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وأثر  املهنية،كفاياته هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن صورة املعلم العماين لدى طلبته باستقصاء نظرهتم إىل مساته الشخصية و  المستخلص:
( مسة، 30يف مجع البيانات على استبانة مكونة من ) املنهج الوصفي، واعتمدت الدراسة استخدمتيف تقديرهم هلذه السمات.  نوع الطالب

بداء وجهات نظرهم يف صورة املهنية، وتُرك اجملال للطلبة يف هناية االستبانة إىل إ الكفاياتُقسمت على حمورين أوهلما السمات الشخصية واآلخر 
حمافظات  سبعمن  وطالبة ا( طالب  1054)وقد أجاب على بنود االستبانة  ا وطالبة.طالب   (50)مع عدد مركزة مقابلة مجاعية يت كذلك املعلم، وأجر 

بدرجة معتدلة،  الكفايات املهنية. وخلصت الدراسة إىل امتالك املعلمني العمانيني السمات الشخصية بدرجة عالية، و سلطنة عمانمن حمافظات 
على أعلى املتوسطات مسة " التمكن من املادة الدراسية"  وحصلت وحازت مسة "األناقة يف امللبس" على أعلى املتوسطات يف السمات الشخصية،

د نقاط القوة " يف السمات الشخصية، والقدرة على "حتدياملقدرةكان من نصيب "احللم والعفو عند ، أما أقل املتوسطات فالكفايات املهنيةيف 
ا بني استجابات الطلبة الذكور . وبينت النتائج وجود فروق دالة إحصائي  الكفايات املهنيةوالضعف لدى طالبه، ووضع اخلطط العالجية هلا" يف 

ج أوصت الدراسة ويف ضوء هذه النتائ املهنية اليت يتمتع هبا املعلم العماين لصاحل اإلناث.الكفايات واإلناث يف تقديرهم للسمات الشخصية و 
نتائج التقومي يف حتسني التدريس،  ني يف جماالت بناء العالقات اإلجيابية مع الطلبة، واالستفادة منبتنظيم الربامج والدورات التدريبية للمعلم

 طلبة.والكشف عن أسباب تفاوت استجابات الطلبة يف نظرهتم للمعلم، وإجراء دراسات متنوعة يف الكشف عن صورة املعلم لدى ال
 

 .، الطلبةالكفايات املهنيةاملعلم العماين، السمات الشخصية،  الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة

إصالح تربوي، فهو  وأيُعد املعلم مفتاح أي تطوير 
ييت التعليم لوبالغ األمهية واخلطورة يف عم ،دور ا بارز ا يؤدي

ية ية الرتبوية كلها، ومن َثم يف عملبل يف العملوالتعلم، 
التنشئة االجتماعية، إذ إن وظيفته مل تعد قاصرة على تزويد 

والكفايات، بل أصبحت عملية الطلبة باملعلومات والقدرات 
 تنمية شاملة جلميع جوانب شخصية املتعلم.

وينبغي أن يستند املعلم يف عمله إىل قاعدة فكرية متينة، 
ويدرك أمهية مهنته، ودوره يف عصر العوملة، وأنه مل يعد 
املصدر الوحيد للمعلومات، وأن عليه امتالك كفايات متنوعة 

. ويتعني على املعلم أن ليمارس مهنته على الوجه األكمل
يتمتع بقدرات مهنية تتعلق باملسؤوليات العلمية والفنية 
واإلدارية يف جوانب التدريس والعمل املدرسي، وأن ميتلك 
معرفة عميقة خبصائص املتعلمني، وكيفية التعامل معهم، 
وتوفري بيئة تعليمية حمفزة وجاذبة وحمققة لألهداف املقصودة، 

اجتماعية طيبة مع األطراف املعنية وأن يتميز بعالقات 
بالعملية التعليمية من داخل املدرسة وخارجها، وأن يكون 

 عمن حوله يف اجملتمع وزمالئه، فضال   لبتهقدوة صاحلة لط
ورد يف  Clargen, 1994(. ويرى كالرجن )2003)نصار، 
( أن فاعلية املعلم يف الفكر احلداثي تتحدد يف 2003نصار، 

ضوء أربعة معايري هي: الكفايات التدريسية، وأمناط اختاذ 
القرار، وأمناط تفكريه وتوافقه مع نظريات التعليم والتعلم، 

 .الطلبةوقدرته على املواءمة بني أهداف التعليم واحتياجات 
إن هذه األدوار جتعل من التدريس مهنة بالغة اخلطورة، 
يشكل هبا املعلمون كيان ا منظم ا، وميارسون مهنتهم يف ضوء 
معايري مهنية واضحة، ويلتزمون أمام اجملتمع بتقدمي اخلدمة 
التعليمية نظري مقابل مادي، حتكمهم يف ذلك أخالقيات 

زام هبا، وُُياسبهم عامة ملمارسة املهنة يُطالبهم اجملتمع بااللت
 عند اخلروج عنها. 

( أن اإلنسان يكتسب مكانته 1997ويؤكد العاجز )
االجتماعية من املعايري واملبادئ االجتماعية ونظام العمل، 
وما يرتبط به من أدوار اجتماعية نابعة من تصورات اجلماعة 

املكانة االجتماعية ليست خاصية ذاتية فطرية، والفرد، وأن 
ء يقدم إليه بناء على عدة عوامل ومؤثرات يف بل هي عطا

وختتلف املكانة االجتماعية للفرد  .ظل ما يتوقع منه من أدوار
باختالف السمات السلوكية والعمليات االجتماعية اليت 
مُيارسها، ومثة عالقة وثيقة بني املكانة االجتماعية والدور 

املتوقع منه،  املرتبط هبا؛ فاملكانة االجتماعية للفرد حتدد الدور
ويف املقابل ُُيدد الدور الذي يؤديه الفرد مستوى املكانة 

  االجتماعية اليت ُيظى هبا.
جتعل وال ريب يف أن للمعلم مكانة خاصة يف اجملتمع؛ 

، منه صاحب موقف ورأي من مشكالت اجملتمع وقضاياه
بسبب األدوار والوظائف اليت يقوم هبا، واخلدمات اليت 

، فعليه أن يعمل على ترسيخ هذه املكانة، يؤديها للمجتمع
)بن صايف،  واإلبقاء على ما يرتبط هبا من ثقة واحرتام وتقدير

2006.) 
وتتأثر املكانة االجتماعية للمعلم بعوامل عدة، منها 
النظرة السائدة للتعليم، ودور املعلم، ودوافع التعليم، ومستوى 

االستقرار يف اجملتمع، ، وانتماءاهتم، واجتاهاهتم، وطبيعة بةالطل
، واجلدوى من التعليم بةواملستوى املادي للمجتمع والطل

ومثرته، وأثره يف التوظيف واالبتعاث وتبادل اخلربات. وترتبط 
مكانة املعلم كذلك بسياسة الدولة، وامليزانية املخصصة 
للتعليم، والنظر إىل التعليم باعتباره حمور ا لألمن القومي يف 

ياسية واالقتصادية واالجتماعية، واعتباره اجملاالت الس
استثمار ا يف رأس املوارد البشرية، وحسن استخدام وسائل 

 (.2005اإلعالم )املزين وقاسم، 
ولوزارة الرتبية والتعليم دور بالغ يف صنع مكانة املعلم، من 
حيث اهتمامها به، وسن القوانني اليت حُتسن وضعه القانوين 

لية التعليمية بتوفري ما ُيتاجه من واملادي، وتطوير العم
 عن اجلهات خربات وأنظمة وجتهيزات ومعدات، فضال  
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املسؤولة عن اختيار اإلدارات املدرسية واملشرفني وجتهيز 
املدارس وتدريب املعلمني وتنفيذ القوانني وتوزيع املكافآت، 

، وتُعد ة  مباشر  ة املدارس اليت تتصل باملعلموالسيما إدار 
حتقيق مبادئ العدل واملساواة وحسن املعاملة مسؤولة عن 

 (.2005ودقة املتابعة )املزين وقاسم، 
( أن لإلعالم دور ا أساسي ا يف 2008حممد ) مساح وتؤكد

وسائل  وتعد الصحف من أهمتكوين الصورة الذهنية، 
عندما تتناول الصحف مهنة فاملقروءة منها،  اإلعالم والسيما

ويتكرر ذلك فإهنا ترتك لدى  ،معينة وتعرضها بشكل معني
ويف  ة.حنو املهن ااملراهقني وأفراد اجملتمع صورة ذهنية واجتاه  

( غلبة 2008حممد، ) تهاهذا اإلطار، أظهرت نتائج دراس
السمات السلبية للمعلم يف الصحف املصرية على السمات 
اإلجيابية، وأن معظم املعلمني يرون أن الصورة املقدمة للمعلم 

 سيئة.يف الصحف 
 ,Ryanن )اويف الواليات املتحدة األمريكية، استعرض ري

( نتائج عدد من الدراسات اليت توصلت إىل شيوع 2008
الم يف صورة منطية سلبية للمعلم يف األدب ووسائل اإلع

ات، يف حني اختلفت نتائج الفرتة اليت سبقت اخلمسين
 ات يف حتليلها لصورةدراسات اليت تناولت فرتة اخلمسينال

املعلم بني التمثيل اإلجيايب والتمثيل السليب للمعلم يف وسائل 
( أنه على الرغم من Ryan, 2008ن )ااإلعالم، ويؤكد ري

استمرار بعض األمناط السلبية لصورة املعلم يف وسائل 
عة والتلفاز اإلعالم، فقد تبني من حتليله لصورة املعلم يف اإلذا

اط اإلجيابية لشخصية ات انتشار األمنواألفالم يف اخلمسين
املعلم؛ وعزا ذلك إىل تغري السياق الثقايف واالجتماعي يف 

املدرسة  واعتبارالواليات املتحدة بعد احلرب العاملية الثانية، 
مؤسسة اجتماعية موثوقة يلجأ إليها الناس حلل مشكالهتم 

 توتر، والنظر إىل املعلم بوصفهاالجتماعية، وختفيف القلق وال
 يم واألخالق.ا للقداعم  

وسائل اإلعالم ( أن 2009وكشفت نتائج دراسة حامد )
وفنونه تؤثر يف كل أبعاد شخصية الفرد، ومن هذه الوسائل 

ثر بالشخصيات املقدمة فيها تأالطفل يفجمالت األطفال، 
باختالف العمر والفروق الفردية والنوع  ،على أبعاد خمتلفة

ا يف األطفال دور  جمالت تؤدي قد و وغريها من العوامل؛ 
تكوين الصورة املقدمة للطفل حول ذاته واآلخر، واليت قد 

اليت قد تؤثر  ،يف تكوين اجتاهات الطفل امهم   تكون عامال  
 .جمتمعهو وعالقته مبعلمه ومدرسته  على شخصيته وسلوكياته

( أن املعلمني يرون أن 2009وتبني من دراسة محيدشة )
ا لرفع ئل اإلعالم مهم جد  تقدمي صورة جيدة للمعلم يف وسا

مكانته، وهو دليل على اهتمام اجملتمع به، بيد أن وسائل 
 اإلعالم يف الواقع ال تقدم املعلم بصورة جيدة والئقة.

إن اخنفاض مستوى املكانة االجتماعية للتعليم يكّون 
لدى املعلم اجتاها سلبي ا حنو مهنة التدريس، ويقلل رضاهم 

فراد اجملتمع بالعزوف عن املهنة، الوظيفي عنها، ويُغري أ
ويعود ذلك إىل تدين أجور املعلمني ومكافآهتم، يف مقابل 
طبيعة عملهم وأعبائهم الوظيفية، واخنفاض التقدير 
االجتماعي هلم، وبعض العوامل الذاتية والسيما االستعداد 

 (2007)األنصاري،  للمهنة وتقبلها.
ة السلبية أن الصور  (Radford, 2004وترى رادفورد )

االلتحاق  ع تُثبط مهة اخلرجيني القادرين علىللمعلم يف اجملتم
مبهنة التدريس، وحُتبط املعلمني، ومن َثم تضر بعملية 

وكشفت نتائج  التمدرس اليت هي حمور اهتمام اجملتمع.
عن وجود مفهوم سليب للمعلم لدى أفراد اجملتمع، تها دراس

تصورات إجيابية؛ لكنها كشفت كذلك عن أدلة على وجود 
فقد استنتجت أن صورة املعلم هذه يكتنفها الغموض 

 والتجاهل وأنه ميكن تغيريها.
( إىل أن للمعلم مكانة 2004وتوصل العازمي وخضر )

لدى طلبة املرحلة الثانوية يف الكويت، ولكنهم ال يودون أن 
يصبحوا معلمني، وأن مكانة املعلم تتأثر بطريقة شرحه 

مة واستخدامه للتكنولوجيا احلديثة، وأن من وتوصيله للمعلو 
العوامل اليت تقلل من مكانة املعلم عند املتعلمني الواجبات 
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املنزلية املرهقة، وإدارة الصف، واالختبارات، والعدل يف تقدير 
 الدرجات الشفوية، ومراعاة استعداداهتم وقدراهتم العقلية.

و وبينت نتائج عدد من الدراسات تدين التصورات حن
مهنة التعليم، واملكانة االجتماعية للمعلم، وازدياد الدعوات 
إىل متهني التعليم؛ لتحسني صورة املعلم، باإلضافة إىل ضرورة 
اتصاف املعلم جبملة من السمات الشخصية مثل احلماسة 

ن اهلندام والتسامح واحلكمة يف واإلخالص واملوضوعية وحس
ن مذموم األوصاف، التعامل مع التوترات، والنأي بنفسه ع

مثل االستعداد املهين، والتفوق األدائي، واخلربة  املهنيةو 
 (2007التكنولوجية، واحلرص على النمو املهين )األنصاري، 

( إىل أن مستوى 2007دراسة األنصاري )وقد خلصت .
ليم فوق املكانة االجتماعية للمعلم الكوييت ومهنة التع

اجتماعية أفضل ملهنة  رن مكانةالوسط، وأن املعلمات يتصد
 التعليم يف الكويت مقارنة باملعلمني.
فرق ( إىل وجود 2006وتوصلت دراسة بن صايف )

 وما جيب أن يكون املعيش،شاسع بني حال املعلم يف الواقع 
صورة املعلم يف ثقافة اجملتمع اجلزائري ال ي إن عليه، أ

مبدلول تتماشى مع املواصفات املثالية، وأن اجملتمع غري واع 
 . ا على اجملتمع اجلزائريمما يشكل خطر   ؛الوظيفة الشريفة

وكشفت نتائج املقابالت اليت أجراها جوردون 
(Gordon, 2005 مع جمموعة من املعلمني وأولياء األمور )

أن التحوالت االجتماعية والثقافية يف اجملتمع الياباين يف 
التدريس، يف تقدير مهنة  السنوات األخرية، أدت إىل تدن  

واخنفاض يف صورة املعلم واحرتامه، وقد أصبحت هذه 
ا للنقاش، ومصدر ا ملخاوف مقلقة بني أفراد القضية مثار  

 اجملتمع الياباين.
كبرية ( يف سوريا أن نسبة  1989وكشفت دراسة رسالن )

من املعلمني واملعلمات وأفراد اجملتمع ترى أن مكانة املعلم 
الباحثة ذلك  زتع؛ و ل من اليوماالجتماعية يف املاضي أفض

يف املاضي  استقرار السياسي الذي عاشته سوريإىل عدم اال
خلروجها من االحتالل الفرنسي فالتعليم غري جماين ويقتصر 

على الصفوة؛ واملعلمون من أبناء هذه الصفوة اليت هتتم 
وهي معروفة مبكانتها االجتماعية واملادية؛ وكان  ،بثقافتها

تعددت فاملعلم هو املصدر الوحيد للمعرفة، أما يف احلاضر 
الوضع  تغري، و للجميع اوأصبح التعليم إلزامي   ،مصادر املعرفة

وبينت  .دخل العامل واحلريفاملادي للمعلم، فأصبح أقل من 
بالرضى إذا تشعر  بةنسبة كبرية من الطلنتائج الدراسة أن 

، وتزداد هذه النسبة لدى القاطنني جهت إىل معاهد التعليموُ 
ويتفق اآلباء مع أبنائهم يف التوجه حنو مهنة ، العاصمة خارج

، ويرتفع هذا التوجه لدى اإلناث عنه لدى الذكور. التعليم
أما املعلمون، فتبني أن غالبية املعلمني ال يرغبون يف توجيه 

إىل  لبةوفيما يتعلق بنظرة الط ذه املهنة.أحد من أبنائهم إىل ه
املعلم، أظهرت النتائج أن نسبة عالية من الطلبة حُتب 

ا، وأن للمعلم دور ا حامس ا يف حتديد معلميها، وحترتمهم كثري  
مستقبلهم، ويرون أن املعلم خملص يف عمله، وأن وضعه 

 املادي ال يتفق مع طبيعة عمله وجهده.
مجلة من الدراسات اليت  (1997العاجز ) واستعرض

تناولت صورة املعلم يف الوطن العريب، وخلصت نتائجها يف 
اخنفاض املكانة االجتماعية للمعلم يف معظم الدول العربية 
عند مقارنة ذلك بغريها من املهن، وتأثر املكانة االجتماعية 

 بالدخل املادي للمعلم.
( أن صورة املعلم 2014) دخانوأظهرت نتائج دراسة 

لدى فئات اجملتمع اجلزائري سلبية؛ نتيجة جلملة من العوامل، 
منها هندام املعلم، ومساته الشخصية، وتكوينه، وسلوكه، 

ا على تكوين صورته يف ا كبري  وممارسته، وأن هلذه العوامل تأثري  
 اجملتمع.

( إىل أن األداء الوظيفي 2014وخلصت مرابط وبرحومة )
بقدراته املهنية، وخربته، ورضاه عن ا ا وسلب  للمعلم يتأثر إجياب  

مهنته، واملعاملة اليت يتلقاها من أفراد اجملتمع، ونظرة اجملتمع 
له وتشجيعه والثناء على جمهوداته، إضافة إىل صورته لدى 

 تالميذه من خالل التفاعل الصفي.
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وتؤثر نظرة الطالب إىل معلمه يف مستوى تفاعل الطالب 
ته يف األنشطة التدريسية، يف املوقف التعليمي، ومشارك

ومحاسه للتعلم، وحتصيله الدراسي، بل تؤثر يف انضباطه، 
تعليمات. وتساعد نظرة الطالب اإلجيابية ملعلمه والتزامه بال

يف حتسني العالقة بينهما، وتزيد من فرص اختاذ الطالب 
كالت اليت معلمه قدوة له، وتعزيز ثقته به، وجلوئه إليه يف املش

 يواجهها.
ا ا أو سلب  ويف املقابل، يتأثر األداء التدريسي للمعلم إجياب  

بنوع الصورة املتشكلة عنه لدى طلبته، فحينما تكون هذه 
الصورة إجيابية تزيد دافعيته للتدريس، وحبه ملهنته، وحبثه عن 
أنسب اسرتاتيجيات التدريس والتقومي، ويعمل على تطوير 

يشعر املعلم أن أدائه التدريسي، وقد ُيدث العكس حني 
صورته لدى طلبته متيل إىل السلبية، وعدم الرضا عن مستوى 

 أدائه التدريسي.
 ,Friedelالحظ فريدال وزمالؤه )ويف هذا الصدد، 

Marachi, & Midgley, 2002 أنه حني ينظر الطلبة إىل )
املعلم على أنه متحمس ملادته، ويُعني طلبته عندما ُيتاجونه، 

الذين يواجهون بعض الصعوبات، تزيد  ويتجنب إحراج طلبته
فرص طلبهم املساعدة منه، وتقل حماوالهتم لتعطيل الدرس، 

 أو لوم معلميهم يف اإلشكاالت اليت يواجهوهنا يف الدراسة.
 Adediwuraوكشفت نتائج دراسة أديديوورا وتايو )

and Tayo, 2007 عن وجود عالقة دالة بني تصورات )
التدريسية وحتصيلهم الدراسي، الطلبة ملهارات معلميهم 

ووجود ارتباط عال بني ما يعرفه املعلمون وما يدرسونه، ذلك 
أن التصورات اإلجيابية للمهارات التدريسية لدى املعلمني 
عادة ما تؤدي إىل حتسني سلوكيات املتعلمني، ومن َثم 
 حتصيلهم الدراسي. وأكدت نتائج دراسة باالنياندي

(Palaniandy, 2009 أن )خلصائص  طلبةتصورات ال
معلميهم تؤثر يف جوانب انضباط الطلبة، من مثل معدالت 

التأخر املتعمد عن و تكرار الغياب، و مراجعة الطلبة للمعلم، 

املدرسة، والتخريب، والكتابة على اجلدران، ومشاجرة الطلبة 
 ملعلميهم.

تناول الباحثون قضية تأثري مظهر املعلم ومالبسه يف و 
لدى طلبته، بالنظر إىل العالقة بني املظهر تكوين صورته 

، ورد يف: 2006والتقدير االجتماعي للفرد، ويؤكد عربيات )
النظافة  احلرص على املعلم على( أنه جيب 2014، دخان

 ،لتالميذه ا يف ذلكوالنظام وحسن اهلندام، باعتباره منوذج  
 هدف ا للسخرية وعدم االحرتام. جيعله قد ملالبسه وإمهاله
 Mosca andأظهرت نتائج دراسة موسكا وبوزّا )و 

Buzza, 2013 أن املظهر املناسب للمعلم ُيساعد يف )
تكوين صورة إجيابية له، ومينحه قدر ا من االحرتام واملصداقية 
لدى الطلبة وأولياء أمورهم، ويؤكد الباحثان أن احرتام 
الطالب للمعلم يف الصف الدراسي يبدأ مبظهره، وأن على 

ا للطلبة يف ذلك، ا إجيابي  لم أن جيتهد يف أن يكون منوذج  املع
وأنه بذلك يظهر مبظهر الشخص املسؤول يف موقع عمله، 

 املقدر ملهنته.
( إىل Sampson, 2016هدفت دراسة سامبسون )و 

الكشف عن آراء املعلمني أنفسهم يف تأثري املظهر الرمسي 
هر الرمسي للمعلم يف سلوك الطلبة وتعلمهم، وتبني أن املظ

للمعلم يؤثر إجياب ا يف تعلم الطلبة وسلوكهم، وأن الطلبة 
 ا هلم.مييلون حنو اختاذ املعلم الذي يهتم مبظهره أمنوذج  

جتاه ة وجود نظرة إجيابية لدى الطلبة أمهي يتضح من ذلك
حىت يكون هلذا املعلم تأثري على هؤالء الطلبة من  ؛معلميهم

 املدرسة واجملتمع. يفوسلوكهم  ،حيث حتصيلهم الدراسي

 مشكلة الدراسة

تناولت مجلة من الدراسات صورة املعلم لدى طلبته، 
إجياد بيئة وذلك ملا لنظرة الطلبة ملعلمهم من دور كبري يف 

إجيابية للتعليم والتعلم، تتحسن فيه العالقة بني طريف العملية 
ألهداف التعليمية األساسيني املعلم والطالب، وتتحقق فيها ا

وقد تبني من مقدمة الدراسة خلو األدب الرتبوي  املنشودة.
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من دراسات علمية تناولت صورة املعلم لدى الطلبة من 
ا، واملعلم العماين املهنية عموم  الشخصية وكفاياته حيث مساته 

هبدف ومن هذا املنطلق جاءت هذه الدراسة  خصوص ا.
خالل  الكشف عن صورة املعلم العماين لدى طلبته من

 سئلة الثالثة اآلتية:اإلجابة عن األ
ما السمات الشخصية اليت ميتلكها املعلم العماين من   .1

 وجهة نظر الطلبة؟

اليت ميتلكها املعلم العماين من  الكفايات املهنيةما   .2
 وجهة نظر الطلبة؟

اليت  املهنيةالكفايات و  السمات الشخصيةهل ختتلف   .3
نوع ميتلكها املعلم العماين من وجهة نظر الطلبة باختالف 

 ؟الطالب

 أهداف الدراسة

 ية:الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلت تسعى هذه
صورة املعلم العماين لدى طلبته من حيث  التعرف إىل .1

 املهنية.كفاياته و  مساته الشخصية

لدى الطلبة من  صورة املعلم العماين التحقق من تأثر .2
باختالف نوع  املهنيةكفاياته حيث مساته الشخصية و 

 .الطلبة

 أهمية الدراسة

 أن تُفيد الدراسة يف اجلوانب اآلتية: يُتوقع
املسؤولني يف وزارة الرتبية والتعليم إىل صورة  لفت نظر .1

تعزيز هذه ختاذ اإلجراءات الكفيلة باملعلم لدى الطلبة؛ ال
يتناسب واملكانة الرتبوية واالجتماعية الصورة وهتذيبها مبا 

 للمعلم.
وال سيما وسائل اإلعالم  ،تزويد مؤسسات اجملتمع .2

بالصورة الواقعية للمعلم العماين لدى طلبته، للعمل على 
الصورة اإلجيابية للمعلم، مبا يساعد على حتقيق غايات  تعزيز

 العملية الرتبوية.

علم بالسمات تزويد القائمني على التنمية املهنية للم .3
الشخصية والكفايات املهنية اليت حتتاج إىل مزيد من الرتكيز 
يف برامج اإلمناء املهين للمعلمني، من أجل تعزيز صورة املعلم 

 لدى الطلبة.

 حدود الدراسة

متثلت احلدود املوضوعية هلذه الدراسة يف الكشف عن 
من وجهة نظر الطلبة  مسات املعلم الشخصية وكفاياته املهنية

حدودها املكانية على عينة من  يف حني اقتصرت، العمانيني
حمافظات تعليمية هي مسقط  بعسطلبة املدارس العمانية يف 

وجنوب والشرقية جنوب وظفار والداخلية ومشال الباطنة 
تطبيقها يف احلدود الزمانية  ت، فيما متثلومشال الشرقيةالباطنة 

 .2015 /2014خالل الفصل الدراسي 

 التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة

 :االنطباع والنظرة الشخصية اليت يكّوهنا  صورة المعلم
ا مبا مر به من خربات وجتارب الطالب عن املعلم، متأثر  

 شخصية.
 :الصفات واخلصائص  السمات الشخصية للمعلم

 تصرفاتهالذاتية واالجتماعية اليت يتصف هبا املعلم، وتظهر يف 
 يف البيئة التعليمية. مع اآلخرين وتعامله

 مجلة ما ميتلكه املعلم من  للمعلم: الكفايات المهنية
 يف وتظهرمعارف ومهارات وتوجهات تتعلق مبهنة التدريس، 

 التدريسية. اتهيسلوكو  ممارسات املعلم

 منهج الدراسة وإجراءاتها 

 ،فيما يأيت وصف للمنهج املستخدم يف الدراسة
 واإلجراءات املتبعة جلمع البيانات والوصول إىل النتائج.
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 منهج الدراسة
طبيعة ملناسبته لاملنهج الوصفي  يف الدراسةخدم استُ 

وحتليلها  البياناتتعتمد على مجع  فهي ؛الدراسة وأهدافها
 لحصول على النتائج واالستنتاجات.وتفسريها ل

 وعينتها الدراسة مجتمع
من طلبة الصف الثاين عشر تكون جمتمع الدراسة 

/ 2014املسجلني يف املدارس احلكومية يف العام الدراسي 
ا،  وجنوب  يف حمافظات مسقط، والباطنة مشاال   2015

ا، وظفار، وقد بلغ عددهم  وجنوب  والداخلية، والشرقية مشاال  
وزعت أداة الدراسة على طالب وطالبة، و  (33700حوايل )

عدد  بلغو  .السلطنة حمافظاتيف خمتلف هم عدد كبري من
من  (%3.1، مبا نسبته )وطالبة ا( طالب  1054) املستجيبني

 .طالبات( 610و) ا( طالب  444) ؛ منهمجمتمع الدراسة
  الدراسة اتأدا

الباحثون أداتني  استخدملتحقيق أهداف هذه الدراسة 
 من أدوات مجع البيانات، مها االستبانة جلمع البيانات

 عن الكمية، واملقابلة للوصول إىل شروحات أكثر تفصيال  
 تفصيل ألدايت وفيما يأيت .صورة املعلم العماين لدى الطلبة

 الدراسة.
 صورة المعلم لدى الطلبة استبانة -أوًل 

خدمت يف الدراسة احلالية استبانة مغلقة هدفت إىل استُ 
 :صورة املعلم العماين لدى طلبته يف جانبني األول تعرف

، وتكون من مثاين "السمات الشخصية للمعلم العماين"
)التدريسية( لدى  الكفايات املهنية" :، واآلخرعبارةعشرة 

، وقد اشُتقت عبارة، وتكون من اثنيت عشرة "املعلم العماين
االستبانة من األدب الرتبوي والدراسات السابقة اليت  عبارات

والستخالص وجهة نظر  تناولت صورة املعلم لدى الطلبة.
 عباراتالطلبة طُلب إليهم حتديد درجة موافقتهم على 

االستبانة باستخدام مقياس التدرج اخلماسي حسب نظام 
–أعارض  -غري متأكد -وافقأ -وافق بشدةليكرت: أ

 .أعارض بشدة

رضت على عدد من للتأكد من صدق االستبانة عُ و 
يف جامعة املناهج و  اإلدارة الرتبوية وعلم النفس صني يفتاملخ

دلت يف ضوء  عُ ، َثُ السلطان قابوس ووزارة التعليم العايل
ا إمجاعهم على صيغتها النهائية حمك   ُعد  آرائهم ومقرتحاهتم، و 

أما الثبات فقد جرى التأكد منه حبساب  لصدقها الظاهري.
 معامل االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا

(Cronbach-Alphaوقد بلغ معامل االتساق الداخلي ،) 
( وحملور 0.94للمعلم العماين" ) السمات الشخصيةحملور "

(، يف حني بلغ 0.92للمعلم العماين" ) الكفايات املهنية"
على  وتدل هذه املعدالت(، 0.96) كلها  ةلالستبان املعامل

 اتصاف االستبانة بنسبة عالية من االتساق الداخلي.
 الجماعية )مجموعات التركيز( المقابلة -ثانيا

اجلماعية أو ما يعرف مبجموعات استخدمت املقابلة 
إذ تتيح يف هذه الدراسة لتأكيد نتائج االستبانة، الرتكيز 

يف احلديث عن موضوع  للمستجيبني االستفاضة املقابالت
فرة يف اا للمحدودية املتو خالف   ،أكثر حرية الدراسة بوجه  

. وقد وجه الباحثون يف هذه الدراسة جمموعة من االستبانة
األسئلة املفتوحة عن صورة املعلم العماين، إىل عينات مركزة 

 ا وطالبة؛ منهمطالب   (50)من الطلبة بلغ عددهم حوايل 
طالبة من خمتلف احملافظات التعليمية  (20)ا طالب   (30)

املشمولة بالدراسة، ُقسم الطلبة إىل جمموعات تركيز، 
طلبة يف كل مرة. ومشلت  (5)تكونت كل جمموعة من 

 اجلوانب اآلتية: األسئلة
 ا يف املستقبل وملاذا؟أن تكون معلم   يف هل ترغب .1
وافد؟ هل ترغب أن تدرس مع معلم عماين أم معلم  .2

 وملاذا؟
، ما أهم الصفات اليت امن وجهة نظرك: لو كنت معلم   .3

 جيب أن تتصف هبا ؟
كيف ترى املعلم العماين؟ من خالل الواقع الذي تراه  .4

 ما هي أهم صفات املعلم العماين احلايل؟  ؟يف املدارس
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متمكن من هو ما رأيك يف تدريس املعلم العماين؟ هل  .5
 ملهنة التدريس؟ وملاذا؟ املادة التعليمية؟ هل هو كفء 

ما أكثر األشياء اليت تعجبك يف تدريس املعلم  .6
 عط أمثلة؟ أالعماين؟ 

ما أكثر األساليب التدريسية اليت يستخدمها املعلم يف  .7
 ؟ةالتدريس معك وترى أهنا ناجح

عط أمثلة أ كيف ترى تعامل املعلم العماين مع طالبه؟ .8
 على ذلك؟

ىل فهم الطالب رب إبعض يرى أن املعلم العماين أقال .9
 علم الوافد؟ هل توافق هذا الرأي؟والتعامل معهم من امل

لب منك حتديد أكثر األشياء اليت حتبها يف لو طُ  .10
 ؟فماذا تقول ،املعلم العماين

 ما هي أكثر األشياء اليت تكرهها يف املعلم العماين؟ .11
 ىل املعلم العماين؟إكيف ترى نظرة اجملتمع  .12

 المعالجة اإلحصائية

 ،املتوسطات احلسابيةعوجلت البيانات باستخدام 
 .واختبار "ت" للعينتني املستقلتني ،واالحنرافات املعيارية

ُقسمت املتوسطات  تفسري نتائج الدراسة، من أجلو 

لتحديد صورة املعلم  احلسابية إىل مخسة مستويات
 :على النحو اآليتالعماين لدى الطلبة، 

   1.49إىل  1 من :امنخفضة جد. 
 :2.49إىل  1.50 من منخفضة. 
 :3.49إىل  2.50 من معتدلة. 
 :4.49إىل  3.50 من  عالية. 
   5إىل  4.50 من  ا:عالية جد. 

 وتفسيرها نتائج الدراسة

فيما يأيت عرض لنتائج الدراسة مرتبة وفق األسئلة، 
 مشفوعة باملناقشة والتفسري.

السمات الشخصية التي يمتلكها المعلم العماني  -أوًل 
 وجهة نظر الطلبة من

 السمات ما"لإلجابة عن السؤال األول الذي نصه: 
 نظر وجهة من العماين املعلم ميتلكها اليت الشخصية

املتوسطات احلسابية واالحنرافات  ُحسبت ؟"الطلبة
كما هو موضوح   ،املعيارية لكل حمور من احملاور املقرتحة

 .اآليت (1) يف اجلدول

 1 جدولال
 من وجهة نظر الطلبة  للسمات الشخصية للمعلم العمانيالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية 

 الدرجة النحراف المعياري المتوسط اراتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب م
 عالية 1.19 3.87 أنيق يف ملبسه. 1
 عالية 1.12 3.85 خملص يف عمله. 2
 عالية 1.26 3.85 .ددةجمثقف ومطلع على املعارف املت 3
 عالية 1.06 3.79 حمب ملهنته. 4
 عالية 1.13 3.74 ذو شخصية قوية. 5
 عالية 1.13 3.69 إنسان كادح يف عمله. 6
 عالية 1.13 3.67 مرّب وصاحب رسالة. 7
 عالية 1.17 3.67 .طالبه ومدرستهنشط يف خدمة  8
 عالية 1.13 3.67 ُيرتم طالبه ويقدر ميوهلم ورغباهتم. 9

 عالية 1.21 3.64 حريص على تكوين العالقات اإلجيابية مع طلبته.  10
 عالية 1.18 3.63 نشط يف خدمة جمتمعه. 11
 عالية 1.26 3.55 متعاون يف تقدمي احللول للمشكالت اليت تواجه طلبته. 12
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 الدرجة النحراف المعياري المتوسط اراتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب م
 عالية 1.2 3.52 منوذج صاحل يقتدي به الطلبة. 13
 عالية 1.11 3.51 ملتزم حبضور حصصه يف وقتها. 14
 معتدلة 1.24 3.46 طلبته. يفيغرس القيم اإلجيابية  15
 معتدلة 1.3 3.44 صبور يف تعامله مع طلبته. 16
 معتدلة 1.34 3.41 يتعامل بعدالة مع الطلبة. 17
 معتدلة 1.22 3.41 ويعفو عند املقدرة.حليم  18

 عالية 0.83 3.63 العبارات مجتمعة
أن الطلبة يرون أن املعلم ميتلك  (1) يتضح من اجلدول

السمات الشخصية للمعلم بدرجة عالية عموم ا؛ إذ بلغ 
، وميكن (3.36متوسط استجابتهم على الصفات جمتمعة )

بناء على هذا املتوسط أن نظرة الطلبة عموم ا إىل املعلم القول 
من حيث اتصافه بالسمات الشخصية املتعلم مبهنة التدريس 

 ا.تنحو منحى إجيابي  
وقد تراوحت استجابات الطلبة على السمات املتضمنة 
يف هذا احملور بني العالية واملعتدلة، وكان أعالها أنه "أنيق يف 

اهتمام املعلم العماين هبندامه، مالبسه"؛ مما يدل على 
وحرصه على الظهور مبظهر حسن أمام طالبه؛ ولعل السبب 

ا يف ا إجيابي  إدراكهم أن ملظهر املعلم أثر   يف ذلك يعود إىل
تكوين صورة إجيابية له، واكتسابه التقدير واالحرتام من 

نتائج دراسة موسكا  هكشفت  وهذا ماالطلبة وأولياء أمورهم 
 اإن للمظهر أثر   ، بل(Mosca and Buzza, 2013)وبوزّا 

يف تعلم الطلبة وسلوكهم وفق ما بينته نتائج دراسة سامبسون 
(Sampson, 2016). 

عالقة املعلم بعمله، يتبني نظرة الطلبة إىل وفيما يتعلق ب
الطلبة يرون أن "املعلم خملص يف عمله"، و"حمب ملهنته"، أن 

طالبه ومدرسته"، و"كادح يف عمله"، و"نشط يف خدمة 
و"ملتزم حبضور احلصص يف وقتها"؛ إذ هذه العبارات على 

(. وينطبق 3.51( و)3.85متوسطات عالية تراوحت بني )
األمر كذلك على النظرة إىل السمات العامة للمعلم؛ فالطلبة  
كذلك يرون أن املعلم "مثقف ومطلع على املعارف 

 رسالة"املتجددة"، و"ذو شخصية قوية"، و"مرب وصاحب 
ا إذ حصلت هذه العبارات أيض   "ومنوذج صاحل يقتدى به".

(. 3.67و) (3.85على متوسطات عالية تراوحت بني )
وتشري هذه املتوسطات إىل أن الطلبة عموم ا يقدرون مهنة 

ويُدركون األدوار  ،التعليم، وُيرتمون الرسالة اليت يؤديها املعلم
أكدت هذه النتيجة ما أدىل به الطلبة يف  وقداليت يقوم هبا، 

 إذ أكد معظم الطلبة أن املعلم العماين، اجلماعية املقابالت
لتجديد  السعيو" يتميز ب"اإلخالص يف العمل"،

 "."معروف بأخالقه الفاضلةأنه و  املعلومات"
 ؛بالطلبةأخالقيات املعلم وعالقته أما السمات املتعلقة ب

فقد حصلت ثالث منها على متوسطات عالية تراوحت بني 
(، هي "ُيرتم طالبه ويقدر ميوهلم ورغباهتم" 3.55( و)3.67)

و"حريص على تكوين العالقات اإلجيابية مع طلبته" 
و"متعاون يف تقدمي احللول واملشكالت اليت تواجه الطلبة"، 
يف حني حصلت الثالث الباقية على متوسطات معتدلة مل 

(، وهي أقل املتوسطات يف هذا احملور، وتتعلق 3.44عد )تت
وقد  العبارات الثالث بصرب املعلم، وعدالته، وحلمه وعفوه.

مع نتائج االستبانة اجلماعية تفقت نتيجة مقابالت الطلبة ا
عند حديثهم عن أخالقيات  إذ ذكر الطلبةيف هذا اجملال، 

 الطلبةساعدة أنه يتميز مب ،املعلم العماين وعالقته بطلبته
تعامله  األخ يفة "وهو مبنزل و"االحرتام املتبادل مع الطالب"،

بعض األخطاء اليت يسببها الطلبة  وأنه " يتالىف ،"الطلبةمع 
 ". ا منه وحتمال  صرب  

ومُيكن تفسري ذلك بأن العبارات الثالث األوىل اليت 
تتعلق باحرتام الطلبة وبناء العالقات اإلجيابية معهم 
ومساعدهتم يف حل مشكالهتم، هي عبارات عامة، تتصل 
بسلوكات املعلم وتصرفاته مع الطلبة يف البيئة املدرسية مع 
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ه وزميلي وقد بينت نتائج دراسة أمبوسعيدي مجيع الطلبة،
(Ambusaidi, Alhashmi, & Al-Rawahi, 2013)  أن

املعلمني العمانيني يتصفون بالقدرة على بناء عالقات إجيابية 
، وهذه اخلصيصة جوهرية يف إجياد بيئة مع طلبتهم وحمفزة
 وتشجيع الطلبة على التعلم. مرُية،صفية 

فهي تتعلق مبمارسات  ،أما العبارات الثالث األخرى
، ورمبا باشرة مع الطلبة يف أثناء التدريساملعلم وسلوكاته امل

ني من ال ميتلك هذه يرى كثري من الطلبة أن من املعلم
الصفات، وقد يعود ذلك إىل اجتاه استجابات كثري من 

حنو ما ينبغي أن يكون عليه املعلم ال إىل الصورة  الطلبة
 الواقعية للمعلم.

ُيالحظ أن (، 1وبإعادة النظر يف املتوسطات يف اجلدول )
العبارة "مرب وصاحب رسالة" حصلت على متوسط عال 

( يف حني حصلت العبارة "يغرس القيم اإلجيابية يف 3.67)
(، ومها عبارتان قريبتان، 3.46طلبته" على متوسط معتدل )

وقد يُعزى ذلك إىل أن استجابات كثري من الطلبة بُنيت على 
والصفات الالزمة  اعتبار أن هذه العبارة تتعلق مبهنة التدريس

االستجابات على العبارة  اجتهتعام، يف حني  وجه  للمعلم ب
حنو املمارسات الفعلية للمعلم يف الصف والبيئة األخرى 
 املدرسية.

( أهنا 1أما االحنرافات املعيارية فيتبني من اجلدول )
(، وُيالحظ أهنا قيم مرتفعة؛ 1.34( و)1.06تراوحت بني )

ين يف استجابات الطلبة واختالف يف مما يدل على وجود تبا
تقديرهم لصورة املعلم من حيث مساته الشخصية؛ وقد تُعزز 
هذه املالحظة االستنتاج السابق بشأن اجتاه استجابات بعض 

ثلى للمعلم
ُ
واجتاه استجابات آخرين  ،الطلبة حنو الصورة امل
 إىل الصورة الواقعية له.

التي يمتلكها المعلم العماني من  الكفايات المهنية -اثانيً 
 وجهة نظر الطلبة

الكفايات الذي نصه: "ما  ثاينلإلجابة عن السؤال ال
الطلبة؟"  نظر وجهة من العماين املعلم ميتلكها اليت املهنية

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل حمور  ُحسبت
 .اآليت (2ح يف اجلدول )كما هو موض  ،من احملاور املقرتحة

 2 جدولال
 من وجهة نظر الطلبة المهنية للمعلم العماني للكفاياتالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية  

 الدرجة النحراف المعياري المتوسط العبارات م
 عالية 1.16 3.85 متمكن من مادته الدراسية. 1
 عالية 1.28 3.57 ُيرص على فهم مجيع طلبته للدروس.  2
 عالية 1.2 3.5 يستثري دافعية طالبه للتعلم وبذل اجلهد.  3
 معتدلة 1.24 3.41 يستخدم أساليب تدريس متنوعة. 4
 معتدلة 1.23 3.41 يشجع على التعلم الذايت وأساليب التفكري املختلفة. 5
 معتدلة 1.4 3.4 التحصيلية املناسبة ملستوى طلبته. لديه القدرة على وضع االختبارات 6
 معتدلة 1.34 3.35 يهتم بإجنازات الطلبة وأنشطتهم داخل الصف وخارجه. 7
 معتدلة 1.22 3.29 يستخدم وسائل تعليمية متنوعة يف التدريس. 8
 معتدلة 1.29 3.29 يراعي الفروق الفردية بني طلبته. 9

 معتدلة 1.29 3.27 يف التدريس.يستخدم أساليب تشويقية  10
 معتدلة 1.25 3.06 يقدم التغذية الراجعة املناسبة لطلبته. 11
 معتدلة 1.32 2.98 يستطيع حتديد نقاط الضعف لدى طالبه ووضع اخلطط العالجية هلا. 12

 معتدلة 0.91 3.36 العبارات مجتمعة
املتعلقة  الكفايات املهنية( أن 2يظهر من اجلدول )

(، ويشري 3.36بالتدريس حصلت على متوسط عام معتدل )
هذا املتوسط إىل أن املعلم العماين من وجهة نظر الطلبة 

وقد يدل هذا بدرجة متوسطة،  الكفايات املهنيةميتلك 
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املتوسط على أن الطلبة ينظرون إىل حاجة املعلم العماين إىل 
ت املهنية اليت ينبغي أن تظهر يف أدائه تعزيز بعض املمارسا

 .الصفي فيما يتعلق بالتدريس والتقومي
وقد حازت العبارة "متمكن من مادته الدراسية" على 

(، وهي إحدى 3.85أعلى املتوسطات يف هذا احملور )
املهمة للمعلم، ويُبىن عليها كثري من جوانب  الكفايات املهنية

هذه النتيجة ما ذكرته  وأكدت جناحه يف العملية التعليمية،
للمعلم  الكفايات املهنيةمن أن أهم للطلبة عينة املقابالت 

وأنه "متمكن  ،العماين أنه "معلم رائع وكفء ملهنة التدريس"
على أهنا من من مادته العلمية"، وقد يُنظر إىل هذه السمات 

ا، ولعل هذا ما أهلها السمات املتعلقة بشخصية املعلم عموم  
وأكدها كثري من الطلبة يف ل على متوسط عال، للحصو 

شأهنا يف ذلك شأن السمات املقابالت الشخصية معهم 
الشخصية املذكورة يف احملور األول، بْيد أن متكن املعلم من 

الكه ملهارات تدريسها بشكل مادته ال يعين بالضرورة امت
أن الغالبية العظمى من الطلبة ترى  وعلى الرغم منفّعال، 

أن "بعض املعلمني بعض الطلبة يرى  ،متكن املعلم من مادته
خيتلف من لكن ذلك  ،ن من املادة العلميةو العمانيني متمكن
، ولكن م أكفاءيرى بعض الطلبة أهنو  ."مادة إىل أخرى

ينقصهم التحضري"، وأرجع أحد الطلبة ذلك إىل قلة اخلربة يف 
، واعتماد بعض املعلمني على الكتاب املدرسي ريسجمال التد

  لوحده يف تقدمي املادة العملية وتوضيحها.
وفيما يتصل بالسمات املتعلقة بالتدريس، يتضح أن 

(، مها 3.5و 3.57مستني منها حازتا على تقدير عال )
"ُيرص على فهم مجيع طلبته للدروس"، و"يستثري دافعية 

أما بقية السمات فقد حصلت طالبه للتعلم وبذل اجلهد"، 
(، 3.27( و)3.41على متوسطات معتدلة، تراوحت بني )

وتتعلق هذه السمات باستخدام أساليب متنوعة يف التدريس، 
والتشجيع على التعلم الذايت وأساليب التفكري، واالهتمام 
بإجنازات الطلبة، واستخدام وسائل تعليمية وأساليب تشويقية 

ا بعملية  مباشر  بارات تتصل اتصاال  متنوعة. ومجيع هذه الع

التفاعل الصفي الفعلي بني املعلم وطلبته، وقد تدل هذه 
النتيجة على أن املعلم العماين تنقصه إجادة بعض مهارات 

، أو مثة عوائق جتعل املدرس يُقلل من تنويع طرائق التدريس
التدريس والوسائل التعليمية وأساليب التشويق؛ منها قلة 

وعلى الرغم  ملادية، وكثرة األعباء اإلدارية والتدريسية.احلوافز ا
جاءت يف  ،أن نتائج االستبانة فيما يتعلق هبذه السمات من

أن املعلم العماين أوضحت نتائج املقابالت  املستوى املعتدل،
، يصال املعلومة"إ"يستخدم الوسائل يف مادته، وقادر على 

ومهتم  ،املخترب(" وع "مصادر التعلم )مثل: الفيديو،يُنوهو 
 ،الصف" التدريس خارجمثل  ،ق التدريسرائبتنويع "ط

 ،مهارة العصف الذهين" و"السبورة التفاعلية"خدام "واست
ا املواد احملتوية على مسائل مثل و"عمل املسابقات خصوص  

، والتنافس الشريف الكيمياء والفيزياء واألحياء والرياضيات
ألولئك الذين هذا حتفيز  ويف الطالبات،الطلبة وخاصة بني 

متثيل األدوار )املعلم "وكذلك توظيف ، "مل يشاركوا يف الصف
 ".الصغري(

استجابات الطلبة  تيتصل بالتقومي؛ فقد جاء اأما فيم
على العبارات املتعلقة به معتدلة أيض ا، إذ تراوحت بني 

(، وتضمنت قدرة املعلم على: "وضع 2.98( و)3.4)
االختبارات التحصيلية املناسبة ملستوى طلبته" و"تقدمي 
التغذية الراجعة املناسبة" و"حتديد نقاط القوة والضعف لدى 
طالبه ووضع اخلطط العالجية هلا"، وتشري هذه النتيجة إىل 
أن الطلبة يرون أن هذه السمات هي أقل السمات اليت 

 ما وهذا يعين أن املعلمني قليال  لم العماين، يتمتع هبا املع
ب التقومي اليت يستخدموهنا مع ييستفيدون من نتائج أسال

طلبتهم يف تقدمي التغذية الراجعة هلم، ومساعدهتم يف حتديد 
نقاط الضعف لديهم للتغلب عليها، ونقاط القوة لتعزيزها 

سة وتبدو هذه النتيجة قريبة مما توصلت إليه درا وتطويرها.
( اليت بينت Ambusaidi, et al, 2013) هوزميليأمبوسعيدي 

أن استخدام املعلمني نتائج التقومي يف بناء اخلطط والربامج 
املناسبة لتحسني تعلم الطلبة حازت على تقديرات ضعيفة 
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من وجهة املشرفني، مما يعين عدم رضا املشرفني عن أداء 
 & Muijs) وديفداملعلمني يف هذا اجلانب. ويؤكد ميوجيس 

David, 2001 أن التقومي أداة جوهرية تسمح للمعلم بتطوير )
التخطيط للتدريس؛ مبعرفة نقاط القوة والضعف عند املتعلمني 

 وحتسني عملية التدريس بناء عليها.
وبالنظر يف االحنرافات املعيارية الستجابات الطلبة بشأن 

( 1.16 )املعلم املهنية، يتبني أهنا تراوحت بني كفايات
(، وهي قيم مرتفعة كما اتضح يف نتيجة السؤال 1.4و)

األول، وتدل كذلك على تشتت استجابات الطلبة وتفاوهتا، 

عند معلميهم  الكفايات املهنيةواختالف نظرهتم إىل 
 العمانيني.

اختالف تقديرات الطلبة العمانيين لصورة المعلم  -اثالثً 
 .باختالف نوع الطالب

 ختتلف "هل الذي نصه: لثالسؤال الثالإلجابة عن 
 املعلم ميتلكها اليت املهنيةالكفايات و  الشخصية السمات
 الطالب؟"، طُّبق نوع باختالف الطلبة نظر وجهة من العماين

ني املتوسطات احلسابية، لداللة الفروق ب "ت"اختبار 
 ذلك. يوضح نتيجة( 3) واجلدول

 3جدول ال
 ا لمتغير النوعلدى الطلبة وفقً  للفروق بين المتوسطات الحسابية لصورة المعلم العماني "ت" نتائج اختبار 

 مستوى الدللة "ت"قيمة  النحراف المعياري المتوسط الحسابي النوع المحور م
 0.000 3.62 0.89 3.52 ذكر السمات الشخصية 1

 0.77 3.71 أنثى
 0,003 2.82 0.97 3.25 ذكر املهنيةالكفايات  2

 0.87 4.43 أنثى
 0.001 3.44 0.88 3.41 ذكر جمموع الفقرات 3

 0.78 3.6 أنثى

 .610، واإلناث 444عدد الذكور: 
بني  احصائي  إ ةق دالّ و وجود فر ( 3يتضح من اجلدول )

صورة  بشأنالذكور واإلناث  الطلبة متوسطات استجابات
وجمموع  وكفاياته املهنية الشخصيةاملعلم من حيث مساته 

لصاحل اإلناث، ويدل ذلك على أن نظرة الطالبات  الفقرات
ر إجيابية مقارنة بالطلبة الذكور، ولعل ذلك ملعلماهتن أكث

ملهنة التعليم،  يعود إىل ما يُعرف عن املعلمات من حب  
متنوعة يف تقدمي احملتوى التعليمي  لبذل جهود وحماولة  

قريب مما للطالبات، ونظرهتن اإلجيابية للمهنة عموم ا، وهذا 
 اليت خلصت إىل أن( 2007)دراسة األنصاري خلصت إليه 

 يف التعليم ملهنة أفضل اجتماعية مكانة رنيتصد املعلمات
 .باملعلمني مقارنة الكويت

 المقترحاتالتوصيات و 

يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ومناقشتها، 
 الدراسة ما يأيت: توصي

تعزيز الصورة اإلجيابية للمعلم العماين لدى طلبته عرب  .1
 وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي احلديثة.

تنظيم الربامج والدورات التدريبية للمعلم يف جوانب  .2
 العالقات اإلجيابية لدى الطلبة.أخالقيات مهنة التعليم وبناء 

توجيه برامج التنمية املهنية للمعلمني حنو تطوير عملية  .3
التقومي الدراسي، وكيفية االستفادة من نتائج التقومي يف 

 ا.ا وتقومي  ا وتنفيذ  حتسني عملية التدريس ختطيط  

الكشف عن أسباب تفاوت نظرة الطلبة العمانيني إىل  .4
 املهنية.الكفايات ة و الشخصي السماتمعلميهم يف 

 ما يأيت: الدراسة تقرتحو 
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 .طلبته: دراسة نوعيةصورة املعلم العماين لدى  .1

تأثري وسائل اإلعالم يف بناء صورة املعلم العماين لدى  .2
 .الطلبة

العوامل اليت تؤثر يف تكوين صورة املعلم العماين لدى  .3
 الطلبة.
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Abstract: The aim of this study was to reveal the image of the Omani teachers from their students’ perspective when 

asked to investigate their personal and professional attributes, and the effect of student's gender on their estimation of 

these attributes. The study used the descriptive method and was based on a questionnaire consisting of (30) items, 

divided into two domains, the first being the personal attributes and the other are professional competencies. Students 

were given an opportunities at the end of the questionnaire to express their views in the image of the teacher. In addition, 

a focus group interview was conducted with 50 students. The questionnaire was answered by 1054 students from seven 

governorates of the Sultanate of Oman. The study concluded that Omani teachers possess highly personal attributes and 

moderately professional competencies. The attribute "elegance in clothing" has the highest average in personality 

attributes, and "mastery of the subject" has the highest average in professional competencies. On the other hand, the 

lowest averages were "dreaming and pardon for forgiveness" in personal attributes, the ability to "identify the strengths 

and weaknesses of students, and to develop remedial plans" in professional competencies. The results showed 

statistically significant differences between the responses of male and female students in their estimation of the personal 

attributes and professional competencies of the Omani teacher in favor of female students. In light of these results, the 

study recommended organizing programs and training courses for teachers in the areas of building positive relationships 

with students, taking advantage of the results of the assessment in improving teaching, revealing the reasons for the 

different responses of students in their view of the teacher, and finally conducting various studies to clarify the image of 

the teacher. 
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