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 نظر الطالب واملعلمينة املعلم الجيد من وجه

 1أبو عصبة خالدو  سعد يونسأوجدان 

 تلخيص:

 ليسوا ثرهمأكن أوجميعنا نعلم ب، التعليمسلك إلى  ينضم الكثير من املعلمين واملعلمات ةفي كل سن

التميز وإلى الدافعية الداخلية الكفيلة بصنع إلى  ن هذه املهنة بالذات بحاجةإف ناجيدين. بحسب رأي

 هذه الجودة والتميز.

 ن املهنة التيإو ، وبدونه ليس هنالك تعلم وال تثقيف، املعلم هو صاحب رسالة مقدسة وشريفة

تطور ونجاح املجتمع بأكمله. املعلم هو ، هامة في تقدمة ية ومهمأساساختارها املعلم هي مهنة 

 جيدا أن عليه  ةجيد جيـدة بدون معلم جيد. فحتى لو لم تكن املناهج ةفال تربي، سا ال 
ً
يترك أثرا

 في طالبه
ً
. يجب اآلخرينتختلف عن قدرات ومؤهالت  يمتلك قدرات ومؤهالتأن على املعلم ، وجميال

 لهمية املعلم في العملية على املعلم أن
ً
 يتميز بالعديد من الصفات والخصائص واملهارات. ونظرا

 تشرف عليها، إعداد خاص والى برامج تأهيلية محدّدة ومدروسة بعنايةإلى  فإنه يحتاج، التربوية

ورات ولكن التط، كان املعلم هو معلم الجيال ومربيهامنذ بداية الحياة  مؤسسات متميّزة ومتخصصة.

لمعرفة فقد كان ناقال ل، في تغيير بدور املعلم أيضا أدتالتي جرت في املجتمع والتغييرات السريعة 

 واملعلومات وأصبح اليوم وسيطا لها.

من  مر ال ولكن القليل منها بحث هذا ، التي بحثت موضوع املعلم الجيد بحا ال هنالك العديد من 

نظر ة يسأل: من هو املعلم الجيد من وجه أمامنانظر الطالب واملعلمين مًعا. البحث الذي ة وجه

 ،البحث الكمي أسلوباعتمد البحث على نظر املعلمين؟ ة الطالب؟ ومن هو املعلم الجيد من وجه

وقد ترجمت للغة العربية )من قبل الباحثة ، مقال باللغة العبريةمن  أخذتاستمارة وتم استخدام 

بند استعملت نفسها للطالب واملعلمين. وشملت لبعاد:  26من ة في املقال(. االستبانة مكون الولى

مبادئ وقيم تتعلق باالهتمام واملساعدة ، طرق التدريس واملادة التي يعلمها، وطرق التفكير اإلبداع

طالب في صف  70واالستكمال. تم توزيع االستمارة على في  املشاركة، القيادة، والتقدير للطالب

 املثلث.  ة منطقة إعداديمعلم في مدار   70املثلث. وعلى ة في منطقة إعداديالسابع في مدار  

 داللة اتذ فروق توجد ال أنه وتبين، الولى البحث فرضية جزئيا تدعم أنهاوجاءت نتائج البحث بحيث 

 اإلبداع" الصفة باستثناء للجندر تعزى  الطالب نظر وجهة حسب الجيد املعلم صفات في إحصائية

 ".التفكير وطرق 
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 صفات يف إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه وتبين، الثانية البحث فرضية وكذلك فأنها تدحض

 ثالبح فرضية أيضاوكذلك فأنها تدحض . للجندر تعزى  املعلمين نظر وجهة حسب الجيد املعلم

 املعلمين رنظ وجهة حسب الجيد املعلم صفات في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه وتبين، الثالثة

 .للجيل تعزى 

 املقدمة:

نظر الطالب واملعلمين؟ السؤال مهم لبعاده على العمل التربوي ة من هو املعلم الجيد من وجه

والتعليمي واإلجابة على السؤال هناك ضرورة للقيام ببحث يستند على معطيات علمية. 

وهي ليست مجرد وظيفة فقط. أي نظام تعليمي ، تؤدى بأمانهأن فالتعليم رسالة يجب 

 ،املعلم. فمهما كانت الهداف التدريسية واضحة ءةصفات وكفا، ةعلى نوعي اأساسيعتمد 

ومهما كانت اإلدارة املدرسية ذات قدرة قيادية ، ومهما كانت الجهزة التعليمية متوفرة وحديثه

 ية التي تقدم للطالب تتحدد باملعلم. ساسن القيمة الرئيسية وال إف، وكفاءة مهنية

 ةفالشكوى هي من عد، و من املعلمينمن الطالب يشك اكثيرً أن ما دفعني للبحث هذا هو  

 نظر ورؤية الطالب للمعلم". ة طبعا "حسب وجه، جوانب

ومواقف تتعلق بطرق التعامل  أمور على ، حياًنا من الطالب انتقادات ملعلميهمأنسمع 

مهم وفه، وعدم تقبلهم، للطالب الزمةالدافعية إليصال املواد أو  املهاراتة والتدريس وقل

 الطالب.ة لنفسي

واملهارات املتعددة لطرق ، العالقة الجيدة مع الطالبن ل ، في غاية الهمية أمور مثل هكذا 

التعلم الجيد والشعور بمتعة العلم من إلى  يؤدي، لدى املعلمين واإلبداعالتدريس والطموح 

ن أالجيد هو من يربي قبل . فاملعلم أيضاوجهة بنظر الطالب. وكذلك من وجهة نظر اإلدارة 

انب ليس فقط من الج، ملستقبل ناجح الجيالوالخيرة التي تقود ة القدوة الحسنفهو ، يعلم

لعمل فهو بمثابة محور ل من الجانب التربوي االجتماعي وكذلك النفس ي. أيضا وإنما، التعليمي

وعمودها الفقري حيث ترتكز قيمته على وعيه الشخص ي وإملامه باملعلومات ، في املدرسة

وتطويره لإلبداعات وتنمية املهارات املتناسبة مع روح العصر في تحقيق الهداف  واكتشافه

 االجتماعية والنفسية.، التعليمية، التربوية
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 اإلطار النظري  

ر بل انه عصب العملية التعليمية والحج، ية في العملية التعليميةساساملعلم هو الركيزة ال   

 ،تجديد في العملية التعليميةأو  تطوير أو  إصالحوإن أي ، والعنصر الفعال فيها، يسا  ال 

إذ انه ال توجد تربية جيدة بدون معلم جيد. غير أن املعلم في عصر ، عليه أن يبدأ باملعلم

إذ تعددت مصادر املعرفة وطرق الحصول ، املعلومات لم يعد يشكل املصدر الوحيد للمعرفة

 بين الت، عليها
ً
 ومسهال

ً
وكذلك  ،الميذ وليس ناقال ومصدرا للمعرفةوأصبح دور املعلم وسيطا

 للطالب وليس ملقنا لهم )محافظة
ً
 ومرشدا

ً
طوبين  (. كما ويضيف2009، فقد أصبح موجها

مركز فكل ش يء مت، الجهاز التعليمية املعلمين هم السبب الرئيس ي في جودأن ب( 2010, טובין)

ن إف، الذفجودتهم ونجاحهم يؤثر بشكل كبير على الطالب واملدرسة. ، ومتعلق بهم، عليهم

 مهم جدا. ، السؤال حول من هو املعلم الجيد

، إخالص ووعية و قدر و  وكفايةة جدار  ان لم يكن ذإف، ن املعلم هو محور الرسالة التربويةإ

ن أحسن املناهج قد تفقد قيمتها بيد معلم ال يقدر على إلن يتحقق الهدف املنشود. ف

، مصطفى) تحسين جهاز التربية والتعليم متعلق بشكل مباشر باملعلم إنالتدريس. فلذلك 

 أجراهفي بحثه الذي ، ميكنزي لنا  أثبته(. وذلك قد 2013، عصبةبو ألدى عنبو  ي و  2009

ن نجاح وتميز املدرسة مرتبط أبكد لنا أوقد ، العالم أنحاءفي ة مدار  متفوقة على عشر 

  .(2010, פלדמן לוי)املعلم  وأسلوبالتعليم وبأداء ة بطريق

التدريس ليست ة ن اختيار مهنإ( 2010, הופמן ונידרלנדרحسب مقال هوفمان وندرلندر )

من الصعب  نه كانأن لجأوا للميل لهذه املهنة بسبب فهنالك الكثير من املعلمي، بمسألة سهله

 يكون الكثير من املعلمين يعملون ن وهذا لوحده دليل كاف ل ، املستقبلة عليهم اختيار مهن

يؤثر سلبيا على التالميذ وعلى مر التدريس من اجل مصدر الرزق ال أكثر. وهذا ال ة في مهن

وتحتاج لنا  يرغبونها من ، جداة هذه املهنة مهمن املدرسة وكذلك على املعلم نفسه. ل 

 ناجحة وواعدة. أجيالحتى يستطيعوا تخريج ، مصميم قلبه

فقد أكد ، يتحلى بها املعلم الجيد أنمواصفات يجب ة ( عن عد2008تحد  الترتوري ) لقد

يحترم الطالب  أنوانه يتوجب على املعلم ، على أن االنضباط في املواعيد ش يء هام جدا
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والتخطيط والتحضير للدر  من ، وطرق التدريس ساليبكما اعتبر ال ، والفروقات الفردية

أن في بحثها ب( 2010, רייכלوكذلك فقد ذكرت رايخل ) املطلوبة من املعلم. المور هم أ

فقد  ،ولها الدور الكبير إلنجاح املعلم ومن ثم الطالب، جداة والطرق املختلفة مهم ساليبال 

رايخل بعض لنا  أخذتوقد ، تعريفات وتصورات مختلفةة عرفت لنا املعلم الجيد بعد

 ةاملعلم الجيد هو املربي الذي يمتلك قدر أن التربية والتعليم وهي: بة التعريفات من جهة وزار 

 .طرق ووسائل تدريس مختلفة لتمرير املواد للطالب، أساليبولديه ، متمكن منهاة معرفي

التدريس ن املعلم الجيد هو املعلم الذي يالئم منطق إف( 2010, הרפזوحسب ما ذكره هيربز )

املعلم الجيد هو الذي يالئم وضع الطالب  أن يدلوجيةال ة وحسب مرحل، الطالبة لوضعي

ووسائل تدريس  أساليب، واملعلم الجيد هو الذي يجدد ويخترع طرق ، ملنطق التدريس

 .يؤمن بها بداخله، مبتكره

 ،املعلم بشكل مباشرا عن أهم العوامل التي تؤثر في أداء هاًم  اأمرً ( 2009)ة محافظيذكر لنا  

وهي نوعية اإلعداد والتأهيل الذي يتلقاه املعلم قبل دخوله ملهنة التعليم. فاإلعداد الجيد 

وبعدها تطوير معلومات الطالب ونجاحهم ونجاح ، التعليمة للمعلم يساعد في تحسين نوعي

ع مفي التدريس. وبالذات انه أصبح ضرورية جدا وتأهيل املعلم ملسألة  إعداد إناملدرسة. 

 ، تغيير واضح في دور املعلمهنالك  الوقت
ً
 وحيدا

ً
بحيث تحّول دوره من ناقل للمعرفة ومصدرا

 بين التالميذ واملعرفة. فلذلكإلى ، لها
ً
 ومسهال

ً
من الضروري إعداد املعلم وتدريبه ، وسيطا

 نأالتربية والتعليم. فعليه ومع التطورات التي تحد  في جهاز ، بشكل يتناسب مع العصر

 ساليبال ، الطرق ، من تغيير في املناهج، يتأقلم مع التغيير الذي يحد  في سلك التعليم

 تعلم وتدرب املعلم على وسائل أننه يجب على مؤسسات تعليم املعلمين أوبحيث ، والهداف

ملدرسة يقود الطالب وا أنتغير في دور املعلم حتى يستطيع ، ن تغير لألفضلأنها أجديدة من ش

 مفكرا  أننه أمن ش اإلعدادهذا  أنالنجاح. وبحيث إلى  واملجتمع
ً
يساعد على صنع معلما

نه على املعلم أ (2010, ונידרלנדר הופמן)يقترح هوفمان ونيدرلندر  مبدعا من طراز جديد.

 ماإننفسه  إرضاءليس فقط من اجل ، ةمهنته من دوافع داخليا في وراغب ان مقتنعو يك أن
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ولكنهم ة داخلية التدريس من رغبة فهنالك معلمون يختارون مهن، لحبه للطالب أيضا

م لهذا فيدفعه، ةصعب ةمهن أنهاالعتبارهم ة طويلة ولألسف ال يستمرون بالعمل فيها لفتر 

ب وهذا طبعا يؤثر سبيا على الطال ، فهم بهذا القرار ال يفكرون بالطالب، أنانيةة دوافع داخلي

املعلم الجيد هو الذي يختار مهنته أن ب (2010) هيربز  أضافوقد  .وعلى تقدمهم ونجاحهم

واملعلم الجيد هو الذي يتمسك بطرق تدريس ، باقتناع وحب للطالب وللعطاء والتقديم

أن يه أحسب ر أنه تعلم جيد ناجح وفعال. و إلى  التدريس الجيد هو الذي يؤديأن و ، جيده

بي زع، ذلك عواد واوقد ذكر  .التدريس الجيدةة مرتبط بتقييم طريقتقييم املعلم الجيد 

 أساليبطرق و إلى  املعلم الجيد هو مصطلح يرمز أن ب (2010, וחליל זועבי, עואד)وخليل 

ى والتي هي تتأثر من التجارب الشخصية املكتسبة عل، ومختلفة في التعليم والتدريسة متنوع

ي أيوافقهم الر  .ايكون املعلم جيدن ل  إيجابياالقدمية املهنية تؤثر أن أي ، مدى السنين

 اليبأسنوع في طرق و أن ي  يتوجب على املعلم أنه ب، في بحثه املعلم الفعال (2008) الترتوري

حيث  ،مليئة بالخبرات املسبقة والتي تزيده خبره، يكتسب مهارات متعددةأن و ، التدريس

رية تعطي الطالب الح، ووسائل تعليميه أساليب، استخدام طرق ينقلها لتالميذه عن طريق 

املعلم الجيد هو الذي يعمل على تنمية قدرات ومهارات  إن .واإلبداعواالنطالق في التفكير 

 ومعرفة حاجات، وضبط مسارها وتحديده، عن طريق تنظيم العملية التعليمية، التالميذ

، رفةاملعإلى  املعلم الجيد هو املرشدأن إذ ، تفكيرهمالتالميذ وقدراتهم واتجاهاتهم وطرق 

التجديد و ، التي تمكن التالميذ من متابعة التعليم، واملساعد الكتساب طرق التعلم الذاتي

 פלדמן לויوكذلك فقد ذكرا فيلدمن ونفو ) (.2009، )محافظة .المامإلى  في املعرفة والتقدم

من هو املعلم الجيد ة بحثت مسال، في العالمة هنالك نقاشات كثير أنه ب (2011, ונבו

رق ط أهميةوعن ، تتحد  عن املعلم الجيد بحا ال ة . قد كانت غالبيإسرائيلوخصوصا في 

قد و  .والتي جميعها تساعد في تحسين التعليم وجهاز التربية والتعليم، ووسائل التدريس لديه

ن أيه أفحسب ر ، املدر  ي يؤثر كثيرا على املعلم الجيد اإلطار أن ( 2010, שנרشينر ) أضاف

فاملدرسة تعمل كجهاز ، فهو موجود في صف غير متواصل مع الخارج، وحيد إنساناملعلم 
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الفجوة ( 2010, שנר) شينر كما وانتقد، ومحدثهة غير محدد، مغلق بطرق تدريس قديمة

 فيلدمن أضافتوكذلك فقد . املدرسةالكبيرة بين روتين املدرسة وبين الواقع الثقافي خارج 

استيعاب املعلم الجيد ة طريقن ل ، املعلم متعلقة بالثقافةة جودأن ( ب2010, פלדמן לוי)

ة جودأن ( ب2010) عصبة وأبو عنبو  ي  أيضا. وقد ذكرا ةتقييمي إنهاليست معلوماتية بل 

 افأضوقد  أيضاوليس علم. هذا ة مفهوم املعلم الجيد هو قيمأن و ، املعلم تتعلق بالثقافة

، ةتمارين وثقافو  مهاراتة و املعلم مرتبطة بمن لديه معرف ةجودأن ب (2010, הרפז) لنا هيربز

 زعبي وخليل، وهذا ما تحد  عنه عواد، تجعله يعمل بحسب وظيفته االجتماعية والعملية

املعلم ة شخصي الثقافة تأثر على استيعابأن حيث ذكروا ب، (2010, חליל، זועבי، עואד)

يد وعلى التعرف على املعلم الج، وبالخص تأثير املواقف الثقافية على الطالب العرب، الجيد

  في املستقبل.

 ثارهآللمعلم دور فعال على أنه تؤكد على ، والنفسية التربوية بحا معظم نتائج الدراسات وال 

للتقدم  طالبه ةيساعد في زيادة دافعين املعلم الجيد إولهذا ف، الدافعية للتعلم لدى التالميذ

وهو  أال ، ( عن ش يء مختلف2010(. لقد تحد  شينر )2008، الترتوريواالستمرار في النجاح. )

لى إ الحواسيب إدخالأن فهو يدعي ب، استعمال وسائل االتصال الحديثة في سلك التعليم

وكذلك لم يساعد الطالب على ، ولم يجعلهم أكثر جوده، املعلمين أداءلم يحسن في ، املدار 

يه من أتتقدم. فحسب ر ن وكذلك لم يساعد املدرسة ل ، وتفكيرهم أفاقهمالتعليم وتحسين 

التغيير في جهاز  إجراءولكن من الصعب جدا ، في املدار  وإدخالهاالسهل شراء حواسيب 

  لم يرافقه املدار إلى  التكنولوجيا إدخالأن نه ينتقد جهاز التعليم ويقول بأو ، التربية والتعليم

مع طالبه  وطرق تدريسه وتواصله، املعلم ةدرسة، ولم يرافقه تغيير في وظيفامل ةتغيير في ثقاف

 (.2010, שנר)

لة تعليم املعلم وتأهيله من املسائل الرئيسية التي أمسأن ( ب2007)ة وعرفة دقأبو  ويضيف 

وحيث نرى في اآلونة  .التربوي والتعليمييجب أن تحتل الصدارة بين كل مشروعات التطوير 

وبالتالي  ،وبضرورة تطوير نوعيته وجودته، الخيرة الكثير من الدعوات املطالبة بإصالح التعليم
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 ،ضرورة إعداد وتأهيل املعلم حتى يتمكن من القيام بأدواره املختلفة في عالم سريع التجديد

يمكن أن يتم ذلك إال إذا كانت هناك جودة في وال ، التغيّر والتبدل في التعليم والتدريس

 ةملين عإ .التعليم. وال تكون هناك جودة في التعليم إال باإلعداد والتأهيل الجيد للمعلمين

ي ذات فهنالك الجامعات والتي ه، ينأساستتم في نوعين  إسرائيلتعليم وتأهيل املعلمين في 

عندما  أنهوهنالك الكليات والتي هي ذات طابع تربوي. تذكر لنا فلدمان ونافو ، طابع بحثي

كان هنالك فرق بين توجهات الجامعات والكليات أنه من هو املعلم الجيد؟  ب، طرح السؤال

ين وب، ةكليأو  ةن كانت جامعإ، توجد عالقة ما بين املؤسسةأنه وهذا بسبب ، إسرائيلفي 

سة ما بين نوع املؤسة هنالك عالقأن الذي تقوم به. وهذا يدل على  التوجه الفلسفي التربوي 

 (.2011, ונבו, פלדמן לוי) املعلم الجيدة واهتماماتها بمركبات مختلفة من شخصي

، اجيد ايكون معلمأن  على املعلم دور هام جدا تساعده ةلشخصيأن فلدمان ب أكدتوقد 

املعلم الجيد: ة لشخصي أسا تعتبر ة يأساسمركبات ة هنالك ستأن ذكرت  أنهاحيث 

.مركب املهارات البيداغوجية املخصصة في املضمون. 2.مركب املعرفة في مجال الفحوى. 1

والتعلم ، الصف إدارةمثل مهارات في  .مركب املهارات البيداغوجية العامة.3

نفسه ة مالئماملعلم على ة . قدر 5برامج التدريس لفوارق بين الطالب.ة .مركب مالئم4والتعليم.

. مركب التعاون 6يبحث التدريس الخاص به.أن و ، ينفتح على مواضيع جديدهأن للتغيير و 

وكذلك فقد تحد  هيربز  (.2010, פלדמן לוי) بين املعلم مع الطالب ومع املعلمين واملدرسة

 ،تدريسه وترتيبه للموادة ه وطريقئداأاملعلم وتأثيرها على ة شخصي أهمية( عن 2010)

م يكون التعليأن الشخصية املتزنة والصفات الجيدة والراقية تساعد في أن يه أر فحسب 

خصائص مطلوبة من املعلم الجيد: ة عن عد( 2008)لقد تحد  الحراحش ي والنوباني  .انجح

وال من عاهات خلقيه.  أمراضيكون بصحة جيدة ال يعاني من أن خصائص جسمية وهي 

. وخصائص الداءورشاقة وخفة في ، الئق جذابومظهر ، وصوت هادئ ونبراته مفهومه

فكير يمتلك التأن فبرايهم يتوجب على املعلم الجيد ، وقدرات عقلية حيث اعتبروها ضرورية

باإلضافة للذكاء والطريقة السريعة ، والتحليل والتطبيق، وحل املشكالت، العلمي الناقد

 ،الشجاعة الدبية، السلوكالتحكم في ، قويةللفهم. وخصائص شخصية مثل: شخصية 
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 وتقبلهم وفهم الفروقات الفردية اإليمان باهلل نفسياتهم،وفهم ، التعاون مع الطالب والزمالء

الهدوء إلى  افةباإلض، يتقنها بأمان وتوفيق من هللاأن وباملهنة التي ينتمي إليها حتى يستطيع 

ي يتعمق فأن ية مثل: عليه ومهن أكاديميةواملرونة. وخصائص ، والصبر والطموح والتفاؤل 

رح يش، واملحاضرات اإلرشاداتعليه املشاركة في ، ايكون متجددأن عليه ، مجال التخصص

 املعلمين،و مع الطالب  ليتواصأن : وإنسانية أخالقية هبشكل جيد ويتفهم تالميذه. وخصائص

بثقافته وهويته الوطنية دون  يتمسكأن وعليه ، يحافظ على عالقات جيدة مع اآلخرينأن و 

 يتمسك بأخالقيات مهنة التعليم.أن و ، تعصب

من حيث املهارات املطلوبة ، طوبين تتحد  عن الصعوبات التي تواجه املعلمينأن وحيث 

وا املعرفة مءنهم الأنها تتحد  عن الحسنات التي سيحصل عليها املعلمين لو إوكذلك ف، اليوم

أن لى إ تشير  بحا ال أن يكونوا معلمين جيدين. وحيث ن ستساعدهم ل نها أباملهارات وكيف 

، منهم يلجؤون للعنف %13و، للبحث عن معلمين خصوصيين ونؤ يلجمن الطالب  41%

ي ف الكثير من الطالب تنازلوا عن املعلمينأن منهم لديهم عسر تعليمي. وهذا يدل على  %10و

أن من الطالب ذكروا ب %7خر. وفقط آ إطار إلى  وقرروا اللجوء، نطاق التعليم الرسمي

 . (2010, טובין) معهمة معاملتهم كانت جيدأن و ، املعلمين يؤمنون بقدراتهم

د موضوع من هو املعلم الجي والجنبيةالعديد من الدراسات املحلية والعربية  هناكأن يذكر ب 

، يةوالدراسات امليدان بحا نظر املعلمين والطالب؟ ولكن يبقى هنالك نقص في ال ة من وجه

، البالط وإنجاحالعملية التعليمية  وإنجاحتساعد على التقدم والتطوير أن التي من شانها 

 املدرسة واملعلمين.

دراسة بعنوان "خصائص معلم الزراعة (Roberts & Dyre, 2007)  أجرى روبرتس وداير لقد

من م علوخصائص يستطيع املتطوير قائمة صفات إلى  الجيد والفعال" هدفت هذه الدراسة

 وقد بينت نتائج البحث ابرز هذه امليزات، خاللها تحديد وتطوير برامج تساعده على التعليم

وتحسين ، الطالب الجدد وإرشادهم واالهتمام بهم, خاصة، تمثل في تشجيع الطالب

اصل التو وعالقات ، والعرفة الجيدة بمادة التدريس واإلملام، وتلبية حاجاتهم، سلوكياتهم

وإظهار االتجاهات اإليجابية نحو ، الحسنة مع الطلبة وأولياء المور واإلدارة والزمالء املعلمين



 املعلم الجيد من وجهة نظر الطالب واملعلمين

 59 صفحة، (2018) 2 العدد 21 املجلد، جامعة

تهم وتحسين ثق، وإثارة دافعية الطلبة، وااللتزام بأخالقياتها، مهنة التعليم والحما  لها

كما اح. تواالنف، واإلبداع، وعدم تضييعه، واستثمار الوقت، وإدارة الصف وضبطه، بأنفسهم

تعرف درجة تمثل املعلمين بمواصفات املعلم إلى  ( دراسة سعت2008)نمر أبو  وقد أجرى 

نه أمن وجهة نظر الطالب. وكان من أهم نتائجها: ، اإلسالميةالجيد والقدوة في ضوء التربية 

ان كما ك، من املعلمين يتحلون بالخلق الحسن مع طالبهم ولديهم قيم أخالقية (%85)كان 

املهذبة ويهتمون بحسن املظهر واللبا . ولم تكن  اللفاظيستخدمون  من املعلمين 83%))

 أعضاء( في درجة تمثل α=0.05إحصائية عند مستوى الداللة )ة هناك فروق ذات دالل

 املستوى الدرا  ي.أو  الهيئة التدريسية بمواصفات املعلم تعزى ملتغير الجنس

( بدراسة بعنوان " وجهات نظر طلبة  (Vialla & Quigley, 2007وقد قام فياال وكوينكلي 

 من 387مختارين للخصائص الضرورية للمعلمين" وقد طبقها على عينة مكونة من )
ً
( طالبا

ظهرت النتائج بأن ، سنة في إحدى مدار  )نيوساو  ويلز( في أستراليا 11، 9، 7أعمار 

ملعلم الذي ا، تح واملتقبل للطالبالخصائص املفضلة لدى الطالب هي: املعلم الصديق املنف

ير ويحرص على توف، والذي يشجعهم ، والذي يتفهم احتياجاتهم وقدراتهم، يحبهم ويسمعهم

واملعلم  ،ومثيرة للتفكيرة متنوعة مبتكر  أساليبوالذي يستخدم طرق و ، بيئة صفية مريحه

  والذي يحترم طالبه وعمله.، الجيد هو الذي يلم  بمادة التدريس

، من هو معلم املستقبل الجيد من حيث الخصائص، (2009)ة حصت دراسة محافظوقد ف

ي: أسئلة وهة الطرق والكفايات الالزمة لألعداد والتأهيل. ولتحقيق هدفه طرح عد، املهارات

والطرق التي  ساليبال ، ما الخصائص الواجب توافرها في املعلم الجيد؟ وما هي املهارات

يحتاجها معلم املستقبل الجيد؟ ما هي اإلجراءات الالزمة لتحسين نوعية املعلم في املستقبل؟ 

لقد كشفت نتائج الدراسة أن أهم املتطلبات الواجب توفرها في معلم املستقبل الجيد هي: 

، والدراسة الجيدة بخصائص الطالب وقدراتهم، املعرفة الجيدة بموضوع التخصص

درة العالية والق، وطرق التدريس والتقييم أساليبواملهارة العالية في ، وتفكيرهم، همنفسيات

واستخدام ، وكذلك االستعداد للتحسين، على التفهم والتفاعل والتواصل مع الطالب

الحاسوب ومهارات متنوعة في التعليم. وكذلك فقد كشفت نتائج الدراسة أن املهارات 
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 ،وكذلك االستعداد لخدمة الطالب، اإلعداد النظري والعمليالضرورية للمعلم الجيد هي: 

وكذلك فقد كشفت الدراسة عن اإلجراءات الضرورية لتحسين نوعية  واملدرسة،الصف 

 لمين.الختيار املعة وسهلة ووضع معايير مناسب، التعليم أساليباملعلم وهي: تحسين طرق و 

ميزات مشتركة تجمع بين املعلمين إلى وجود (Haskvitz, 2007)  وقد أشار هاسكفيتس 

 ،واستمرارية التعلم والبحث عن الجديد، واملعلمات املميزين ومنها: سعة االطالع واملعرفة

 ،وتفهمهم، وفهم نفسياتهم، ومعرفة ما يحتاجونه ، ووضع القواعد للتعامل مع الطالب

دتهم على ومساع، الذي يدفعهم لتقديم أفضل ما لديهم، الدعم املعنوي  وإعطائهم

ط املادة وتبسي، واملرونة في التعامل معهم، والقدرة على التواصل، االستقاللية وتقدير الذات

في  والتنويع، واللطف واملرح واستخدام القصص املسلية الجاذبة النتباههم، التعليمية

وتزيد دافعيتهم وتجعلهم دائمي ، وتقديم النشطة التي تزيل امللل من الدر ، ساليبال 

الطريقة ، املعلم حسب طرق التعليمة وظيف (2010, שנר). كما يقارن شينر االستعداد للتعلم

، ظرهبن الفضلالطريقة القديمة وهي أن ويقول ب، التقليدية القديمة والطريقة الحديثة

 املعلم في السابق كان يحظى باحترامأن فحسب رايه ، أكثرة وخبر ة حيث فيها املعلم ذات جود

ينقل  نه كانإوكذلك ف، وكان موزع للمعلومات في التدريس، أكثروكانت لديه معلومات  أكبر 

أن و  ،ةوخبر ة فهو اقل جود، املعلومات لألجيال. بينما املعلم اليوم حسب الطريقة الحديثة

صبح أعلم املأن ويضيف شينر ب، املعرفة الحقيقية لديه هي املعرفة الجديدة وليست القديمة

 أنو  خارجها،عمر في  الكبر موجود في داخل الحلقة التدريسية واملعلم  اعمر  القلاليوم 

  باملعرفة التي تليها.ة املعرفة لديه تكون متصلة بسرع

بدراسة ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هي: عدم وجود  (2008)عواد أبو  كما وقد قامت

فروق ذات داللة إحصائية في خصائص املعلم املتميز تعزى لكل من الجنس واملؤهل العلمي 

في حين وجدت فروق ذات داللة تعزى للتخصص ولصالح املعلمين ، وعدد سنوات الخبرة

 عصبة وأبو عنبو  ي  كل من وقد تحد  عن نفس املوضوع. من تخصص معلم الصف

، حول صفات املعلم الجيد من وجهة نظر املحاضرين أجرياه( من خالل البحث الذي 2013)

العتبار ة يأساسمركبات ويرونها ة محاضري أكاديمية القاسمي يهتمون بستأن كانت النتائج ب
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ً
تربوية ة معرف .3 املضمون املعرفي.ة . معرف2 املضمون التربوي.ة معرف .1، وهي: املعلم جيدا

. االختالفات 6. االلتزام بمراعاة الفروق الفردية. 5. القدرة على التغيير والتجديد. 4 .ةعام

حاضرة املة أاملر  أنذلك كشف البحث إلى  واملشاركة واالنخراط في مجتمع التعلم. وباإلضافة

يد تشعر دائما بالتجد أةاملر ن تستخدم الحداثة في الدراسة أكثر من الرجل املحاضر. وذلك ل 

ة جل رفع مكانتها. وعن عدم وجود فروق ذات داللأوالتغيير وهي تفضل التحديث من 

هادات ش، إحصائية بين املحاضرين في الكلية بحسب ملفهم الشخص ي )القدمية املهنية

بين ة يأساسعدم وجود فروق إلى  (. وذلك يشير أخرالعمل في قسم معين دون ، التدريس

أهم الصفات إلى  التعرفإلى  ( دراسة سعت2006وأجرت حنون ) املؤسسة الواحدة. أعضاء

ر من وجهة نظ، بها درجة التزامهمما هي مين االلتزام بها و والخالقيات التي يجب على املعل

ال توجد  أنههم النتائج: أاملعلمين واملدراء في املدار  الثانوية الحكومية بغزة. وقد كانت من 

والجنس في متوسط  اإلقامةفروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير العمر الخبرة ومكان 

حول تقييمهم ملدى التزام املعلمين بأخالقيات املهنة في ، درجات معلمي ومديري املدار 

 مدار  املرحلة الثانوية الحكومية بغزة.

 البحث:ة منهجي

 البحث: أسئلة

 نظر الطالب؟ة من وجهما هي صفات املعلم الجيد  .1

 نظر املعلمين؟ة ما هي صفات املعلم الجيد من وجه .2

 البحث: أسلوب

  . االرتباطي اعتمد البحث على البحث الكمي 

 البحث: أداة

 بحث تم دمجهما في استبيان واحد: ، لغرض البحث تم استخدام استبيانان

والثاني: يبحث في أهمية ، مميزات شخصية ومميزات قيادية للمعلم 8الول: يحوي على 

القيادة التربوية للمعلم في التدريس. املصدر الصلي لبناء االستبيانان كما ظهر في املقال 
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, ברק) اآلخر واملصدر  (2000, אנוך) في: مبادئ علم االجتماع .Goode, W. Jبالعبرية رؤية  

2003 .) 

تمت ترجمتها للغة العربية. وهي وقد ، مقال باللغة العبريةمن  أخذتاالستمارة كما أشرنا  

 .لولىاوفقط غيرت بالسئلة الربعة ، بند استعملتها نفسها للطالب واملعلمين 26من ة مكون

موافق جدا  – 1أن . بحيث 5-1من ، وفي كل بند يجب اإلحاطة بدائرة حول اإلجابة املناسبة

 غير موافق بتاتا. – 5و

 لقد قسمت االستمارة لبعاد:

 .24, 15وطرق التفكير:  اإلبداع

 .21, 20, 16, 8, 5طرق التدريس واملادة التي يعلمها: 

 مبادئ وقيم تتعلق باالهتمام واملساعدة والتقدير للطالب: 

6 ,7 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,17 ,18 ,19 ,23 ,25. 

 .22القيادة: 

 .26املشاركة واستكمال: 

 ملعلما صفات استمارة) في الداخلي لالتساق الكلي" ألفا كرونباخ" معامل احتساب كما وتم

 (.0.86α=) قيمته بلغت حيث( العربيةإلى  املعلم التي ترجمت نظر وجهة من الجيد

 ملعلما صفات استمارة) في الداخلي لالتساق الكلي" ألفا كرونباخ" معامل احتساب وتم كما

 (.0.92α=) قيمته بلغت حيث( الطالب نظر وجهة من الجيد

 البحث:ة عين

 املثلث. ة في منطق إعداديةطالب في صف السابع في مدار   70

 املثلث.ة منطق إعداديةمعلم في مدار   70

 ،نني قبل توزيعها على الطالب واملعلمينأوحيث ، لقد اخترت العينات بطريقة عشوائية

ى وعل، نها لهدف هذه الدراسة ال أكثر. ومن ثم وزعت االستمارات على الطالبأشرحت لهم ب

  املعلمين. 
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 فرضيات البحث:

نظر الطالب تعزى ة إحصائية في صفات املعلم الجيد حسب وجهة توجد فروق ذات دالل .1

 للجندر.

نظر املعلمين ة إحصائية في صفات املعلم الجيد حسب وجهة توجد فروق ذات دالل .2

 تعزى للجندر.

نظر املعلمين ة إحصائية في صفات املعلم الجيد حسب وجهة توجد فروق ذات دالل .3

 تعزى للجيل.

 تحليل املعطيات: أدوات

 سبح الجيد املعلم صفات في إحصائية داللة ذات فروق توجد أنه الولى الفرضية لفحص

 .t اختبار إجراء تم، للجندر تعزى  الطالب نظر وجهة

 سبح الجيد املعلم صفات في إحصائية داللة ذات فروق توجد أنه الثانية الفرضية لفحص

 .t اختبار إجراء تم، للجندر تعزى  املعلمين نظر وجهة

 سبح الجيد املعلم صفات في إحصائية داللة ذات فروق توجد أنه الثالثة الفرضية لفحص

 .F اختبار إجراء تم للجيل، تعزى  املعلمين نظر وجهة

 النتائج

 سبح الجيد املعلم صفات في إحصائية داللة ذات فروق توجد أنه الولى الفرضية لفحص

 املعيارية واالنحرافات املعدالت وحساب t اختبار إجراء تم، للجندر تعزى  الطالب نظر وجهة

 (.1 رقم جدول  أنظر) البحث ملجموعتي

 نم كبيرة بدرجة املعلمين لدى موجودة" التفكير وطرق  اإلبداع" صفة أن يبين 1 رقم جدول 

 معدل) الطالب نظر وجهة من كثرأ( 0.83 معياري  وانحراف 4.27 معدل) الطالبات نظر وجهة

 =P) إحصائية داللة ذات املجموعتين بين باملعدالت الفروق هذه (0.93 معياري  وانحراف 3.80

0.02.) 
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 الجندر متغير وفق الطالب نظر وجهة حسب الجيد املعلم صفات: 1رقم دول ج

 نظر وجهة من كبيرة بدرجة املعلمين لدى موجودة"  يعلمها التي واملادة التدريس طرق "  صفة

 من كبيرة بدرجة املعلمين لدى موجودة كذلك( 0.52 معياري  وانحراف 4.30 معدل) الطالبات

 املجموعتين بين باملعدالت الفروق هذه( 0.63 معياري  وانحراف 4.12 معدل) الطالب نظر وجهة

 (. P= 0.18) إحصائية داللة ذات ليست

 يناملعلم لدى موجودة"  للطالب والتقدير واملساعدة باالهتمام تتعلق وقيم مبادئ"  صفة

 لدى موجودة كذلك( 0.43 معياري  وانحراف 4.34 معدل) الطالبات نظر وجهة من كبيرة بدرجة

 الفروق هذه( 0.60 معياري  وانحراف 4.09 معدل) الطالب نظر وجهة من كبيرة بدرجة املعلمين

 (. P= 0.06) إحصائية داللة ذات ليست املجموعتين بين باملعدالت

 4.32 معدل) الطالبات نظر وجهة من كبيرة بدرجة املعلمين لدى موجودة"  القيادة"  صفة

 الطالب نظر وجهة من كبيرة بدرجة املعلمين لدى موجودة كذلك( 0.90 معياري  وانحراف

 صفات املعلم الجيد

 طالب

N=40 

 طالبة

N=31 
 tقيمة

 الداللة

 اإلحصائية
 املعدل

االنحراف 

 املعياري 
 املعدل

االنحراف 

 املعياري 

 0.02 2.22 0.83 4.27 0.93 3.80 التفكيراإلبداع وطرق 

 التي واملادة التدريس طرق 

 يعلمها
4.12 0.63 4.30 0.52 1.33 0.18 

 باالهتمام تتعلق وقيم مبادئ

 للطالب والتقدير واملساعدة
4.09 0.60 4.34 0.43 1.90 0.06 

 0.06 1.88 0.90 4.32 0.95 3.90 القيادة

 0.02 2.25 0.50 4.31 0.68 3.98 البعد العام
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 لةدال ذات ليست املجموعتين بين باملعدالت الفروق هذه( 0.95 معياري  وانحراف 3.90 معدل)

 (. P= 0.06) إحصائية

 داللة ذات فروق توجد ال أنه وتبين، الولى البحث فرضية جزئيا تدعم 1 رقم جدول  نتائج

"  صفةال باستثناء للجندر تعزى  الطالب نظر وجهة حسب الجيد املعلم صفات في إحصائية

 ".  التفكير وطرق  اإلبداع

 

 سبح الجيد املعلم صفات في إحصائية داللة ذات فروق توجد أنه الثانية الفرضية لفحص

 املعيارية واالنحرافات املعدالت وحساب t اختبار إجراء تم، للجندر تعزى  املعلمين نظر وجهة

 (. 2 رقم جدول  نظرا) البحث ملجموعتي

 من كبيرة بدرجة املعلمين لدى موجودة" التفكير وطرق  اإلبداع"  صفة أن يبين 2 رقم جدول 

 بدرجة املعلمين لدى موجودة كذلك( 0.68 معياري  وانحراف 4.13 معدل) املعلمات نظر وجهة

 بين باملعدالت الفروق هذه( 0.78 معياري  وانحراف 3.94 معدل) املعلمين نظر وجهة من كبيرة

 (.P= 0.29) إحصائية داللة ذات ليست املجموعتين
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طرق التدريس والمادةيراالبداع وطرق التفك
التي يعلمها

مبادئ وقيم تتعلق 
باالهتمام والمساعدة 

والتقدير للطالب

البعد العامالقيادة

هة الفرق في صفات المعلم الجيد بحسب وج: 1رسم بياني رقم 
نظر الطالب والطالبات

طالب طالبة
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 املعلم لصفات اإلحصائية والدالالت t قيم املعيارية، االنحرافات املعدالت،: 2 رقم جدول 

 للجندر وفقا املعلمين نظر  وجهة حسب الجيد

 

 نظر وجهة من كبيرة بدرجة املعلمين لدى موجودة"  يعلمها التي واملادة التدريس طرق "  صفة

 من كبيرة بدرجة املعلمين لدى موجودة كذلك( 0.54 معياري  وانحراف 4.17 معدل) املعلمات

 بين باملعدالت الفروق هذه( 0.57 معياري  وانحراف 4.11 معدل) املعلمين نظر وجهة

 (.P= 0.68) إحصائية داللة ذات ليست املجموعتين

 بدرجة ناملعلمي لدى موجودة" للطالب والتقدير واملساعدة باالهتمام تتعلق وقيم مبادئ" صفة

 لدى موجودة كذلك( 0.46 معياري  وانحراف 4.11 معدل) املعلمات نظر وجهة من كبيرة

 الفروق هذه( 0.52 معياري  وانحراف 4.05 معدل) املعلمين نظر وجهة من كبيرة بدرجة املعلمين

 (.P= 0.58) إحصائية داللة ذات ليست املجموعتين بين باملعدالت

 صفات املعلم الجيد

 معلم

N=28 

 معلمة

N=40 
 t قيمة

 الداللة

 اإلحصائية
 املعدل

االنحراف 

 املعياري 
 املعدل 

االنحراف 

 املعياري 

 0.29 1.06 0.68 4.13 0.78 3.94 وطرق التفكير اإلبداع

 التي واملادة التدريس طرق 

 يعلمها
4.11 0.57 4.17 0.54 0.40 0.68 

 باالهتمام تتعلق وقيم مبادئ

 للطالب والتقدير واملساعدة
4.05 0.52 4.11 0.46 0.55 0.58 

 0.57 0.56 0.99 4.07 1.11 3.92 القيادة

 0.15 1.42 1.06 4.12 1.30 3.71 مشاركة واستكمال

 0.20 1.28 0.51 4.12 0.59 3.95 البعد العام
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 4.07 معدل) املعلمات نظر وجهة من كبيرة بدرجة املعلمين لدى موجودة"  القيادة"  صفة

 املعلمين نظر وجهة من كبيرة بدرجة املعلمين لدى موجودة كذلك( 0.99 معياري  وانحراف

 لةدال ذات ليست املجموعتين بين باملعدالت الفروق هذه( 1.11 معياري  وانحراف 3.92 معدل)

 (.P= 0.57) إحصائية

 معدل) املعلمات نظر وجهة من كبيرة بدرجة املعلمين لدى موجودة" واستكمالة مشارك" صفة

 ناملعلمي نظر وجهة من كبيرة بدرجة املعلمين لدى موجودة كذلك( 1.06 معياري  وانحراف 4.12

 لةدال ذات ليست املجموعتين بين باملعدالت الفروق هذه( 1.30 معياري  وانحراف 3.71 معدل)

 (.P= 0.15) إحصائية

 داللة ذات فروق توجد ال أنه وتبين، الثانية البحث فرضية تدحض 2 رقم جدول  نتائج

 . للجندر تعزى  املعلمين نظر وجهة حسب الجيد املعلم صفات في إحصائية

 

 سبح الجيد املعلم صفات في إحصائية داللة ذات فروق توجد أنه الثالثة الفرضية لفحص

 املعيارية واالنحرافات املعدالت وحساب F اختبار إجراء تم، للجيل تعزى  املعلمين نظر وجهة

 (.3 رقم جدول  نظرا) البحث ملجموعات
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والمادة التي 

يعلمها

لق مبادئ وقيم تتع
باالهتمام 
والمساعدة 
بوالتقدير للطال

البعد العاممشاركة واستكمالالقيادة

الفرق في صفات المعلم الجيد بحسب وجهة نظر : 2رسم بياني رقم 
المعلمين والمعلمات 

معلم معلمة
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والدالالت اإلحصائية لصفات املعلم  F: املعدالت، االنحرافات املعيارية، قيم 3جدول رقم 

 الجيد حسب وجهة نظر املعلمين وفقا للجيل

 من كبيرة بدرجة املعلمين لدى موجودة" التفكير وطرق  اإلبداع"  صفة أن يبين 3 رقم جدول 

 4.12 معدل) العمرية الفئات باقي من أكثر سنة 50-41 العمرية الفئة من املعلمين نظر وجهة

 =P) إحصائية داللة ذات ليست املجموعات بين باملعدالت الفروق هذه( 0.59 معياري  وانحراف

0.85.) 

 ظرن وجهة من كبيرة بدرجة املعلمين لدى موجودة" يعلمها التي واملادة التدريس طرق " صفة

 وانحراف 4.32 معدل) العمرية الفئات باقي من أكثر سنة 40-31 العمرية الفئة من املعلمين

 (.P= 0.09) إحصائية داللة ذات ليست املجموعات بين باملعدالت الفروق هذه( 0.46 معياري 

 بدرجة ناملعلمي لدى موجودة" للطالب والتقدير واملساعدة باالهتمام تتعلق وقيم مبادئ" صفة

 معدل) العمرية الفئات باقي من أكثر سنة 40-31 العمرية الفئة من املعلمين نظر وجهة من كبيرة

صفات املعلم 

 الجيد

 سنة20-30

N=15 

 سنة 31-40

N=16 

 سنة41-50

N=27 

 سنة51-60

N=11 
 Fقيمة

 الداللة

 اإلحصائية
 املعدل

االنحراف 

 املعياري 
 املعدل

االنحراف 

 املعياري 
 املعدل

االنحراف 

 املعياري 
 املعدل

االنحراف 

 املعياري 

اإلبداع وطرق 

 التفكير
4.00 0.77 4.06 0.89 4.12 0.59 3.90 0.76 0.26 0.85 

 التدريس طرق 

 يعلمها التي واملادة
3.97 0.67 4.32 0.46 4.25 0.35 3.90 0.77 2.19 0.09 

 تتعلق وقيم مبادئ

 واملساعدة باالهتمام

 للطالب والتقدير

3.95 0.48 4.22 0.59 4.13 0.39 3.98 0.50 1.07 0.36 

 0.44 0.89 1.00 4.00 0.93 4.11 0.93 4.25 1.34 3.66 القيادة

 0.10 2.10 1.20 3.63 1.24 3.66 0.96 4.50 1.09 4.06 مشاركة واستكمال

 0.23 1.46 0.60 3.88 0.46 4.06 0.53 4.27 0.63 3.93 البعد العام
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 داللة ذات ليست املجموعات بين باملعدالت الفروق هذه( 0.59 معياري  وانحراف 4.22

 (.P= 0.36) إحصائية

 عمريةال الفئة من املعلمين نظر وجهة من كبيرة بدرجة املعلمين لدى موجودة" القيادة" صفة

 الفروق هذه( 0.93 معياري  وانحراف 4.25 معدل) العمرية الفئات باقي من أكثر سنة 31-40

 (.P= 0.44) إحصائية داللة ذات ليست املجموعات بين باملعدالت

 نم املعلمين نظر وجهة من كبيرة بدرجة املعلمين لدى موجودة"  واستكمالة مشارك"  صفة

( 0.96 معياري  وانحراف 4.50 معدل) العمرية الفئات باقي من أكثر سنة 40-31 العمرية الفئة

 (.P= 0.10) إحصائية داللة ذات ليست املجموعات بين باملعدالت الفروق هذه

 داللة ذات فروق توجد ال أنه وتبين، الثالثة البحث فرضية تدحض 3 رقم جدول  نتائج

 . للجيل تعزى  املعلمين نظر وجهة حسب الجيد املعلم صفات في إحصائية
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 نقاش

 ةمن هو املعلم الجيد وخصوصا في دول ةلأبحثت مس، في العالمة هنالك نقاشات كثير 

وعن طرق ووسائل التدريس ، تتحد  عن املعلم الجيد بحا ال ة . قد كانت غالبيإسرائيل

والتي جميعها تساعد في تحسين التدريس والتعليم وجهاز التربية والتعليم. ، التي يستعملها

على  اير كب اله تأثير أن و ، ي بل العمود الرئيس ي للمدرسةسا  ن املعلم هو الجزء ال إوكذلك ف

 (.2011, ונבו, פלדמן לויنجاح السلك التعليمي )

ة عن طريق تنظيم العملي، ن املعلم الجيد هو الذي يعمل على تنمية قدرات ومهارات التالميذإ

ومعرفة حاجات التالميذ وقدراتهم واتجاهاتهم وطرائق ، وضبط مسارها وتحديده، التعليمية

لتي تمكن ا، طرق التعلم الذاتيواملوجه ل، املعرفةإلى  املعلم الجيد هو املرشدأن إذ  تفكيرهم،

فعليه  (.2009، )محافظة .المامإلى  التالميذ من متابعة التعلم والتجديد في املعرفة والتقدم

 يساعد في تطوير ، يكون جيدأن يحمل هذه الصفات الحميدة املميزة التي تساعده على أن 

ن خبيرا في وسائل وطرق التدريس في املواضيع التي و يكأن فعليه مدرسته ونجاح طالبه. 

فحص  أدواتالتعامل مع طالبه وليستعمل ة ن على دراية لكيفيو يكأن يدرسها. وعليه 

, טובין) مختلفة للتعرف على الصعوبات التي يواجهها الطالب. أساليبو ة ومهارات تعليمي

2010.)  

 لجيدا املعلم صفات في إحصائية داللة ذات فروق هناكأن ب: للبحث الولى الفرضيةكانت 

لها" لم تتحقق ك الولىالبحث ة فرضي تعزى للجندر. أظهرت نتائج الطالب نظر وجهة حسب

 صفات يف إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه وحيث تبين، الفرضية جزئيا تدعم أنهابحيث 

ية إحصائة فروق ذات داللوتوجد فقط . للجندر تعزى  الطالب نظر وجهة حسب الجيد املعلم

( 2008)نمر أبو  قام بهاوحسب الدراسة التي  تعزى للجندر." التفكير وطرق  اإلبداع"ة في صف

 ،إحصائية في صفات املعلم تعزى ملتغير )الجندر( الجنسة بانه ال يوجد هناك فروق ذات دالل

إلى  نمر أبو  دراسةاملستوى الدرا  ي. فأنها تدعم الفرضية في البحث الحالي. لقد سعت أو 

ومدى ، ميةسال الجيد والقدوة في ضوء التربية اإل تعرف درجة تمثل املعلمين بمواصفات املعلم 

والزهر( في غزة من وجهة نظر ، والقص ى، اإلسالميةتمثلها لدى محاضري الجامعات )
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لم يكن جدا حيث ة قريب (2008نمر )أبو  في دراسة واإلنا الذكور  إجاباتلقد كانت الطالب. 

عكس وكذلك ب، بعكس ما افترضته دراستنا، إحصائية ملتغير الجندرة هنالك فروق مع دالل

اقل من الذكور في الصف وذلك من يؤخذ  اإلنا ن ولربما كان السبب ل ، نمرأبو  ما افترض

ة ى عينعل أخرى ة تبحث هذ الفرضية مر أن من طرفنا بهذه الدراسة بعين االعتبار. نقترح هنا 

في   اإلنا عددالذكور و  عدديتم تحديد أن أو  ،لربما حينها تختلف النتائج، من الطالب أكبر 

 .أدّق البحث حتى تكون النتيجة 

نظر  ةإحصائية في صفات املعلم الجيد حسب وجهة الفرضية الثانية: توجد فروق ذات دالل

 املعلمين تعزى للجندر.

 لةدال ذات فروق توجد ال أنه تبينحيث ، الفرضية البحث الثانية تدحضة نتائج فرضي

بو أ وحسب دراسة .للجندر تعزى  املعلمين نظر وجهة حسب الجيد املعلم صفات في إحصائية

انه ال توجد فروق ذات داللة إلى  توصلت البحث. حيثة ( فأنها تدعم فرضي2008عواد )

لمي واملؤهل الع( الجنس )الجندرإحصائية في خصائص املعلم الجيد واملتميز تعزى لكل من 

وعدد سنوات الخبرة. لقد كانت دراستها " خصائص املعلم الجيد واملتميز من وجهة نظر 

تقد بانه على ضوء التطورات ية في منطقة جنوب عمان".  نعساسمعلمي املدار  ال 

 وإدخال ،املنهي املستمر للمعلمين واإلرشادالتجديد ، التربية والتعليمة والتغييرات في وزار 

وهي تطور وتقدم ، نتيجة جيدهإلى  أدىكل هذا ، املدار إلى  الحواسيب والتكنولوجيا

 وطرق  اإلبداعمما يساهم على التغيير لألفضل من حيث ، ذكور أو  إنا ن كانوا إاملعلمين 

 ،املبادئ والقيم التي تتعلق باالهتمام واملساعدة والتقدير للطالب التدريس،طرق  التفكير،

واملشاركة واالستكمال. والنتيجة كانت عدم وجود فوارق بين صفات املعلم ، دةالقيادة الجي

ات. أكثر عند املعلم أنهاوطرق التفكير وجدت  اإلبداعة الجيد واملعلمة الجيدة. ما عدا في صف

 أجرياه ي( من خالل البحث الذ2013) عصبة وأبو وقد تحد  عن نفس املوضوع عنبو  ى 

 عن الكشف عن تصورات معلمي املعلمين في أكاديمية القاسمي عن صفات املعلم الجيد.

نظر  ةإحصائية في صفات املعلم الجيد حسب وجهة الفرضية الثالثة: توجد فروق ذات دالل 

 املعلمين تعزى للجيل.
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 حصائيةإ داللة ذات فروق توجد ال أنه وتبين الفرضية، البحث الثالثة تدحضة نتائج فرضي

تي وحسب الدراسة السابقة ال .للجيل تعزى  املعلمين نظر وجهة حسب الجيد املعلم صفات في

 إحصائية داللة ذات فروقبحيث انه ال توجد  الفرضية،فإنها تدعم  (،2006حنون ) قامت بها

. حيث انه في دراسة حنون للجيل تعزى  املعلمين نظر وجهة حسب الجيد املعلم صفات في

تعريف أهم الصفات والخالقيات التي يجب على املعلمين االلتزام بها ودرجة إلى  سعت

ع ذلك وم، من وجهة نظر املعلمين واملدراء في املدار  الثانوية الحكومية بغزة، التزامهم بها

عتقد وبهذا السياق ن، اكبرة ولديه خبر  أوعىن الشخص و حيث يك، دور كبير نعتقد بأن للجيل

 املعلم ال أن ب
ً
 في العملية التعليمية منذ لحظة دخوله يصبح معلما

ً
 وخبيرا

ً
ة املدرسإلى  جيدا

 في  عددإلى  إذ يحتاج، واملزاولة بهذه املهنة
ً
 متمرسا

ً
 وخبيرا

ً
من السنوات لكي يصبح مربيا

يكن املعلم جيد ولديه معلومات ن فالتجربة والخبرة اكبر مساعد ل ، تعليمه وتدريسه

 اكبر.   أساليبو 

 هو حول من هو املعلم الجيد؟، النقاش والجدل املوجود اليومإن 

بعد االطالع على أدبيات نظرية عديدة ومختلفة ومراجعة دراسات ميدانية عديدة في سياق 

سبة توفير وتهيئة بيئة مناإلى  غالبية املؤسسات التعليمية تسعى نإف، أمامناالبحث الذي 

توفير مثل هذه البيئة هو لصالح املعلم والطالب أن ومن الهمية بمكان ، للدراسة والتعلم

 
ً
تعد املعلم إعدادا جيدا أن ولكن قبل أن يحصل ذلك يجب على املؤسسات التعليمية ، معا

إذ أن املعلمين الذين  .املجاالتيتناسب مع املتغيرات والتطورات العاملية املتسارعة في كافة 

واختيار طرق وابتكار مهارات تدريس وخطط  أساليببشكل جيد سيعرفون كيفية وضع  أعّدوا

 للطالب.ة ومسلية سهلة جديدة تعليمي

ة فهناك املتغيرات الخاص، تنطوي على العديد من املتغيراتة مركبة إن عملية التعليم عملي

فية إدارة وكية وطريق، وكذلك املدرسة، وطريقة التدريس، باملعلم والطالب واملادة التدريسية

بل يجب ، نظره هوة نعرف عمل املعلم من وجهأو  نحددأن ال يمكن ، السببولهذا  الصف

 ،فهم جزء ال يتجزأ من العملية التعليمية أيضانظر الطالب ة نأخذ بعين االعتبار وجهأن 

 ،نحكم من هو املعلم الجيدأو  نحددأن ال يمكن  برأيينظر املدير. وكذلك ة وجه أيضاولربما 
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فيجب علينا اخذ كل هذه االعتبارات معا  الشخصية،من مجموعة بسيطة من الصفات 

 ومتعلقة ببعضهاة جميع هذه االعتبارات مهمأن بحيث ، وبعدها تحديد من هو املعلم الجيد

 تحدد بالفعل من هو املعلم الجيد.أن ومن شانها معا ، البعض

  تربي أن املدرسة وكذلك فانه على
ً
يقول  وحيث، واستخدامها املعرفة صنع من تتمكن أجياال

، يكون املعلم جيد وناجحأن تساعد في ن كبير ل  أسا للمدرسة أن ب( 2010, שנר)شينر 

في  ةوسائل االتصال والتكنولوجيا في املدار  تتطلب تغييرات جديد شينر أنحسب راي 

لى املعلمين والطالب عتتواصل وتساعد أن لذلك على املدرسة ، الجهاز التعليمي في املدار 

  املعلم الجيد والطالب الجيد.إلى  البحث والتعليم للوصول 

في  للمجتمع إنه ممثلبل ويمكن القول ، وبهذا يكون املعلم هو املسئول الول عن هذا المر  

 كانت فمهما .معلميه نوع على اأساس يعتمد تعليمي نظام أي قوة إنفولهذا ، هذا الشأن

، اإلدارة كفاءة كانت ومهما، ومتوفرةة حديث التعليمية الجهزة كانت ومهما، واضحةالهداف 

 باملعلم. يتحدد فائدة من للتالميذ يقدم ما قيمة فإن

نعتقد انه ليس من السهل اإلجابة عن هذا السؤال: من هو املعلم الجيد؟ فنحن نواجه  

 مختلفة لإلجابة عليه
ً
بشكل يختلف عن أولياء أمور إدارة املدرسة تجيب أن فلربما ، أبعادا

واملعلمين أنفسهم لربما ، والهلكما أن الطالب لهم راي لربما مختلف عن اإلدارة ، الطالب

 . والهلتختلف عن الطالب اإلدارة  إجاباتهم

ن التعليم هو عملية تواصل وتفاعل دائم ومتبادل إنوص ي املعلمين ونقول لهم: ، وفي النهاية 

 لهذا، البه وبين الطالب أنفسهمومثمر بين املعلم وط
ً
 فإن على املعلم أن يعمل على، ونظرا

بما في ذلك التحضير املسبق ، الصف بشكل جيد وجدي وإدارة، إيجاد جو تعليمي مناسب

، بللطال ة ومحببة واختيار طرق جديد، الوسائل التعليمية لوضع الطالبة مءومال، للدر 

بين بينه و ة جيدة والحرص على عالقة اجتماعي، التدريسواالختراع والتجديد بطرق ووسائل 

هم وبينة واملحافظة على عالقة مرنة بين، ومنح الطالب الشعور بالحب واالهتمام، طالبه

 ليستطيع تحقيق أهداف عمله التربوي والتعليمي.  
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The good teacher from the perspective of students and teachers 

Wijdan Asad Younis and Khaled Abu-Asbeh 

Abstract  

Many teachers join the education system every year, and as we know most of 

them are not good enough. However, the profession of teaching needs qualified 

people who have the internal motivation in order to reach the required quality 

and excellence. 

Teachers have a sacred and honest message, and without them, there is neither 

learning nor education, so they are the basis of the whole process. The profession 

they have chosen is fundamental and important in the progress of development 

and success of the entire society.  

Teachers are supposed to leave a good and beautiful impact on their students 

although the curriculum is not good enough. They must have abilities, 

qualifications, characteristics and skills that differentiate them from others. 

Because of the importance of teachers in the educational process, they need 

special preparation and specific rehabilitation programs that are carefully studied 

and supervised by specialized institutions. Previously, teachers were responsible 

of teaching the generations, but the rapid developments and changes that the 

society witnesses have also changed the role of the teacher. Therefore, teachers 

have become a mere mediator to transfer knowledge and information to their 

students. 

However, there are several studies that have investigated the topic of the good 

teacher; few of them have studied it from the perspective of both students and 

teachers. The research questions are: (a) who is the good teacher from the 

students' perspective? and (b) who is the good teacher from the teachers’ 

perspective? 

The study has adopted the quantitative approach. It has used a questionnaire that 

has been used in an article in the Hebrew language and it is translated into Arabic 



 خالد أبو عصبةو  سعد يونسأوجدان 

 78 صفحة، (2018) 2 العدد 21 املجلد، جامعة

by the first author of the article. The questionnaire has 26 paragraphs that were 

used for students and teachers. They focus on the aspects of creativity and 

thinking styles, methods of teaching and the subject they teach, principles and 

values related to the attention and assistance and appreciation of students, 

leadership, participation and completion. The questionnaire was answered by 70 

students in the seventh grade in junior schools in the triangle area and 70 teachers 

in junior schools in the same area. 

The results of the study partially supported the first hypothesis and indicated that 

there are no significant differences in the characteristics of the good teacher from 

the students’ perspective attributed to gender except the title of "creativity and 

thinking styles." 

There are no significant differences in the qualities of the good teacher from the 

teachers’ perspective attributed to gender, so the second hypothesis was not 

confirmed. The third hypothesis was also not verified because the results 

indicated that there are no significant differences in the qualities of the good 

teacher from the teachers’ perspective attributed to age. 

 

 

 

 

 


