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تصورات معلمي املعلمين في أكاديمية القاسمي لصفات املعلم الجيد
أحالم عنبوس ي وخالد أبو عصبة
أكاديمية القاسمي

تلخيص:
على مر العصور تم اعتبار املعلم محورا أساسيا في النظام التربوي ،حيث يقع على عاتقه العبء
األكبر في تحقيق األهداف التربوية ،ولذلك ال يمكن االستغناء عن دوره مهما اكتشفت من نظريات
وطرق ووسائل تعليمية ،إال أن هذا الدور ال بد له من أن يتطور ليواكب متطلبات العصر ،وبالتالي
بناء أجيال تستطيع أن تتماش ى مع ركب الحضارات (برهوم .)9002 ،ونظرا ألهمية املعلم ودوره
ّ
اهتم باحثون كثر ببحث ماهية املعلم الجيد ومركبات شخصيته ،وجاء هذا البحث ليكشف عن
تصورات معلمي املعلمين في أكاديمية القاسمي بالنسبة لصفات املعلم الجيد وذلك حسب
املجاالت املتفق عليها واملتداولة في األدب البحثي (التوجه التقليدي والتوجه الحديث) .أسلوب
ّ
البحث هو أسلوب البحث الكمي ،حيث تم توزيع استمارة تحوي  29بندا تصف املركبات املختلفة
للمعلم الجيد على عينة البحث والتي تشمل  01محاضرا يعملون في أكاديمية القاسمي من
تخصصات مختلفة :عربي/دين ،رياضيات/حاسوب ،إنجليزي ،تربية خاصة ،طفولة مبكرة ،علوم.
تنقسم العينة إلى ثالث فئات 8 :محاضرين للمضامين املعرفية 11 ،محاضرا للمضامين التربوية
و 11مرشدا تربويا .تشير نتائج البحث إلى أن محاضري أكاديمية القاسمي يولون أهمية كبيرة لستة
ّ
مركبات ويرونها أساسية العتبار املعلم جيدا ،ثالثة منها تمثل توجها تقليديا للمعلم (معرفة
املضمون التربوي ،معرفة املضمون املعرفي ،معرفة تربوية عامة) والثالثة األخرى تمثل توجها
حديثا له (القدرة على التغيير والتجدد ،االلتزام بمراعاة الفروق الفردية واالختالفات واملشاركة
واالنخراط في مجتمع التعلم) .بالضافة لذلك ،كشف البحث عن تصورات أكثر حداثة عند املرأة
(املحاضرة) منها عند الرجل (املحاضر) ،وعن عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين املحاضرين في
الكلية بحسب ملفهم الشخص ي (صفات مثل :الحصول على شهادة تدريس ،األقدمية ،العمل في
قسم دون آخر) وذلك يشير الى عدم وجود فروق أساسية بين اعضاء املؤسسة الواحدة (في هذه
الحالة املؤسسة هي كلية).

جامعة ،املجلد  71العدد  ،)2172( 2صفحة 1

أحالم عنبوس ي وخالد أبو عصبة

مقدمة
قضية ّ
ماهية املعلم "الجيد" بما فيها الطرق األفضل لتأهيله واملكان األفضل لذلك هي
مركز النقاشات في العالم بشكل عام وفي إسرائيل بشكل خاص والتي تتناول املعلم
وإعداده ،وذلك بسبب الحاجة لتحسين جهاز التربية والتعليم

(לוי-פלדמן ונבו,

.)2111

ولكن مهما كان املعلم جيدا ال يمكن أن يصل للكمال التام بحيث ال يحتاج بعدها إلى
تحسين مؤهالته ) .(Rusu, Soitu & Panaite, 2011يدعي مصطفى ( )9002أن املعلم هو
محور الرسالة التربوية والركيزة األهم في نجاحها وبالتالي ّ
فإن املقومات األخرى للعملية
التعليمية مهما كانت رفيعة األسلوب ووافية الفكرة ،ومهما روعي في وضعها من قواعد
وأسس فإنها لن تحقق الهدف املنشود إذا لم يقم على استخدامها وتنفيذها معلم يتمتع
بالكفاية والقدرة والوعي واالخالص .ويضيف مصطفى (املرجع نفسه) ّ
أن أحسن املناهج قد
تفقد قيمتها بيد معلم ال يقدر على تدريسها .ومن هنا فإن تحسين جهاز التربية والتعليم
متعلق بشكل كبير بتحسين وضع املعلم.
عملية أكدمة تأهيل املعلمين في إسرائيل بدأت قبل حوالي

20

سنة

(הופמן ונידרנלד,

 ،)2112تشير ليفي-فلدمان ونيفو (לוי-פלדמן ונבו )2177 ,إلى ّ
أن هذه العملية تتم اليوم في

نوعين من املؤسسات :مؤسسات ذات طابع بحثي (الجامعات) ومؤسسات ذات طابع تربوي
(الكليات) ،في إسرائيل هذا التقسيم واضح ومحدد من قبل سلطة التعليم العالي .وتضيف
ليفي-فلدمان ونيفو ّ
أن هناك فرقا بين توجهات املؤسسات املختلفة ملاهية املعلم الجيد
وذلك لوجود عالقة بين نوع املؤسسة وبين التوجه الفلسفي التربوي الذي تقوم عليه،
ّ
وبناء عليه فإن هناك عالقة بين نوع املؤسسة وبين اهتمامها بمركبات معينة من شخصية
املعلم الجيد .عالوة على ذلك ّ
فإن هناك اختالفا بين توجهات طاقم املؤسسة الواحدة.
نظرا ألهمية املؤسسة املؤهلة للمعلمين ونظرا ُّ
لتميز أكاديمية القاسمي بصفات خاصة بها:
ّ
خاصين ،جاءت هذه الدراسة لتكشف عن
هي أكاديمية عربية ،ذات طابع ديني وثقافي
ّ
تصورات معلمي املعلمين في أكاديمية القاسمي بالنسبة ملركبات شخصية املعلم الجيد (بناء
على ما جاء في األدب البحثي) ،بالضافة إلى فحص االختالفات بين تصورات محاضري
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املضامين املعرفية ،تصورات محاضري املضامين التربوية وتصورات املرشدين التربويين
بالنسبة للمعلم الجيد .بناء عليه يمكن أن تساهم الدراسة في الكشف عن الحاجة /عدم
الحاجة لتغيير توجه معلمي املعلمين في كلية القاسمي وبالتالي اشراكهم في استكماالت أو
أيام دراسية مرتبطة باملوضوع ،األمر الذي يهدف إلى تحسين النتاج (املعلم) .كما يمكن أن
تؤثر الدراسة في معلمي املعلمين بحيث ينكشفون من خالل أداة البحث (االستبيان) على
ّ
املركبات التي يجب أن تتوفر في املعلم الجيد وهذا قد يكون منطلقا للتغيير.
خلفية نظرية
أبحاث كثيرة واستطالعات رأي مختلفة تؤكد أن ممارسة مهنة التدريس هو أمر هام
بالنسبة للمجتمع السرائيلي ،وذلك كما جاء في هوفمان ونيدرلند (הופמן ונידרלנד.)2171 ,
يدعي هوفمان ونيدرلند (املرجع نفسه) بأن كثيرين يدعون بأنهم عندما ال يستطيعون
اختيار املهنة التي يطمحون إليها ،فإنهم يميلون إلى اختيار مهنة التدريس .ويضيفان أن
مكانة املهنة هي نظرية فقط ،والفرق كبير بين الحديث النظري عن "شخصية املعلم الجيد"
وبين واقع أغلبية املعلمين الذين يعملون بالتدريس من أجل كسب الرزق فقط .ويشيران إلى
أنه في الواقع يتردد األشخاص في اختيار التدريس مهنة لهم ،وأولئك الذين يختارونها ال
يستمرون بالعمل بها ملدة طويلة .هذا من ناحية اختيار مهنة التعليم ،أما من ناحية أنواع
املعلمين فيشير روسو ،سويتو وبانيتي

)(Rusu, Soitu & Panaite, 2011

إلى أنه يمكن

التمييز بين ثالثة منها :أولئك الذين لديهم موهبة فطرية تؤهلهم ألداء املهنة ،أولئك اللذين
يعملون بمهنية ولكن تنقصهم مهارات معينة وآخرون غير مناسبين لهذه املهنة ولكن
ُ
يعملون بها ألسباب خاصة بهم .يدعي الك ّتاب بأن ذلك يؤدي إلى اختالف خصائص
املعلمين ،وذلك ما يؤثر أيضا على عملية تعلم الطالب .عدم مناسبة بعض املعلمين ملهنة
التعليم يؤدي ،حسب روسو ،سويتو وبانيتي (نفس املرجع) ،إلى معاناة العديد من الطالب
في املدارس بسبب الطريقة التي يدرسون بها فهي غير مالئمة لطريقة تعلمهم ،لذا يجب
مالءمة الطريقة وشخصية املعلم لحاجات الطالب .تشير رايخيل (רייכל )2171 ,إلى أنه
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نتيجة لذلك حاول الباحثون ورجال التربية تعريف "املعلم الجيد" وتحديد صورة له،
بحيث نجد في التاريخ األدبي صورا وتصورات مختلفة له .عملت رايخيل (املرجع نفسه)
على ترتيب بعض التصورات (تصور وزارة التربية والتعليم ،تصور سلطة التعليم العالي)
بالنسبة ملاهية املعلم الجيد ،في الجدول املوضح أدناه:
جدول  :1تصورات وزارة التربية والتعليم وسلطة التعليم العالي بالنسبة للمعلم الجيد
شخصية املعلم

وزارة التربية والتعليم

سلطة التعليم العالي

معلم-مربي

أكاديمي  -متمكن معرفيا

لديه القدرة املعرفية

ذو وعي محدد بالجوانب
التربوية القيمية.

تطبيقات موجهة

مهم جدا

مهم بشكل ثانوي

تعليم التربية وأساليب التدريس

مهم

مهم بشكل ثانوي

تدريب

مهم

ثانوي

تعلم املواضيع املعرفية

مهم

مهم جدا

توص ي رايخيل (רייכל )2171 ,بدمج هذه التصورات في صورة واحدة لتكون أكثر نجاعة،
ولتكون تلك صورة متفقا عليها ومعموال بحسبها في املؤسسات التأهيلية للمعلم .هذه
ُ
املؤسسات تقسم ،حسب ليفي-فلدمان ونيفو (לוי-פלדמן ונבו ،)2177 ,إلى نوعين:
مؤسسات ذات طابع بحثي (الجامعات) ومؤسسات ذات طابع تربوي (الكليات) ،في اسرائيل
هذا التقسيم واضح ومحدد من قبل سلطة التعليم العالي .ذكرت ليفي-فلدمان ونيفو
(نفس املرجع) ّ
أن الكليات التربوية تحدد تأهيال مهنيا تربويا ،بحيث تهتم بالتعليم التربوي
وبالتطبيقات العملية ،وبأنه ُينظر إليها على أنها إنسانية وتركز على أهمية املساواة،
العالقات النسانية والتعاون.
تشير ليفي-فلدمان

(לוי-פלדמן,

 )2171إلى أن املحاوالت السابقة لتحسين جهاز التربية

والتعليم عديدة ،بحيث تم التركيز فيها على تحسين وتغيير املناهج الدراسية ،طرق وبرامج
الدارة ،إنشاء مدارس بديلة وما إلى ذلك .وأضافت ليفي-فلدمان أن اعتبار املعلم عنصر
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أساس ي لعملية اصالح التعليم بدأ في سنوات الثمانين فقط ،وذلك نتيجة لتدني مستويات
املعلمين وبالتالي تدني تحصيل الطالب .عرضت دارلينج هاموند (

Darling-Hammond,

 )2000aادعاءات جمهور العامة وجمهور املعلمين بالنسبة لهذا التدني ،موضحة بأنهم
يعتبرونه ناتجا عن برامج تأهيل املعلمين غير الفعالة ،عدم مالءمة املعلمين للتغييرات،
عدم اتصال القائمين على التأهيل مع ما يحدث في امليدان وعدم قدرة املؤسسات املؤهلة
(Darling-

على جذب الطالب املتميزين ملهنة التدريس .وأشارت دارلينج-هاموند
 )Hammond, 2000bإلى ّ
أن الخبراء واملربين دعوا لإلصالح في عملية التدريس والذي يهدف
إلى تعزيز املعارف األساسية عند املعلمين ،تعزيز معرفة املضامين التربوية ،أي تعزيز العالقة
القائمة بين املواد النظرية وما يخص عملية تدريسها .كما دعوا إلى تطور منهي للمعلمين
على مدى ممارستهم لهذه املهنة .وأضافت هاموند (املرجع نفسه) أنه في أعقاب هذه
الدعوة لصالح وضع املعلمين كجزء من إصالح التعليم العام ،تم التركيز على ثالثة جوانب
رئيسية ،الجانب األول يناقش العالقة بين نوعية التعليم ونوعية املعلمين وتحصيل الطالب،
الجانب الثاني يبحث في أفضل السبل لعداد املعلم الجيد ،ويركز الجزء الثالث على
خصائص املعلم الجيد .في تقرير ماكنزي (מקנזי )2111 ,الذي يتعلق بدراسة عشرة أنظمة
تعليمية ناجحة جدا في أنحاء العالمُ ،و ِجد أ ّن جودة املعلم هي شرط الزم وضروري لنجاح
النظام التعليمي ،فاألنظمة التعليمية املمتازة في كافة أنحاء العالم تحوي معلمين ذوي جودة.
بنفس السياق ،وكما جاء عند ليفي-فلدمان (לוי-פלדמן ،)2171 ,تم نشر تقريرين في سنة
ّ
 7882في الواليات املتحدة ،هذان التقريران ركزا على التدريس كمهنة .التقرير األول هو
تقرير "مجموعة هوملز -معلمي الغد" (
Group

Tomorrows Teachers: A Report of The

 ،)Holmesوالخر هو تقرير كرنجي (

Carnegie Foundation for the

 .)Advancement of Teachingدعا هذان التقريران إلى تحديد معايير نظرية وعملية عليا
ُيوضح فيها ما على املعلمين أن يعرفوا وما عليهم أن يعملوا .بعد وضع التقريرين بدأت
اللجان ،املربون والباحثون بمناقشة املعايير املطروحة وماهية طرق التدريس املشتقة منها،
بحيث كان هناك من ّأيد ومن عارض تحديد معايير لجودة التدريس وللمعلم الجيد .املؤيدون
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ادعوا ّ
أن هذه املعايير يمكن استخدامها لترسيخ قواعد مهنية ،ويمكن اعتبارها أداة تسرع
التقدم في النظام التعليمي ككل .املعارضون ومنهم نقابة املعلمين ادعوا ّ
أن انعكاسات األمر

ُ
سلبية ويمكن أن تلحق الضرر باملعلمين .كما ا ُد ِعي أن املعايير تمثل صورة ضيقة عن مهنة
ّ
التدريس وتتجاهل مركباتها وغموضها .على الرغم من ذلك استمر املختصون ،املعلمون،
ّ
املربون والباحثون في بحث املركبات واقتراح نشاطات عملية ملعرفة خصائص املعلم الجيد
ومعرفة أفضل الطرق لتأهيله .من الضروري الشارة إلى أن جودة املعلم التي تعكس تعقيد
التدريس هي سياقية تتعلق بالثقافةّ ،
وأن مفهوم املعلم الجيد ليس علميا وإنما قيمة ،عالوة
على ذلك فقد اختلف الفهم بالنسبة للمهارات واملعرفة الالزمة للمعلم الجيد عبر التاريخ ولم
ُيتفق للن على تعريف واضح ومحدد للمعلم الجيد ،في بحثي هذا سأتطرق الى صورة
املعلم الجيد التي ترتبط بتوجهين مختلفين للمعلم الجيد ،هما التوجه التقليدي والتوجه
الحديث وهي موضحة أدناه بشكل ُمفصل.
ّ
فلسفات تربوية وعالقتها بنوع املؤسسة التعليمية ومدى تركيزها على مركبات معينة من
ّ
مركبات املعلم الجيد (לוי-פלדמן ;2171 ,הופמן ונידרלנד ;2171 ,לוי-פלדמן ונבו:)2177 ,
تختلف املؤسسات التأهيلية فيما بينها بطريقة التأهيل ،الثقافة التربوية التي تسود املؤسسة،
مميزات الطاقم ،حاجة الطاقم واملؤسسة إلى التأهيل للتدريس ،بالضافة إلى التوجه التربوي
الفلسفي الذي تقوم عليه املؤسسة والتي بدورها تؤدي إلى الهتمام بصفات معينة من
صفات املعلم الجيد .في بحثنا هذا نعتمد على توجهين فلسفيين مختلفين وهما:
 )7التوجه الفلسفي التربوي-الثقافي التقليدي وهو توجه يرى بأن هدف التعليم هو ترسيخ
الفرد في شراكة تاريخية بين البشر ،شراكة يكون نتاجها الثقافة .هذا التوجه يرى باملعلم
الجيد شخصية متعددة الثقافاتُ ،مفكرة وعلى درجة عالية من التعليم ،وكيال شرعيا
ومستقال للثقافة واملعرفة ،إنساني ويتمتع بالتفكير الناقد وبنظرة تاريخية وثقافية واسعة.
دور املعلم بحسب هذا التوجه يكون بعرض املواد بالطرق األفضل مع األخذ بعين االعتبار
الصعوبات بين مجاالت املعرفة املختلفة الى جانب الصعوبات التي يمكن أن تواجه طالبه.
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حسب التوجهات التقليدية فان عملية تأهيل املعلمين يجب أن ترتكز على النظريات
وإكساب تقنيات للتدريس .املعلم الجيد متمكن من مهارات التربية العامة وإن جودته
تقاس بتعلم تالميذه.

يتناسب مع التوجه التقليدي التوجه الفلسفي التربوي -اإلجتماعي والتي ترى ّ
أن هدف
التعليم هو إكساب الطالب أنماط تفكير وتصرف مقبولة في املجتمع الذي يعيشونه.

 )2التوجه التربوي الحديث :هذا التوجه ال يهتم بالثقافة أو باملجتمع وإنما يهتم بالفرد،
بحسبه ّ
فإن وظيفة التعليم هو خلق شروط مالءمة تؤدي لتطور الشخصية ولتحقيق
الذات عند املتعلمين .وبذلك تكون وظيفة املعلم هي مساعدة الطالب على ممارسة قدراته
الذاتية -ممارسة من شأنها أن تزيد من احتماالت عيشه حياة متوازنة وسعيدة .وبذلك
املعلم الجيد "يالئم نفسه لألفراد املختلفين"" ،يواكب التغيرات" ويكون على استعداد دائما
ّ
ويقوم نفسه بإستمرار ومنخرط في جمهور املتعلمين.
للتغير ،يقوم ببحث عملية تدريسه ِ
ّ
ّ
ّ
يقسم األدب البحثي مركبات املعلم الجيد إلى ستة مركبات ،وهي ليست مركبات شخصية
ّ
وإنما هي مركبات تتيح الفرصة لتأهيل معلمين جيدين .ثالثة منها يمكن أن تتطابق مع
فلسفات تربوية تقليدية :معرفة في مجال املضمون ،مهارات تربوية في مجال تدريس
املضمون ،مهارات تربوية عامة .والثالثة األخرى يمكن أن تتطابق مع فلسفات تربوية
حديثة :تقبل االختالف (التعامل مع الفروقات الفردية) ،القدرة على التغير ،التطور والقدرة
على البحث ،التعاون مع الزمالء واالنخراط في جمهور املتعلمين.
حسب األدب البحثي تتماهى الكليات مع التوجه التقليدي الثقافي االجتماعي ومع التوجه
الجديد ،وتتماهى الجامعات مع التوجه التقليدي.
دراسات وأبحاث عديدة درست خصائص املعلم الجيد ،منها دراسة ليفي -فلدمان ونيفو
(לוי-פלדמן ונבו,

 ،)2111فقد فحصا تصورات معلمي املعلمين للمعلم الجيد (وفقا

للتوجهين التقليدي والحديث) في كليات إعداد املعلمين وفي الجامعات وقارنا بينهما ،كما
قارنا بين تصورات معلمي املعلمين التابعين ألقسام مختلفة في الجامعات (الذين يعملون في
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قسم تأهيل املعلمين والذين يعملون في تأهيل املعلمين بشكل غير مباشر) .تكونت عينة
البحث من

322

عضو في الطاقم األكاديمي (بخير) من الكليات والجامعات في اسرائيل.

نتائج بحثهم تشير إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين تصورات معلمي املعلمين بحسب نوع
املؤسسة (مؤسسة ذات طابع تربوي ،مؤسسة ذات طابع بحثي) ،بحيث يولي معلمي
املعلمين في املؤسسات التربوية للتوجه الحديث أهمية أكثر من املحاضرين في املؤسسات
ّ
البحثية ،وخاصة بالنسبة للمركبين مراعاة الفروق الفردية بين الطالب والتعاون
واالنخراط مع الزمالء .بينما يولي املحاضرون في املؤسسات البحثية (الجامعات) اهتماما
ّ
أكبر بالتوجه التقليدي وخاصة مركب معرفة املضامين التربوية .عند فحصهم لتصورات
املحاضرين الذين يعملون بقسم التربية في الجامعات وجدوا فروقا بينهم وبين الذين
يعملون في الكليات بالضافة إلى اختالفهم عن زمالئهم الذين يعملون في الجامعات بحيث
يولون أهمية كبيرة للتطور املنهي للمعلم ،يركزون على أهمية عمله بالبحث ويهتمون أيضا
ّ
بمركب معرفة املضامين املعرفية.
تم أيضا دراسة تصورات الطالب الجامعيين ّ
ّ
ملاهية املعلم الجيد ،إحدى هذه الدراسات هي
دراسة روسو ،سويتو وبانيتي ) ،(Rusu, Soitu & Panaite, 2011بحث تكونت عينة بحثهم
من  77طالب 22 :من طالب كلية الداب و 07من الطالب كلية الفلسفة والعلوم السياسية،
في البحث تلقى الطالب مهمة كتابة مقال عن مزايا املعلم الجيد وقد تبين أن املزايا املشتركة
بين أغلب الطالب هي :التمتع بمهارات التواصل النسانية ،التقييم العادل ،معرفة املضامين
املعرفية ،تنمية الطالب فكريا واالتسام باالحترام.
كما تم فحص تصورات معلمي ما قبل الخدمة بالنسبة للمعلم الجيد ،ففي دراسة
هوسجورور

(2012

 )Hosgorur,تم فحص تصورات معلمي املرحلة االبتدائية ما قبل

الخدمة بالنسبة للمعلم الجيد ،أجري البحث على

20

من معلمي الصف الرابع ما قبل

الخدمة ومثلهم للصف األول ،هذه العينة تشابه عينة بحث أجرياه درفوديليك وراجيك
)& Rajic, 2011

 ،)Drvodelicولكن مع اختالف الثقافات ،فالعينة األخيرة هي من

كرواتيا وكان ذلك بهدف املقارنة بين الثقافتين .وجد هوسجورور (نفس املرجع) أن أهم
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صفة يتميز بها املعلم الجيد بالنسبة لفئتي عينته هي الصبر ،وهذا يطابق نتائج البحث
االخر الذي أجراه درفوديليك وراجيك (نفس املرجع) ،كما وجد هوسجورور (نفس املرجع)
أن كال مجموعتي عينته ركزت على أهمية الصفات الشخصية أكثر من الصفات املهنية
كاالتسام باالحترام ،الديمقراطية ،كسب محبة الطالب ،األسلوب الجيد ،األخالق والثقة
بالنفس ،معرفة واسعة ،الخبرة في مجال التخصص ،حب االستطالع ،االنضباط ومراعاة
االختالفات ،التفهم ،االبتسام والتسامح.
أهمية البحث وأهدافه
بما أن املعلمين هم أساس التغيير وتطويرهم يؤدي إلى تحسين في عملية التعليم ( Vrasidas

ّ
 ،)& McIsaac, 2001رأينا أنه من املهم البحث في ماهية املعلم الجيد ومركباته ،بالضافة
إلى فحص تصورات معلمي املعلمين بالنسبة لذلك والفروقات القائمة بينهم ،وذلك ألنهم

املسؤولون املباشرون عن عملية تأهيل املعلمين وبالتالي إنتاج معلمين جيدين /غير جيدين.
إن نتائج هذا البحث يمكن أن تؤدي إلى التفكير في اشراك معلمي املعلمين في أكاديمية
القاسمي في دورات استكمالية أو أيام دراسية لتطوير تصوراتهم حول ماهية املعلم الجيد
وبذلك جعل عملية التأهيل أكثر نجاعة .كما يمكن أن تؤثر الدراسة في معلمي املعلمين
ّ
بحيث ينكشفون من خالل أداة البحث (االستبيان) على املركبات التي يجب أن تتوفر في
املعلم الجيد وهذا قد يكون منطلقا للتغيير.
ّ
إن الخوض في تحديد مركبات املعلم الجديد وفحص تصورات القائمين على عملية
ُ
التأهيل ليس جديدا .فقد أجري في هذا املجال العديد من األبحاث ،ولكن دونما اتفاق على
امل ّركبات التي تجعل املعلم ّ
جيدا ،لذا تظل ساحة البحث مفتوحة أمام الباحثين وتظل
ً
الحاجة للبحث والدراسة ُم ِل َّحة ،خاصة وإن كان للبحث طابع خاص جديد كهذا البحث،
فلم يتم التطرق في أبحاث سابقة ألكاديمية القاسمي بشكل خاص وهذا ما نفعله .وبذلك
يكشف البحث عن سلبيات وإيجابيات التأهيل في أكاديمية القاسمي ويفتح الطريق أمام
املعنيين للتغيير.
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منهجية البحث
أسئلة البحث
سؤال البحث املركزي
 ما هي تصورات معلمي املعلمين في أكاديمية القاسمي بالنسبة لصفات املعلم الجيد؟أسئلة البحث الفرعية
 هل تختلف تصورات محاضري أكاديمية القاسمي بالنسبة لصفات املعلم الجيدباختالف جنسهم ،أقدميتهم ،حصولهم على شهادة تدريس وباختالف قسم التدريس
الذي ينتمون اليه (محاضر مضامين ،محاضر مضامين تربوية ومرشد تربوي)؟
إطار البحث وعينة البحث:
أجري البحث في أكاديمية القاسمي وهي أكاديمية عربية تأسست في باقة الغربية سنة
( ،)7888وذلك بمبادرة من طريقة القاسمي الخلوتية الجامعة كإحدى مؤسساتها التربوية.
حصلت األكاديمية على االعتراف الرسمي من وزارة املعارف والثقافة ملنح شهادة معلم مؤهل
كبير عام ( .)7882توسعت األكاديمية بكلياتها وتخصصاتها لتشمل كافة املجاالت :الشريعة
السالمية واللغة العربية ،اللغة النجليزية ،الرياضيات وعلم الحاسوب ،العلوم ،التربية
الخاصة ،الطفولة املبكرة ،وقسم االستكماالت .وفي عام ( )2112حازت أكاديمية القاسمي
على اعتراف من قبل مجلس التعليم العالي ،بهدف منح شهادة اللقب األول

B.Ed

(بكالوريوس) .من الجدير ذكره أيضا أن الكلية ،وبزخم ،تشارك في مؤتمرات علمية محلية
وعاملية كثيرة .هذا وقد حصلت األكاديمية على االعتراف ببرنامج الـ  M.Edفي التعليم والتعلم
والتربية الرياضية .يتكون الطاقم األكاديمي في الكلية من
الداري من  75عضوا .تشمل عينة البحث  01محاضرا يعملون في أكاديمية القاسمي من
150

عضوا ،ويتكون الطاقم

تخصصات مختلفة :عربي/دين ،رياضيات/حاسوب ،إنجليزي ،تربية خاصة ،طفولة مبكرة،
علوم .تنقسم العينة إلى ثالث فئات :الفئة األولى عبارة عن  8محاضرين للمضامين املعرفية
وهم محاضرون ُيدرسون مواد نظرية ال عالقة لها بالتدريس .الفئة الثانية عبارة  11محاضرا
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للمضامين التربوية وهم ُيدرسون مضامين تربوية والفئة الثالثة عبارة عن  11مرشدا تربويا
بحيث يقوم هؤالء املحاضرون بإرشاد الطالب املعلمين في تطبيقاتهم العملية.
العينة هي ّ
عينة متوافرة سيتم التواصل معها بمساعدة سكرتارية الكلية .يختلف أفراد
العينة فيما بينهم في الجنس

(97

ذكر-

12

أنثى) ،حصولهم على شهادة تدريس

(21

حاصلين 2 -غير حاصلين) وفي عدد سنوات أقدميتهم.
أداة جمع املعطيات
أداة جمع املعطيات هي استمارة ُبنيت لحاجات البحث ،تم تحديد مصداقيتها في بحث
ُ
انتقالي (לוי-פלדמן )2110 ,وفي بحث ثان (לוי-פלדמן .)2118 ,تقسم االستمارة إلى قسمين،
ّ
القسم األول مكون من  29بند تصف مركبات املعلم الجيد املختلفة املذكورة في األدب
البحثي( :التوجه التقليدي) معرفة املضمون املعرفي ،معرفة املضمون التربوي ،معرفة في علم
التربية بشكل عام( ،التوجه املبتكر الجديد) تقبل االختالف ،القدرة على التغير ،التطور
ّ
ّ
والبحث ،التعاون مع الزمالء واالندماج مع جمهور التعلم .لكل مركب من هذه املركبات
الست هناك بنود مختلفة تعبر عنه وهي مرتبة في االستمارة بشكل عشوائي أفصلها في
الجدول أدناه:

ّ
املركب

البنود التي تصفه

التوجه

معرفة املضمون املعرفي

98 ،9

التقليدي

معرفة املضمون التربوي

92 ،7 ،19 ،92 ،97 ،21

معرفة في علم التربية بشكل عام

20 ،8 ،2

التوجه

تقبل االختالف ومراعاة الفروق الفردية

11 ،91 ،1 ،91 ،14 ،12 ،11

الحديث

القدرة على التغير ،التطور والبحث

4 ،22 ،94 ،12

التعاون مع الزمالء واالندماج مع جمهور التعلم

5 ،90 ،15 ،10

يكون على أفراد العينة تحديد مواقفهم بالنسبة لهذه البنود .الجابات تعطى بسلم ليكرت
من ست درجات ( -7أهمية قليلة نسبيا -2 ،أهمية عالية نسبيا) .أما في القسم الثاني من
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االستمارة فسيكون على املحاضرين تعبئة تفاصيل شخصية ومهنية ،هي :اللقب األكاديمي،
عدد سنوات األقدمية ،الجنس ،القسم الذي يعمل به املحاضر.
تم فحص مصداقية وثبات بنود االستمارة بطرق مختلفة ومرات عديدة .مصداقية مضمون
االستمارة امتحنت على يد محكمين ،كما تم فحص ثبات االستمارة في هذا البحث وحصلنا
ّ
على معامل ثبات لالستمارة  .α=06817الجدول التالي يبين ثبات املركبات الست للتوجهين:
التقليدي والحديث ،كما يبين ثبات التوجهين :التقليدي والحديث:
ّ
املرك

معامل كرونباخ الفا

معرفة املضمون املعرفي

.862

تقبل الختالف ومراعاة الفروق الفردية

.928

التعاون مع الزمالء والندماج مع جمهور التعلم

.838

معرفة املضمون التربوي

.838

معرفة في علم التربية بشكل عام

.842

القدرة على التغير ،التطور والبحث

.848

أدوات تحليل املعطيات
 اختبار  tلفحص الفروقات بين املحاضرين واملحاضرات بالنسبة ملدى أهمية كل منالتوجهين :التقليدي والحديث ،ولفحص الفروقات بين الذكور والناث بالنسبة لألمر
ذاته ،وكذلك لفحص الفرق بين الحاصلين على شهادة تدريس وغير الحاصلين عليها.
 -اختبار

F

لفحص الفروقات بين محاضري املضامين املعرفية ،محاضري املضامين

التربوية واملرشدين التربويين بالنسبة للمعلم الجيد.
ّ
ّ
 حساب معدل كل مركب من مركبات التوجه التقليدي والحديث وعرضها في رسم بيانيّ
ّ
(هستوجراما) الستنتاج ترتيب أهمية كل مركب من املركبات بالنسبة ملحاضري
األكاديمية.
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النتائج
تصورات معلمي املعلمين في أكاديمية القاسمي بالنسبة للمعلم الجيد
جدول  :2معدلت التوجه التقليدي والتوجه الحديث
التوجه التقليدي )M (S.D.

(5610 )1.52

التوجه الحديث )M (S.D.

(4628 )1.17

نرى من جدول ّ 2
أن معدل التوجه التقليدي هو ( ،)5610أما معدل التوجه الحديث فهو
( ،)4628لذا يتبين أن املحاضرين في أكاديمية القاسمي يرون التوجهين التقليدي والحديث
مهمين ،بحيث حصل كال التوجهين على معدالت عالية ،كما أنهما يعتبرون كالهما مهمين
بنفس الدرجة وذلك ألن الفرق بمعدالت التوجهين غير واضح إحصائيا.
ّ
ّ
رسم  1يوضح درجة أهمية كل مركب من املركبات الفرعية للتوجهين التقليدي والحديث:
ّ
ّ
معدل أهمية كل مرك من مركبات املعلم الجيد
5.3
5.2
5.1
5
4.9
4.8
4.7
4.6
4.5
4.4
معرفة املضمون
املعرفي

معرفة املضمون معرفة تربوية عامة القدرة على التغير املشاركة واالنخراط القدرة وااللتزام
التربوي
في جمهور التعلم بمراعاة االختالفات
والبحث

ّ
ّ
رسم  : 1معدل أهمية كل مرك من مركبات املعلم الجيد
ّ
أبرز ما يظهر من رسم  1هو إيالء أقل قدر من األهمية ملركب املشاركة واالنخراط في جمهور
ّ
التعلم نسبة لغيره من املركبات.
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تصورات محاضري أكاديمية القاسمي بالنسبة للمعلم الجيد باختالف جنسهم
جدول  :3املعدلت ،النحرافات املعيارية ،قيم  tوالدللة اإلحصائية ملعدل تصور املعلم
الجيد لدى املحاضرين واملحاضرات
املتغير

مجموعة مقارنة

N

M

SD

T

التوجه التقليدي

محاضرات

19

3.22

1.08

1.80

محاضرون

21

3.13

1.33

محاضرات

72

3.01

1.13

محاضرون

21

0.81

1.32

التوجه الحديث

**2.18

** p< 0.001

يبين جدول  2أعاله االختالفات بمعدل التوجه التقليدي والتوجه الحديث لدى املحاضرين
واملحاضرات .يشير الجدول إلى أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين املحاضرين
واملحاضرات في التوجه الحديث .بحيث أن معدل التوجه الحديث عند املحاضرات هو
( )5640مع انحراف معياري ( ،)1.75باملقابل معدل هذا التوجه عند املحاضرين
مع انحراف معياري

()1.31

هو ()4680

وهذا الفرق بين املعدالت واضح إحصائيا ( .)P<0.001أما

بالنسبة للتوجه التقليدي فال يوجد هنالك فروق ذات دالله إحصائية بين املحاضرين
واملحاضرات وذلك ألن املعدل لدى املحاضرات هو ( )5692مع انحراف معياري ( ،)0648في
حين أن املعدل لدى املحاضرين

هو ()5605

مع انحراف معياري

()0655

وهذا الفرق بين

املعدالت غير واضح إحصائيا (.)P>0.05
ّ
ّ
ّ
رسم  9يوضح مدى أهمية كل مركب ومركب من مركبات التوجهين التقليدي والحديث
بالنسبة لكل من املحاضرين واملحاضرات:

جامعة ،املجلد  71العدد  ،)2172( 2صفحة 14

تصورات معلمي املعلمين في أكاديمية القاسمي لصفات املعلم الجيد

5.4
5.2
5
4.8

أنثى

4.6

ذكر

4.4
4.2

املشاركة القدرة وااللتزام ـ
معرفة املضمون معرفة املضمون معرفة تربوية القدرة على
التربوي
بمراعاة
التغير والبحث واالنخراط في
عامة
املعرفي
جمهور التعلم االختالفات

ّ
رسم : 2مدى أهمية مركبات املعلم الجيد بالنسبة لكل من الذكور والناث
يظهر من الرسم البياني أعاله أن املحاضرات يولين اهتمام اكبر من الذكور بالنسبة لكل
ّ
ّ
املركبات ولكن ذلك واضح بشكل أكبر بالنسبة ملركب القدرة وااللتزام بمراعاة الفروق
ّ
ّ
ّ
الفردية ومركب املشاركة واالنخراط في جمهور التعلم وهما مركبين من مركبات التوجه
الحديث وذلك ما جعل فرق املعدالت بين الذكور واالناث في التوجه الحديث واضح
إحصائيا لصالح الناث.
تصورات محاضري أكاديمية القاسمي الحاصلين على شهادة تدريس وأولئك غير
الحاصلين عليها
جدول  :4املعدلت ،النحرافات املعيارية ،قيم  tوالدللة اإلحصائية ملعدل تصور املعلم
الجيد لدى املحاضرين الحاصلين شهادة تدريس وغير الحاصلين على شهادة تدريس
املتغير

مجموعة مقارنة

N

M

SD

t

التوجه التقليدي

شهادة تدريس

21

3.72

1.30

7.17

بدون شهادة تدريس

8

0.83

1.28

شهادة تدريس

21

3.11

1.12

بدون شهادة تدريس

8

0.82

1.22

التوجه الحديث
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يبين الجدول رقم

4

أعاله االختالفات بمعدل التوجه التقليدي والتوجه الحديث لدى

املحاضرين واملحاضرات الحاصلين على شهادة تدريس وأوالئك غير الحاصلين عليها .يشير
الجدول إلى أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين املحاضرين واملحاضرات الحاصلين
على شهادة تدريس وأوالئك غير الحاصلين عليها في التوجه التقليدي والتوجه الحديث.
بحيث أن معدل التوجه التقليدي لدى أصحاب شهادة التدريس هو ( )5612مع انحراف
معياري ( ،)1.54باملقابل معدل هذا التوجه لدى غير الحاصلين على شهادة تدريس هو
( )0.83مع انحراف معياري ( )1.28وهذا الفرق بين املعدالت غير واضح إحصائيا (.)P>0.05
كما يظهر من الجدول أن معدل التوجه الحديث لدى أصحاب شهادة التدريس

هو ()5600

مع انحراف معياري ( ,)1.79باملقابل معدل هذا التوجه لدى غير الحاصلين على شهادة
تدريس هو ( )4682مع انحراف معياري ( )0621وهذا الفرق بين املعدالت غير واضح إحصائيا
(.)P>0.05
تصورات محاضري أكاديمية القاسمي بالنسبة للمعلم الجيد باختالف أقدميتهم
جدول  :5العالقة بين التوجه التقليدي والتوجه الحديث وبين األقدمية املهنية
األقدمية املهنية
التوجه التقليدي

R
1.212

P Value
06915

التوجه الحديث

-06022

06542

يبين الجدول رقم  5أعاله العالقة بين التوجه التقليدي والتوجه الحديث وبين األقدمية
املهنية لدى املحاضرين واملحاضرات .ويري أنه ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين
األقدمية املهنية لدى املحاضرين واملحاضرات وبين التوجه التقليدي (
 )0.05والتوجه الحديث (.)r = -0.099; P > 0.05
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تصورات محاضري املضامين ،تصورات محاضري املضامين التربوية وتصورات
املرشدين التربويين في أكاديمية القاسمي
جدول  :6املعدلت ،النحرافات املعيارية ،قيم  Fوالدللة اإلحصائية التوجه التقليدي
والتوجه الحديث لدى املحاضرين واملحاضرات حس متغير قسم التدريس
قسم التدريس

F

مرشد

محاضر

محاضر

تربوي

مضامين

مضامين

N=26

N=44

تربوية

التوجه

املعدل

3.21

4.99

4.95

التقليدي

النحراف املعياري

1.08

0.58

0.43

التوجه

املعدل

3.73

4.73

5.15

الحديث

النحراف املعياري

0.54

0.53

1.01

N=32

يتبين من جدول

1

1.549
7.808

أعاله أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين املحاضرين

واملحاضرات في األبعاد" :التوجه التقليدي" "التوجه الحديث" حسب متغير قسم التدريس.
بحيث أن معدل التوجه التقليدي لدى املرشدين التربويين هو ( )5697مع انحراف معياري
( ،)1.42في حين أن املعدل العام لدى محاضري املضامين هو ( )9.44مع انحراف معياري
( )8..0أما محاضري املضامين التربوية فمعدلهم ( )4625مع انحراف معياري ( )0642وهذه
الفروق بين املعدالت غير واضحة إحصائيا ( .)P>0.05كما يظهر من الجدول أن معدل أن
معدل التوجه الحديث لدى املرشدين التربويين هو ( )5615مع انحراف معياري ( ,)1.54في
حين أن املعدل العام لدى محاضري املضامين هو ( )0.72مع انحراف معياري ( )1.32أما
محاضري املضامين التربوية فمعدلهم

()5615

مع انحراف معياري

بين املعدالت غير واضحة إحصائيا (.)P>0.05
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نقاش
قضية ماهية املعلم الجيد وخصائصه هي في مركز النقاشات التربوية في العالم اليوم
ّ
(הופמן ונידרנלד ،)2112 ,تطرق البحث ملركبات املعلم الجيد وفقا للتوجهين التقليدي
ّ
والحديث ،بحيث يشمل التوجه التقليدي على املركبات التالية :معرفة املضامين املعرفية،
ّ
معرفة املضامين التربوية ومعرفة تربوية عامة .ويشمل التوجه الحديث على املركبات:
القدرة على التغير والتجدد ،االلتزام بمراعاة الفروق الفردية واملشاركة واالنخراط في
جمهور التعلم.
أبحاث عديدة فحصت هذه القضية ،ولكنها بحثت القضية من وجهة نظر التالميذ أو
الطالب وقليلة جدا هي األبحاث التي درست املوضوع من وجهة نظر األكاديميين وأخصائيي
التربية

(לוי-פלדמן ונבו,

 .)9011من هنا أهمية هذا البحث ،والذي يعتبر كبحث اولي بما

يتعلق بكليات التربية لعداد املعلمين في املجتمع العربي.
تشير النتائج بما يتعلق بتصورات معلمي املعلمين للمعلم الجيد ،الى أن معلمي املعلمين في
أكاديمية القاسمي يتبنون كال من التوجه التقليدي والتوجه الحديث ،بحيث يرونهما مهمين
بنفس القدر .ذلك يتماش ى مع دراسة ليفي ونيفو (לוי-פלדמן ונבו )9011 ,التي ادعيا فيها
أن املحاضرين في كليات إعداد املعلمين يتبنون التوجهين آنفي الذكر ،وذلك بخالف
املحاضرين في الجامعات واللذين يرون التوجه التقليدي أكثر أهمية من التوجه الحديث
وال يولون أهمية للتوجه الحديث .بالضافة لذلكّ ،
فإن تبني محاضري القاسمي للتوجه
الحديث يتوافق مع توجه األكاديمية ورؤيتها للمعلم الجيد ،فهي ترى بأن املعلم املنشود هو
شخصية قادرة على الحوار النساني مع الثقافات األخرى وذلك يساعد بشكل مباشر في
ّ
ّ
االنخراط في جمهور التعلم (مركب من مركبات التوجه الحديث) .كما أنها تراه باحثا عن
الحقيقة دائما في عصر ما بعد الحداثة ،عصر العوملة والكم الهائل من املعلومات
ّ
ّ
ّ
والصراعات وذلك يقابل مركب القدرة على التجدد والتغير (مركب اخر من مركبات التوجه
الحديث) .وأخيرا ترى األكاديمية أن املعلم يضع في سلم أولوياته مكانة املرأة وحقوق
ّ
االنسان وذلك يقابل مركب مراعاة الفروق الفردية.
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ّ
أما بالنسبة ملركبات املعلم الجيد الستة فيتبين من رسم
ّ
القاسمي يولون اهتماما كبيرا لكل من مركبات املعلم الجيد التقليدية منها والحديثة
ّ
الخاصة بهذا البحث ،ولكنهم يولون مركب املشاركة واالنخراط في جمهور التعلم قدرا من
ّ
األهمية أقل من املركبات الخمسة األخرى ،وذلك ليس غريبا ،فبحال نظرنا الى واقع
1

أن املحاضرين في أكاديمية

مجتمعنا العربي عامة نجده قليل التعاون وفرداني املصالح فوفقا لدراسة جرجاوي
وخطيب ( )9010تبين أن املوسيقيين العرب قليلو التعاون ،ووفقا لدراسة الن (

Alan,

 )2006تبين أن الطالب املعلمين ومدربيهم قليلي التعاون وكل ذلك يدعم ما وجدته الدراسة
ّ
من إيالء مركب التعاون أقل قدر من األهمية.
تم فحص تصور الطالب للمعلم الجيد في دراسات سابقة وفي إحداها وجد روسو ،سويتو
وبانيتي

)(Rusu, Soitu & Panaite, 2011

الطالب مهتمين بصفات :التمتع بمهارات

التواصل النسانية ،التقييم العادل ،معرفة املضامين املعرفية ،تنمية الطالب فكريا
واالتسام باالحترام ضرورية للمعلم الجيد .وكل هذه الصفات تنخرط ضمن التوجهين
اللذين تعاملنا معهم في بحثنا هذا ،وبالتالي يمكن القول أن تصور الطالب للمعلم الجيد
يتوافق مع تصور معلمي املعلين له و ّ
إن عملية العداد تسير باالتجاه الصحيح .كما أنه في
دراسة هوسجورور ( )Hosgorur, 2012تم فحص تصورات معلمي املرحلة االبتدائية ما قبل
الخدمة عن املعلم الجيد وقد وجد أن هؤالء املعلمين يركزون على الصفات :االتسام
باالحترام ،الديمقراطية ،كسب محبة الطالب ،األسلوب الجيد ،األخالق والثقة بالنفس،
معرفة واسعة ،الخبرة في مجال التخصص ،حب االستطالع ،االنضباط ومراعاة
االختالفات ،التفهم ،االبتسام والتسامح .وإن بعض هذه الصفات ،مثل :حب االستطالع،
التفهم ،االبتسام والتسامح ،االنضباط ومراعاة االختالفات ،محوي في التوجه الحديث
وبعض آخر ،مثل :معرفة واسعة ،الخبرة في مجال التخصص ،األسلوب الجيد ،محوي في
التوجه التقليدي والصفات األخريات املتبقيات هي صفات شخصية في املعلم ،وبذلك
يمكن االشارة الى توافق كبير بين تصور املعلمين ما قبل الخدمة في دراسة (هوسجورور)
وبين تصور محاضري أكاديمية القاسمي .وهكذا تتوافق نظرات ثالث من ركائز عملية التعلم
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ُ
والتعليم (الطالب ،املعلم وامل ِعد للمعلم) .بتوافق تصورات الطالب ،املعلمين واملحاضرين
بالنسبة للمعلم الجيد ،وهذا التوافق يؤكد أهمية أخذ بعين االعتبار التوجهين التقليدي
والحديث عند إعداد املعلم.
كما تشير النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح املحاضرات بالنسبة لدرجة
أهمية التوجه الحديث ،بحيث يرينه أكثر أهمية مما يراه املحاضرون .وفي نفس الوقت ،ال
توجد فروق دالة إحصائيا بينهما بالنسبة للتوجه التقليدي ،وذلك يتوافق بشكل عام مع
واقع املرأة الحالي ومحاوالتها الدائمة الرفع من مكانتها في
עסקה -דאוד ;2112 ,גילת,

املجتمع (אבו-בקר ;2118 ,אבו-

 )2112كما يتوافق مع توجه أكاديمية القاسمي املعني بتمكين

املرأة (انظر امللحق :ميثاق األكاديمية) ،لذا فهي أكثر استعداد للتحديث ،وبذلك تكون اكثر
استعداد لالنخراط في مجتمع التعلم ،أكثر مراعاة للفروق بين الطالب وأكثر قدرة على
ّ
ّ
ّ
البحث والتغير ،وهذه املركبات الثالثة األخيرة تمثل املركبات الحديثة من مركبات املعلم
الجيد .وهي مبينة في رسم  ،9والذي يري بشكل واضح ّ
أن املرأة (في حالتنا املحاضرة

ّ
العربية) تهتم بشكل أكبر من الرجل (في حالتنا املحاضر العربي) بمركبات التوجه الحديث،
ّ
ّ
خاصة مركب القدرة وااللتزام بمراعاة الفروق الفردية ومركب املشاركة واالنخراط في
جمهور التعلم.
في سياق البحث ّ
تم فحص العالقة بين األقدمية املهنية وبين تصور املحاضرين في كلية
القاسمي للمعلم الجيد ،وقد تبين أنه ليست هناك عالقة دالة إحصائيا بين تصور املعلم
الجيد وبين األقدمية .هذه النتائج تعارض نتائج دراسات سابقة وجدت ان األقدمية تؤثر
ّ
على مركبات تربوية تختص باملعلم ،مثال إيدو وإيدو ( )Edu & Edu, 2013وجدا أن
األقدمية تؤثر على موقف معلمي البتدائية من تعليم املصطلحات العلمية في املدرسة
البتدائية .بنفس الوقت نتائج البحث الحالي تؤيد نتائج دراسات أخرى وجدت أن األقدمية
ّ
ال تؤثر على بعض املركبات التربوية ،مثال ييميزي ( )Yemisi, 2013وجد أن أقدمية املعلم
ال تؤثر على نظرته إلى شروط عمله .يمكن تفسير نتائج البحث الحالي بعدم وجود تأثير دال
إحصائيا لألقدمة على نظرة معلم املعلمين في أكاديمية القاسمي إلى املعلم الجيد اعتمادا
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على إشراك الكلية جميع محاضريها في مشاريع تجديدية كمشروع "مالءمة الكلية للقرن
الواحد والعشرين" وإلزامها محاضريها التغيير والتجدد ،وهذا يظهر ضمن ميثاقها (انظر
امللحق) ،وبالتالي من املتوقع أن ال يكون هنالك فروق كبيرة بين املحاضرين املختلفين من
ناحية األقدمية.
أما بالنسبة للمحاضرين الحاصلين على شهادة تدريس وأولئك غير الحاصلين عليها فلم
ّ
ّ
يتبين فروقا دالة إحصائيا بينهم ،بحيث يهتم كالهما باملركبات التقليدية واملركبات
الحديثة للمعلم الجيد بشكل كبير .وفي هذا السياق يمكن االشارة إلى أن محاضري الكلية
ّ
يهتمون بمركب املشاركة واالنخراط في جمهور التعلم اهتماما كبيرا (بحسب املعدل) ،على
الرغم من أن هذا االهتمام ليس في املراتب األولى ،مما يساعد على تأثرهم ببعضهم من
جميع النواحي وخاصة الناحية التربوية.
بالضافة الى ما ذكر أعاله فقد تم فحص اختالفات تصورات محاضرين األقسام املختلفة
(محاضري املضامين املعرفية ،محاضري املضامين التربوية واملرشدين التربويين) ،لم يتبين
وجود فروق دالة إحصائيا بينهم ،وهذا يناقض ما وجدته ليفي وفيلدمان

(לוי-פלדמן ונבו,

 )9011بحيث وجدا بأن هناك فروقا بين املحاضرين اللذين يعملون في املؤسسة الواحدة
(كانت املؤسسة في تلك الحالة هي الجامعة) ،بحيث يولي محاضرو املضامين أهمية أكبر
للتوجه التقليدي بينما يولي محاضرو قسم التربية أهمية لكال التوجهين :التقليدي
والحديث .ويفسر هذا التناقض بناء على أن الجامعات تؤهل باحثين ،في األساس ،ومن ثم
معلمين ،ومن الطبيعي جدا أن تختلف نظرة محاضريها بناء على اختالف قسم عملهم
(تأهيل باحث /تأهيل معلم) ،أما في الكليات فجميع املحاضرين يعملون في التربية ومن
املتوقع أن ال ينتج اختالف في نظرتهم بناء على عملهم في قسم دون آخر.
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استنتاجات وتوصيات
على مر العصور تم اعتبار املعلم محورا أساسيا في النظام التربوي ،حيث يقع على عاتقه
العبء األكبر في تحقيق األهداف التربوية ،ولذلك ال يمكن االستغناء عن دوره مهما
اكتشفت من نظريات وطرق ووسائل تعليمية ،إال أن هذا الدور ال بد له من أن يتطور
ليواكب متطلبات العصر ،وبالتالي بناء أجيال تستطيع أن تتماش ى مع ركب الحضارات
(برهوم .)9002 ،ونظرا ألهمية املعلم ودوره اهتم باحثون كثر ببحث ماهية املعلم الجيد
ّ
ومركبات شخصيته ،وجاء هذا البحث ليكشف عن تصورات معلمي املعلمين في أكاديمية
القاسمي عن املعلم الجيد وذلك حسب املجاالت املتفق عليها واملتداولة في األدب البحثي.
استنتجنا من خالل البحث أن محاضري أكاديمية القاسمي يولون أهمية كبيرة لست
ّ
مركبات ويرونها أساسية العتبار املعلم جيدا ،ثالثة منها تمثل توجها تقليديا للمعلم (معرفة
املضمون التربوي ،معرفة املضمون املعرفي ،معرفة تربوية عامة) والثالثة األخرى تمثل
توجها حديثا له (القدرة على التغيير والتجدد ،االلتزام بمراعاة الفروق الفردية واالختالفات
واملشاركة واالنخراط في مجتمع التعلم) .إيالء معلمي املعلمين في أكاديمية القاسمي أهمية
ّ
للتوجهين التربويين يؤكد صحة سيرورة تأهيل أكاديمية القاسمي-من هذه الناحية.
كبيرة
تكشف لنا هذه النتيجة (تبني املحاضرين في أكاديمية القاسمي للتوجهين التقليدي
والحديث) عن إيجابيات التأهيل في األكاديمية ،فالتوجه الذي يتبناه العاملون فيها يعكس
التوجه الفلسفي الذي تقوم عليه ،ومن املتوقع أن يؤثر ذلك على من ّ
تعدهم من معلمين،

ّ
وبذلك يتوقع أن يتمتع أغلب خريجيها باملركبات الستة املذكورة .وللتأكد من ذلك نوص ي
ّ
بإجراء بحث مسحي للخريجين لفحص مدى تحليهم باملركبات املذكورة.
بالضافة لذلك ،كشف البحث عن تصورات أكثر حداثة عندة املرأة (املحاضرة) منها عند
الرجل (املحاضر) وذلك ُيري أن املرأة العربية تسعى دائما للتجديد والتحديث من أجل

محاولة رفع مكانتها في املجتمع ،لذا نرى ضرورة زيادة التعاون بين املحاضر وبين املحاضرة
العربية (عن طريق القيام بمشاريع مشتركة ،كتابة أبحاث مشتركة ،إلخ) ،وذلك من أجل
ّ
أن يتأثر املحاضر الرجل باملحاضرة املرأة ،وبالتالي يزيد من اهتمامه باملركبات الحديثة
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وتبنيه للتوجه الحديث أيضا .التعاون الذي ندعو إليه سوف يزيد أيضا من اهتمام
ّ
املحاضرين بالتعاون والعمل املشترك وهو مركب التفت إليه محاضرو أكاديمية القاسمي
ّ
بشكل أقل من غيره من املركبات.
من نتائج البحث املهمة عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين املحاضرين في الكلية بحسب
ملفهم الشخص ي (صفات مثل :الحصول على شهادة تدريس ،األقدمية ،العمل في قسم
دون آخر) وذلك يشير إلى عدم وجود فروق أساسية بين أعضاء املؤسسة الواحدة (في هذه
الحالة املؤسسة هي كلية) ،وبما أن ذلك يخالف دراسة ليفي ونيفو والتي أظهرت أن هناك
اختالفا بين أعضاء املؤسسة الواحدة بحسب ملفهم الشخص ي (في حالتهم املؤسسة هي
جامعة) ،فإنا نوص ي باجراء بحث شبيه في كليات أخرى لرؤية مدى صحة نتائج البحث
وإمكانية تعميمها ،وبالتالي تأكيد صحة هذه النتيجة بالنسبة لكل الكليات .هذه التوصية
تأتي بسبب وجود ميزات خاصة بأكاديمية القاسمي مثل امليثاق الذي تسير عليه ومثل
اشتراكها املميز في مؤتمرات علمية محلية وعاملية.
ختاما ،بناء على عدم وجود اتفاق على ماهية املعلم الجيد حتى الن (רייכל ،)2171 ,وبناء
على رؤية ُمعديه (معلمي املعلمين) في بحثي هذا وفي أبحاث سابقة كبحث ليفي ونيفو (לוי-
ّ
ّ
פלדמן ונבו )2177 ,أن املركبات الستة املذكورة في البحث هي مركبات ضرورية في شخصية
ّ
ّ
املعلم الجيد ،بالضافة إلى اشتمال هذه املركبات على املركبات األساسية التي تجدها وزارة
التربية والتعليم وسلطة التعليم العالي ضرورية في املعلم

(רייכל,

 ،)2171فإننا نوص ي

بأخذها في عين االعتبار عند تشكيل صورة واضحة متفق عليها للمعلم الجيد معمول بها
في املؤسسات التأهيلية.
شخصية إنسانية تعتز بثقافتها املمتدة الجذور عبر السنين ،وقادرة على الحوار النساني مع
الثقافات األخرى وتبحث عن الحقيقة دائما في عصر ما بعد الحداثة ،عصر العوملة والكم
الهائل من املعلومات والصراعات" وفي مكان آخر "يضع في سلم أولوياته حقوق النسان
وتمكين املرأة".
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Teachers’ teachers’ perceptions of the good teacher at Al-Qasemi
Academy
Ahlam Anabosi & Khaled abu Asbeh

Over the centuries, the teacher had been regarded as a major factor in the
education system and carried the burden in achieving the educational goals.
Therefore we cannot dispense with his important role, irrespective of the
discovery of new theories and teaching methods. However, the teacher must
evolve and take into account the pace with of the modern era and its demands,
thus building generations that can be aligned with the development of
civilizations (Barhoum, 2009). As for the significance of the teacher and
his/her role, many researchers show interest in examining the question of what
a good teacher is and what type of characteristics his personality components
should include. The research objective is an attempt to reveal the perceptions of
teachers' teachers at Al-Qasemi Academy about the qualities of a good teacher,
in accordance with domains in the literary research (traditional approach and
modern approach).
The research method is quantitative in nature. A questionnaire was distributed
with 32 items describing different components of the good teacher to the
research sample, which includes 40 lecturers at El-Qasemi Academy of
different specialization: Arabic / religion, mathematics / computer, English,
special need education, early childhood, and sciences. The sample is divided
into three categories: 8 lecturers of cognitive contents, 16 lecturers of
educational contents and 16 educational guides.
The research findings indicate that lecturers at Al-Qasemi Academy attribute
great importance to six components and consider them as essential basis for the
good teacher perception, three of which represent traditional approach to the
teacher (knowing educational content, knowing knowledge content,
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pedagogical knowledge) The other three represent the modern approach (the
ability to change and innovate, obligation to respect the individual differences
and participation and engagement in the learning community). Further, the
research shows that there are more modern perceptions in a female lecturer
than in a male one and statistically significant differences between the lecturers
at the college in terms of their profile (qualities such as: getting a teaching
certificate, seniority, working in different departments) are lacking. This
indicates that there were no fundamental differences between staff members at
the same college/organization.
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