
مارسات فاعلية مجتمعات التعلم االفتراضية في تنمية امل
ليم ينبع التأملية لدى معلمي العلوم في ابتدائية رضوى بتع

:الباحث

سعد سليم مسلم الحبيشي

إدارة تعليم ينبع



:ملخص البحث

التأملية لدى البحث اإلجرائي لمعرفة فاعلية مجتمعات التعلم االفتراضية في تنمية الممارساتهدف 

راضي من خالل لذلك تم انشاء مجتمع تعلم افتينبع، معلمي العلوم في مدرسة رضوى االبتدائية بتعليم 

لخبرات بين وتبادل االموضوع، وورش عمل حول التدريبية، استخدام تطبيق الواتس آب لعرض الحقيبة 

دائية أعضاء مجتمع التعلم االفتراضي والمكون من الباحث ومعلمي العلوم في مدرسة رضوى االبت

.معلمينوالبالغ عددهم ثالثة 

ساليب والتقرير الختامي لمجموعة العمل واألالذاتي، وتم جمع البيانات من خالل تقارير التأمل 

ي تنمية اإلشرافية المعتمدة، وأظهرت نتائج البحث اإلجرائي فاعلية مجتمعات التعلم االفتراضي ف

لبرنامج الممارسات التأملية لدى معلمي العلوم في مدرسة رضوى وبرزت عدة عوامل أثرت في فاعلية ا

علمين في وبينت النتائج تطور أداء المالمميزة، أهمها المناقشة وتبادل الخبرات والتجارب التدريسية 

.إصدار أحكام نقدية على تدريسهم وعلى نتائج تعلم طالبهم والسعي إلى تحسينها



ي ابتدائية رضوى معلمي العلوم ففاعلية مجتمعات التعلم االفتراضية في تنمية الممارسات التأملية لدىما : السؤال البحثي
بتعليم ينبع؟
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:يتجربتي مع البحث االجرائ

:يقاد البحث االجرائي للمجموعة من المكتسبات ويمكن إيجازها ف

تحسين مجموعة من المهارات كالتخطيط، والوصول إلى مصادر المعلومات، والتأمل، والتقويم، 

.وحل المشكالت
1

فهم أعمق لخبرات المعلمين، وقدراتهم، واحتياجاتهم التدريسية، وكيفية توظيفها لتحسين 

.ممارساتهم التدريسية
2

.الوصول إلى أرضية مشتركة بين النظرية والتطبيق 3



:يتجربتي مع البحث االجرائ

.تطوير مهني فاعل للباحث وعينة البحث من المعلمين 4

.أظهر البحث اإلجرائي أنه نموذج جيد للعمل التشاركي والتعاوني 5

،(عينة البحث)قضى البحث االجرائي بصورة كبيرة على العزلة المهنية بين المعلمين أنفسهم 

(.الباحث) والمشرف التربوي
6

:يإيجازها فمن المكتسبات ويمكن قاد البحث االجرائي للمجموعة 



:يتجربتي مع البحث االجرائ

تحسين الممارسات اإلشرافية من خالل فهم أعمق للموقف التعليمي، وتحليل األداء التدريسي 

.للمعلم، للوصول إلى عملية تقويم فاعلة ينتج عنها تحسن في األداء
7

توثيق اإلجراءات خالل مراحل البحث، أدى إلى مجموعة من الخبرات والممارسات التدريسية 

.والتجارب العملية، التي بدورها تشكل سجل ومرجع ثري، يستفاد منه 8

ول البحثي إن الواقعية في البحوث اإلجرائية وإمكانية تطبيقها لحل المشكالت قادة لتنمية الفض

.إلجراء المزيد من هذه البحوث

9

:يإيجازها فمن المكتسبات ويمكن قاد البحث االجرائي للمجموعة 


