السمات المهنية والسمات الشخصية للمعلم المثالي
السمات المهنية:
 -1حب المهنة واإليمان بأنها رسالة عظيمة ،فالمعلم الذي يؤدي بِحُب يصل إلى قلوب
الطالب وعقولهم ،والمعلم الذي يؤدي الواجب بال حب ال يكاد يصل إلى آذانهم.
 -2الذكاء وسرعة البديهة في التعامل مع الطالب على تنوعهم من أهم سمات المعلم
الناجح ،حيث يستطيع التصرف في المشكالت ،ويحسن التعامل مع المواقف الحرجة
والصعبة.
 -3التمكن من المادة العلمية وطرائق تدريسها ،ومتابعة آخر ما توصل إليه العلم في مجال
تخصصه ،بحيث يتعمق في مادته ،ويُبهر جميع الطالب بمدى تمكنه.
 -4القدرة على إدارة الصف والتفاهم مع الطالب والمحافظة على النظام ،من خالل
الشخصية القوية الهادئة.
 -5القدرة على تخطيط الدروس وإعداد مستلزماتها ،فالطالب يشعر بأداء المعلم وتحضيره
وتخطيطه ،ويُدرك هل أعد الدرس جيدا ،أم أنه يرتجل.
 -6القدرة على جذب االنتباه والتشويق ،فأسوأُ ما يتعرض له المعلم من نقد أن يكون درسه
ممال للطالب ،مما يُحدث تشتتا النتباههم نحو الدرس.
- -7االهتمام بميول الطالب وحاجاتهم ،من خالل تخطيط األنشطة التي يحبونها ،وطرائق
التدريس التي تحقق تفاعال أكثر إيجابية.
 -8حاطته بجوانب الثقافة العامة وفروع العلم األخرى ،وإلمامه بقدر مناسب من ثقافة
المجتمع والتيارات الفكرية المحيطة ،واألنظمة السائدة ،وحينها يشعر الطالب بأنه أمام
جبل من العلم ،مما يزيد ثقة الطالب في معلمهم.
 -9التمكن من تصميم واستخدام الوسائط التعليمية ،وقبل ذلك االقتناع بدورها في نجاح
عملية التعليم.
-11

الكفاءة في تقويم الطالب ،والقدرة على صياغة االمتحانات واالختبارات بطرق

علمية ،وكذلك القدرة على النقد البناء ،ومن ثم ال بد أن يؤمن المعلم بأن الغرض
األساسي من التقويم هو التحسين ال الترهيب.
-11

القدرة على التعاون مع رؤساء العمل والزمالء في التخطيط والتدريس ،فأساس

النجاح هو العمل الجماعي.

-12

اتباع النظام العام للمؤسسة ،فالمعلم يشارك في تطويرها بغرض اإلصالح

والتنمية ،ال النقد الهدام.
-13

القدرة على التكيف مع الظروف الصعبة ،حتى إذا افتقد المعلم لألشياء الالزمة للتدريس-

كاألقالم ،الكتب ،السبورة ،الفصل المناسب ألعداد الطالب -يمكنه أن يؤدي دوره جيدا.

-14

القدرة على البحث وامتالك المعلم ألدوات التعلم الذاتي.

ألسمات الشخصية
هي النواحي التي تتعلق بشخصية المعلم وطبيعته التي تميزه عن غيره؛ وعلى الرغم من اختالف شخصيات
المعلمين فيما بينهم ،إال أنه ينبغي أن تكون هناك بعض القواسم المشتركة وهي:

-1

بمالبس وقورة تليق
حسن المظهر واألناقة بما يليق بمكانته ووقارهَ .ف َكم عاب الطالب على معلم ال يأتي
َ

بمكانته ،أو تناسب سنه ،وهي من األمور التي قد يغفلها المعلم وهي من األهمية بمكان.
-2

التفاؤل والثقة بالنفس وبث السعادة في نفوس الطالب ،من خالل االبتسام أثناء الدرس؛ مما يضفي إقباال

وسرورا نحو تعلم المادة.
-3

حسن التعامل مع الطالب بما يليق بثقافات الطالب من ناحية ،وبثقافة المجتمع من ناحية أخرى.

-4

موهوب في طرق تدريسه؛ فكل يوم لديه جديد يبهر به طالبه.

-5

اجتماعي يستطيع التفاعل مع طالبه حتى خارج الصف ،فالمعلم المنطوي ال يمكنه التفاعل بكفاءة داخل
الصف أو خارجه ،أما المعلم الودود المرن فيكون أكثر جاذبية للطالب طوال الوقت.

-6

نشيط يبعث في نفوس الطالب الحماس ،ويظهر ذلك في حماسه وحركته المستمرة داخل الصف.

-7

قادر على العمل فترات طويلة؛ فربما يتطلب العمل أوقاتا إضافية للتدريس ،أو التصحيح ،أو غيرها من
األعمال ،ومن ثم ال بد له من تأهيل نفسه على ذلك.

-8

الثقة بالنفس دون تكبر أو ضعف ،فالمدرس عزيز قوي ال يقبل إساءة الطالب أو غيرهم نحوه؛ كي يكون
قدوة حسنة لهم ،مع حنوه وتواضعه لهم.

-9

عتدال الرأي بدون إفراط أو تفريط؛ فال يتعصب لقضية ما أو رأي ما ،وإنما يتقبل كل اآلراء بصدر
رحب؛ مما يكسب طالبه االعتدال والوسطية.

-11

القدرة على تحمل المسؤولية؛ فربما توكل له مهام صعبة (كأن يساعد الطالب على إنهاء

محتوى معين في وقت قليل أو قبيل االمتحان)؛ فينفذ تلك المهمة على أكمل وجه.

-11

االلتزام في مواعيد العمل ،واحترام الوقت المحدد للدرس دون نقصان؛ فيكسب طالبه تلك الميزة

من خالل القدوة.

-12

إعطاء كل طالب حقه في االهتمام والرعاية ،وهي من أصعب األشياء نظرا للفروق الفردية بين

الطالب – خاصة مع األعداد الكبيرة -لكنها تحقق تأثيرً ا بالغا في حب الطالب ألستاذهم.

-13

قوة الشخصية ،والقدرة على ضبط الفصل ،والحزم وقت الحاجة؛ ممما يخلق له هيبة ووقارا.

-14

الديمقراطية في تعامله مع طالبه؛ من خالل مشاركتهم في إعداد الدروس ،ووسائلها وطرائقها

بل تقويمها.

-15

الطالقة اللفظية ،وقوة اإلقناع ،وحسن العرض والتعبير ،وال يتأتى ذلك إال بالتقويم الذاتي،

والتقويم المستمر من قبل رؤساء العمل والزمالء.
.

