام   - والتي  المدارس  بالبحوث اإلجرائية في 

           م شكالتها.

                                                                                         بناء ميثاع أخالقي لمهنة التعليم خاص بسلطنة ع مان ي راعي خصوصية الم جتمع الع ماني وثقافته   -

 ونظامه التعليمي.

حتى تواكب التغيرات   تطوير المعايير المهنية للمعلمين الموجودة في نظام تطوير األداء المدرسي -

 والتطورات العالمية في هذا المجال.

وتشجعهم على  ،                                                                     رابطة مهنية للمعلمين في سلطنة ع مان تقدم لهم الدعم الكامل في عملهمء  إنشا -

البحوث  ونشر  والمؤتمرات  الندوات  في  الم شاركة  خالل  من  المهني  أدائهم  وتطوير                                                                                تحسين 

   والمقاالت العلمية.

 :  راجعقائمة املصادر وامل 

 المراجع العربية :      أول  

(. أثر تطبيق معايير ضمان الجودة واالعتماد في تطوير أداء 2020ناصر بن عبدهللا. ،  آل ناصر

السعودية واإلنسانية،  الجامعات  التربوية  للبحوث  العرب  جزيرة  مركز  العربية    - مجلة  المملكة 

 . 59- 31، (6  1، السعودية

الذاتية من أجل أداء أفضل2006  علي بن محمد.  ،  الجابري رسالة ،  (. مشروع اإلدارة المدرسية 

 . 32 - 28 , (11   ،عمانسلطنة   -التربية 

دور مديري المدارس في بناء مجتمعات التعلم المهنية بمرحلة  (.  2019  جمعة.  آمنة بنت  ،  الجابرية

كلية العلوم ، ماجستير غير منشورةرسالة ،                                                    التعليم األساسي في محافظة شمال الباطنة بسلطنة ع مان

              سلطنة ع مان. ، جامعة نزوى، واآلداب 

تصور مقترح لتفعيل الممارسات القيادية الداعمة لمجتمعات  (.  2014بدرية بنت عبد هللا. ، الرواحية

،  كلية التربية،  رسالة ماجستير غير منشورة،  التعلم المهنية بمدارس التعليم الحكومى فى سلطنة عمان

              سلطنة ع مان. ، جامعة السلطات قابوس
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