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 ملخص البحث

هدف البحث الحالي إلى معرفة دور مجتمعات التعلم المهنية في تنمية مهارات التخطيط لدى معلمات التربية اإلسالمية بالمدينة 
( مهارة، تم التأكد من صدقها وثباتها، ، 15المنورة، واتبع البحث المنهج الوصفي، ولتحقيق هدف البحث تم بناء استبانه تكونت من)

( معلمة تم اختيارهن بطريقة عشوائية بسيطة من مدارس المدينة المنورة، و أسفرت نتائج البحث إلى أن الدرجة 15وتكونت العينة من )
(، و أوصى البحث 4.23معات التعلم المهنية في تنمية مهارة التخطيط عالية، حيث بلغت قيمة متوسطها الحسابي )الكلية لدور مجت

 بتعميم مجتمعات التعلم المهنية على جميع مدارس الملكة العربية السعودية.

 .معلمات المدينة المنورة ،معلمات التربية اإلسالمية ،مهارات التخطيط ،مجتمعات التعلم :الكلمات المفتاحية

 
 مقدمة البحث  

تسعى دول العالم اجمع سواء الدول المتقدمة أم النامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والتقدم وذلك من خالل االهتمام بالعملية 
مدروس لتواكب هذا واضح و التعليمية،فالتعليم يمثل األساس للرقي والتقدم والبناء وتحقيق النهضة للمجتمعات، ولهذا تضع الدول منهج 

التطور، ولترفع من كفاءة طالبها وتهيئهم لمواجهة تحديات الحياة، وتعزيز قدرات بالدهم ووضعها في مصاف الدول 
 (.2018المتقدمة)الغفاري،

ت المؤتمرات هذا تعددولقد واكبت  المملكة العربية السعودية هذا التطوير باالهتمام بالعملية التعليمية لمسايرة هذا التقدم، ومن أجل 
 والندوات والدورات، وأجريت الكثير من الدراسات التي تناولت التعليم والتعلم من جميع الجوانب، والذي نتج عنه االرتقاء بطرق التدريس

إيجاد بيئة و  التي تجعل المتعلم هو المحور وليس المعلم، والتركيز على بناء المهارات وصقل الشخصية وزرع الثقة وبناء روح اإلبداع،
مدرسية محفزة، وجاذبة ومرغبة للتعلم، مرتبطة بمنظومة خدمات مساندة ومتكاملة، ومعدة لتلبية حاجات ذوي االحتياجات الخاصة، 

وتوفير الدعم المناسب لكل فئات المتعلمين، وتوفير فرص التعليم قبل االبتدائي والتوسع فيه، وتوفير الحضانات ورياض األطفال 
باطها مع منظومة التعليم، وبناء فلسفة المناهج وسياساتها، وأهدافها، وسبل تطويرها، وآلية تفعيلها، وربط ذلك ببرامج إعداد وتفعيل ارت

 .م(2019)وزارة التعليم، المعلم وتطويره المهني

بمشاركة وزارة التعليم ضمن قطاعات الدولة،  2016بداية  في 2020وقد انطلق برنامج التحول الوطني في المملكة العربية السعودية 
إذ أن مجال التعليم كان يواجه في ذلك الوقت مجموعة من التحديات منها: الصورة النمطية السلبية لمهنة المعلم، واالعتماد على طرق 

طوير لة لتنميتها في التعليم، هي:تتدريس تقليدية، وضعف مهارات التقويم لدى المعلمين ولذلك تم وضع أهداف عامة تسعى الدو 
 م(.2019المناهج وأساليب التعليم والتقويم،وتحسين استقطاب المعلمين وتأهيلهم وتطويرهم )وزارة التعليم،

ولقد لخصت هذه الخطوة التاريخية في المملكة العربية السعودية عوامل نجاح العملية التعليمية التي تتلخص في المنهج الجيد، والكتب 
دراسية المالئمة، واإلدارة المتعاونة، وتعدد طرق التدريس، والمباني النموذجية، واإلمكانيات المادية...وغيرها من العوامل المباشرة ال

 م(.2012وغبر المباشرة )الوليعي،
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ي بناء م ويسهم فإال أن وجود معلم كفء يعد أهم عنصر لنجاح العملية التعليمية، فهو الذي يشكل عقول المتعلمين وينمي قدراته
االتجاهات والقيم لديهم ويوجه اهتماماتهم، ويهيئ لهم الفرص لالستفادة من المهارات واالتجاهات والخبرات التي اكتسبوها من البرامج 

 (2016)عفيفي، واخرون، 0التعليمية

قافته وعلمه انية واالجتماعية، فهو األساس، بثوالمعلم يتولى عملية بناء شخصية المتعلمين بجوانبها المتعددة، العقلية والمهارية والوجد
م(،وكما أوضح الحديث الذي صح 2018وإعداده وتمسكه بأخالقيات المهنة ورسالته التي يسعى لتحقيقها بأمانة وإخالص )الحنبلي، 

( )البخاري، ُعَلَماَء ُهْم َوَرَثةُ )َوَأنَّ الملسو هيلع هللا ىلص: عن الرسول صلى هللا عليه وسلم أن التعليم رسالة األنبياء والمعلمون ورثتهم وذلك لقوله   األَْنبيَياءي
 (.29م، ص2002

إن نجاح المعلم يعني نجاح المجتمع وتحقيق أهدافه وتطوره فهو األساس في مسايرة البناء والتطور والحفاظ على الهوية الوطنية 
تربويَا، لكافة ايتها إلى إعداد المعلم أكاديميًا وثقافيَا و وجهت السياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية عن والثقافية للمجتمع،ولهذا

 مراحل التعليم، وذلك لمواجهة تحديات العصر، وتعزيز زيادة الكفاءة المهنية، وكما جاء في مشروع اإلستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم
ن تبادل الخبرات وتحسين أدائهم)وزارة التربية العام والذي ينص على تأسيس التعلم المهني ليتمكن معلمو التربية اإلسالمية م

(، وفيها تطبيق لشريعة اإلسالم التي دعت للتعاون في موضع متعددة ومنها قوله تعالى﴿ َوَتَعاَوُنوْا َعَلى 2019والتعليم،
﴾)المائدة،  َوٱلتَّۡقَوى ٰۖ  (. 2ٱۡلبير ي

أسيس مجتمعات التعلم المهني كمدخل جديد، يناسب طبيعة التطورات ومن هنا نجد أن مشروع الملك عبد هللا لتطوير التعليم دعا إلى ت
والمستحدثات الموجودة في المملكة العربية السعودية، ويحقق األهداف المرجوة من عملية التعليم وتطوير المعلم، واستمرارية العملية 

شكل مباشر لتعليمية وتطويرها باستمرار، والتي تنعكس بالتعليمية، ولتبادل األفكار واآلراء والخبرات دور كبير في تحسين الممارسات ا
على األداء من أجل رفع المستوى التحصيل،وكما تستند فكرة مجتمعات التعلم المهنية إلى النظرية البنائية االجتماعية التي ترى أن 

كز حول مشكلة ترتبط التعلم بناء اجتماعي، يتأثر بثقافة المعلمين، وأن التعلم بالخبرات يكون أفضل عندما يتمر 
 م(.2018بالواقع.)الصالحية،

 ةوبناًء لما سبق؛ فإن مجتمعات التعلم المهنية تهدف إلى التنمية المهنية المستدامة للمعلم، التي تؤدي لتطوير العملية التعليمية بكاف
تبين دور ية المهنية، وقد جاءت هذه الدراسة لجوانبها، ومعلم التربية اإلسالمية بحاجة كغيرة من المعلمين إلى تطوير قدراته متابعة تنم

 هذه المجتمعات في مهارة تعتبر من أهم مكونات عملية التدريس وهي مهارة التخطيط

 مشكلة الدراسة 
أشارت بعض الدراسات العلمية إلى ضعف معلمات التربية اإلسالمية في استخدامهن لبعض مهارات  التدريس ومنها دراسة أبانمي 

م(، وقد أوصت العديد من الدراسات )كدراسة الشريمي 2012م(وعيسى )2015( والكلثم )2015( و المعمر)2018)
لتقويم المستمر ألداء معلمات  التربية اإلسالمية، من وجهة نظرهن، وقد م( إلى ضرورة توظيف  ا2018م؛أبانمي،2016والبحيري،

( التي أوصت بدراسة لدور مجتمعات التعلم المهنية في التطوير 2020كان هذا البحث استجابة  لتوصية دراسة القحطاني و طوهرى )
التي تسعى إلى تحسين وتطوير جميع  2030ية المهني، لتلبية متطلبات برنامج التحول الوطني بالمملكة العربية السعودية ورؤ 
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(، ومن هنا تحددت 2016عناصر العملية التعليمية، كما تشمل تحسين استقطاب المعلمين وتأهيلهم وتطويرهم)مكتب تحقيق الرؤية،
 مشكلة البحث قي السؤال اآلتي

 مية بالمدينة المنورة؟ما دور المجتمعات المهنية في تنمية مهارات التخطيط لدى معلمات التربية اإلسال
 أهداف الدراسة 

 يسعى هذا البحث للتعرف على: دور المجتمعات المهنية في تنمية مهارات التخطيط لدى معلمات التربية اإلسالمية بالمدينة المنورة.
 أهمية الدراسة 

 تتمحور أهمية البحث الحالي  أنه: 
 عات التعلم المهنية.يواكب البحث ما أقرته الوزارة بضرورة التوجه نحو مجتم -
يعتبر بمثابة البحث التقويمية لدور مجتمعات التعلم المهنية في تنمية مهارة التخطيط لدى معلمات التربية اإلسالمية بالمدينة  -

 المنورة.
رات اتفيد نتائج البحث مخططي ومطوري العملية التعليمية في المجال التربوي بمعرفة مدى تطوير مجتمعات التعلم المهنية لمه -

 معلمات التربية اإلسالمية بالمدينة المنورة.
 يفيد البحث في فتح أفاق جديدة للباحثين وطلبة العلم في مجال المناهج والتدريس التربية اإلسالمية. -
-  

 حدود الدراسة
 الحدود الموضوعية .أ

 دور المجتمعات المهنية في تنمية مهارة تخطيط الدرس.
 الحدود الزمنية .ب

 . 2021-2020تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي األول لعام

 الحدود المكانية .ج

 محافظة المدينة المنورة. –المملكة العربية السعودية 

 الحدود البشرية .ح

 معلمات التربية اإلسالمية في مدارس المدينة المنورة.

 منهج الدراسة  

( بأنه "جمع البيانات 133م،ص۲۰۰6لطبيعة دراستها، حيث عرفة الضامن)استخدمت الباحثة المنهج الوصفي باعتباره انسب المناهج 
من أجل فحص النظريات أو اإلجابة على أسئلة تهتم بالوضع الحالي للفئات المدروسة"، ومن ثم يهدف هذا البحث الحالي إلى معرفة 

فهو اقرب منهج لهدف الباحثة، إضافة إلى أن دور المجتمعات المهنية في تنمية مهارات التدريس لدى معلمات التربية اإلسالمية، 
 الدراسات السابقة التي تم االطالع عليها غالبيتها استخدمت المنهج الوصفي، وهذا يدعم اختيار الباحثة.
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 مجتمع وعينة البحث 

دهن منورة، والبالغ عدتكون مجتمع البحث من جميع معلمات التربية اإلسالمية التابعة لإلدارة العامة للتعليم بمحافظة المدينة ال
(، بناء على أنه جميع مدارس المدينة المنورة فعلت مجتمعات التعلم، وذلك بحسب المعلومات التي حصلت عليها الباحثة من 2305)

هـ، و تم اختيار عينة البحث بأسلوب العينة العشوائية 1442-2-2020/14-1-1إدارة التعليم بمحافظة المدينة المنورة  بتاريخ.
والتي ُعرف أنها هي مجموعة جزئية من المجتمع اإلحصائي لها نفس  -يطة بمدارس المدينة المنورة من كافة مكاتب التعليم،البس

الفرصة لتختار كعينة من ذلك المجتمع، أي بمعنى أن جميع أفراد المجتمع لهم فرصة في أن ُيختاروا، ويرجع ذلك إلى أن المجتمع 
انة على جميع ، و تم توزيع االستب-بأي طريقة تستطيع تمثيله وتظهر فيها جميع خصائصه وسماتهمتجانس إذا اختيرت منه عينة و 

والبالغة  (Thomson. K.S ,2012( المعلمات برابط إلكتروني، ، وتم حساب حجم العينة من خالل معادلة ستيفن ثامبسون 
   ( معلمة من معلمات التربية اإلسالمية.330عددها)

جتمع، أي بمعنى أن جميع أفراد المجتمع لهم فرصة في أن ُيختاروا، ويرجع ذلك إلى أن المجتمع متجانس إذا كعينة من ذلك الم
لمعلمات ، و تم توزيع االستبانة على جميع ا-اختيرت منه عينة وبأي طريقة تستطيع تمثيله وتظهر فيها جميع خصائصه وسماته

( 330، والبالغة عددها) (Thomson. K.S ,2012 )ادلة ستيفن ثامبسون برابط إلكتروني، وتم حساب حجم العينة من خالل مع
 معلمة من معلمات التربية اإلسالمية.

 

 

: نسبة الخطأ وتساوي d( 1.96( وتساوي )0.95: الدرجة املعيارية املقابلة ملستوى الثقة )Z: حجم المجتمع، Nحيث أن 

(0.05 )P (.0.05( ونسبة الخطأ)0.95(، وذلك بدرجة ثقة)0.5): نسبة توفر الخاصية واملحايدة وتساوي 

 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها 

 الدور

(أنه "هو مجموعة من األنماط المرتبطة أو األطر السلوكية التي تحقق ما هو متوقع في مواقف 165ص م،2004)عرف فلية والزكي
 .معينة "

 المهنية مجتمعات التعلم
مجموعات من األفراد المنتمين إلى نفس المهنة تشكل وفق أطر متعددة ومستويات مختلفة يجمعهم االهتمام المشترك وتعرف بأنها" 

بجعل أدائهم أكثر كفاءة وفاعلية، ويعملون بصورة تعاونية من خالل أوعية متعددة تتيح تبادل الخبرات واكتساب أفضل الممارسات 
ه عملهم، ويكون تعلم الطالب بؤرة التركيز لعمل مجتمعات التعلم في المدارس الذين ومعالجة الصعوبات والتحديات التي تواج

 واإلجرائي لتحديد توقعاتهم من تعلم جميع الطالب ، االستقصائيينخرطون في عملية منهجية مستمرة في دورات متكررة من البحث 
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ب الذين يواجهون صعوبات في التعلم ، األمر الذي يساعد على وكيفية تقييم مدى تعلمهم ، وتطوير المداخالت الالزمة لمساعدة الطال
 (.10م،ص2014ب.)البرنامج الوطني لتطوير المدارس،توجيه إمكانات المدرسة لغايتها األساسية وهي تحسين تعلم الطال

ارات لرفع الخبرات، والمهالتعريف اإلجرائي: فريق عمل يتألف من معلمات التربية اإلسالمية، يعملون بشكل منظم وتعاوني، لتبادل 
 كفاءتهن، وتحقيق نتائج أفضل لطالبهن.

 مهارة التخطيط:

 (.72م،ص2013وتعرف المهارة أنها" السهولة والدقة في إجراء عمل من األعمال، وعي تنمو نتيجة لعملية التعليم" )قزامل،

التدريسية، التي يتم الحاجة لها في ("أنها تصور عقلي وإعداد نفس ي للمواقف 94،ص2003ويعرفها شحاته و النجار)

قاعة الدرس في فترة زمنية محددة وملستوى تعليمي محدد؛ بقصد تحقيق أهداف تعليمية بطريقة منظمة هادفة 

 عن طريق  اختيار خبرات وإجراءات ووسائل تعليمية وأسئلة تنشيطية وتقويمية مناسبة".

 الدراسات السابقة واألدب النظري 

 جتمعات التعلم المهنية، ومهارة التخطيطويشمل على عرض لم

 مجتمعات التعلم المهنية -1

م(  إلى فكرة المنظمات التعليمية أو المنظمات دائمة 2009تعود بدايات مفهوم مجتمعات التعلم المهنية كما ذكر الصغير)
موعة مجتمع التعلم المهني يمثل مج التعلم، التي ظهرت خالل الربع األخير من القرن العشرين على يد سينج وزمالئه، الذي يرى أن

من األفراد يعملون معًا بروح الفريق، لتطوير قدراتهم وإمكاناتهم، من خالل توفير فرص أكبر للتعلم النشط، وبهدف إنتاج المعرفة، 
 ها مايلي: والعمل في إطار االنفتاح على العالم الخارجي،وتوجد العديد من التعريفات لمفهوم مجتمعات التعلم المهنية ومن

م(: مجتمعات التعلم المهنية بأنها" مشاركة مجموعة من المعلمين الذين يشكلون مرحلة دراسية معينة 2017محمدين و موسى ،)عرف 
في دراسة المادة الدراسية، من خالل االعتماد على تطبيق التفاعل اإليجابي بينهم، من أجل ضمان نجاح كافة أفراد المجتمع المهني 

 متطلبات التعليم".في تحقيق 

وُعرفت ايضًا أنها تعني "مجموعة من األفراد يعملون بروح الفريق، لتطوير قدراتهم من خالل توفير فرص أكبر للتعلم وإنتاج  
 م(.2009المعارف، على مستويات مختلفة وفي إطار من الثقة واالحترام واالنفتاح على االخرين")الصغير،

 والمدارس كمجتمعات التعلم المهنيةمقارنة بين المدارس التقليدية 

إن المدارس التي تطبق مجتمعات التعلم المهنية تختف اختالفًا شاسعًا عن المدارس بمفهومها التقليدي، وقد وضح كل من      
 م(، والجدول التي يبين ذلك:2014م(و دوفور واخرون)2019م( والمطيري)2017م( نجم)2015مخلوف)
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 المدارس التقليدية والمدارس كمجتمعات التعلم المهنية:( الفرق بين 1جدول )

 المدرسة المبنية على مجتمعات التعلم: المدارس التقليدية:
 قائمة على التعليم

 قائمة على عزلة المعلم
 تسعى إلى أهداف عامة للمدرسة

 التقييم التحصيل
 دور المعلم ملقن للمعرفة

 القيادة غير مرنة
 التركيز على تعلم الطالب
 االهتمام بتغطية المحتوى 

 تعتمد على التعلم
 تعتمد على التعاون بين المعلمين

 تسعى إلى أهداف الفريق
 التقييم من أجل التعلم

 دور المعلم مرشد وموجه وميسر
 القيادة تشاركيه مرنة

 التركيز على تعلم جميع األفراد
 التركيز على إظهار الكفاءة

ومن هنا يظهر الفرق بين مجتمع التعلم المهني الذي يقوم على التعاون وبين المدرسة بمفهومها التقليدي،بحيث  تسعى مجتمعات 
 التعلم إلى  إحداث التطوير والتغير  لجميع أعضاء المجتمع المدرسي. 

 أهمية مجتمعات التعلم المهنية

م( إلى أن أهمية 2019م(ودراسة)محمد،2017م( ودراسة )محمدين وموسى، 2015وتشير بعض الدراسات منها دراسة )مخلوف،  
 مجتمعات التعلم المهنية للتعليم تكمن في أنها:

  تؤدي مجتمعات التعلم المهنية إلى التطوير المستمر لجميع أعضاء المدرسة، وذلك من خالل تبادل الخبرات واألفكار
 والمعلومات، وتوفير التغذية الراجعة الفورية، في إطار الجماعة أو فرق العمل الواحد.

 .تساعد مجتمعات التعلم المهنية لالستفادة من وجهات النظر المختلفة، والثقافات المتنوعة لألفراد اآلخرين، في االبتكار واإلبداع 
 طالب، مما يؤدي إلى التطور الفكري للطالب.توفر مجتمعات التعلم المهنية تعلم أعمق وأكثر تكامال لل 
 .تسهم مجتمعات التعلم المهنية في نشر ثقافات التعلم والتفكير و البحث والنمو بشكل جماعي 
  تعد طريقة جيدة للتفكير، بحيث تمكن جميع العاملين في المدرسة من العمل بروح الفريق، وتوزيع المهام عليهم، واتخاذ قرارات

 جماعية.
  مجتمعات التعلم المهنية في التنبؤ بالمشكالت المستقبلية التي من الممكن أن تواجه المدارس، والعمل على األساليب تساعد

 اإلبداعية لتغلب عليها.

وفي ضوء ما سبق تتضح أهمية مجتمعات التعلم المهنية ألعضاء المدرسة ككل، بالنسبة للمعلمين فأنها تساعدهم على التعاون 
ندماج بروح الفريق الواحد، الذي يساعد على تبادل الخبرات، وتنميه المهارات والمعارف واالتجاهات نحو مهنة التدريس، والتشارك، واال

وذلك من خالل التفكير والتحليل والبحث المنظم، وتيسر االبتكارات واإلبداعات من خالل وجهات النظر المختلفة، والتشارك في تحمل 
نع القرارات، لتحسين ممارستهم المهنية وتجويد أدائهم األكاديمي، وتحسين مخرجات التعلم، ومواكبة المسؤولية وحل المشكالت، وص
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تطورات العصر الحالي، أما عن الطالب فأنها تساعدهم في تحسين مستوياتهم التحصيلية، وتلبية احتياجاتهم، ومراعاة أهدافهم 
 وطموحاتهم في األنشطة الصفية و الالصفية. 

 معات التعلم المهنيةخصائص مجت

( بأن مجتمعات 2019إن لمجتمعات التعلم المهنية مجموعة من المبادئ التي تميزها عن غيره من المجتمعات، حيث يشير محمد )
 والتعلم تتميز بأنها تتنبأ بالمشكالت المستقبلية، وتهتم بالبيئة الخارجية، وأنها تبحث عن التحسين والتطوير باستمرار، وأنها تكافئ 

 تعزز النمو والمبادرة واالبتكار.

 ( أن هناك مجموعة من الخصائص لمجتمعات التعلم المهنية وهي2019(و محمد)2019ويذكر كاَل من  محمد ) 

 :بحيث يتمكن أعضاء المجموعة من التفاعل االيجابي مع بعضهم لبعض، ويجب أن يتوفر لديهم الشعور بالثقة  الثقة واألمان
 ما يكتشف األعضاء نقاط  الضعف في تدريسهم أو في تنفيذ األعمال المكلفين بها. واألمان، وخاصة عند

 :وذلك لتوفير جو من الحرية ألعضاء الفريق لتقاسم أفكارهم و خبراتهم، ومشاركة اآلخرين بدون خوف من العقوبات و  الصراحة
 الجزاءات.

 :ير و احترام من جميع المسئولين وكافة أعضاء المجتمع.حتى يندمج األعضاء، لبد من إحساسهم بأنهم موضع تقد االحترام 
 :يعتمد نجاح مجتمعات التعلم المهنية على مدى قدرة األعضاء على التعاون، والعمل الجماعي، والتفاعل فيما بيهم  التعاون

على البر  ن في قوله "وتعاونولتبادل المعارف والمعلومات والمهارات والخبرات السابقة، وفيها أمتثال ألمر هللا عزوجل على التعاو 
 والتقوى"

 :فإحساس أعضاء الفريق بالتمكين يعد عنصر حاسم و نتيجة محفزة ألعضاء المجتمع المدرسي للمشاركة بفاعلية في  التمكين
 مجتمعات التعلم، ويولد لديهم إحساسا جديد بالثقة في قدراتهم

 حاجة معلمات التربية اإلسالمية لمجتمعات التعلم المهنية: 

( إلى أن" مجتمعات التعلم المهنيةتفيد في سرعة النمو المهني للمشاركين فيها 2014تشير شركة تطوير الخدمات التعليمية)
رالتغذية رات واألفكار ، وتوفوجعلها أكثر جدوى وفاعلية، بسبب البحث واالستقصاء الذي تقوم عليه هذه المجتمعات، وتبادل الخب

 الراجعة الفورية من الزمالء

(و)الشريمي و 2019هناك العديد من المبررات لحاجة معلمات التربية اإلسالمية لمجتمعات التعلم المهنية)محمد،
 (:2018(و)الفهيد،2018(و)حسن 2016البحيري،

 (.2019لردادي،إشارة بعض الدراسات إلى ضعف مهارات معلمات التربية اإلسالمية)ا 
  شيوع الممارسات التقليدية لدى معلمات التربية االسالمية، والتي التستشير اهتمام الطالبات، والترتبط بواقع حياتهن، وال خبراتهن

 السابقة،وال باألحداث الجارية.
 ة.تغير طبيعة الدور الذي تشغله معلم التربية اإلسالمية، تبعًا لتغير المفاهيم والنظريات التربوي 
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 .كثرة المفاهيم المغلوطة، وتحديات العولمة التي تواجهها المجتمعات االسالمية المعاصرة 
  اتساع المعرفة العملية وسرعة تطورها، وهذا يحتم على المعلمات متابعة ذلك التطور والتقدم بكل الوسائل المتاحة حتى يستطعن

 جعل طالبتهن مواكبات لهذه التطورات . 
  االطالع على كل ما هو جديد وحديث في الميدان التربوي. مواصلة المتابعة و 

 ثانيًا: مهارة التخطيط

يعد التخطيط للدرس من المهارات الرئيسية األولى للمعلم، التي تساعد على تشكيل منظومة التدريس بما تتضمنه من إجراءات  
دسة مهارة التخطيط بأنها " العملية التي يتم من خاللها هنومهارات عدة بهدف تحقيق األهداف التربوية التعليمية بدقه عالية، وتعرف 

المواقف التعليمية، ووضع األسس النظرية والتصورات المقترحة لإلجراءات المتوقع تنفيذها داخل غرفة الصف ، حيث يقوم المعلم من 
ف النشاطات التي يتخيل أنها من خالل هذه العملية بالتنبؤ بجميع أوجه السلوك التي من الممكن أن تصدر عن الطالب، ومختل

 (.2017الممكن أن تحقق األهداف التربوية والتعليمية)الجديلي،

 (:بأنه" عملية منظمة تستهدف اتخاذ القرارات حول التعلم بإتباع األسلوب العلمي في حل المشكالت الصفية".2007ويعرفه الرشيدي) 

 أهمية التخطيط للدرس:

 (و:2017(و)الجديلي،2019اآلتي)شهاب،يستمد التخطيط أهميته من 

 .يساعد المعلم على توفير معايير األداء من خالل التعرف على األهداف التربوية الخاصة والعامة 
 .يساعد المعلم على ترتيب أفكاره وتنظيمها مما يقلل العشوائية 
 .يمكن المعلم من تحقيق األهداف المرجوة في الزمن المحدد 
 و المهني المستمريساعد المعلم في النم 
  يساعد المعلم في تحديد طرق التدريس المالئمة، وتوفير الوسائل التعليمية المناسبة لتحقيق األهداف، وإكساب المعرفة والمهارة

 لطالبه.
 .يجنب المعلم المواقف الطارئة والمحرج، ومواجهة المواقف التعليمية بثقة وروح معنوية عالية 

 أنواع مهارة التخطيط:

 (:2013نوعان من التخطيط)االمام،هناك 

 )التخطيط طويل المدى)خطة فصلية أو سنوية 

بحيث تتناول مادة دراسية بأكملها، وقد يستغرق تنفيذها فصال دراسيا أو سنة كاملة، وتعطي رؤية تشمل جميع نواحي العملية 
كما  مع طالبه على مدى العام أو الفصل الدراسي،التعليمية، وتستند إلى تصور مسبق للمعلم لألنشطة التعليمية التي سيقوم بها 

 يفضل أن يشرك المعلم زمالءه المعلمين الذين يشتركون معه في تدريس المادة.
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 )التخطيط قصير المدى)خطة الدرس اليومي 

ت األساسية اتستند على تصور المعلم المسبق للمواقف التعليمي واألنشطة التي سيقوم بها، على مدى حصة أو حصتين، ومن المكون
ل اختيار االستراتجيات والخبرات التعليمية، والتخطيط لقياس تحصي-التي يجب توفرها في الخطة اليومية: تحديد األهداف السلوكية

 الطالب والتغذية الراجعة.

 الدراسات السابقة

رس التعليم العام ودورها في تجويد (: هدفت الدراسة إلى معرفة متطلبات بناء مجتمعات التعلم المهنية في مدا2019دراسة محمد )
 أدائها األكاديمي بالمملكة العربية السعودية. وتم استخدام المنهج الوصفي، وتمثلت أدوات الدراسة من أداة االستبانة، وطبقت على عينة

ة ن، وأظهرت نتائج الدراس( معلم ومعلمة من المرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية في محافظات الدمام والخبر والظهرا٧٨٩بلغت )
ضرورة توفير متطلبات بناء مجتمعات التعلم المهنية في مدارس التعليم العام، كما أظهرت النتائج اتفاق أفراد العينة على أن مجتمعات 

 التعلم المهنية لها دور هام في تحسين األداء األكاديمي.     

ر مقترح لتفعيل دور مجتمع التعلم المهني في التنمية المهنية لمعلمات (: هدفت الدراسة إلى تصوي2019وتشير دراسة العصيلي )
المرحلة الثانوية. وتم استخدام المنهجين الوصفي والتجريبي، وتمثلت أداة الدراسة من أداتين االستبانة والمقابلة،  وطبقت على عينة 

دور مجتمع التعلم المهني في التنمية المهنية لمعلمات ( معلمة،  وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة الموافقة على واقع 335بلغت )
 المرحلة الثانوية كانت كبيرة.

(: هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة توافر عناصر مجتمعات التعلم المهنية في مدارس 2019وأشارت دراسة الداوود والجارودي )
ت لعربية السعودية. وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ، وتمثلالتعليم العام كمدخل للتحسين المستمر بمحافظة الخرج بالمملكة ا

(  ۲۹۵( لتطبيق مجتمعات التعلم المهنية بالمؤسسات التعليمية ، وطبقت على عينة بلغت )  2014أدوات الدراسة من مقياس هلل ) 
وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة من المعلمات واإلداريات للمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية في محافظة الخرج، 

(بين متوسطي درجات استجابة أفراد عينة الدراسة حول توفر عناصر مجتمعات التعلم α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى داللة )
التي يعملن في ت الالمهنية في مدارس التعليم العام بمحافظة الخرج يعزي االختالف المرحلة التي يعمل بها أفراد العينة لصالح المعلما

 يالمرحلة االبتدائية والثانوية ، كما أظهرت النتائج على االتفاق الكبير بين أفراد العينة على توافر عناصر مجتمعات التعلم المهنية ف
 مدارس التعليم العام في الخرج.

معلم التعلم العام في ضوء مجتمعات التعلم (: دراسة هدفت إلى تحديد األدوار المستقبلية الالزمة ل2019وأشارت أيضًا دراسة محمد )
المهنية من وجهة نظر خبراء التربية في مصر. وتم استخدام المنهج المركب التي جمعت بين المنهج الوصفي و أسلوب دلفاي 

( 27غ عددها )لللدراسات المستقبلية، وتمثلت أدوات الدراسة من المقابلة المفتوحة واالستبانة، وطبقت الدراسة على عينة  قصدية ب
لعام ا لخبيًرا تربوًيا، وأظهرت نتائج الدراسة  أن هناك اتفاق وإجماع لتصورات الخبراء التربويين لقائمة األدوار المستقبلية لمعلم التعليم

 في ضوء مجتمعات التعلم المهنية.
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 التعليق على الدراسات السابقة:
الشبه واالختالف بين البحث الحالي والدراسات السابقة، وهي على النحو وقد تم التعليق على دراسات السابقة من ناحية أوجه 

 التالي:
؛ ودراسة الداوود 2019من حيث المنهج: اتفق البحث الحالي مع بعض الدراسات السابقة في المنهج الوصفي كدراسة )محمد، -

الوصفي أسلوب دلفاي للدراسات ( بحيث أضاف على المنهج 2019م( ، (، واختلف مع  دراسة )محمد، 2019والجارودي، 
 م( باستخدام المنهجين الوصفي والتجريبي.2019المستقبلية، واختلف مع دراسة )العصيلي، 

(، وأضافت دراسة 2019من حيث األدوات: اتفقت أداة الدراسة في استخدام أداة االستبانة مع بعض الدراسات كدراسة )محمد،  -
 ( باستخدامها مقياس هلل.2019اة المقابلة، واختلفت دراسة )الداوود والجارودي، ( أد2019؛ ودراسة العصيلي،2019)محمد، 

؛ودراسة  2019من حيث العينة: اتفق البحث الحالي مع بعض الدراسات السابقة في العينة وهي المعلمات كدراسة )محمد،  -
( 2017ات، واختلفت دراسة )مرزوق، ( بحيث أضافت اإلداري2019م(، (، واختلفت مع )الداوود والجارودي، 2019العصيلي،

 (  خبيرًا تربويًا.2019بكون العينة طالب/معلم، ودراسة )محمد، 
 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة

وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في تحديد مشكلة البحث وصياغة تساؤالته، وتحديد منهجه، وبناء أدواته، ومعرفة         
 اإلحصائية المناسبة له، وتنظيم إطار البحث. األساليب

 أداة الدراسة 

للحصول على المعلومات الالزمة من مفردات عينة البحث لإلجابة عن أسئلة البحث، ونظرًا لطبيعة البيانات المراد الحصول عليها،  
ة بموضوع تبانة أنها: "أداة لجمع البيانات المتعلقتم استخدام استبانه طورتها الباحثة كأداة للبحث لجمع البيانات المطلوبة، وعرفت األس

بحث محدد وعادة ما تكون عبارة عن نموذج يحتوي عددًا من االسئلة يطلب من عينة الدراسة اإلجابة عنها")أبو 
 (. 14،ص2020صالح،

خطيط لدى المهنية في تنمية مهارة التولبناء االستبانة قامت الباحثة بتحديد الهدف من أداة االستبانة، وهو معرفة دور مجتمعات التعلم 
معلمات التربية اإلسالمية بالمدينة المنورة، ثم تم الرجوع لألدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع، واإلطالع على عدد من 

(، وبعد ذلك 2018يد)( و الفه2017( والجديلي)2017االستبانة التي تم أعدادها من قبل باحثين في دراسات سابقة كدراسة الغدوني)
(  مهارة لتخطيط للدرس، و ثم تم إدراج االستجابات للفقرات باستخدام مقياس ليكرت 19تم تحديد المهارات الرئيسة لالستبانة، ، وهي )

من ثم تم و التدريج الخماسي الستجابا أفراد عينة البحث للفقرات علة النحو التالي)عالية جدًا، عالية، متوسطة، قليلة، قليلة جدًا(، 
صياغة تعليمات أداة البحث لتعريف أفراد العينة عن الهدف، وبعد ذلك تم عرضها على المحكمين بهدف، التحقق إذا كانت الفقرات 
تودي الغرض الذي وضعت له، وعن وضوح الفقرات،تم التعديل بناء على تحكيم المختصين في المناهج وطرق التدريس، تم تطبيق 

( معلمه من خارج أفراد العينة األساسية،بهدف قياس مدى وضوح الفقرات ، وتم التأكد 54استطالعية مكونه من)االستبانة على عينة 
من صدق االتساق الداخلي بحساب معامل ارتباط الفقرة مع المحور ومعامل ارتباط المحور بالدرجة الكلية ، وحساب معامل ثبات أداة 

  البحث بطريقة كرونباخ الفا.
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 النتائج 

 النتائج المتعلقة باإلجابة عن سؤال البحث والذي نص على
 "ما دور المجتمعات المهنية في تنمية مهارة التخطيط لدى معلمات التربية اإلسالمية بالمدينة المنورة؟

 بين ذلك.( ي1والجدول 2ولإلجابة عن السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، كما تم استخدام اختبار كاي
 (نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمهارات تخطيط الدرس2الجدول)

 
 α≤0.01*دال إحصائيا عند مستوى داللة 

(  أن معظم استجابات أفراد العينة في مهارات التخطيط كانوا في نطاق درجة التحقيق "عالية"، حيث أن 2من خالل جدول )يتبين 
(، وبانحرافات معيارية تراوحت ما بين  4.46إلى  3.93نتائج المتوسطات الحسابية لفقرات مهارات التخطيط للدرس تراوحت ما بين )

( وهي في المستوى العالي، كما بلغ المتوسط α ≤ 0.01لفقرات دالة إحصائيا عند مستوى داللة )(، وكانت جميع ا0.99إلى  0.67)
(، وكان ذلك في المستوى العالي، حيث تعطي هذه النتيجة مؤشًرا 0.81( بانحراف معياري )4.23العام لمهارات التخطيط الدرس )

ريق الواحد ومساعدتهن على تحقيق التنمية المهنية من خالل تبادلهن على دور مجتمعات التعلم المهنية على عمل المعلمات بروح الف
 و إكسابهن مهارات تخطيط الدرس وتطبيقها من أجل تحسين ممارساتهن في عمليتي التدريس والتعلم.

 الفقرة المتوسط الحسابي االنحراف المعياري  الترتيب المستوى  2قيمة اختبار كاي الداللة
 1 3.93 0.99 15 عالية 159.14 *0.00
 2 4.21 0.79 10 عالية 268.54 *0.00

 3 4.00 0.92 14 عالية 202.67 *0.00
 4 4.32 0.72 7 عالية 187.49 *0.00
 5 4.13 0.90 11 عالية 230.62 *0.00
 6 3.06 0.89 13 عالية 212.92 *0.00
 7 4.32 0.80 6 عالية 303.27 *0.00
 8 4.26 0.79 8 عالية 288.73 *0.00
 9 4.12 0.85 12 عالية 235.98 *0.00
 10 4.38 0.78 3 عالية 331.47 *0.00
 11 4.34 0.76 4 عالية 315.22 *0.00
 12 4.34 0.80 5 عالية 316.36 *0.00
 13 4.46 0.67 1 عالية 243.22 *0.00
 14 4.40 0.69 2 عالية 354.82 *0.00
 15 4.22 0.99 9 عالية 286.71 *0.00

 المتوسط العام 4.23 0.81  عالية  
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دى درس لو قد ظهر في الجدول أن أعلى درجة الستجابات أفراد العينة على دور مجتمعات التعلم المهنية في مهارات تخطيط ال 
(، ونصها: )آخذ بعين االعتبار الفروق الفردية بين الطالبات( 13معلمات التربية اإلسالمية بالمدينة المنورة، هي التي تضمنتها الفقرة )

(، وقد يعزى ذلك للتخطيط الجماعي اذ ساعدهن على تبادل اآلراء والمقترحات 0. 67( وبانحراف معياري )4.46بمتوسط حسابي )
إلى تمكن المعلمات من استخدام وسائل وأساليب متنوعة تراعي الفروق الفردية، كما ظهر في الجدول أدني متوسط مما أداء 

(، ونصها: )أعد خطة سنوية محكمة لمناهج التربية اإلسالمية على ضوء األهداف العامة( بمتوسط 1الستجابات أفراد العينة للفقرة )
(  وقد يعزى ذلك لعدم اإلطالع  على األهداف العامة،أو عدم وضوحها، أو لضيق وقت 0. 99( وبانحراف معياري )3. 93حسابي )

الجلسة المخصصة، وبما أن ال توجد دراسة تناولت دور المجتمعات المهنية في تنمية مهارات التدريس بشكل خاص إال أن اتفقت 
وير حسين كفاءات المعلمين المهنية ومخرجات التعلم وتطبعض الدراسات مع نتائج البحث على الدور الكبير للمجتمعات المهنية في ت

مهاراتهم التدريسية وإكسابهم الخبرات التربوية ومساعدتهم على تطبيق االستراتيجيات واألساليب التدريسية الحديثة كدراسة) ناصف، 
 (.2019؛ ودراسة محمد،2018؛ ودراسة مخلوف، 2018؛  الصالحية والهاشم، 2012

 قترحاتوالتوصيات والم

استمرار العمل في مجتمعات التعلم المهنية في مدارس المدينة الن دورها كان عال -1   
مشاركة مجتمعات التعلم ذا التخصص الواحد مع مجتمعات تعلم لتخصصات أخر لالستفادة من خبراتهم. -2  
إجراء دراسة مماثلة لدور مجتمعات التعلم المهنية في منطقة أخرى.  -3  

 المصادر:

 القران الكريم

 م(. صحيح البخاري. دار ابن كثير2002البخاري.محمد)

 المراجع:

(. برنامج تدريبي مقترح وأثره في تنمية المهارات التدريسية لمعلمي العلوم الشرعية بالمرحلة 2018أبانمي، فهد بن عبدالعزيز. )
،  3, ع7المجلة التربوية الدولية المتخصصة: دار سمات للدراسات واألبحاث، مج .الثانوية مسترجع  .150 - 141

 http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/918456من

 اإلحصاء األردن: عمان.دار البازوري.(.مبادئ 2020أبو صالح. محمد.)

لية برنامج تدريبي في تنمية بعض مهارات التدريس لدى مدرسي التربية اإلسالمية في (. فاع2013. )اإلمام، حسان خليل إسماعيل
 .24، ع 6محافظة نينوى. دراسات تربوية. مج

 (. شركة تطوير للخدمات التعليمية. الرياض:مشروع الملك عبدهللا لتطوير التعليم العام.2014البرنامج الوطني لتطوير المدارس.)

 (. إستراتيجية وزارة التعليم.2016مكتب تحقيق الرؤية.)
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  -472 . 447،  97دراسات عربية في التربية وعلم النفس: رابطة التربويين العرب، ع .التحصيل الدراسي للطالب
م(. أثر برنامج مقترح على تنمية بعض المهارات التدريسية والمهارات الحياتيةلدى الطالبات 2017الجديلي، دعاء جميل محمد.)

 في كلية التربية بجامعة األزهر بغزة، رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة األزهر فيغزة، غزة. / المعلمات

(.دليل مرجعي للتنمية المهنية للمعلمين كمدخل لمجتمع التعلم.المؤتمرالدولي األول : بناء طفل 2018حسن، ممدوح عبدالرحيم أحمد. )
، كلية رياض األطفال -كلية رياض األطفال، أسيوط: جامعة أسيوط  -ط لمجتمع أفضل في ظل المتغيرات المعاصرة: جامعة أسيو 

249 - 274.  

م(. التحديات التي تواجه تطبيق المعايير المهنية للمعلمين والحلول المقترحة لمواجهتها من وجهة 2018الحنبلي،سجى عبدالمجيد. )
 .55 - 26،  63ار ثلجيي باألغواط، عنظر المشرفين التربويين في مديريات تربية عمان. دراسات: جامعة عم

(. درجة توافر عناصر مجتمعات التعلم المهنية في مدارس التعليم ٢٠١9الداوود، منال بنت سعد، و الجارودي، ماجدة بنت إبراهيم. )
 .٢٣٧ -٢١٧(. ١(، ع )٤٦العام بمحافظة الخرج كمدخل للتحسين المستمر. مجلة دراسات العلوم التربوية بالجامعة األردنية، مج )

( . التعلم عن طريق العمل : دليل للمجتمعات  ٤۲۰۱دوفور ، ريتشارد ؛ دوفور ، ربيکا ، ايکر ، روبرت ؛ ماني ، توماس . ) 
 المهنية التعلمية أثناء العمل . ) ترجمة مدارس الظهران األهلية ( . الطبعة الثانية ، السعودية : دار الكتاب التربوي.

(. درجة إمتالك معلمي الرياضيات للمهارات التدريسية وعالقتها بتحصيل طالبهم في المرحلة 2007محمد.) الرشيدي، خلف مطلق
 اإلبتدائية بالكويت. رسالة ماجستير.جامعة عمان العربي، كلية الدراسات التربوية العليا: االردن.

 (، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية.1والنفسية،)ط( معجم المصطلحات التربوية 2003شحاته، حسن؛ النجار، زينب.)

(. تقويم برامج التنمية المهنية لمعلمى العلوم الشرعية ضمن المشروع 2016الشريمى، ماجد بن حسن، و البحيري، محمد بن حامد. )
كلية  -معرفة: جامعة عين شمس مجلة القراءة وال .الشامل لتطوير المناهج فى ضوء إحتياجاتهم التدريبية مع تصور مقترح لتحسينها

  .224 - 189،  178الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة، ع -التربية 

(. تقويم تطبيق مهارات التدريس للطال المدرس في كليات التربية على وفق معايير نظام جودة األداء 2019شهاب، وسام احمد،)
ISO:ة الثالثة عشر.السن 24.مجلة كلية البنات للعلوم اإلنسانية، العدد 

(. تطبيق مجتمعات التعلم المهنية ودورها في رفع مستوى التحصيل ٢٠١٨الصالحية، فاطمة بنت محمد، والهاشم، نور حياتي. )
 .472 -٤٤٧(. مايو. ٩٧الدراسي للطالب. مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس، ع )

 . عمان: دار المسيرة.1علمي. ط(. أساسيات البحث ال2006الضامن، منذر عبد الحميد. )

(.برنامج مقترح للتنمية 2016عفيفي، يسري عفيفي، عفيفي، أميمة محمد، الموجي، أماني محمد الدين، وكشكو، عماد جميلحمدان. )
وية: جامعة بالمهنية قائم على التعلم الذاتى لتحسين مهارات التدريس لدى معلمي العلوم بمرحلة التعليم األساسي فى غزة. العلوم التر 

 -.677 – 627،  1, ع24كلية الدراسات العليا للتربية، مج -القاهرة 
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(. برنامج تدريبى مقترح لتطوير األداء التدريسى لمعلمى التربية اإلسالمية فى ضوء المعايير المهنية 2012عيسى، محمد أحمد. )
 404-363، 4، ع13مركز النشر العلمي، مج  -البحرين لجودة األداء بالمرحلة الثانوية. العلوم التربوية والنفسية: جامعة 

(. تصور مقترح لتطوير ممارسات المشرفين التربويين بسلطنة عمان في ضوء أبعاد 2018الغافري، خميس بن حمدان بن سليمان. )
 مجتمعات التعلم المهنية )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة السلطان قابوس، مسقط. 

 م(. معجم مصطلحات التربية لفظا واصطالحا. اإلسكندرية.2004والزكي، أحمد عبد الفتاح. ) فلية، فاروق عبده،
  

(. تطوير الممارسات التدريسية الفاعلة لدى الطالب المعلمين فی تخصص العلوم 2018الفهيد، خالد بن عبدالرحمن بن عبداللطيف. )
،  179، 2كلية التربية ج -المتجددة. مجلة التربية: جامعة األزهر  الشرعية فی الجامعات السعودية فی ضوء المتطلبات التربوية

340-406. 

(. تقويم مجتمعات التعلم المهنية فى 2020القحطانى، محمد بن حسن بن سعيد آل سفران، و طوهرى، على بن هادى إبراهيم.)
اآلداب للدراسات النفسية والتربوية: جامعة  مدارس تطوير بمنطقة جازان من وجهة نظر قادة المدارس والمشرفين والمعلمين. مجلة

  .80 - 37،  6كلية اآلداب، ع -ذمار 

 (.المعجم العصري في التربية.عالم الكتب. دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.2013قزامل. سونيا هانم. )
تدريس التبادلي في تنمية المهارات (. فاعلية برنامج تدريبي قائم على استراتيجية ال2015الكلثم، حمد بن مرضي بن إبراهيم. )

التدريسية واالتجاه نحو مهنة التدريس لمواد التربية اإلسالمية.المجلة التربوية الدولية المتخصصة: دار سمات للدراسات واألبحاث، 
 ..138 - 106،  1, ع4مج

ر في ضوء مجتمعات التعلم المهنية.المجلة (. رؤية استشرافية ألدوار معلم التعليم العام بمص2019محمد، عبد الرحمن أبو المجد.)
 التربوية، جامعة سوهاج كلية التربية.

(. بناء مجتمعات التعلم المهنية كمدخل لتجويد األداء األكاديمي في مدارس التعليم العام بالمملكة ٢٠١٩محمد، ماهر بن أحمد. )
 .٩٢ -٦٢(. نوفمبر. ٦(، ع )٢٧فسية، مج )العربية السعودية. مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والن

(. متطلبات تطبيق مجتمعات التعل م المهنية بالمعاهد األزهرية من ٢٠١٧محمدين، حشمت عبد الحكم، موسى، أحمد محمد بكري. )
 .72 -١٣(. يناير. ١٧٣(، ع)١جامعة األزهر، ج ) -وجهة نظر المعلمين. مجلة كلية التربية

(. مجتمعات التعلم المهنية كمدخل لتطوير المدارس االبتدائية بمنطقة جازان في ضوء نموذج ٢٠١٥مخلوف،أسماء بنت محمد. )
 .430-٣٥٧(. أكتوبر. ١٦٥(، ع )٣جامعة األزهر، ج ) –أوليفير، هيب& هوفمان. مجلة كلية التربية 

سالة قها في المرحلة الثانوية بمنطقة القصيم. ر (. واقع مجتمعات التعلم المهنية لمعلمات العلوم ومتطلبات تطبي2018المطيري، هياء. )
 ماجستير غير منشورة. كلية التربية، جامعة القصيم: القصيم.
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Abstract: 

) in developing planning skills PLCsProfessional Learning Communities (The aim of this research is to examine the role of 

among Islamic education teachers in Medina (Saudi Arabia). A descriptive methodwas used in this research as well as a 

questionnaire of (15) skills, whose validity and reliability were verified.The sample consisted of (15) teachers selected in a 

)in PLCsfrom schools in Medina.The research results showed that the totalscore of the role of(Simple Random Sampling

developing the skill of planning is high, with a mean value of (4.23). The research recommended generalizing the 

all schools in the Kingdom of Saudi Arabia. ) toPLCssional Learning Communities (Profes 
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