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حماور حلقة النقاش
o مفهوم جمتمعات املمارسة املهنية
oالفرق بني جمتمعات املمارسة املهنية واجملتمعات األخرى
o التأمل يف جمتمعات املمارسة املهنية
o كيف تناولت األحباث السابقة جمتمعات املمارسة املهنية



ما أمهية التطوير املهين املستمر؟ ➢
كيف تتكون اخلربات؟ ➢
كيف تكونت اخلربات يف وقت جائحة كوروان؟➢

تساؤالت
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حبوث إجرائية

مؤمترات

جمموعات التواصل
خربات الزمالء
التعلم الذايت



أضف عرض الفيديو 



املهنية جمتمعات املمارسة 
عّرف

اركون يف تُعرف جمتمعات املمارسة املهنية أبهنا جمموعة من األشخاص الذين يتش
موضوع ما، ويعمقون معارفهم حول االهتمامات أو املشكالت أو العاطفة 

وخرباهتم يف هذا اجملال من خالل التفاعل بشكل مستمر 

) Wenger et al., 2002(



الفرق بني جمتمعات املمارسة املهنية وجمتمعات التعلم املهنية 

شبكات التعلمجمتمعات املمارسة املهنيةجمتمعات التعلم املهنيةنوع املقارنة

يتكون على مستوى املدرسةتركيز التعلم
الب يركز على حتسني تعلم الط

داخل املدرسة

ن جمموعة صغرية من املعلمني الذي
يف جمال حمدد من يشاركون 

االهتمامات

ل االستخدام الشخصي لوسائل التواص
االجتماعي

ثور على عمليات البحث عرب اإلنرتنت للع
تطوير املوارد اليت تتوافق مع اهتمامات ال

املهين ومشاركتها

لعمل مجيع املعلمني يف فريق احجم اجملتمع
املواد/ أو جمموعات الصف 

(  50-10)صغري 
(100أكثر من )كبري 

كة من املمارسون يف مهنة مشرت 
أو جمال اهتمام

الهنائي
ل يشمل مجيع األشخاص الذين يتواص

معهم املتعلم
املعرب اإلنرتنت، يف أي مكان يف الع

سيةاملكوانت الرئي
رمسي وقد يكون إلزامًيا• 

ل يعمل املعلمون مًعا لتحلي• 
البالبياانت وحتسني تعلم الط

األعضاء مسؤولون رمسياً أمام• 
اجملموعة

أو مببادرة من الراعي، لديه واحد• 
أكثر من امليسرين،  

وإنشاء يتعاون املشرتكون لتبادل• 
هلماملعرفة يف جمال مهم ابلنسبة

صف أبنه غري رمسي وتطوعي، وغالًبا ما يو • 
"تعلم بنفسك"

عية يستخدم األفراد الشبكات االجتما• 
ويب واألدوات عرب اإلنرتنت مثل مواقع ال

ات التعلم للعثور على موارد تتعلق ابهتمام
الشخصية

الفرتة
حيدث ابنتظام خالل ساعات• 

الدراسة على مدار العام الدراسي
دى له عمر افرتاضي ، عادة على م• 

عام دراسي واحد
ب على املدى القصري أو الطويل ، حس• 

ه املهنيةاهتمامات الفرد ودوافعه واحتياجات
https://www.communityofpractice.ca



؟ املمارسة املهنيةفوائد جمتمعات 
عّرف

عملهميفحقيقيتغيريإلحداثاجلديدةمعارفهماستخدامعلىاألعضاءتشجيع✓
لعملاأثناءابملشكالتاملتعلقةاملعلوماتوتبادلمجعخاللمنالتثقيف✓
األعضاءبنيالتعاونثقافةوتعززاملهنيةالعزلةمناملعلمخترج✓
عليهواحلفاظالتعلملبدءاجملموعاتمساعدة✓



العناصر األساسية جملتمع املمارسة املهنية

مجتمع 
الممارسة

المجال

المجتمعالممارسة

)wenger, 2006(



عناصر كفاءة جمتمعات املمارسة املهنية
عّرف شعور أن يرتبط األعضاء بفهمهم املطوَّر بشكل مجاعي ملا يدور حوله جمتمعهم ولديهم ال: أوالً 

.ابملشروع املشرتك
عض، أن يبين األعضاء جمتمعهم من خالل املشاركة املتبادلة، من خالل تفاعل بعضهم مع ب: اثنياً 

وإقامة العالقات التبادلية اليت تعكس هذه التفاعالت
واطف، أن تنتج جمتمعات املمارسة خمزون مشرتك من لغة املوارد اجملتمعية، والروتني، والع: اثلثا  

واألدوات، والقصص، واألساليب، وما إىل ذلك

)wenger, 2006(



حبوث 
إجرائية

عروض 
علمية

اجتماعات

تلخيص 
كتب

ورش عمل

أنشطة جمتمعات املمارسة املهنية

حبث الدرس أتمالت



املمارسات التأملية
عّرف

جديدةفكرةليستالتأمليةاملمارسات➢
واسعنطاقعلىأبمهيتهامعرتفالتأمليةاملمارسة➢
اخلربةالكتسابضروريةالتأمليةاملمارسة➢
.اتماتبيناالتأمليةاملمارسةاآلنحىتيتبىنملاجلامعيقبلماالتعليم➢

(2012/2016)وآخرون مارزانو



نيةأنواع احملاداثت التأملية يف جمتمعات املمارسة امله

صفيةاحملاداثت التأملية الو  ارنةاحملاداثت التأملية املق أملية احملاداثت الت
الناقدة

(Zwozdiak-Myers, 2012)



احملاداثت التأملية الوصفية
عّرف

جوانبوأتطريفحصأثناءامللموسةاخلربةعلىالتأملمنالنوعهذايعتمد
الصفيةاملمارسات



تدريسه؟متالذيما➢
تدريسه؟متكيف➢
املرجوة؟التعلمنتائجالطالبحققهل➢
فاعلة؟غريأوفاعلةكانتاليتالتدريساسرتاتيجياتما➢
أعرف؟كيف➢
هذا؟يعينماذا➢
القادمة؟املرةيفخمتلفبشكلابألمورالقيامميكنينكيف➢

تساؤالت



احملاداثت التأملية املقارنة
عّرف

نظروجهاتضوءيفلتأملاحمورصياغةإعادةالتأملمنالنوعهذايتطلب
.السابقةاخلرباتومشاركةحبثيةونتائجبديلةواحتماالتمتعددة



تدريسي؟يفاستخدامهاميكنيناليتالبديلةاالسرتاتيجياتما➢

معينة؟اسرتاتيجياتاستخدامعيوب/مزاايما➢

الصف؟يفحيدثماشرحالطالبأو/للزمالءميكنكيف➢

املوضوع؟هذاحولاألفكارمنمزيداكتسابيليتيحالذياملرجعأوالبحثهوما➢

ملمارسيت؟الفاعلةغرياجلوانبحتسنيميكنينكيف➢

األهداف؟هذهحتقيقميكنكيفالتعلم،أهدافحتديدبعد➢

تساؤالت



احملاداثت التأملية الناقدة
عّرف

أنقبولبيتسمأنميكنوالذيالتأمل،منالنوعهذاجوهرهوالناقدالتفكري
بناءً أحكاماً املعلمونيصدراليقني،وجهعلىتتمأنميكنالاملعرفةأنادعاءات

.املتاحةالبياانتتقييمعلى

:تيةاآلاألسئلةخاللمنالناقدةالتأمليةللممارسةالوصولللمعلموميكن



بديلة؟نظروجهاتمنإليهاالنظرعندتدريسييفمعينةاسرتاتيجياتاستخدامعلىاملرتتبةاآلاثرهيما➢

علىالطالبساعدةميففاعليةأكثرستكوناليتاالسرتاتيجياتماهيوآاثرها،املنظوراتهذهأساسعلى➢
املرجوة؟التعلمنتائجحتقيق

أينأعرف؟نأيلكيفالفصل؟هذاداخلاملتعلمنيمنمتنوعةجملموعةمناسبةهذهالتعلمنتائجهل➢
الدليل؟

تساؤالت



مراحل املمارسات التأملية 

التأمل يف 
التخطيط

يذالتأمل يف التنف

التأمل يف 
التقومي



العنصر
مستوى األداء

متميزمتمكنأساسيغري مرضي

بنية املعرفة ابحملتوى و 
املادة

سة، يف التخطيط واملمار 
يف يرتكب املعلم أخطاء

احملتوى أو ال يصحح
. هااألخطاء اليت يرتكب

ساسية املعلم ملم ابملفاهيم األ
قر إىل يف املادة لكنه قد يفت

رتبط الوعي ابلكيفية اليت ت
عضها فيها تلك املفاهيم بب

ينة يظهر املعلم معرفة مت
ملادة ابملفاهيم املهمة يف ا

بط بعضهاوابلكيفية اليت ترت
.بعضا

يظهر املعلم معرفة 
م املهمة مستفيضة ابملفاهي

اليت يف املادة وابلكيفية
ها ببض ترتبط فيها ببعض

.وابملواد األخرى

املعرفة ابلعالقات 
املطلوبة مسبقا

ه خطط املعلم وممارست
تظهر فهما حمدودا 

سبقا للعالقات املطلوبة م
واملؤثرة على تعلم 
.الطالب للمحتوى

شري خطط املعلم وممارسته ت
إىل وجود وعي ابلعالقات

د املطلوبة مسبقا، لكن ق
غري تكون مثل تلك املعرفة

.دقيقة وانقصة

خطط املعلم وممارسته 
تعكس فهما دقيقا 
بقا للعالقات املطلوبة مس

واملتعلقة ابملوضوعات
.واملفاهيم

خطط املعلم وممارساته
تعكس فهما للعالقات

علقة املطلوبة مسبقا واملت
م إىل ابملوضوعات واملفاهي

جانب الربط ابهلياكل
بل والذهنية األساسية من ق
.الطالب لضمان الفهم

م املعرفة بطرق تعلي
ابحملتوى

دودا يظهر املعلم فهما حم
أو عدم إملام مبجموعات

مية من املقارابت التعلي
طالب املناسبة ليتعلم ال

.احملتوى

عكس خطط املعلم وممارسته ت
حمدودية يف املقارابت 

ض التعليمية أو تعكس بع
ب املقارابت اليت ال تناس
.املادة أو الطالب

خطط املعلم وممارسته 
دد تعكس وجود معرفة بع

واسع من املقارابت 
. املادةالتعليمية الفاعلة يف

بني خطط املعلم وممارسته ت
مية فهما ملقارابت تعلي

ة، فاعلة متعددة يف املاد
سوء مع قدرة على التنبؤ ب

فهم الطالب للمفاهيم



(2018الزايد، )



أنواع املمارسات التأملية من حيث عدد املتأملني 

التأمل من خالل جمموعة

التأمل مع زميل

التأمل الفردي



املهنيةكيف تناولت البحوث جمتمعات املمارسة 

(  Yuenyong, 2019)يونيونق
يم تنظيم برانمج تطوير مهين لتعل

 (STEM )مني يف أحناء اتيلند للمعل
أثناء اخلدمة

رتاك يف توصل الدراسة إىل أن األفكار الناجتة من االش
اثت غري جمتمع املمارسة املهنية كانت من خالل احملاد

الرمسية، ورش العمل للربانمج، واالجتماعات،
وجلسات التأمل يف املهام

Ketsing)وبكسزينكيكستينق & 
Buczynski, 2020)

على معلمني وخرباء وهدفت إىل التعرف
صاء من جودة التفكري يف تدريس االستق

خلدمة قبل اثنني من معلمي العلوم قبل ا
ملصغاشاركوا يف جمتمع املمارسة املهنية 

(mCoP ) مع معلمني متعاونني
واملشرف اجلامعي

ويل ساعد جمتمع املمارسة املهنية املصغر على حت
مستوى مستوى جودة أتمل املعلمني قبل اخلدمة إىل

مني قبل أعلى، حيث ساعد املعلمون ذوي اخلربة املعل
حدايت اخلدمة الدعم التشجيعي للتغلب على الت

.  أثناء التدريس يف سياق حقيقي

 Xue, at)وآخرون إكسيودراسة 
al., 2021  )

لبناء (WeChat)ويشاتبرانمج 
عم تعلم جمتمع ممارسة مهنية االفرتاضية لد

تدريس املعزز املعلمني املهين فيما يتعلق ابل
بتقنية األجهزة احملمولة

ة يف جمتمع أظهر املعلمون مواقف إجيابية جتاه املشارك
ط املمارسة املهنية، رغم وجود حتدايت مثل ضغ

الوقت



املهنيةاجتاهات حبثية يف جمتمعات املمارسة 

دجمت بني اللقاءات احلضورية (2016)دراسة الزامل 
ية واستخدام التطبيقات االلكرتون

ةالجتماعات جمتمع املمارسة املهني

معلمي وأشارت النتائج إىل أتثر مشاركة
بعدد العلوم يف أنشطة جمتمع املمارسة

دوافع: من املعوقات والعوامل منها
تطور ومعتقدات معلمي العلوم جتاه ال
ربات املهين وجمتمع املمارسة، وتنوع خ

معلمي العلوم املشاركني، وضغوط
العمل واحلياة االجتماعية

أجرى أبو خطوة وحسن 
(2018  )

برانجما قائما على جمتمع املمارسة
االفرتاضي املوجه ابخلرباء

ألقرانوبرانمج جمتمع املمارسة املوجه اب

 املوجهة تفوق اجملموعة التجريبية األوىل
وى الدرس، ابخلرباء يف مهارات حتليل حمت

لذاتية يف والتفكري التحليلي، والكفاءة ا
جملموعة جمتمع املمارسة االفرتاضي على ا

التجريبية الثانية

وأوصت الدراسة بضرورة 
ت وجود خرباء يف جمتمعا
اضية املمارسة املهنية االفرت 
شاد لتقدمي التوجيه واإلر 
.ألعضاء اجملتمع

(2019)دراسة خمتار يف 
حجم هدفت إىل  تقصي التفاعل بني

توسط، صغري، م)جمتمع املمارسة املهنية 
نائية ومنط التغذية الراجعة الب( كبري

(للعمليات، وللمنتجات)

مع وكشفت النتائج عن أن حجم جمت
صيل، املمارسة الصغري أفضل يف التح

اء واملتوسط أفضل يف مستوى األد
. املهاري



استمرار جمتمعات املمارسة املهنية

املهنية التفاوض وحتديد أهداف جمتمع املمارسة
واملهام وتوقيتها بوضوح 

م بقدرهتم تقدير مسامهات املعلمني لزايدة ثقته
على املشاركة

جتنب املواعيد النهائية إلكمال املهام

كفاءة املنسق ذو خربة و / أن يكون قائد اجملتمع

(Marques, et al., 2016)



خالد حممد معشي

ابحث دكتوراه تعليم العلوم
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