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ّالنتائج أّن التّلميذ بمستويات التعليم املدرس ّي املختلف يبرزون ميزة خاّصة 
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ااملقّدمة والطار النظرّيا

ااملقدمة

رة كثيرا 
ّ
م تعتبر من العوامل املهّمة جّدا، واملؤث

ّ
تطّرق عدد من الدراسات إلى أّن نجاعة املعل

ب )
ّ

 ,Hoşgörür, 2012; Qadach, Schechter, & Da'asعلى الناحية األكاديمّية لدى الطّل

ه يحتاج إلى املعرفة وإلى صفات 2017
ّ
م من تنفيذ مهاّمه بنجاعة، فإن

ّ
ن املعل

ّ
(. ولكي يتمك

ّ(. e.g., Ida, 2017; Salehi, 2010ومهارات معّينة مقبولة )

م وصفاته وكفاءاته )
ّ
 & ,e.g., Rusu, Soituكثيرة هي األبحاث التي تطّرقت ملهارات املعل

Panaite, 2011 م لكي (، تطّرق جزء من هذه
ّ
األبحاث إلى الصفات التي يجب أن تكون في املعل

(. تطّرقت أبحاث أخرى إلى الجهاز e.g., Benekos, 2016; Hayes, 2006يكون ناجحا )

م وصفاته 
ّ
التعليمّي الذي من واجبه تزويد ورشات وبرامج مشتركة تحّدد معايير كفاءات املعل

(e.g., Darling- Hammond, 2006 شّددت أبحاث .) م وصفاته من
ّ
أخرى على وصف املعل

مين )
ّ
(، وجزء من األبحاث األخيرة شّدد على صفات e.g., Hoşgörür, 2012وجهة نظر املعل

ّيات )
ّ
ب في املدارس والكل

ّ
م وتعريفها من وجهة نظر الطّل

ّ
(. e.g., Ida, 2017; Salehi, 2010املعل

ب،الط نظر فحص وجهات إلىاألبحاث السابقة من خّلل تطّرقه  يضيف البحث الحالي إلى
ّ

 ّل

 األخضر،
ّ
 تحديد في( وثانوّية إعدادّية ابتدائّية،) مختلفة دراسّية مراحل من داخل الخط

م صفات
ّ
ر البحث يُّ .الجنس ملتغّير يعزّى بما الفروقات كذلك ،همبين الجّيد والفروقات املعل عتبر

ا ك
ً
ب بالنسبة الحالي، بشكل خاّص، بحث

ّ
ا، وسوف يتطّرق الى فحص وجهات نظر الطّل ّميًّ

م الجّيد: الشخصّية، املهنّية واألخّلقّية.
ّ
ّلثّلثة أبعاد لصفات املعل

م هو محور الرسالة التربوّية والركيزة األهّم في نجاحها، وبالتالي فإّن املقّومات األخرى 
ّ
املعل

ب ووافية الفكرة، ومهما روعي في وضعها من للعملّية التعليمّية، مهما كانت رفيعة األسلّو

م 
ّ
قواعد وأسس؛ فإّنها لن تحّقق الهدف املنشود، إذا لم يقم على استخدامها وتنفيذها معل

م 2004)يّدعي عقل  .(2009)مصطفى،  يتمّتع بالكفاية والقدرة والوعي واإلخّلص
ّ
( أّن املعل

سان الصالح الذي نريد، بل هو وسيلة الجّيد هو الذي يعلم أّن املنهاج وحده ال يبني اإلن

م املوهوب 
ّ
م في عمله، ولكن ميزة املعل

ّ
م في تنظيم أفكاره، ودليل يسترشد به املعل

ّ
تساعد املعل
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جاهات والقيم 
ّ
تكمن في قدرته على استغّلل النشاطات املدرسّية واملواقف الطارئة في بناء االت

ب وإدراكهم التي نريدها. ومن هنا تنبع األهّمّية بأن يتعرّّ
ّ

م على وجهات نظر الطّل
ّ
ف املعل

ب وتقّدمهم، ورفعهم ملستوى جّيد. ومن 
ّ

م الجّيد؛ ليتسّنى له التغيير، وتحسين الطّل
ّ
للمعل

ب أهداف البحث اآلتي: 
ّ
ّهنا تترت

ب في املراحل التدريسّية االبتدائّية، اإلعدادّية والثانوّية تجاه  .1
ّ

فحص مواقف الطّل

م الجّيد. 
ّ
ّمفهوم املعل

م الجّيد حسب املرحلة الدراسّية. .2
ّ
ب تجاه مفهوم املعل

ّ
 مقارنة مواقف الطّل

م الجّيد حسب الجندر. .3
ّ
ب تجاه مفهوم املعل

ّ
 مقارنة مواقف الطّل

ّالطار النظرّيا

م الجّيدصفات املع
ّ
ال

م الجّيد وكيف يتّم تعريفها؟ يعتبر هذا السؤال موضوًعا شغل الكثير من 
ّ
ما هي صفات املعل

ّيات واملدارس. عّرف كّل من بانينك، فان دام
ّ
 ، ريشيل وأرنوّن(2007) الباحثين، في الكل

(2009) (Bannink & Van Dam, 2007, Reichel & Arnon, 2009)  ه
ّ
م الجّيد بأن

ّ
املعل

طلح خاّص ينسب له الفرد صفات مختلفة حسب املواّد النظرّية التي تبحث في هذا مص

ر حسب التجارب الشخصّية للفرد على مدار 
ّ
م الجّيد تتأث

ّ
املوضوع، فيّتضح أّن صفات املعل

السنوات، وعن هوّيته الثقافّية التي اكتسبها في طفولته. كما يضيف على هذا التعريف طوبين 

به في مجال املعرفة أ( 2010, טובין)
ّ

م املتخّصص بسيرورة تعليم طّل
ّ
م الجّيد هو املعل

ّ
ّن املعل

به، وبذلك 
ّ

م عند طّل
ّ
م أن يمتلك أدوات للكشف عن مهارات التعل

ّ
الذي يدّرسه. فعلى املعل

به. يعّدد عّواد، زعبي وخليل )
ّ

 זועבי ,עואדيستطيع تطوير برامج شخصّية لتطوير مهارات طّل

به، ( 2010 ,וחליל
ّ

م الجّيد على النحو التالي: يطّور القدرات الذهنّية لدى طّل
ّ
صفات املعل

 ويحافظ عليها.
ّ

ب، يخلق أجواء مريحة في الصف
ّ

ّ يتواصل بشكل جّيد مع الطّل

م الجّيد وفًقا لنظرّية ليم )( 2011, הרפזيعّرف هربز )
ّ
ه هو الذي يّلئم (2000, לםاملعل

ّ
، بأن

ب، مستواهم وقدراتهم، بين منطقّية التعليم، إست
ّ

راتيجّياته وطرائقه وبين حاالت الطّل
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ب وأوضاعهم لطرائق التعليم 
ّ

م الجّيد هو الذي يّلئم الطّل
ّ
وللتوّصل إلى املثالّية نجد أّن املعل

د على ذلك روسو، سويتو وبانيتي )
ّ
( حيث ذكر أّن Rusu et al., 2011وإستراتيجّياته. ويؤك

ب
ّ

في املدارس بسبب الطريقة التي يدرسون بها، فهي غير مّلئمة  معاناة العديد من الطّل

م لحاجات الطالب. لذا يشير 
ّ
مهم؛ لذا يجب مّلءمة الطريقة وشخصّية املعل

ّ
لطريقة تعل

م ( 2010, רייכלرايخل )
ّ
ه نتيجة لذلك، حاول الباحثون ورجال التربية تعريف املعل

ّ
إلى أن

م صفات جّيدة، الجّيد وتحديد صورة له. ولكي تتحّقق جّو
ّ
دة التعليم ال بّد من أن يمتلك املعل

كر في ماكنزي )
ُ
في هذا السياق بتقريره الذي يبحث في أنظمة تعليمّية ( 2007, מקנזיفقد ذ

م هي شرط الزم وضرورّي لنجاح النظام التعليمّي، 
ّ
ناجحة في أنحاء العالم، أّن جودة املعل

ة أ
ّ
مين ذوي جودة. ويضيف بري فاألنظمة التعليمّية املمتازة في كاف

ّ
نحاء العالم تحوي معل

ه  (2005, פרי)
ّ
ب واألهالي، نجد أن

ّ
م الجّيد من وجهة نظر الطّل

ّ
إذا ما تتّبعنا مواصفات املعل

ه من الواضح أّن 
ّ
ب. ومع ذلك فإن

ّ
ال توجد فروقات في إدراج صفات معّينة بين األهل والطّل

ّ
ّ
م الجّيد تتضّمن مرك

ّ
ق أساس شخصّية املعل

ّ
ب األّول هو الذي يتعل

ّ
بين أساسّيين: املرك

ق الثاني بالجانب الشخص ّي، والذي يشغل حّيًزا في صفوف 
ّ
بالجانب املنهّي، بينما يتعل

ق الثاني بمجموع صفات 
ّ
ب املنهّي بجودة العمل والتنفيذ، بينما يتعل

ّ
ق املرك

ّ
الدارسين. يتعل

ب جزًءا
ّ

م، والتي يراها الطّل
ّ
م الجّيد، خاّصة من حيث  شخصّية لدى املعل

ّ
من شخصّية املعل

م على العطاء،
ّ
ب. قدرة املعل

ّ
ّويقصد بذلك منح االحترام والعّلقات اإلنسانّية الحميمة للطّل

ب"،Orlando, 2013يعرض أورالندو )
ّ

بما في ذلك الحماس  ( تسع صفات تبدأ بـِ "احترام الطّل

ب،
ّ

عات عالية للطّل
ّ
م، واملهنّية. يوّضح أورالندوحّب  والرعاية، وتوق

ّ
أيضا أّن التدريس  التعل

ب"،
ّ

(. Orlando, 2013مقارنة باملعرفة واملهارات ) الجّيد له عّلقة أكثر مع "املواقف تجاه الطّل

ب، وأضافت ( أيضا على أهّمّيةManchanda, 2010شّددت مانشاندا )
ّ

أربع  العّلقة مع الطّل

مين:  صفات استثنائّية
ّ
ب. لدى املعل

ّ
ب؛ واحترام الطّل

ّ
ّاملعرفة؛ مهارات التواصل؛ فائدة الطّل

م الجّيد، فقد وجد 
ّ
بشكل خاص، تطّرقت عّدة دراسات سابقة إلى صفات خاّصة في املعل

ب مهتّمون بالصفات الشخصّية واملهنّية Rusu et al., 2011) روسو، سويتو وبانيت
ّ

( أّن الطّل

سام باالحترام، معرفة 
ّ
م، وهي: التقييم العادل، التمّتع بمهارات التواصل اإلنسانّية، االت

ّ
للمعل
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ا. ويضيف هوسجورور ) ب فكريًّ
ّ

بعض  (Hosgorur, 2012املضامين املعرفّية، وتنمية الطّل

ب، األخّلق والثقة الصفات الشخصّية واملهنّية، ومنها: ا
ّ

لديمقراطّية، كسب محّبة الطّل

 (Drvodelic & Rajic, 2011بالنفس، املعرفة الواسعة. وفي دراسة درفوديليك وراجيك )

م الجّيد هي الصبر. ففي بحث )
ّ
( وجد Hoşgörür, 2012وجدنا أّن أهّم صفة يتمّيز بها املعل

ه في السنوات األولى
ّ
مين أشاروا إلى أن

ّ
م  أّن املعل

ّ
حّتى الرابعة من التعليم، يجب أن تكون للمعل

تبّينت أهّم الصفات  (Pozo- mouzo, 2000صفات شخصّية أكثر منها مهنّية. في دراسة بوزو )

ق بشخصّية األستاذ: أن يكون 
ّ
ب في عضو الهيئة التدريسّية، فيما يتعل

ّ
التي يفّضلها الطّل

ا. كما أظه
ً
زًنا ونشيط

ّ
ا ومت  وموضوعيًّ

ً
( أّن أهّم السمات التي 2009الجوارنة )ّور القضاة عادال

ل بالعدل، والسمات الشخصّية. 
ّ
ّيفّضلها الطلبة في املدّرس املعاصر تتمث

م 
ّ
بنا بالنسبة للمصطلح "املعل

ّ
مع كّل هذه األبحاث، والتي لم تتطّرق لفحص مواقف طّل

بنا داخل
ّ

 األخضر، ما هي  الجّيد وصفاته"، من املهّم جّدا لنا أن نفحص مواقف طّل
ّ
الخط

م الجّيد، في املراحل 
ّ
م الجّيد، وما هي تلك الصفة التي تمّيز املعل

ّ
الصفات التي يدركونها في املعل

ّالتدريسّية االبتدائّية، اإلعدادّية والثانوّية ؟.

م صفات
ّ
  الدراسّية واملرحلة الجّيد املعل

م صفات
ّ
ا األثر هذا انك سواء الطالب، على أثًرا تركانوسلوكه ي املعل اس أو إيجابيًّ . لبيًّ

 ناه ومن املرحلة، باختّلف يختلف الصفات هذه على الطالب ومن هنا نحن نعتقد أن حكم

م صفات بين اختّلفات وجود تّدعي التيالبحث الحالي األولى  فرضّية انبثقت
ّ
لجّيد في ا املعل

م صفات بين العّلقة أظهرت التي الدراسات تعّددت إذ. الدراسّية املرحلة
ّ
 راحلامل وبين املعل

 تّلميذ بها يمّرّ التي العمرّية املرحلة أّنّ( 2012) طبرة يوّضح السياق هذا ففي الثّلث، الدراسّية

 ُيظهر ذإ الخلقّي وتشكيلهما، والسلوك القيم نمّوّ في املهّمة املراحل من تعّدّ االبتدائّية املرحلة

رة والطفولة املتوّسطة، الطفولة مرحلة في األطفال
ّ
ا تطّوًرا املتأخ

ً
 ضميرال مجال في ملحوظ

ا املتوافق والسلوك ل االبتدائّيّ التعليم أّنّ( 2002) البندرّيّ تضيف. اجتماعيًّ
ّ
 القاعدة يشك
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ل مرحلة في األطفال ويتناوّل سنوات، سّتّ ومّدته النظام، لتعليم األساسّية
ّ
 فيها تتشك

جاهاتهم، ومهاراتهم شخصّياتهم
ّ
 .ةسن 12 إلى سنوات 6 من عادة وتبدأ وات

م صفات بين العّلقة عن أّما
ّ
 مرحلة عم تتزامن املرحلة هذه فإّنّ اإلعدادّية، واملرحلة الجّيد املعل

ب فيها يهتّمّ التي املراهقة
ّ

م، أّنّ وبما باملظهر، الطّل
ّ
 مع يقض ي ،(2000) الخميس يّّ يذكر كما املعل

ا؛ طويلة ساعات تّلميذه ب فهذا يوميًّ
ّ
 خص ّي،والش العامّّ مظهره في وااللتزام الحرص منه يتطل

م
ّ
م فلمظهر لذلك لهم، وقدوة لتّلميذه نموذج فاملعل

ّ
ّ كوّني أن إذ يجب كبيرة، أهّمّية املعل

ً
 مقبوال

ر أن يجب التي النقاط أهّمّ من أّنّ( 2006) دياب يضيف. ورائحته ولباسه مظهره في
ّ
 في تتوف

م
ّ
به يشعر الذي وهو واجبه، ويتقن باملسؤولّية الشعوّر لديه يكوّن أن الناجح املعل

ّ
 باالحترام طّل

 .وتصّرفاته وهندامه مظهره في لتّلميذه الحسنة القدوة هو وكذلك والتقدير،

م صفات بين العّلقة حوّل دراسته في فيذكر( 2009) الصعيدّيّ أّما
ّ
 أّنّ ةالدراسيّّ واملرحلة املعل

ل والتي العاّم، التعليم من النهائّية الحلقة هي الثانوّية املرحلة
ّ
 العاّم، التعليم مدخّلت تمث

 التعليم تسبق التي التعليمّية املراحل جميع تقويم ضوئها على ويتّمّ مخرجاته، نوعّية وتحّدد

د .الجامعيّّ
ّ
ؤك

ُ
م الجّيد ت

ّ
ه ستكون هنالك اختّلفات بالنسبة ملفهوم املعل

ّ
هذه األبحاث بأن

زوا 
ّ
على فحص بحسب املرحلة العمرّية، وأهّمّية فحصه، وخصوًصا أّن أغلب الباحثين رك

مين
ّ
مين ) معتقدات املعل

ّ
ب املعل

ّ
 ’teacher studentsومديري املدارس، ومعتقدات طّل

beliefs" م جّيًدا؟" وقد تّم إهمال معتقدات (، عن السؤال األساس ّي
ّ
ما الذي يجعل املعل

(. ففي بحث حديث، قّدمت دراسة Ida, 2017تّلميذ املدارس االبتدائّية، اإلعدادّية والثانوّية )

(Ida, 2017 ،م الجّيد
ّ
ِن املعل ب املدارس الثانوّية مر

ّ
عات طّل

ّ
( نتائج لبحث استكشفت به توق

ب
ّ

ب عن طريق إجراء طلب من الطّل
ّ

ظهر النتائج أّن طّل
ُ
م الجّيد. وت

ّ
، بكتابة مقال عن املعل

ميهم في الكثير من الجوانب، مثل: االهتمام 
ّ
 الحادي عشر( يقّيمون معل

ّ
الثانوّية )الصف

ب، معاملة عادلة، وإظهار االحترام لبعضهم البعض 
ّ

الشخص ّي، والتعامل مع مشاكل الطّل

ّهذه األبحاث، نفترض ما يلي:على ضوء ّو يأخذ األولوية في معتقداتهم.

م الجّيد تعزى ملتغّير املرحلة التدريسّية.
ّ
ّالفرضّية األولى: توجد اختّلفات في إدراك صفات املعل
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م صفات
ّ
 والجندرّية الجّيد املعل

م صفاتبين  بالعّلقة املتّعلقة الدراسات نتائج ِاختلفت
ّ
 حيث ،والجندر الجّيد املعل

م خصائص لبيان أجراها التي ،(2000) القادرّيّ دراسة أظهرت
ّ
 طلبة يدركها كما الفّعال، املعل

 إدراك في إحصائّية داللة ذات فروق وجود لإلنجاز؛ بدافعّيتهم وعّلقتها الثانوّية املرحلة

  .اإلناث لصالح للجنس تعزّى للخصائص، الطلبة

مين، خصائص في "دراسة بعنوان( Ackgoz, 2005)إيكوز  دراسة في
ّ
 على وتأثيراتهم املعل

جاهات
ّ
 للعام تعزّى الخصائص تفضيّلت في فروق وجود إلى النتائج أشارت الطلبة"، ات

ميهّن، لشخصّيات حساسّية أكثر الطالبات إذ كانت الجنس،
ّ
 عارفبم الذكوّر اهتّمّ بينما معل

ميهم،
ّ
ّلعهم وسعة معل

ّ
( 2009) مصطفى دراسة أظهرت كما. اللطيفة وصفاتهم وأخّلقهم اط

ة فروق وجود عدم
ّ
ا دال  في األكاديميّّ والتخّصص الجنس بين التفاعل ألثر تعزّى إحصائيًّ

م خصائص تقدير
ّ
 على واإلناث الذكوّر بأّنّ ذلك تفسير ويمكن الفّعال، اإلسّلمّية التربية معل

م، شخصّية في الخصائص هذه توافر أهّمّية يدركوّن األكاديميّّ تخّصصهم اختّلف
ّ
 كما املعل

ن عنها؛ غنى ال ضرورّية يعّدونها
ّ
م ليتمك

ّ
 كما وجه، أكمل على التعليمّية رسالته تأدية من املعل

د ونجاحه، فّعالّيته على للحكم الرئيسّية العوامل من الخصائص هذه أّنّ
ّ
 النتيجة هذه وتؤك

م عند الخصائص هذه وجود
ّ
. العّينة أفراد نظر وجهة من جّيدة بصورة اإلسّلمّية التربية معل

م القدوة، في 2008كما وأظهرت دراسة أبو نمر )
ّ
ه ال توجد فروقات بمواصفات املعل

ّ
( بأن

ّيات، من وجهة نظر طلبتهم، تعزى إلى متغّير الجنس.
ّ
 الكل

ى بحسب املرحلة التعليمّية عل ولكّن األبحاث لم تتطّرق حتى اآلن الى فحص تأثير الجندرّية

م الجّيد. فمثّل تميل 
ّ
اإلنـاث أكثر للخصائص االجتماعّية مثل : الصدق، إدراك صفات املعل

وحّب األطفال، حّب املهن، والخصائص العلمّية، مثل قدرتهّن العالية على الحفظ والدراسة 

إدراكهّن لصفات لساعات أطول من الذكور، ومن هنا نعتقد أّن ذلك ينعكس أيضا على 

م الجّيد،
ّ
ه ستكون هناك اختّلفات في تصّورات جندرّية بين األوالد والبنات، وفق  املعل

ّ
وأن

ّاملرحلة التعليمّية، إذا:
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م الجّيد، وفق املرحلة التعليمّية، 
ّ
الفرضية الثانية: توجد اختّلفات في إدراك صفات املعل

 تعزى ملتغّير الجنس. 

 طريقة البحث

ا:وسيرورة البحثاملشتركون 

من سّت مدارس في املجتمع العربّي، من منطقة املركز  وطالبة طالًبا 500 ِاشترك في البحث

 املشتركين من %33.6(. %46.8الباقي ذكور )ّو اإلناث من كانوا املشتركين من %53.2 .والشمال

 %32.8 (،168إعدادّية ) مدارس من %33.6 طالًبا(، 168ابتدائّية )وعددهم  مدارس من كانوا

بعة والسا العاشرة بين أعمارهم تتراوح، (طالًبا 164وعددهم ) حكومّية -ثانوّية مدارس من

ب الصّفين الخامس والسادس فقط، وبالذات عشرة. 
ّ

من الصفوف االبتدائّية تم إشراك طّل

ب المتحانات املتساف )مقياس النجاعة والنماء ف
ّ

ه عادة يتقّدم الطّل
ّ
 الخامس؛ ألن

ّ
 يالصف

املدرسة(؛ ولذلك فلديهم التجربة بتعبئة االستمارات. أّما صفوف املرحلة اإلعدادّية، فقد تّم 

ب من الطبقات التعليمّية الثّلث )سابع، ثامن وتاسع(. وفي املرحلة الثانوّية تّم 
ّ

إشراك طّل

ب من طبقات
ّ

 العواشر والحوادي عشر. تّم توزيع االستمارات بعد موافقة مديّر إشراك طّل

-2015بداية آذار ) –في نهاية شهر شباط  وذلك املدرس ّي، البرنامج مع يتّلءم بمااملدرسة، 

ب، وقسم آخر أثناء حصص قسم من م(. تّم تمرير 2017
ّ

االستمارات في استراحة الطّل

 محّدد، وفقط ملن رغب 
ّ

مات من املدرسة )وبدون اختيار صف
ّ
مين ومعل

ّ
التربية، بمساعدة معل

ب با
ّ

 البحث، وّلح الكافية باملعلومات البحث في املشاركين تزويد تّمّالشتراك(، بعد أن من الطّل

 شاركةامل على موافقين كانوا إذا ما يقّرروا حّتى وهدفه؛ البحث موضوع على تعريفهم حيث من

 وسّرّية، ويمكنهم إلزامّية غير املشاركة أّنّ توضيح ثّمّ ومن. املشاركة عدم أو البحث في

ب الراغبين في  البحث، أثناء وقت أّيّ في االنسحاب
ّ

ومن ثّم توزيع االستمارة على الطّل

 .1 رقم جدوّل في العّينة يظهر تقسيم املشاركة، وإعطاؤهم الوقت الكافي لتعبئتها.

ّ  
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ّ: التوزيع الديموغرافّي للعّينة بحسب الجندر1جدول رقم 

 الدكرارّية املدرسةا

 

اذكورا

 80 ِابتدائّية

 75 إعدادّية

 79 ثانوّية

 

اإناث

 88 ِابتدائية

 93 إعدادّية

 85 ثانوّية

ب=266مجموع الطالبات =
ّ

ا234: مجموع الطّل

اأداة البحث:

م الجّيد" ألبو
ّ
 3 والتي تقيس( 2008 نمر، أبو) نمر لقد تّم استخدام استمارة "صفات املعل

 استمارة تتمّتع .فقرة 54 من االستمارة تتكّوّن، املهنّية واألخّلقّية. الشخصّية املواصفات :أبعاد

م صفات
ّ
ساق نوع من الثبات من مرتفعة بدرجة( 2008) نمر ألبو الجّيد املعل

ّ
 α) الداخليّّ االت

يّّ" ألفا كرونباخ" معامل احتساب تّمّ الحالي البحث في(. 0.86=
ّ
ساق الكل

ّ
 صفات) الداخليّّ لّلت

م
ّ
باإلضافة لذلك، فقد شملت االستمارة أسئلة عن  (.α=0.95) قيمته بلغت إذ ،(الجّيد املعل

ّ.الدراسّية واملرحلة الجندر: ديموغرافّية خلفّية معلومات

ب اإلجابة 
ّ

لب من الطّل
ُ
التي  اإلجابةستمارة من خّلل وضع إشارة صواب على عن ااّللقد ط

م لوصف مناسب -3) 3-1تعّبر عن موافقتهم بالنسبة للصفة، بمقياس ليكرت من 
ّ
 بدرجة املعل

م لوصف مناسب -2كبيرة، 
ّ
م(. 3 -متوّسطة، و بدرجة املعل

ّ
 غير مناسب لوصف املعل

م األخّلقّية/ اإليمانّية.يصف الُبعد األّول 
ّ
م اإليمانّية/  صفات املعل

ّ
تعّرف صفات املعل

ل قّوة دافعة 
ّ
األخّلقّية على أّنها مجموعة املبادئ واملعايير الراسخة لدى األستاذ، والتي تشك

داخلّية، توّجه سلوكه في تعامله مع نفسه ومع طّلبه واآلخرين بصفة عاّمة، للوصول إلى 

( 2007( ومصلح )2004(. كما وعّرفها كٌل من أبو دية )2000حياة طّيبة للجميع )الشناوّي، 
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قة بالصدق واألمانة واإلخّلص في العمل. تضم
ّ
 فقرة 20 على أّنها مجموعة من القيم املتعل

 يراعي" تعّبر عن هذا الُبعد: فقرةل مثال. (2)انظر جدول رقم  في االستمارة 54- 35 فقرة من

به بين الفردّية الفروق
ّ

ساق" ألفا كرونباخ" بلغت قيمة معامل ".طّل
ّ
 ألّوّلا للبعد الداخليّّ لّلت

م إيمانّية"
ّ
 (.0.89α=" )املعل

ق الُبعد الثاني ب
ّ
م املهنّيةيتعل

ّ
عّرفصفات املعل

ُ
فر على أّنها مجموعة القدرات وما يس ، والتي ت

نه من أداء عمله 
ّ
م، وتمك

ّ
جاهات التي يمتلكها ويمارسها املعل

ّ
عنها من املعارف واملهارات واالت

به، ويمكن أن يكـون لهـا تـأثير مبـاشر أو 
ّ

وأدواره ومسؤولّياته خير أداء، ويّلحظها ويقّيمها طّل

م 2002ق وشحاتة، غـير مباشر على العملّية التعليمّية )رّز
ّ
م املهنّية هي إملام املعل

ّ
(. صفات املعل

بمجموعة من الصفات التي تعينه على القيام بالعملّية التعليمّية بأمانة ومسؤولّية 

تقيس هذا  فقرةل مثال. (2جدول رقم ) 34- 18 فقرة من فقرة، 17 تضّمّ(. 2007الكحلوت، )

ساق" ألفا كرونباخ" ُمعامل ".طلبته مع يتواضع: "الُبعد
ّ
ّ مهنّية"  للُبعد الداخليّّ لّلت

ّ
"  ماملعل

(α=0.93 .) 

ق الُبعد الثالث في االستمارة ب
ّ
م الشخصّيةيتعل

ّ
لخصائص ا، والتي تعّرف على أّنها صفات املعل

مة بطریقة معّینة، بحیث تعكس فردّیة التأقلم الذي یبدیه الفرد 
ّ
والسلوكّيات الفردّية املنظ

الصفات أو الخصائص التي يّتصف بها شخص ما، وتّتفق  (. وهي1995، تجاه بیئته )املغربّيّ

ل في سلوكه تجاه نفسه وتجاه اآلخرين )أبو 
ّ
مع القواعد واألنظمة واألعراف السائدة، وتتمث

: فقرةل مثال(. 2انظر جدول رقم )17 -1من فقرة  فقرة، 17هذا الُبعد يضّم  (.2008نمر، 

ساق" ألفا كرونباخ" ُمعامل". طلبته مع معامّلته في األمانة يلتزم"
ّ
 ّيةشخص" للُبعد الداخليّّ لّلت

م
ّ
 (.α =0.93" )املعل

االندايج

ق  تعرض نتائج السؤال األّول،
ّ
 ّيةالتدريس املراحل في الطّلب مواقف بفحصوالذي يتعل

والذي يصف  2 رقم الجّيد، في الجدوّل املعلم مفهوم تجاه والثانوّية اإلعدادّية االبتدائّية،

ب نظر وجهة من املئوّية بالنسبة صفة كّلّ تكرار
ّ

ّ. الطّل



م الجّيد من وجهة نظر الطلبة في املراحل الدراسّية 
ّ
 األخضر لبةثانوّية لدى طالعدادّية واوالا تبددايّيةالا :إدراك صفات املعل

ّ
 املجدمع العربّي داخل الخط

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

 رنظ وجهة الجّيد، من املعلم مفهوم تجاه املئوّية، بالنسبة صفة كّلّ تكرار :2 رقم جدوّل

ب
ّ

ّفي املراحل الدراسّية الثّلث الطّل

مناسب االفقرات

 لوصف املعلم

 تبدرجة كبيرة

مناسب لوصف 

ااملعلم

 تبدرجة مدوسطة

مناسب غير 

لوصف 

 املعلم

 11.7 43.3 45 العقيدة. سليم .1

ى .2
ّ
 1.3 40.5 58.2 طلبته. مع الحسن بالخلق يتحل

 2.3 31.4 66.2 طلبته. مع معامّلته في األمانة يلتزم .3

 1 29.6 69.4 طلبته. بين واملساواة العدل .4

 1 31 68 حديثه. في الصدق على يحرص .5

 3.3 27.9 68.8 طلبته. مع بمواعيده يلتزم .6

 1.7 21.3 77 بإخّلص. عمله يؤّدي .7

 3 30.6 66.4 طلبته. على يصبر .8

 9.7 37.3 53 أوقاتها. في الصلوات أداء على يحافظ .9

م يفتي  .10
ّ
 6.3 32.3 61.3ّومعرفته. علمه بحدود املتعل

 3.3 36.8 59.9 طلبته. أجل من والجهد بالوقت يضّحي  .11

 4 39.2 56.8 الخلقّية. القيم نحو باإليجابّية يتمّيز  .12

 15.3 42 42.7 اإلسّلمّي. باملظهر ملتزم  .13

 الخبرة ونقل الطلبة تعليم على يحرص  .14

 إليهم.

66 28.7 5.3 

 18.6 41.5 39.9ّوأتراحهم. أفراحهم الطلبة يشارك  .15

 الوحي ونصوص الدراس يّّ املقّرّر بين يربط  .16

ّ)القرآن والسنة(.

35 45 20 

 األخّوة أساس على طلبته مع يتعامل  .17

 والصداقة.

63.9 30.4 5.7 
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مناسب االفقرات

 لوصف املعلم

 تبدرجة كبيرة

مناسب لوصف 

ااملعلم

 تبدرجة مدوسطة

مناسب غير 

لوصف 

 املعلم

 8 32.3 59.7 اإلثم. في الوقوع من لسانه يحفظ  .18

 10 30.6 59.5ّأقواله. مع أفعاله تنسجم  .19

العلماء  من عليه فضل له كان ملن يدعو  .20

مين.
ّ
 واملعل

55.9 36.1 8 

 11.3 31.2 57.5 العمل. في يتفانى  .21

 6.3 35.2 68.4 طلبته. بين التفاهم سوء إزالة على الحرص  .22

 4.7 27.6 67.8ّطلبته. مع يتواضع  .23

 امللل لدفع والدعابة املرح يستخدم  .24

 والسآمة.

60.1 31.6 8.3 

 9.3 37.2 53.5 وهيئته. بمظهره االهتمام  .25

به يخاطب  .26
ّ

 7 32.1 60.9 إليهم. األسماء بأحّبّ طّل

 3.3 33.7 63ّطلبته. مع يتسامح  .27

مين يتوّدد  .28
ّ
 3.7 36.9 59.5 لهم. حّبه ويظهر للمتعل

 من يستحّقونه بما زمّلئه على الثناء  .29

 أوصاف.

62.2 33.8 4 

زان النفس يّّ بالتوافق يّتصف  .30
ّ
 4.7 37 58.3 االنفعالّي. واالت

به مع يتعامل  .31
ّ

 3.7 31.2 65.1ّوروّية. بهدوء طّل

بة األلفاظ يستخدم  .32
ّ
به. مع املهذ

ّ
 2 32.6 65.4 طّل

مين على يعطف  .33
ّ
 2.7 36.5 60.8 بهم. ويرفق املتعل

به. آراء يحترم  .34
ّ

 1.3 31.9 66.8ّطّل

به عن يسأل  .35
ّ

 2 31.3 66.7 غيابهم. أثناء طّل

 7 29.7 63.3 والبرهان. بالحّجة اإلقناع على بالقدرة يتمّيز .36
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مناسب االفقرات

 لوصف املعلم

 تبدرجة كبيرة

مناسب لوصف 

ااملعلم

 تبدرجة مدوسطة

مناسب غير 

لوصف 

 املعلم

 2.3 32.3 65.3 والبيان. التعبير على بالقدرة يّتصف  .37

به. املعلومة تقديم في يتدّرج  .38
ّ

 2 29.5 68.5 لطّل

 2 30 68 اإليضاحّية. الوسائل يستخدم  .39

 5 34.2 60.8 متنّوعة. وطرائق أساليب يستخدم  .40

 بمعلومات الطلبة تزويد على يحرص  .41

 جديدة.

69.1 28.6 2.3 

 3 35.9 61.1 والتدريب. بالعمل العلم ربط على يحرص .42

 8.7 38.7 52.7 والعقاب. الثواب استخدام في يعتدل  .43

 5.4 34.7 59.9 املعلومة. لترسيخ التكرار يستخدم  .44

 4.3 35.1 60.5 أنشطتهم. بعض في طلبته يشارك  .45

 األهداف يحّقق بما طلبته دافعّية يستثير  .46

 التعليمّية.

56.1 39.2 4.7 

 1.7 39.7 58.7 والبحث. القراءة على طلبته يشّجع  .47

 2 41.9 56.1 التقويم. في متنّوعة أساليب يستخدم  .48

ّ ضبط على بالقدرة يتمّيز  .49
ّ

 2 38.5 59.5 بكفاءة. الصف

 التعليم تكنولوجيا في يستحدث بما اإلملام  .50

 وطرائق التدريس.

55 44 1 

به. بين الفردّية الفروق يراعي  .51
ّ

 3.3 38.3 58.3 طّل

ف  .52
ّ
 بشكل والحديث الصوت مهارات يوظ

 سليم.

62.3 36 1.7 

ن يتمّيز  .53
ّ
 1.3 30.9 67.8 العلمّية. ماّدته من بالتمك

ى  .54
ّ
 2.3 38.7 59 املجتمع. في السائدة بالثقافة باإلملام يتحل
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500ّمجموع=

أّن الصفة "العدل واملساواة بين طلبته" حازت على أعلى نسبة من وجهة  2يظهر الجدول رقم 

ب )
ّ

وّية. والصفة في املراحل الثّلث: االبتدائّية، اإلعدادّية والثان (%69.4نظر جميع الطّل

(, وبالتدريج الثالث: %69.1جديدة" ) بمعلومات الطلبة تزويد على "يحرص :بالتدريج الثاني هي

 (.%68.8طلبته" ) مع بمواعيده "يلتزم

 .البحث ملتغّيرات بيرسوّن معامل يعرض 3 رقم جدوّل

 .البحث ملتغّيرات بيرسوّن ُمعاملمعّدالت، انحرافات معيارّية ّو: 3 رقم جدوّل

 (2) (1)االنحراف املعيارّياااملعّدل 

م (1)
ّ
  - 0.34 2.51 الصفات اليمانّية للمعل

م (2)
ّ
 - **0.58 0.40 2.57 الصفات الشخصّية للمعل

م (3)
ّ
 **0.27 **0.41 0.38 2.57 الصفات املهنّية للمعل

**p<.01 :=500ّمجموع

ظهر
ُ
م صفات أبعاد بين إحصائّية داللة ذات طردّية عّلقة هناك أّنّ أعّله النتائج ت

ّ
 لجّيدا املعل

(rp>.26;p<.05.) 

هلفحص الفرضّية األولى، 
ّ
م بصفات إحصائّية داللة ذات فروق توجد أن

ّ
 وجهة من الجّيد املعل

ب نظر
ّ

عزّى الطّل
ُ
اختبار التباين األحادّي  - Anovaنّفذنا اختبار  التعليمّية؛ ملتغّير املرحلة ت

(Fوالذي يقارن بين متوّسطات ثّلث مجموعات أو أكثر ,) ( 4انظر جدول رقم). ّ

ّ  



م الجّيد من وجهة نظر الطلبة في املراحل الدراسّية 
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م الجّيد بحسب املرحلة 4جدول رقم 
ّ
: نتائج اختبار التباين "ف" لفحص الفروق بصفات املعل

ّالتعليمّية

ّابتدائّيةا

N=168ّ
 إعدادّية

N=168ّ
 ثانوّية

N=164ّ
اا

االنحراف  املعّدل 

 املعيارّيّ

االنحراف  املعّدل

 املعيارّيّ

االنحراف  املعّدل

 املعيارّيّ

الفرق باملعّدالت  F قيمة

مع الداللة 

 اإلحصائّية

الصفات 

الشخصّية 

م
ّ
ّللمعل

2.62 0.31 2.45 0.35 2.48 0.34 F(2)=6.90;p<.01  إعدادّي –ابتدائّي

.17;p<.05ّ
 ثانوّيّ–ابتدائّي 

.14;p<.05 
الصفات 

اإليمانّية 

م
ّ
 للمعل

2.53 0.34 2.41 0.35 2.79 0.27 F(2)=34.41;p<.001  إعدادّي –ابتدائّي

.12;p<.05ّ
ّثانوّيّ -ابتدائّيّ

.25;p<.05 - 

-ثانوّي -إعدادّيّ

.37;p<.05 

500ّمجموع=

م صفات مستوّى أّنّ يبّين 4 رقم جدوّل
ّ
الجّيد يختلف بحسب املرحلة التعليمّية، نتائج  املعل

اختبار "ف" مع داللة إحصائّية باألبعاد الثّلثة، وهذا ُيظهر الفروقات باملراحل التعليمّية 

م الجّيد. لكي نستنتج بالنسبة ملصدر الفروقات ذات الداللة 
ّ
الثّلث، بالنسبة للمعل

 من نوع "شيفي" Post Hoc Testsذنا اإلجراء اإلحصائّية بين املجموعات التعليمّية الثّلث؛ نّفّ

Scheffe. ّ

م"، فإّن املرحلة االبتدائّية كانت باملعّدل األعلى )
ّ
(, 2.62بالنسبة للُبعد "شخصّية املعل

والفروقات باملعّدالت بين هذه املرحلة مع املرحلتين اإلعدادّية والثانوّية كانت مع داللة 

ّعلى التوالي. (p<.05( ).14;p<.05;17.إحصائّية )

م، فإّن املرحلة الثانوّية كانت باملعّدل األعلى للُبعد أيضا بالنسبة 
ّ
إيمانّية )أخّلقّية( املعل

(، والفروقات باملعّدالت بين هذه املرحلة مع املرحلة اإلعدادّية واالبتدائّية كانت مع 2.79)
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وأيضا يوجد فروقات ذات داللة  على التوالي. (p<.05( ).25;p<.05;37.داللة إحصائّية )

فقد تبّين أّن الفرق بين معّدالت هاتين  ،إحصائّية بين املرحلتين االبتدائّية واإلعدادّية

ّ(.p<.05;12.املرحلتين كان مع داللة إحصائّية، لصالح معّدل املرحلة االبتدائّية )

م" فتوجد فروقات ذات داللة إحص
ّ
 ملرحلةاائّية في اختبار "ف". أّما بالنسبة للُبعد "مهنّية املعل

نتيجة الختبار شيفي فقد ظهرت فروقات بين (. 2.75هي األعلى في هذا الُبعد ) الثانّوية

(. p<.05;35.(، وبين املرحلتين الثانوّية واإلعدادّية )p<.05;24.املرحلتين الثانوّية واالبتدائّية )

ه وتبّين البحث، بشكٍل كامل فرضّية تدعم 4 رقم جدوّل نتائج
ّ
 داللة ذات فروق توجد أن

م صفات بأبعاد إحصائّية
ّ
ب نظر وجهة من الجّيد املعل

ّ
عزّى الطّل

ُ
 .ليمّيةالتع املرحلة ملتغّير ت

هالثانية  الفرضّية لفحصأّما بالنسبة 
ّ
مامل بصفات إحصائّية داللة ذات فروق توجد أن

ّ
 عل

ب نظر وجهة من الجّيد
ّ

عزّى ، وفق املرحلة التعليمّية،الطّل
ُ
 t ختبارا إجراء تّمّ الجندر، ملتغّير ت

 (.5-6 رقم جداوّل انظر) البحث ملجموعتي املعيارّية واالنحرافات املعّدالت وحساب

ة 5جدول رقم 
ّ
م الجّيد بالنسبة للجندرّية بكاف

ّ
: نتائج اختبار ت لفحص الفروق بصفات املعل

ّاملراحل

 ذكوّر 

N=234 

 إناث

N=266 

 ت قيمة

النحراف ااملعّدل

 املعيارّيا

النحراف  املعّدل

 املعيارّيا

م
ّ
 .T(296)=.15;n.s 0.36 2.57 0.35 2.58اإيمانّية املعل

شخصّية 

م
ّ
 املعل

2.52 0.32 2.51 0.36 T(296)=.26;n.s. 

م
ّ
 .T(296)=-.39;n.s 0.45 2.56 0.41 2.54 مهنّية املعل

500ّاملجموع= 
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م الجّيد في األبعاد الثّلثة:  أّنّ يبّين 5 رقم جدوّل
ّ
ب للمعل

ّ
ر على إدراك الطّل

ّ
الجندر ال يؤث

بالنسبة لحساب تأثير الجندرّية لكّل مرحلة تعليمّية: يعرض  الشخص ّي، املنهّي واإليمانّي.

ّالجدول التالي نتائج اختبار "ت" .

م الجّيد بالنسبة 6جدول رقم 
ّ
بحسب  للجندرّية: نتائج اختبار ت لفحص الفروق بصفات املعل

ّكّل مرحلة تعليمّية

م
ّ
ااملرحلة الثانوّيةااملرحلة العدادّية املرحلة التبددايّيةاصفات املعل

ا
ّإناثّذكوّرّإناثّذكوّرّإناثّذكوّر

)انحراف ا

ّمعيارّي( معّدل

)انحراف 

ّمعيارّي( معّدل

)انحراف 

ّمعيارّي( معّدل

)انحراف 

ّمعيارّي( معّدل

)انحراف 

ّمعيارّي( معّدل

)انحراف 

ّمعيارّي( معّدل

 (38.)2.45 (27.)2.51 (29.)2.78 (31.)2.71 (32.)2.64 (31.)2.59 شخصّية

ّ.T(97)=-.73 T(99)=2.61; n.s.ّT(96)=1.01; n.sااخدبار "ت"

 (52.)2.43 (51.)2.33 (29.)2.78 (31.)2.71 (42.)2.48 (33.)2.54امهنّية

ّ.T(97)=.74;n.s.ّT(99)=-1.24; n.s.ّT(96)=-.93; n.sااخدبار "ت"

 (30.)2.77 (23.)2.82 (37.)2.42 (32.)2.41 (33.)2.52 (36.) 2.56اإيمانّية

ّ

ّ بدون داللة إحصائّية ;500n.s.=non-significantاملجموع= 

ه وتبّين ،2البحث رقم  فرضّية تدحض 6 رقم جدوّل نتائجمن هنا فإّن 
ّ
 ذات فروق توجد ال أن

م بصفات إحصائّية داللة
ّ
ب نظر وجهة من الجّيد املعل

ّ
عزّىفي املراحل الثّلث  الطّل

ُ
 تغّيرمل ت

نتائج اختبار "ت" في األبعاد الثّلثة واملراحل الثّلث بالنسبة ملتغّير الجنس بدون  .الجندر

ّداللة إحصائّية.

ا  
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ااملناقشة

ب مواقف فحص الحالي البحث هدف
ّ

م مفهوم تجاه الطّل
ّ
ّ ُيعزّى بما الجّيد املعل

ّ
 يرملتغ

ّ طالًبا 500على  البحث هذا اشتمل. الدراسّية واملرحلة الجندر
ً
 العربّيّ املجتمع من وطالبة

 األخضر
ّ
 حازت" طلبته بين واملساواة العدل" صفة أّنّ إلى البحث نتائج أشارت. داخل الخط

ب، نظر وجهة من نسبة أعلى على
ّ

ماملع بصفات إحصائّية داللة ذات فروق وجود عدم الطّل
ّ
 ل

ب نظر وجهة من الجّيد
ّ

عزّى الطّل
ُ
 دبأبعا إحصائّية داللة ذات فروق وجود الجندر، ملتغّير ت

م صفات
ّ
ب نظر وجهة من الجّيد املعل

ّ
عزّى الطّل

ُ
ّ. التعليمّية املرحلة ملتغّير ت

م وخصائصه وكفايته )
ّ
 ,e.g.; Orlandoبالرغم من أّن العديد من الدراسات تناولت املعل

 فحص وجهات إلىمن خّلل تطّرقه (؛ فإّن هذا البحث يضيف إلى األبحاث السابقة، 2013

ب، نظر
ّ

 األخضر، الطّل
ّ
 (وثانوّية إعدادّية ابتدائّية،) مختلفة دراسّية مراحل من داخل الخط

م صفات تحديد في
ّ
، لجنسا ملتغّير ُيعزّى بما الفروقات كذلك ،همبين الجّيد والفروقات املعل

م الجّيد: الشخصّية، املهنّية وااليمانية )األخّلقّية(.بالنسبة لثّل
ّ
ّثة أبعاد لصفات املعل

مللبحث أهّمّية كبيرة، وخصوصا أّن 
ّ
ا دوًرا للمعل  لفة،املخت الدراسّية املوادّّ تمرير في جادًّ

ا سليًما تطّوًرا لهم تضمن إيجابّية ومواقف وتزويدهم بتجارب  بات مراأّل أّنّ العلم مع. وحضاريًّ

م التربية جهاز في تحّدًيا
ّ
 أّن املعل

ّ
 في لجّيدةا التجارب لهذه األولى النواة هو الجّيد والتعليم؛ إال

ب لدى السليم التطّوّر مراحل
ّ

مه املثل األعلى .األعمار مختلف في الطّل
ّ
 فالطالب يرى في معل

مه وأخّلقه، ويتقّمص شخصّيته. ّو
ّ
جاهات معل

ّ
ن لـّما كاوالقدوة الحسنة، فهو يتشّرب بات

ل له 
ّ
مه، وأصدق ممث

ّ
ا في العملّية التربوّية، شديد املراقبة ملعل ل عنصًرا أساسيًّ

ّ
الطالب يشك

في حركاته وسكناته وأناقته وشكله وكّلمه؛ فقد جاء البحث الحالي بهدف أن يأخذ رأي هذا 

م مهما طالت خ
ّ
م الجّيد، فاملعل

ّ
ه قد برتالطرف )الطالب( في الصفات املتوافرة في املعل

ّ
ه، فإن

ب وتقييمهم.
ّ

 يستفيد من مّلحظات الطّل

قة النتيجة أشارت
ّ
م صفات تفحص والتي بالسؤال األّول، املتعل

ّ
 وجهة من الجّيد املعل

 من راألكث الصفة أّنّ والثانوّية؛ اإلعدادّية االبتدائّية، التدريسية املراحل في الطلبة نظر
ً

 تفضيّل

 املعاصر ساملدرّّ في الطلبة يفّضلها التي السمات أهّمّ من العدل. واملساواة العدل هي الطلبة قبل
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ب وبذلك(. 2009 والجوارنة، القضاة)
ّ
م من يتطل

ّ
 في مبينه يمّيز وال طلبته، بين يعدل أن املعل

ا في أثًرا يترك ذلك ألّنّ املعاملة؛ ر مّما الطالب، نفس سلبيًّ
ّ
 خصّيته،الطالب وش نفسّية على يؤث

ه
ّ
ه شعر صّفه، إذا طلبة من غيره عن واالختّلف بالنقص سيشعر ألن

ّ
ل ال بأن  .زمّلئه ّيةكبق ُيعامر

م
ّ
مه من الطالب وظلم طلبته، بين العادل غير املعل

ّ
 الطالب نفس في سلبّية آثاًرا يترك قد معل

م أّنّ( 2000والخميس ّي )( 2001) الراشد فيبّين(. 2001الراشد، : 2008نمر،  أبو)
ّ
 الصالح املعل

 االجتماعّية أوضاعهم عن النظر بغّضّ سواء، أّنهم على تّلمذته جميع مع يتعامل بأن ُمطالب

ه كما .يعلمها قد التي املتفاوتة
ّ
 ويكوّن تّلميذه، بين العقلّية الفردّية الفروق بمراعاة ُمطالب أن

 . الدرجات من يستحّقه ما فرد كّلّ بإعطاء لتّلمذته تقييمه في واملوضوعّية العدل

ه
ّ
 اتبصف إحصائّية داللة ذات فروق توجد فرضّية البحث األولى تحّققت، إذ تبّين أن

م
ّ
عزّى الطلبة نظر وجهة من الجّيد املعل

ُ
 أن جالنتائ أظهرت حيث. الدراسّية املرحلة ملتغّير ت

م شخصّية" مستوّى
ّ
ب نظر وجهة بحسب" املعل

ّ
 ستوّىم األعلى، هو االبتدائّية املرحلة من الطّل

م ّيةإيمان"
ّ
م" " املعل

ّ
ب نظر وجهة بحسبو "مهنّية املعل

ّ
على. اأّل هو الثانوّية املرحلة من الطّل

ب املرحلة اإلعدادّية الذين لم تكن معّدالتهم مرتفعة وهذه الفروق ظهرت 
ّ

أيضا مع طّل

ب املرحلة اإلعدادّية 
ّ

بالنسبة لألبعاد الثّلثة: الشخصّية، اإليمانّية )األخّلقّية( واملهنّية. طّل

م الجّيد نسبة للمراحل األخرى. 
ّ
ّال يتمّيزون بمعيار واضح لصفات املعل

م صفات فّضلوا االبتدائّية رحلةامل طلبة بأّنّ النتيجة تفسير يمكن
ّ
ب ألّنّ ة،الشخصيّّ املعل

ّ
 الطّل

 الطالب حتاجي املرحلة هذه ففي. شخصّياتهم وتشكيل تطّورهم بداية في زالوا ما املرحلة هذه في

م شخصية إلى
ّ
بات متفّهمة مرحة تكوّن معل

ّ
 عهمم ويتعامل آراءهم فيحترم الجيل، هذا ملتطل

 إلى االعتمادّية من ينتقل املرحلة هذه في الطالب أّنّ( 2011) العيس يّّ ذكر فقد. بروّية

م وفهم املرحلة، هذه خصائص معرفة الضرورّيّ فمن لذا االستقّللّية،
ّ
 الب؛الط لحاجات املعل

جاهات، وفهم تصّرفاته واحتواء لهذه  وميوّل حاجات من يناسبه ما على للوقوف
ّ
وات

م أّنّ( 2010) الفقي ذكرته ما وهذا. التصّرفات
ّ
 باملسؤولّية الشعوّر لديه يكوّن الناجح املعل

به ُيشعر الذي وهو واجبه، ويتقن
ّ

 تّلميذهل الحسنة القدوة هو وكذلك والتقدير، باالحترام طّل

ب واحتواء . وتصّرفاته وهندامه مظهره في
ّ

لذلك من املهم جّدا في هذه املرحلة فهم الطّل
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ب في جميع املراحل، ولكن تصّرفاتهم. وهذا أيضا ما تشّدد عليه وزاره ا
ّ

ملعارف باحتواء الطّل

الظاهر أّن املرحلة االبتدائّية مهّمة جّدا أكثر من أّي مرحلة أخرى، وبشكل خاّص، فإن لسلوك 

م أهّمّية كبيرة في املرحلة االبتدائّية.
ّ
ّاملعل

ب أّما
ّ

م ملهنّية أعلى مستوّى أظهروا فقد الثانوّية، املرحلة طّل
ّ
م وإيمانّية املعل

ّ
 هذه فيف ،املعل

ب يهتّمّ املرحلة
ّ

م يكوّن بأن الطّل
ّ
نا املعل

ّ
 املاّدة يحتوض على وقادًرا التعليمّية، املاّدة من متمك

ب، العلمّية
ّ

د للطّل
ّ
 العملّية الخصائص أهّمّية أّنّ يوضح حيث( 2006) دياب ذلك على يؤك

م لدى التدريسّية
ّ
ن هي املعل

ّ
به، املاّدة توصيل على والقدرة العلمّية املاّدة من التمك

ّ
 لطّل

 ثانوّيّال التعليم إنهاء مرحلة إلى الوصوّل على أوشكوا إّنهم إذ ملهنته، وانتمائه والتزامه وإعداده

ذكر  فقد .املستقبليّّ تعليمهم مصير لهم تقّرّر بجروت امتحانات نهايته في سيقّدموّن الذي

ّ والتي العاّم، التعليم من النهائّية الحلقة هي الثانوّية املرحلة أّنّ( 2009) الصعيدّيّ
ّ
 لتمث

 املراحل جميع تقويم ضوئها على ويتّمّ مخرجاته، نوعّية وتحّدد العاّم، التعليم مدخّلت

ب النتيجة أظهرت لذلك الجامعّي؛ التعليم تسبق التي التعليمّية
ّ

وقد  وّيةالثان املرحلة طّل

 هذه عّدوايت لكي املهنّية؛ الصفات لهذه بحاجة إّنهم إذ املهنّية، للصفات عالًيا مستوّى أظهروا

أّما بالنسبة للصفات اإليمانّية )األخّلقّية(، فقد حصلنا على فروقات ذات . بنجاح املرحلة

ا،  ب فكريًّ
ّ

ب املرحلة الثانوّية، وقد يعود ذلك إلى نضج الطّل
ّ

داللة إحصائّية لصالح طّل

م وطري
ّ
قة تدريسه، وربط ذلك مع تحصيّلتهم التي تقاس وقدرتهم على تقييم كفاءات املعل

ن الذي يوصلهم إلى تحصيل أعلى. 
ّ
م املتمك

ّ
ا في امتحانات البجروت، فهم يميلون إلى املعل ّكّميًّ

م الجّيد، مقارنة مع 
ّ
أّما بالنسبة للمرحلة اإلعدادّية، فلم تبرز صفة معّينة واضحة للمعل

ّاملراحل التعليّمية األخرى.

ب في هذه املرحلة يتمّيزون بجيل املراهقة، وهي نفّسر هذه ا
ّ

لنتيجة اعتمادا على أّن الطّل

املرحلة التي يبدأ الطالب باالهتمام بنفسه وتطوير شخصّيته، ففي هذه املرحلة يحتاج 

بات هذا الجيل، فيحترم آراءهم ويتعامل 
ّ
م تكون مرحة متفّهمة ملتطل

ّ
الطالب إلى شخصّية معل

رغبون بكسر الحواجز الرسمّية، وتمييع الحدود بين األبعاد الشخصّية معهم بروّية، فهم ي

ضح من 
ّ
ميهم، من أجل أن يكونوا قريبين منهم؛ لذا نجدهم وسطّيين. لذا ات

ّ
واملهنّية لدى معل
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ب في املرحلة اإلعدادّية
ّ

يميلون إلى الصفات الشخصّية، واملهنّية واألخّلقّية  النتيجة أّن الطّل

 بة، ولم تكن هنالك صفة بارزة مع فروقات مع مراحل أخرى. بمعّدالت متقاّر

 ائّيةإحص داللة ذات فروق توجدالثانية فلم تتحّقق، ال  البحث أّما بالنسبة لفرضّية

م بصفات
ّ
عزّى الطلبة نظر وجهة من الجّيد املعل

ُ
وأيضا بحسب املرحلة الجندر،  ملتغّير ت

م . التدريسّية
ّ
على الرغم من أّن قسًما من الدراسات وجد تاثيًرا للجندر على إدراك صفات املعل

 أّن Ackgoz, 2005: 2004الجّيد )القادرّي، 
ّ

 أبو دراسة معتّتفق  البحث الحالي نتيجة(، إال

ذْيِن أظهرا2004وأحمد )( 2008) نمر
ّ
ه (، الل

ّ
م بمواصفات فروقات توجد ال بأن

ّ
 نم القدوة املعل

عزّى طلبتهم نظر وجهة
ُ
 جودّو عدم أظهرت التي النتيجة هذه عزّو يمكن. الجنس متغّير إلى ت

م صفات في فروقات
ّ
عزّى املعل

ُ
ب أّنّ إلى للجندر ت

ّ
تعليمّية ال البيئة تجمعهم والطالبات الطّل

 كوّني فّل فصل بين الجنسين داخل الصفوف، وبالتالي الدراسّية ذاتها، والظروف نفسها،

ب أّنّ إلى باإلضافة الصفات نفسها، تفضيل على حكمهم
ّ

ا ذكوًرا الطّل
ً
 إلى يتعّرضوّن وإناث

رات
ّ
ّ حكمهم يكوّن أن وإلى بينهم، فروقات وجود عدم إلى أّدى مّما نفسها، املؤث

ً
ّ. متماثّل

 القيود والدوصيات

م الجّيد من وجهة نظر 
ّ
مين، إذ تّتضح أمامهم صفات املعل

ّ
ّهذا البحث ذو أهّمّية للمعل

ّ
ب الطّل

م أن يغّير صفاته، ويّلئمها لتّلئم 
ّ
من مراحل تعليمّية مختلفة، بحيث يتيح ذلك أمام املعل

ر ذلك في سيرورة التعليم املتكاملة، لنرتقي بالعملّية التعليمّية وجودتها.
ّ
ب؛ فيؤث

ّ
مع ّو الطّل

م الج
ّ
ب للمعل

ّ
حسب ّيد بذلك للبحث الحالي عّدة قيود: البحث الحالي لم يفحص صفات الطّل

مين، وبحسب املوضوع، 
ّ
ب يطلبون من املعل

ّ
مواضيع معّينة. أظهرت أبحاث سابقة أّن الطّل

( 2016Imre-Yesildere ,إمري ) –صفات ممّيزة تختّص باملوضوع، فمثّل في بحث يسيلديري 

ّ
ّ

ا. في هذا البحث أعرب الطّل ًنا مهنيًّ
ّ
م الرياضّيات الجّيد يجب أن يكون متمك

ّ
 بُوجد أّن معل

م الرياضّيات يجب أن تكون له معرفة غنّية بالرياضّيات، وربطها 
ّ
مون على أّن معل

ّ
واملعل

بالحياة اليومّية، ومعرفة بأساليب التدريس وقدراته. فلذلك، وفي ظّل أهّمّية املواضيع 

ب بكّل موضوع وآخر، كبحث مستقبلّي بشكل خاّص.
ّ

ّالتعليمّية، يجب فحص آراء الطّل
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ب تشّدد على ما إذا كان يجب أن تفحص ا
ّ

ألبحاث املستقبلّية ما إذا كانت وجهه نظر الطّل

ب الشخصّية )
ّ

ق بصفات الطّل
ّ
م جّيد يتعل

ّ
ب ملعل

ّ
ّ(. Salehi, 2010اختيار أو تفضيل الطّل

ب من ثقافات مختلفة، 
ّ

م الجّيد بنظر الطّل
ّ
لم يتطّرق البحث الحالي إلى فحص صفات املعل

بل الثقافة العربّية، ومن هنا هذه توصية لبحث مستقبلّي يقارن بين كالثقافة اليهودّية مقا

م الجّيد، في ظّل السياق السياس ّي املسيطر والثقافّي 
ّ
ب العرب واليهود، إلدراكهم املعل

ّ
الطّل

ّ(. Hofstede, 2003املختلف )

ب املراحل صفاتهم  يحتاج هذا البحث أيضا لفهم األسباب بشكل
ّ

م لأعمق الختيار طّل
ّ
لمعل

ا موّسًعا لفحص هذه األسباب. بحث مستقبلّي آخر يجب أن  ا نوعيًّ
ً
الجّيد، ولذلك نقترح بحث

م الجّيد، فقد وجدت دراسات سابقة بأّن آلراء 
ّ
ب بصفات املعل

ّ
يفحص أيضا آراء أهالي الطّل

م الجّيد )
ّ
هنا (، ومن de Winter, & Airey, 2001األهل أهّمّية كبرى في تحديد صفات املعل

ر. 
ّ
ا لفحص آراء املجتمع الخارجّي املصغ

ً
ّكبحث مستقبلّي نقترح بحث

م صفات بين العّلقة عن البحث على الحالي البحث يقتصر
ّ
 واملتغّيرات الجّيد املعل

ية
ّ
 معّدل: مثل أخرّى متغّيرات يبحث ولم الدراسّية، واملرحلة الجندر،: التالية الديموغراف

ب باملدارس الخاّصة مقابل الحكومّية. ومن هنا وغيرها الديانة الطالب،
ّ

، أو فحص آراء الطّل

ب لصفات 
ّ

نقترح، كبحث مستقبلّي، فحص تأثير هذه املتغّيرات الديموغرافّية على إدراك الطّل

م الجّيد. 
ّ
ّاملعل

م  بحث مستقبلي آخر يجب أن يقوم بفحص ما
ّ
إذا كانت هناك مّلءمة ما بين صفات املعل

مين، وإذا ما تواجدت املّلءمة فبأّي الّجيد بحسب ا
ّ
م الجيد بحسب املعل

ّ
ب وصفات املعل

ّ
لطّل

ّصفات، وما هو النقيض بحال عدم التوافق باملّلءمة. 

ع الطالب 
ّ
م نفسه، فهل يتوق

ّ
لم يقم البحث الحالي باعتبار الجنس متغّيًرا بالنسبة للمعل

ّ
ّ
م الذكر، بحيث تختلف لدى املعل

ّ
مات اإلناث؟. بمعنى هل يمكن صفات معّينة لدى املعل

، وهل 
ً

ًما أكثر انفتاًحا فيما يخّص ثقافتهم الجنسّية مثّل
ّ
 أن يطلبوا معل

ً
ب الذكور مثّل

ّ
للطّل

مات، 
ّ
عن مواصفات خاّصة من املعل

ّ
األمر شبيه بالنسبة للطالبات املراهقات، بحيث يتوق

ّجديًرا بالتوصية. تكون أقرب إلى مشاعرهّن. رّبما كان مثل هذا البحث املستقبليّّ
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مين
ّ
ه وأخيرا، نوص ي مديري املدارس واملعل

ّ
باع صفة العدل، والتيعل أن

ّ
 اكتساب من تزيد يهم ات

م
ّ
ب، يفّضلها التي الجّيدة للصفات املعل

ّ
م صفة أّنّ النتائج أظهرت حيث الطّل

ّ
 التي لجّيدا املعل

م تعامل إّنّ إذ طلبته، بين العدل هي الطلبة قبل من مستوّى أعلى على حصلت
ّ
 الطلبة عم املعل

ّ. الطالب نفسّية في إيجابّية أثاًرا يترك املفّضلة بالصفات

نتائج هذه الدراسة تعتبر نقطة انطّلق للبحث على نطاق أوسع يمكن باإلضافة لذلك فإن 

ّيات
ّ
مين في الكل

ّ
 ،أن تسهم في تطوير نظام الدراسات العليا والدراسات العليا لتدريب املعل

ّوتطوير إدراكهم ألهّمّية الصفات التي يجب تطويرها بحسب كّل مرحلة وأخرى.
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Perception of the good teacher from the perspective of Arab students in 

the elementary, secondary and high school in the Arab society within the 

Green Line 

  Remaa Da’as, Muhammad Hamad and Lina Abu Mukh 

 

Abstract 

What constitutes a good teacher is an archetypal concept that features the topic 

of various philosophical and educational theories that express an ideal. However, 

in actual fact, it is made up of many qualities and a variety of contents (e.g., 

Reichel & Arnon, 2009; Rusu, Soitu, & Panaite, 2011). This study is unique in 

its investigation and comparison of the perceptions of 'a good teacher' among 

Arab Palestinian students (n = 500 from inside the green line) at different levels 

of schooling. Interestingly, students at each level of schooling emphasized a 

particular characteristic as a criterion for being a good teacher. Specifically, 

professional, interpersonal, and moral characteristics played a central role in 

designing their perceptions. Students in elementary school focused on 

interpersonal characteristics in perceiving the "good teacher", and the secondary-

school students sought professionalism and moral characteristics. However, 

students in the middle school showed the same trend in all three dimensions of 

the good teacher. Further, all Arab students at all levels of schooling perceived 

'treating students fairly and equally' as an important characteristic of a good 

teacher. Student gender did not play any role in their perception of the good 

teacher. This research has important implications for the teaching profession, 

student learning and motivation, and teacher–student relations, and for the Israeli 

educational system with its ramifications for the process of teacher training in 

Israel. 
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