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 الكويت -المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج

 المؤتمر التربوي

 التعليم كفاءة في المعلم دور 

 ورقة بحثية 

 م كعامل أساسي للتطوير في المنظومة التعليميةالمعل  إعداد "معالجة الفاقد التعليمي: 

 
 الدكتورة ريما كرامي

 مشاركة في اإلدارة التربوية، والباحثة الرئيسية لمشروع تمامأستاذة 
 في بيروتاألميركية الجامعة  

 

 روال قاطرجياألستاذة 
 المنسقة العامة لمشروع تمام 
 الجامعة األميركية في بيروت 

 المنامة – البحرين

 ٢٠١٧إبريل ٢٦-٢٣ 
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البحث الذي جرى والنتائج التي تم . تمام مشروعالفريق الموجه ل قبل من هذه الورقة البحثية إعداد تم

 منسخية  منحةب هي جزء من نشاطات مشروع تمام الممولهي  التقرير هذا فيالحصول عليها 

 .العربي الفكر مؤسسة

 أو موقف بالضرورة تعكس ال هنا الواردة اآلراء فإن ذلك، ومع 

 .المؤسسة قبل من رسمي تأييد بأي االستدالل عدم وينبغي ،المؤسسة سياسة
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 صالملخ  

 األكاديمي مستوى التحصيل انخفاض أبرزها ومن  -المختلفة بمظاهره التعليمي الفاقد ييؤد  

 جودة يتدن   ىلع المؤشرات الواضحة من وهو المدرسة، من والتسرب الرسوب إلى  -لطالبواألداء لدى ا

 العوامل أهم من المعلم عد  ي   ،العالمية للدارسات العلمية اوفق    .العربية الدول أغلب في وكفاءته التعليم

 التعليمية؛ بالمؤسسة المتعلقة األخرى الخارجية بالعناصر مقارنة الطالب عند األداء ضعف وراء الكامنة

 .المحيطة بها الظروف تشابه رغم بالمدارس، التعليم مخرجات في تباين من ادوم  نالحظه ما  ريفس   وهذا

 كعنصر دوره لتفعيل / األساسيةالمهارات المفصلي ة إلكسابه المعلم إعداد طرق في رالتفك   كان هنا ومن

 .الخدمة أثناء إعداده برامجالتفك ر في  األخصوب التعليمية المنظومة تطوير في وعامل أساسي مؤثر

 الجامعة في "تمام" لفكرة مشروع الورقةهذه  تعرض الطلبة، وأداء التعليم جودة راتمؤش   من اوانطالق  

 الى ستندالم التطوير مقاربة " تمام "مشروعيتبن ى  . 2007 الذي انطلق عام بيروت في األميركية

 ماألولى. تقد   بالدرجة مالمعل   مسؤولية هي التعليمية للمشكالت إلى الحلول الوصول أن ترى يالمدرسة الت

 بحث نتائج المعلمين، وتستعرض لدى القيادية القدرات لبناء تمام مشروع مهصم   ذيال النموذجالورقة هذه 

 التفك ر ىلع المعلم قدرات تطوير إلى مقاربة تهدف فعالية صلتفح   الموجه للمشروع الفريق به قام إجرائي

 .مؤسسته داخلوالمستدام المستمر  المشكالت والتجديد حل في والمبادرة واالستقصاء
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 مقدمة

ركية في بيروت في مجال يالجامعة االم تعرض هذه الورقة عمل فريق بحثي لمدة عشر سنوات في

المجذرة ومنهجية النظرية  ((action researchالتطوير التربوي، حيث استخدم الفريق البحث االجرائي 

(Grounded Theory) (Charmaz, 2014) نابعة من ولكنها حلول مستندة لألدبيات العالمية  إليجاد

 برنامج مبنيتصميم نموذج الى  أدت هذه المنهجيةتوض ح كيف كما  العربي.التجربة ومجذ رة بالسياق 

الخبرة المكتسبة من المؤسسات التربوية التي شاركت على ( و Research based modelعلى البحث )

 (Agent of change)تغيير  فاعلليكون  القيادية للمعلم قدرات الإلعداد وبناء  وذلك ،المشروعفي 

م كعامل أساسي لتحسين جودة المعل   حد دتاألدبيات التي الورقة  تستعرضكذلك في مؤسسته.  وتطوير

باالستناد الى األدبيات وتصف،  وكفاءة التعليم وبالتالي تحسين تعل م الطالب وتحصيلهم األكاديمي.

وتعرض وتمكينه لتحقيق التجدد المستمر في مؤسسته التربوية إعداد المعلم وتنميته مهنيا  كيفية  ،العالمية

هذه الورقة تحد د كما  حلول واالستراتيجيات المفصلية المقترحة والمتوافق عليها في معظم هذه االدبيات.لل

المعلم  إعدادمن أجل كإحدى الحلول باختصار المهارات المستهدفة والمقاربة المتبعة في نموذج تمام 

الفريق الموجه لبحث اإلجرائي الذي قام به لنتاج ك مهايوتقد مهني ا وبناء قدراته القيادية للتطوير المستدام

واألثر المبدئي على ( (action research in actionسير العمل لتقييم في المرحلة األولى  للمشروع

وذلك لتعديل هذا النموذج المقترح  ،( action research on action) برنامج اإلعداد تطبيق نموذج



 

Page 5 of 38 
 

ليكون مساهما  فعاال  في والمقاربة المرتبطة به في اعداد المعلم وتطوير قدراته  فعاليتهلتفحص مدى و 

 والمبادرة في حل المشكالت التي تعترضه. التطوير

يتعلق باألبحاث التي ينوي الفريق الموجه للمشروع  فيماالخطوات المقبلة هذه الورقة  ختاما ، تعرض

تمام استكمالها  تصميم نموذج برنامج بناء القدرات والتأكد من فعاليته بهدف تعميمه من أجل تحسين وا 

 .صالح في بلدهوكمواطن  همجتمعفاعل في بناء الطالب كإنسان ذلك على بأثر  الموجه من الفريق إيمانا  

 اإلشكالية

 الطالبلدى مستوى التحصيل االكاديمي واألداء  في   الفاقد التعليمي بمظاهره المختلفة من انخفاضإن 

 في العلوم والرياضيات بحسب نتائجالدولية  االمتحانات في تحصيل أكاديمي متدن   إلى العالم العربي في

TIMISS   وPISA    هو من المؤشرات الواضحة  المدرسيالتسرب و الى الرسوب وصوال  ،  2015في

أما  . & ,Cochrane, 2017)(Halabi, Kheir  لتدني جودة وكفاءة التعليم في أغلب الدول العربية

تدني  وذلك بسبب م عن التعل  عاجزون نصف الطالب في المدارس فقد أظهرت أن االحصاءات الجديدة، 

كما   .(Standardized testing) معدالت القراءة والكتابة والرياضيات في االمتحانات المقننة العالمية

عدم وجود تطابق بين المهارات المكتسبة للطالب في المدارس وبين ما يطلبه الى البنك الدولي  أشار

ن منطقة الشرق أو   ) ;World Bank, 2007)Dhillon, Dyer, & Youssef, 2009 العملسوق 
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في المئة  28.2 نسبةب والذي يقد رالعالم في األوسط وشمال أفريقيا لديها أعلى معدل في بطالة الشباب 

في المئة من شعب منطقة  60مع العلم أن  ،في المئة 13هو  للبطالة المتوسط العالميفي حين أن 

األوسط في الشرق الشباب ر معدل بطالة يقد  . عاما 30سن هم  دون الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 . (Halabi et al., 2017)غزة في ٪٦٠في لبنان ويصل إلى  20.7%االردن، في  %28 بنسبة

عدم مساواة شديدة في الدخل، حيث من  عن ذلك، تعاني منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا فضال  

 ) Halabiالعاملةمن الفئة  في المئة 10في المئة من إجمالي الدخل متواجد في دخل أعلى  60يعتبر 

et al., 2017)  . 

المناهج واالستراتيجيات التعليمية المستخدمة في البلدان  أما عنهذا فيما يخص أداء الطالب، 

على التلقين دون التنبه الى ادخال مناهج ال زال يعتمد معظمها  أن الدراساتالعربية فقد أشارت 

االبتكار ومهارات التواصل االجتماعي التي تعتبر و التفكير النقدي  مثل تنم ي مهارات الحياة واستراتيجيات

 لدخول معترك الحياة وسوق العمل. الزمةضرورية و 

مهنة  الى المعلمينفئة من دخول ظروف الحقل التربوي القاسية فرضت فقد  ،باإلضافة إلى ذلك 

أد ت مهنة. هذه ال ممارسةل تؤهلهم الالزمة التي البيداغوجية للمعارف والمهاراتامتالكهم دون من التعليم 

قد ،  و جودة التعليم في تدنيال المزيد من وظروفهم الىمين كل هذه االسباب المتعلقة بالمناهج والمعل  

 -2015كشف مؤشر جودة التعليم العالمي الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي في دافوس لعام 
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وتجدر سبتمبر الماضي عن تدني ترتيب أغلب الدول العربية في مجال جودة التعليم.  30في  2016

ا الى اإلشارة  ه التمويلأن التعليم العام في المنطقة يعاني من نقص كبير في أيض  من سوء و  ،الموج 

بالرغم من "األموال المنشورة أن  اإلحصاءاتأشارت فقد  لمحاوالت التطوير. عنيدة ومن مقاومةاإلدارة 

ايجاد النقص واضحا في و زال الضعف قائما ال  ،الطائلة التي ت نفق على التعليم في البلدان العربية "

وبالتالي في تصميم استراتيجيات تطويرية خاصة بمنطقتنا العربية وبمؤسساتنا التربوية  ،الحلول المناسبة

مليون طفل من  4.5حوالي فهناك . Akkary, 2014-(Bashshur, 2005; Karami (والتعليمية

باإلضافة ، للتعل م لهم للحصول على فرص  سبيلال الذين وسوريا واليمن  والسودان وليبياالعراق و مصر 

الثانوية. وقد تفاقمت هذه األرقام المرحلة الوصول إلى يستطيعون ال الذين  مليون شاب إضافي 2.9الى 

أن المشاكل التي تعصف بقطاع التعليم غير في السنة الماضية بسبب النزاعات في سوريا واليمن. 

أن نسبة عالية من الطالب الى تشير اإلحصاءات  إذ ؛يضا  نوعيةاية انما هي العربي هي ليست فقط كم  

لسوق العمل في م منها، ال يحسنون القراءة ويتخرجون بمهارات ال تؤهله الحكوميةال سيما  ،في المدارس

 .  (Halabi et al., 2017) القرن الواحد والعشرين

شبه   وية والمستجدةايقابل هذا الواقع ومشكالته المستعصية وظروفه المأس أخرى،من جهة 

نتاج المعرفة، وما فقر في النتاج العلمي البحثي الموثوق في العالم ينتج عنها من  غياب لثقافة البحث وا 

 ;Mohammed bin  El Amine, 2009;The Broken Cycle, 2014العربي بشكل عام )
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Development  undation (MBRF) & The United NationsRashid Al Maktoum Fo

Programme /Regional Bureau for Arab States UNDP/RBAS), 2014).  ) يفتقد كما

مشكلة  السيما إلى حلول عملية للمشكالت الملحةبشكل خاص،  ،العربي المتوفرالنتاج العلمي البحثي 

تحديات عملهم ويؤدوا الدور المنوط بهم للحد من رسوب كي يواجهوا الخدمة  المعلمين أثناء إعداد

الخبرات والحلول  نقل اشكاليةزد على ذلك  وتسرب الناشئة وضياع فرصهم في النجاح في سوق العمل.

 ,Hallinger, 1995; Hofstede ;2005من النتاج العلمي البحثي الغربي دون أقلمة هذه الحلول )

Dimmock, 2012  االعتبار السياق العربي وخصوصية المؤسسات التربوية في العالم ( لتأخذ بعين

 العربي.

 مراجعة األدبيات واإلطار النظري

إن  ، أستاذ علم التربية في جامعة ملبورن النيوزيالندية،(Hattie, 2012)للبروفيسور جون هيتي وفق ا 

ل العناصر ك ، فبالنسبة إليه .عند الطالب المعلم هو واحد من أهم العوامل الكامنة وراء ضعف األداء

مناهج متطورة أو تقليدية، مدارس حكومية أو خاصة، أكانت ، المتعلقة بالمؤسسة التعليمية الخارجية

صفوف بعدد قليل من الطالب أو صفوف مكتظة بالطالب، استخدام للكمبيوتر والتقنيات الحديثة أو 

هو ضمن المؤسسة  واألهم ، لكن العنصر الحاسم على أداء الطالب استخدام السبورة التقليدية، لها تأثير

ا نتائج متباينة ر إ (Hattie,2012)البروفيسور هيتي كما يشير  المعلم.  غم اتفاق لى أننا نجد دوم 



 

Page 9 of 38 
 

بعض المعلمين يستطيعون تحقيق نتائج أفضل من  نالحظ أن الظروف المحيطة في كل المدراس، و

  زمالئهم، في ظل األوضاع نفسها، وبفارق في المستوى العلمي يصل إلى عام دراسي كامل.

عن وتنميته مهنيا   وثيقا  ببناء قدرات المعلمارتباطا  تحسين تحصيل وأداء الطالب ارتبط  عليه، بناء و

 ،توجهت االبحاثكما  (،In-serviceإلعداده مهنيا أثناء الخدمة ) واستراتيجيات طريق تطوير برامج

للتطوير  ا  أساسي وعامال  فعاال   ا  عنصر كي يكون لبناء قدرات المعلم  إلى إيجاد الطرق المثلىبشكل خاص، 

ألهمية دوره في حل المشاكل المتعلقة بأداء الطالب بشكل عام وبالفاقد  نظرا   في المنظومة التعليمية

 ,Darling-Hammond, Wei, Andree, Richardson, & Orphanos) التعليمي بشكل خاص

2009; Kennedy, 2005).  

  فعالية أداء المعلم. من أنها ترفع التي أثبتتوقد توصلت الدراسات إلى تحديد بعض المهارات 

 Guskey) التربويةعنصر تطوير فاعل في المؤسسة كي يصبح المعلم المهارات الالزمة  فتحد ثت عن

& Yoon, 2009; Borko, 2004; Kennedy, 2005; Webster-Wright, 2009) .فكان 

إضافية الكتساب مهارات ء المعلم ىاعتبرت أساسية من حيث أنها تهيعلى بناء مهارات ذهنية  التركيز

يكون له أن المهني و يقود عملية تطوره بإمكانه أن ( self-directed learner) مستقال   امتعلم   ليصبح

أهم هذه  الدراسات أن وقد أشارت  دور الصدارة في قيادة عملية التطوير والتجديد في مؤسسته التربوية.

جمع المعلومات و باستخدام البحث االجرائي للبحث عن المشاكل الحاصلة، االستقصاء  المهارات هي
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المعلم، مة باألدلة والتي يمكن تطبيقها في السياق الذي يعمل فيه حولها ثم ايجاد الحلول المناسبة المدع  

أن  الدراسات فقد أثبتتالتي تدفع المعلم للتطوير والتغيير.  ري الدائمالحوار التفك   الى مهارة باإلضافة

الدائم عن الوضع الراهن وتحديد المشكالت الموجودة ثم  للتساؤل تدفع بالمعلمامتالك هاتين المهارتين 

 ;Mcniff, 2002; Bradbury & Reason, 2008; Larrivee, 2012المبادرة لحلها )

O’Sullivan, 2002  .) إليجاديسعى و  ، جودة أداءهعند امتالك المعلم لهذه المهارات، يقوم باختبار ف 

بين الترابط على الدراسات فقد أكد ت . لذلك لتغيير ممارساته ويكون مستعدا  للمشاكل الحاصلة حلول 

اكتساب هذه المهارات وبين تحس ن أداء المعلم داخل الصف وبالتالي تحسن أداء الطالب في مختلف 

 المواد التعليمية.

تها قيما  مهنية من اتفق الباحثون التربويون على أن مهارات البحث اإلجرائي تحمل في طياكما   

وبالتالي تدفعه ؛ سبيال  إلى إنماء مجتمعهل المعلم إلى فاعل اجتماعي يعتبر خدمة طالبه شأنها أن تحو  

معرفة الطالب وفهم مجتمعه المحلي والبيئة التي  الطالب مستلزمةبناء عالقة ثقة واحترام مع  للسعي الى

بناءه كإنسان و قابلية للتعلم وبالتالي تحسين تحصيل الطالب األكاديمي لديه  يبني كي يأتي منها 

وبالتالي  . (Leitch & Day, 2000; McNiff, 2002 )مجتمعه فيفاعال   ا  وكمواطن ليكون عنصر 

الدراسات تطوير هذه المهارات الذهنية بتمكين المعلم من أن يلعب دورا  فاعال  في االطالق  ربطت

ادراج ما يأتي به من حلول  على ا  قادر للتغيير  ا  يكون قائد مؤسسته كيوالتخطيط للمبادرات التطويرية في 
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 ,Calvert, 2016a, 2016b; Hallinger, 2011; Leithwoodلمؤسساتية )ضمن المنظومة ا

Chapman, Corson, Hallinger, & Hart, 1996.)  إذاتؤكد أنه  التي ذكرناهاكل هذه الدراسات 

قادر على بناء عالقة و توصلنا الى استاذ باحث، متفكر، متعلم دائم، قائد للتغيير ضمن سياق مؤسسته، 

هذا له ارتباط وثيق وتأثير ايجابي على إن من خالل فهم حاجاتهم وخصوصياتهم فوثيقة مع طالبه 

 مجتمعه.تحسين تحصيل وأداء الطالب في 

طبيعة البرامج والمقاربة التي يجب استخدامها  الحديثة من الدراساتالعديد  تمن جهة أخرى تناول

 & Guskey) داخل الصفداء طالبه أي إلعداد المعلم واكسابه المهارات الالزمة لتطوير أدائه وبالتال

Yoon, 2009; Hallinger, 2010; Meriam & Bierema, 2014; Webster-Wright, 

ان  نتوبي   (adult learner) ناضجز المعلم كمتعلم تمي   التي الدراسات األساليبوقد لحظت  .  (2009

 وممارساتهم اليوميةالخاصة تجاربهم خالل من ذاتي ا المهنيين يتعلمون إن تتميز ب عند الكبارعملية التعلم 

يشكل التعلم الموجه ذاتيا   إذ، اليومي همفاعلة في عملالمشاركة استمروا بال طالما مستمرا   تعلمهم ويبقى

على التطو ر ولديه تأثير هائل كما ، ر لوبا  اساسيا  للتعل م عند الكباأسسياق الفعلي للمهني ضمن الالم درج 

للمتعلم عاية المالئمين تعزيز هذا األسلوب من خالل تأمين الدعم والر فإن  لذلك. للمتعلم والنمو المهني

تغيير  التركيز على جعل المتعلم فاعلكما وأظهرت الدراسات أن . التعلم واستمراريتهساسي لضمان هو أ

العمل على مشاريع البحث االجرائي التي يقودها لذلك فإن . أمر ضروري جدا في استمرارية التعلم
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 عتبرتتدور حول قضايا اجتماعية التي بالتعاون مع أعضاء من المجتمع المحلي و المهنيون الممارسون 

 ,Webster-Wright, 2009 Knowles, Holton III)موالمستمر للمتعل ا لدعم التعلم المهنيمهم  إطارا  

& Swanson, 2005;  Kolb, 1983; Meriam & Bierema, 2014; Zepeda, 2015) 

عند تصميم البرامج التي تهدف إلى  أضاءت هذه الدراسات على أخذ التالي بعين االعتبار  كما

الى معرفة حاجاته المهنية  باإلضافة( معرفة المعلم على الصعيد الشخصي 1(: بناء قدرات المعلمين

حاجاته وممارساته اليومية ومن تجاربه الم عاشة  وذلك لتصميم برامج االعداد المهني انطالقا من

(Guskey & Yoon, 2009; Meriam, & Bierema, 2014; Zepeda, 2015 ؛)إشراك 2 )

 ;Darling-Hammond et al., 2009المعلم في تحديد حاجاته وتصميم هذه البرامج التطويرية ) 

Glickman, 2010)  المؤسسة التي يعمل ضمنها المعلم ( توفير الظروف الداعمة والحاضنة في 3(؛

(Fullan, 2009; Guskey & Yoon, 2009; Zepeda, 2015). 

هات حديثة بين الباحثين الغربيين المعنيين ببناء القدرات القيادية، باإلضافة إلى ذلك، ظهرت توج  

اإلداري في أكدت على أهمية تزامن اإلعداد المهني للقادة التربويين مع إجراء تعديالت على التنظيم 

ها. ويشرح فوالن من خالل و بشكل يضمن دعمهم أثناء تطبيقهم للمهارات الجديدة التي اكتسب مؤسساتهم

 ،من صلب الممارسةاإلعداد  أنه باإلضافة إلى إعتماد برامج  بكندا (Ontario)انتاريو في مدارستجربته 

إلى إحداث التغيرات على األطر المفاهيمية  وايستوجب على المعنيين بتصميم هذه البرامج أن يعمد



 

Page 13 of 38 
 

 أنالى الدراسات هذه  وخلصت (Fullan, 2009) .والنظم اإلدارية التي تشكل ثقافة المؤسسة التربوية

ل تركيز وكان من أثاره تحو   ،م المعلمين والطالبله أثر إيجابي على تعل   ميالتعل  نموذج المجتمع 

كما لوحظ  .(Fullan, 2009; Dufour, 1998)الطالب  حاجاتتلبية الى المعلمين والعملية التعليمية 

نسبة التعاون المهني وتحسن عامل الثقة بين أفراد الهيئة  زيادوا المعلمين،في أداء وممارسات تحسن ا 

بينت  كذلك المعلمين بالتعلم والتطوير المهني المستمر.  التزام  ارتفاعهذا باإلضافة الى التعليمية، 

الدراسات أن األثر األكبر لهذا التنظيم اإلداري يكمن في تسهيل عملية التعلم التحولي حيث يتبنى 

 . (Vescio et.al., 2008) وتحسينها لتغيير ممارستهمالمعلمون أطرا  نظرية جديدة تصبح أساسا  

على الفرضيات التالية فيما يتعلق للفريق الموجه م يرتكز هذا العمل البحثي بناء على ما تقد   

إتاحة الوقت الكافي للمعلمين (1 :للمعلمينبالعناصر التي يجب توفرها عند تصميم برامج التطوير المهني 

 في بالتجريب ومن صلب الممارسة م تعزيز التعل  ( 2 ؛في سياق عملهمتدريجيا  المبادرات التجديدية لدمج

كما ذ كر و يتعلمون   ذلك أن المتعلمين الكبار في ما تم القيام بهر والتفك  من التجريب  متواصلة اتدور 

تسهيل  (3 تجربة اآلخرين؛االطالع على  من خالل االنخراط بالتجريب أكثر مما يتعلمون من سابقا 

يجاد و  تطوير  (4؛ اليومية ر بالممارساتوالتفك  التعاون المعلمون من يستطيع كي  خالل العملفرص ا 

كما و  همالمعلمين ألن تمكين( 5لتعلمهم؛  أساسياالتفك ر النقدي الذي ي عتبر ممارسة قدرات المعلمين على 
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 (6؛(Knowles et al., 2005) ذاتيا ا  تعلمهم موجه ليكون بحسب علم النفس يحتاجونذ كر سابقا و 

 .المعلمين عندالجماعي ر مهارات التقصي والتفك  تعزيز 

 اسئلة البحث

انطالقا من كل هذه الوقائع الدال ة على ضعف جودة وكفاءة التعليم وأداء الطالب وتحصيلهم األكاديمي، 

استدامة  وتحديات ضمانوعلى قل ة توف ر الدراسات البحثية في العالم العربي لكيفية عالج هذه المشكلة 

. تمام أو 2007بيروت في أثر الحلول المقترحة، بدأت فكرة مشروع تمام في الجامعة األمريكية في 

"التطوير المستند الى المدرسة" هو مشروع يجمع بين البحث والتطوير من أجل إطالق ودعم المبادرات 

التربوية التجديدية المستندة الى المدرسة في العالم العربي بهدف الوصول إلى التطوير المدرسي المستدام 

يهدف . )www.tamamproject.org(  والتعليمية يةلتحسين تحصيل وأداء الطلبة في المؤسسات التربو 

متجذ ر في  لكنهالحديثة و  باألدبياتمستعين ا التربوي مشروع تمام الى بناء إنتاج معرفي متعلق بالتطوير 

قدرات  نموذج لبناءالبحث اإلجرائي كأداة رئيسية لتطوير عبر استخدام  بيئتنا الثقافية في العالم العربي

 ويقدمإعداد المعلم مهني ا أثناء الخدمة في مؤسسته يتبنى تمام مقاربة  المعلم القيادية للتطوير والتغيير. 

على  بناء   .في عملية التطوير والتجديد في مؤسسته عال  االدعم لبناء قدرات هذا المعلم ليكون عنصرا  ف

الوصول إلى الحلول للمشكالت التعل مية عند الطالب هي بالدرجة األولى فإن مين على المشروع وعي القي  

ممارساته ومعتقداته و  المعلم: مابالتغيير وه نأساسي نيمستوي يستهدف تمام. معلم الصف مسؤولية 

http://www.tamamproject.org/
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في عمله داخل المؤسسة  تدريجيا   عا  . ويتبع تمام توسوقيمها التربويةوثقافتها  بأنظمتهاالمهنية، والمؤسسة 

 األسئلة البحثية التالية:تمام طرح مشروع يالواحدة ثم الى مؤسسات أخرى داخل البلد. 

هي أسباب فشل محاوالت اإلصالح التربوي في الوطن العربي في إحداث التحو ل المرجو  في  ما -1

هيكلي ة المؤس سة التربوي ة والعملي ة التعليمية وتحسين تعل م الطلبة رغم وجود النية والموارد المالية 

 للمعلم؟وتوفير اإلعداد المهني 

تربوي ة على كافة المستويات )المدارس، ما هي طبيعة التحديات التي تواجهها المؤس سات ال -2

ل المرجو في المدارس العربية؟  الجامعات، الوزارات( والتي تعيق إحداث التحو 

الجامعة ووزارة التربية لحل و  ما هي الخطوات العملي ة التي يجب اتخاذها على مستوى المدرسة -3

 الم العربي؟هذه اإلشكالية وإلنجاح محاوالت اإلصالح والتطوير التربوي في الع

تصميم برنامج  ل من خاللها إلىجرائية توص  إبحاث أالموجه بسلسلة عن هذه األسئلة قام الفريق  جابةا  و   

لى  لبناء قدرات المعلم لقيادة التطوير المستند إلى المدرسة في  الظروف التي يجب توفرها تحديد وا 

المهني المستمر على مستوى األفراد ومستوى المؤسسة.  التعلم والتطورالمؤسسة التربوية لدعم عملية 

تعرض هذه الورقة للنتائج التي توصل إليها الفريق الموجه للمشروع فيما يتعلق بالمقاربة الفعالة لبناء 

من إحداث  وتمكينهطر المفاهمية المهنية واألاكتسابه للمهارات من جهة  للمعلمالالزمة القدرات القيادية 

 سياق مؤسسته التعليمية. ضمنوذلك  تهاممارسفي  ل نوعيتحو  
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 مشروع تمام: التطوير المستند الى المدرسةفي  منهجية البحثآلية و 

استخدم الفريق الموجه ، طالع على األدبيات العالميةاالورد من مشكالت وبعد  على مابناء     

 ,action research))( McNiff, 2002; Calhoun, 1994; Sagorالبحث االجرائي مقاربة 

إليجاد حلول (Charmaz, 2014 ) (Grounded Theory) ومنهجية النظرية المجذرة   (2010

على هذه  بناء  لذا و مستندة لألدبيات العالمية و لكنها نابعة من التجربة ومجذ رة بالسياق العربي . 

 & Karami- Akkary)العربي قام الفريق الموجه باستطالع المشاكل الحاصلة في وطننا  ،المنهجية

) Akkary, 2014-Karamia; 2011Rizk,   مستندا الى األدبيات المناسبة استكشاف الحلول ثم

تغيير وتطوير في القيادية للمعلم ليكون فاعل قدرات الووضع نموذج أولي لبرنامج إلعداد وبناء العالمية 

 .المؤسسة التربوية

 ومنهجية البحث في تمام اآللية . 1صورة 
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ودعمه المعلم  ( إلعدادResearch based modelعلى البحث ) امبني   انموذج   كان نتاج هذا العمل

عن المشاكل الحاصلة في  المستقصير و المتفك  لكي يصبح والتعليمية التربوية أثناء عمله في المؤسسة 

 ،والمعنيين تقييم مدى نجاحها بالتعاون مع زمالئه متابعة و ولالمبادر للتخطيط لحلها و ومحيطه،  صفه

 واستدامهدعم من أجل  مع القيادة االستراتيجية في المؤسسة التعليمية والتربوية  والقادر على العمل

  .(Karami-Akkary, Saad, & Katerji, 2012) مبادراته  التجديدية واضافتها إلى ممارساته

الفريق الموجه سلسلة أبحاث استطلع  أجرى (،2007-2010تمام )من المرحلة األولى في  

 Karami-Akkary)فيها نماذج االصالح التربوي المتبعة في عدد من البالد العربية وحلل أسباب فشلها

) Akkary, 2014-Karami; & Rizk, 2011a،  ثم قام بمراجعة األدبيات العلمية ووضع على أثرها

Rizk, Akkary -; KaramiAkkary & Rizk, 2011b-(Karami &تصميما  أوليا  لبرنامج التدريب

التدريب التي اعتمدت في بادئ األمر على أنشطة التطوير المهني قام بتنفيذ وفي الوقت نفسه  .2012 (

منذ بداية  التسعة المشاركةالتربوية مع المؤسسات عن طريق البحث االجرائي وذلك االستقصاء على 

مؤلف فريق عمل  تأليف فتم   .السعوديةاألردن والمملكة العربية و  لبنان هي المشروع من ثالث دول عربية

داريين  ر كمهارتين والتفك  االستقصاء ليعمل بشكل تعاوني على البحث االجرائي مستندا الى من معلمين وا 

الفريق الموجه في هذه رك ز وقد (. Karami-Akkary et al., 2012)أساسيتين للتطوير المدرسي 

مع نهاية هذه و عناصره. وجميع برنامج إعداد المعلم الستكمال كل محتواه  إنضاجالمرحلة األولى على 
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لإلعداد مكتمل نموذج إلى التي كان يقوم بها الفريق الموجه رت أنشطة التطوير المهني تطو  المرحلة، 

 .(Karami-Akkary, Saad, & Katerji, 2012) المهني

 . المرحلة األولى في تمام2صورة 

 

وبالقيام  إستمر الفريق الموجه بجمع البيانات وتحليلها ، (2015-2010) الثانية المرحلة في

خالل هذه  .هذا النموذج من خالل البحث االجرائي الدائم والمستمربالتعديالت والتنقيحات الالزمة على 

 نتائج على بناء عليه وانتقل التركيز من إدخال التنقيحات المرحلة إكتمل تصميم البرنامج التدريبي

 ,Karami-Akkary, Saad, & Katerji) في المدرسة إلى رصد اثره على أعضاء الفريق  المتابعة

بتفحص مدى فعالية هذا النموذج المكتمل والمقاربة ، قام الفريق الموجه 2012في العام . و (2012

. وقد أظهرت 2008المدارس الرائدة المشاركة بالمشروع منذ  إلحدى المرتبطة به عن طريق دراسة حالة 
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التطوير المهني في هذه المدرسة الرائدة في استراتيجيات  القياديسنوات من إشراك الفريق  5 بعد ،النتائج

لنموذج هذا ا تؤك د على فعالي ة التي أن هناك ما يكفي من األدلة ،التي صممها الفريق الموجه للمشروع

 Karami-Akkary, El) القيادية لهذا الفريق وذلك لقيادة التطوير المستند الى المدرسة في بناء القدارت

Saheli, & Mansour, 2016) .الذي تم القيام به لم يخض في أثر وعلى الرغم من أن التقييم 

كخطوة أولى في عملية تقييم  ولكنه،على الجوانب التنظيمية للمؤسسة وعلى تعلم الطالب،  المشروع

ي عطي الفريق الموجه والمجتمع البحثي التربوي ،  (Guskey &Yoon, 2009) مهنيبرنامج تطوير 

بخصوص  -بناء على ما تم تحقيقه حتى اآلن -إلى ما يمكن القيام به يو جه للنموذج المتبع كما  ادعم  

لبحوث الالحقة التي يمكن القيام بها على صعيد المؤسسة وتعل م ل د الطريقويمه  االعداد المهني للمعلم 

  .الطالب

 . المرحلة الثانية في تمام3صورة 

 



 

Page 20 of 38 
 

كي الفريق الموجه على تصميم برنامج تدريب المدربين  زيرك   (،اآلن -2015) الثالثةفي المرحلة 

ازداد فيها عدد  التيفي هذه المرحلة آخرين للقيام بهذا االعداد المهني للمعلم.  تأهيل مدربين يستطيع

ه إلى مدربين ظهرت الحاجة لنقل خبرات الفريق الموج   ،مدرسة 46مدارس إلى  9المدارس المشاركة من 

في التدريب ويشكلون فريق من الباحثين اإلجرائيين يعملون على تصميم تجارب يتبعون مقاربة تمام 

تتبنى كفايات تمام كمخرجات تعلمية و مبنية على حاجات الفريق القيادي المدرسي  ،كل في سياقه ،ميةتعل  

عتمد رحلة تمام كتصميم أولي يساعد على بناء القدرات القيادية من صلب الممارسة. خالل هذه تو 

مدربين ال أن خذين بعين االعتبارآلية تدريب المدربين وتنقيحها آالمرحلة يتركز البحث على اختبار فعالية 

جمع الموجه بالمتابعة و  الفريق وقد قامسياقات وظروف مختلفة. من من بلدان عربية متنوعة وبالتالي هم 

وفي هذه المرحلة الثالثة، يقوم الفريق الموجه  .بيانات حول أثر التدريب على الفرق القيادية في المدارسال

أساسها المقبلة فهي تقييم عمل المدربين وعلى الخطوات  أما .بتنقيح البرنامج التدريبي لتدريب المدربين

المدربون اعداد المدربين لالنطالق للمرحلة االخيرة حيث سيقوم  وتنقيح طريقةالمادة التدريبية  تنقيح

تستمر حلقات البحث اإلجرائي مواكبة  لعمليات  ليناسب السياق الذي يتواجدون به. تهبالعمل على أقلم

السياقات المتنوعة  ولتجذيرها فيتصميم برامج التدريب في تمام لجمع األدلة على فعالية التصاميم 

قيمة مضافة  علميا  يشكل المجذرة مخزون اعلى أمل أن تزيد تصاميمه  الوطن العربي للتربويين في

 .للممارسين والباحثين التربويين على السواء
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 . المرحلة الثالثة في تمام4صورة 

  

 لنتائجا

وبناء  على سلسلة االبحاث االجرائية التي قام بها  الفريق الموجه للمشروع  ،تمامبنهاية المرحلة الثانية من 

-Job)، تم  تطوير مقاربة شاملة وتصميم برنامج تدريبي على شكل تجربة تعلمية في صلب الممارسة 

embedded Learning Experience)  لبناء قدرات المعلم لقيادة التطوير والتجديد في مؤسسته.  

ن من البحث والتجريب أنها مفصلية في تمكين المعلم كفاعل لبرنامج مجموعة كفايات تبي  يشمل هذا ا

كما يتضمن البرنامج آلية إلطالق وقيادة التطوير المستند إلى حاجات المجتمع  .نشيط في عملية التغيير

لمعلم تتكون رحلة تمام من مجموعة من "المحطات" توجه ا ."رحلة تمام للتطوير"-المدرسي عرفت ب

كما  .نحو الخطوات التي يجب القيام بها وتؤطر ممارسته المهنية لتتماشى مع متطلبات عملية التطوير

اإلصالح التربوي  يحدد البرنامج مقومات المناخ التنظيمي الحاضن للتطور المهني والالزم لتحقيق
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عتمدت هذه المقومات كركائز للثقافة المؤسساتية   .المستند الى المدرسة التي تطبع المدرسة بمواصفات وا 

 . (Senge, 2006; Vescio et.al, 2018) االمتعارف عليه عالمي   المجتمع التعلمي المهني

واستخدام االستقصاء على كفايات  اقتصر البرنامج التدريبي في المرحلة األولى من المشروع،

وبناء  على  البحث اإلجرائي أثناء البحث اإلجرائي كأداة للتأكد من الممارسات والتفك ر فيها ومن ثم ، 

القرارات المبنية ( 1: )، اتسعت هذه الكفايات لتشمل ما يلي  (action research in action )المتابعة

تخطيط وتنفيذ ( 2)على الحاجات واألدلة من خالل االستقصاء والتعلم بالتجريب ومن صلب الممارسة ؛ 

الحوار والممارسة التفكرية والتخطيط المعدل بناء على المتابعة  وتقييم المبادرات التطويرية معتمدين على

الممارسة المنفتحة والبعد عن الشخصنة والتوثيق المنظم للممارسة من أجل التواصل ( 3) أثناء التنفيذ؛

القدرة على التعاون ( 4)المستمر والفعال وألجل نشر أفضل الممارسات الستخدامها في المستقبل واخيرا؛ 

 . ي، القيادة التشاركية للتطوير المستمر، والرعاية المهنيةالمهن
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 : كفايات  تمام5صورة 

 

بلورة كفايات تمام، تم  تصميم تجارب تعلمي ة اعتمدت  وبالتوازي مع العمل على من جهة أخرى

والتفك ر بالممارسات ضمن المؤسسة التربوية. مع انطالقة لالستقصاء على البحث اإلجرائي كوسيلة 

ير هذه التجارب التعلمي ة واصبحت رحلة متكاملة مع  من خالل نتائج المتابعة، تمو المرحلة الثانية،  تطو 

محطات متعددة تؤمن البيئة المناسبة الكتساب الكفايات ولقيادة التطوير المستند الى المدرسة. خالل هذه 

طلب من المؤسسة التعليمية المشاركة تأليف فريق قيادي مك ون من معلمين واداريين في رحلة، ي  ال

المؤسسة. يتم اختيار اعضاء هذا الفريق بحسب معايير طو رها الفريق الموجه. يتعر ف الفريق الموجه 

داف على أعضاء الفريق القيادي وعلى السياق التنظيمي الذي يعملون من ضمنه، ثم  يضع غايات وأه

ه بعد ذلك تجارب تعلمي ة  وبالتالي استراتيجيات تدريبية بناء  على حاجات هذا الفريق. يصم م الفريق الموج 

تمك ن الفريق القيادي في المؤسسة من إكتساب المهارات والكفايات الالزمة للتطوير. تتم هذه التجارب 
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لمدرسة" ويتوصل الفريق القيادي المدرسي رحلة تمام للتطوير المستند الى ا“ضمن التعلمي ة أثناء العمل 

تحت إشراف مدربي الفريق الموجه لمشروع تمام  في ختام هذه الرحلة إلى وضع وتنفيذ وتقييم مشروع 

 تطويري في سياق مدرستهم. 

 : رحلة تمام للتطوير المستند الى المدرسة6صورة 

 

عملية تطويرية دوري ة ي طلب فيها من الفريق القيادي في المؤسسة المشاركة هذه الرحلة  تشمل

تحديد المشكالت المستجدة والحاجات الملح ة عن طريق البحث والتقص ي، ثم التخطيط و باستشعار 

تؤم ن  .الستراتيجيات وممارسات مبتكرة لحل هذه المشكالت، يليها تنفيذ ومتابعة وتقييم هذه االستراتيجي ات

االستقصاء رحلة تمام للتطوير المستند الى المدرسة بمحط اتها كاف ة المساحة الالزمة الكتساب مهارات 

ه ثم التقييم وتوثيق هذه الممارسات ونشرها ومشاركتها  عن طريق البحث االجرائي، التفك ر والتخطيط الموج 
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ة للتغيير تمك نه من إدراج الفريق خالل هذه الرحلة مهارات قياديكما يكتسب  مع ممارسين آخرين.

يمكن استخدام هذه الرحلة للقيام بدورات متواصلة من  التطوير ضمن المؤسسة وضمان استدامته.

  .التطوير المستند الى المدرسة والكتساب أعمق لكفايات تمام

يؤمن الفريق الموجه من خالل هذا النموذج أن الرعاية المهنية والتعلم بالتجريب ومن صلب 

الممارسة ركيزتان ضروريتان من اجل بناء القدرات القيادية الفردية والمؤسساتية ورعايتها ودعمها من أجل 

ع الصعوبات والتحديات التطوير المستدام في المؤسسات التربوية والتعليمية. انبثق هذا اإليمان من مجمو 

على ضرورة تأمين الظروف  التي تؤكدالتي واجهت الفريق الموجه للمشروع واستنادا  الى األدبيات 

الداعمة من اجل احداث التطوير. في هذا السياق، يعمل الفريق الموجه على استحداث الظروف الداعمة 

ذه الركائز من اجل تأمين اإلحتضان مجتمعات تعلمية ضمن المؤسسات التربوية قائمة على ه إلقامة

الالزم للتطوير المهني وبناء القدرات القيادية للمعلمين ضمن هذه المجتمعات التعلمية. تتسم هذه 

تطوير وتحسين و المجتمعات التعلمي ة بالتعاون المهني حيث يعمل المعلمون سوي ة  من اجل تحليل 

خرطون في دورات مستمرة يطرحون خاللها أسئلة وينمتعاونة ممارساتهم. يعمل المعلمون ضمن فرق 

ز الفهم العميق للمشكالت وطرح الحلول المناسبة ضمن السياقات التي يعملون  . كما فيها تفك ري ة تعز 

تؤمن هذه المجتمعات التعلمية البيئة المناسبة حيث المعرفة المهنية مرتبطة مباشرة  بالممارسة ويتم 

 الل التعلم المباشر وبالتجريب. استخالص المعنى والفهم من خ
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لي لبرنامج  في بدايات مشروع تمام، قام الفريق الموجه للمشروع بدراسة بحثي ة لمعرفة األثر األو 

هذا البرنامج على تفك ر الممارسين اإليجابي لثر األتمام التدريبي على الممارسين المشاركين وتبي ن 

، (BouJaoude & Jurdak, 2011) تعزيز هذه المقاربة وايجاد الدليل على فعاليتها بهدفبممارساتهم 

وفي ختام المرحلة الثانية من مشروع تمام، قام الفريق الموجه لمشروع تمام بدراسة تقييمي ة حول اثر 

تم ت  .(Karami-Akkary et al., 2016 ) مقاربة تمام على بناء قدرات الممارسين وتطورهم المهني

هذه الدراسة في المدارس العصرية في المملكة األردنية الهاشمي ة حيث تبي ن للفريق الموجه للمشروع ان 

النمو واألداء المت سق مع المعايير التي في مرتفعة معدالت الفريق القيادي في هذه المدارس اظهر 

لمبنية على الحاجات، القرارات خاصة تلك المتعلقة بالقرارات ا، و وضعها الفريق الموجه لكفايات تمام

ة  في مجالي المعارف واإلتجاهات المعدالت هذه ظهرت المستندة الى األدلة واإلستقصاء.  المرتفعة خاص 

ه حجم التعديالت التي احدثها الفريق القيادي على  المتعلقة بهذه الكفايات.  كما تبي ن للفريق الموج 

يمية للمؤسسة والتي ام نت الظروف المؤاتية للتطوير والتحسين ومن التنظ المتعلقة بالهيكليةاإلستراتيجيات 

 (Karami-Akkary et al., 2016 ثم  مأسسة المبادرات التطويرية التي عمل عليها هذا الفريق القيادي

يعزو الفريق الموجه للمشروع هذه النتائج الى المقاربة التي اعتمدها في التدريب والتي تمي زت بدعم  .(

الفرق المشاركة ومتابعة تقد مهم ونمو هم المهني واإلضاءة على اهمي ة العمل على امتالك الفرق لمشاريعهم 

 لتالي نجاح وتطور مؤسساتهم. التطويرية واإلحساس الكامل بالمسؤولي ة لضمان نجاحهم وتطو رهم وبا
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 خطوات المقبلةال

لتركيز على لبناء على الدروس المستفادة من التجارب السابقة، يسعى الفريق الموجه في المرحلة القادمة  

( االستمرار بجمع المعلومات لتقييم مدى فعالية برامج التدريب التي تم تطويرها وذلك لتثبيتها 1) ما يلي:

( تنقيح 2؛ )في تمام مدرب 12د مؤسسة بوجو  46حاليا مع المؤسسات المشاركة والتي أصبح عددها 

مرار االست (3التقييم الذي حصل؛ )المعلومات التي تم الحصول عليها من برامج التدريب بناء على 

في بحاث التجريبية لدراسة مسار برامج التدريب بسياقات مختلفة ثم دراسة التعديالت التي استلزمتها باأل

برامج التدريب  / عناصر( استكشاف واستطالع توسيع نطاق4وذلك لتجذير هذه البرامج؛ )كل سياق 

على مستوى المؤسسة التربوية لفهم المجددون  نالتربويو ليشمل المهارات الالزمة التي يجب أن يمتلكها 

مع هذا المجتمع ولبناء عالقة  المحيط بهم لمجتمع المحليعناصر السياق الخاص بهم وباألخص ا

عمل الممارس بتطوير نظرا لما تطلعنا به األدبيات العالمية عن أهمية دور المجتمع المحلي  المحلي

لك لخدمة الطالب لتحسين أداءه وتنميته كإنسان ذاتها وذالمهني داخل المؤسسة وبتطوير المؤسسة بحد 

 متكامل قادر على أن يكون عنصر مثمر وفاعل في المجتمع.

 الخاتمة
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تستمر حلقات البحث اإلجرائي مواكبة  لعمليات تصميم برامج التدريب في تمام لجمع األدلة على فعالية 

على أمل أن تزيد تصاميمه  العربي التصاميم ولتجذيرها في السياقات المتنوعة للتربويين في الوطن

 .المجذرة مخزون ا علميا  يشكل قيمة مضافة للممارسين والباحثين التربويين على السواء
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