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دادإـع

 معلم لغة عربية 
 رافإـش

 

 أستاذ أصول الرتبية ووكيل الكلية  ةـــــول الرتبيـــــدرس أصـــــم
 وعميد كلية الرتبية األسبق

تتسم   ،تتشعب أدوار المعلم  حيثمت تتوم وو دورل التدلثمي  قم  لدمر المعىقمد المأ أدوار أ مى  
ب اليي ة والموتم ؛ وبذلك ص ر علأ المعل  أن يكون عضمواا دائىته  لتتو وو أسوار الميرسد الأ قل

اًل أن غي ب المعل  عم  الييم ب لتلمك اادوار يعومأ وفمود قوموة ب د مد لمث  . قع ًلا ق   يمد موتمعه
 م  يتوق  م  المعل  اليي ب حه )اليور التوقعأ(، وم  يدوب حه المعلم  ح لععمر )الميور المواقعأ(. وَمم    م   

أ التعمىف علمأ أحعم د دور المعلم  قم   يممد موتمعمه الميلمأ، وأهم  العواممر المم  ىة هيف البيمت الم
قم  للمك الميور؛ وصموًلا المأ موموعمد ممم  التوصمي ح والمدتىبم ح التم  تعممو دور المعلم  قم   يمممد 

 موتمعه الميلأ. 

مي  وق ء وقي اعتمي الب بت علأ موهج التيلثر العلسعأ، وتوصر الأ عية لت ئج أهمه  أن 
 لمعل  ح ليي ب لهذا اليور اله ب مىهون لثال د أمور:ا

و استعيادل لليي ب لهذا اليور. -1  درفد التدييى التأ ييظأ له  دا ر الموتم ، وُتعمَ 

 تكويوه العلمأ والمهوأ، وظىوف العمر المييطد ح لمهود. -2

 الوض  اًلقتص د  المشب  لي ف ته ااس سيد.  -3
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عممم  أوممممد بييييمممد؛ ت ىممميه  المممىا  الودييمممد ل وضممم    اقممم  التىبيمممد والتعلمممي  قممم  مصمممىيكشممم  و 
التىبويد ق  مصى بث  توتهأ الأ لتيود ه مد م داه  " أن لظ ب التعلمي  قم  مصمى مم  وان دون مسمتو  

. وبتخلُّممم  الوظممم ب التىبمممو  وعدممممه ، تصمممب  ىعمممم ءة (1)تيدثمممم حموبممم ح الموتمممم  مممم  التىبيمممد والتعلمممي "
.المع ك   لمث  موض   تس ان ىم  يصثى مي  وق ئه  ح ليي ب حأدواره  المتعيدة والمتويدة موض  ش 

وقأ الوقم  المذ  تتصم عي  يمه وتثمىة التشمكيك قمأ ممي  وقم ء المعلممث  ح لييم ب حمأدواره ، 
 لى  اليراس ح التىبويد اليييثد ت ىي  ال د أمور: 

  وس  م  موىد لدر التىاث الثد قأ وإعياد أن وظيعد الميرسد اليييثد ص رح أ –األمر األول
 الوشء؛ ال ص رح مىىم قي دة افتم عيد قأ البثئد والموتم  الذ  يييط له .

  أن دور المعل  ص ر أوس  م  موىد لدر المعىقد وشىبه  وتدوي  تيصمثله ؛  –األمر الثانى
مم  لوظيعممد الميرسممد اليييثممد، وتعامميالا لكولهمم   ليممد بي ممد تتع عمم ر تعمم عالا مثمممىاا ممم  وللممك تيييدا

 البثئد الميليد.
  أن    م د آ  راا ايو ليد تعود علأ ىر َم  المعلمث  والميرسد والموتم  الميلمأ  –األمر الثالث

فمممى اء للمممك التع عمممر الوشمممط والمشممم رىد اسيو ليمممد؛ ال " يسمممه  للمممك التعممم ون قممم  تعميمممم ىعممم ءة 
 . (2)ويعمو البثئد الميرسيد "  التيريس لي  المعلمث ، ىم  يىق  مستو  تعل  الطالب

اًل أن غيممم ب المعلممم  عممم  الييممم ب لتلمممك اادوار يعومممأ وفمممود قوممموة ب د مممد لمممث  مممم  يتوقممم  مممم  
المعل  اليي ب حه )اليور التوقعأ(، وم  يدوب حه المعل  ح لععر )اليور الواقعأ(، ولعر للمك يعمود ح ليرفمد 

ية تيميط لميور المعلم  توذحمه المأ دائمىة ضميدد الأ عوامر وأوض   عيي –قأ تدييى الب بت  –ااولأ 
وتسمممه  قمممأ تممميلأ مسمممتو  أداء المعلممم  لمممه، وهمممأ عواممممر وأوضممم   افتم عيمممد )التدمممييى اًلفتمممم عأ(، 

 ومهويد )مستو  اسعياد للمهود والضغوط المييطد له (، واقتص ديد )الوض  اًلقتص د (.

 :تساؤالت اآلتيةالتتمثل مشكلة الدراسة فى 
 م  حبيعد دور المعل ؟ -1
 م  دور المعل  ق   يمد الموتم  الميلأ؟ -2
 م  العوامر الم  ىة ق  دور المعل  ق   يمد الموتم  الميلأ؟ -3
 م  المدتىب ح والتوصي ح الالومد لتعميم دور المعل  ق   يمد الموتم  الميلأ؟ -4
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 لمعل  و ص ئصه.التعىف علأ حبيعد دور ا -1
 التعىف علأ أحع د دور المعل  ق   يمد الموتم  الميلأ. -2
 تيييي العوامر الم  ىة ق  للك اليور. -3
الخلمموإ الممأ موموعممد ممم  التوصممي ح والمدتىبمم ح التمم  يمكمم  ممم   اللهمم  تعميممم دور  -4

 المعل  ق   يمد الموتم  الميلأ.

و له ، ق لمعل  مو ن اليراسد الي ليمد، ودراسمته مم  واويمد دورل ُتست مي أهميد اليراسد م  م -1
 اًلفتم عأ ُتعي دراسد ابي مشكالح التوميد التىبويد قأ مصى. 

مي لدطمد البميء ليىىمد  -2 تتصر هذل اليراسد لتطويى التعلي  م   الن ميور المعلم  المذ  ُيع 
 اصالح التعلي .

وظممى قممأ ى قممد أوضمم   المعلمم  ح عتبمم رل كممم  تمثممر هممذل اليراسممد دعمموة للموتممم  سعمم دة ال -3
 عصب العمليد التعليميد. 

دور المعلم  تستعثي اليراسد الي ليد م  موهج )التيلثر العلسعأ( قأ التعمىف علمأ حبيعمد 
 وألواعه و ص ئصه، وأه  العوامر والدو  الم  ىة  يه.

 

مكمم  تعىيعممه لممم " السمملوب المو سممب والمتوقمم  موممه دا ممر ميرسممته و  رفهمم ، حيكمم  ي: دور المعلمم 
  .(3)وظيعته ومك لته قأ الموتم  " 

" لو ء لىامج ولش ح ح تومويد لخيمد وتوميد الموتم   ُيعىف هذا المصطل  حأله: خدمة المجتمع
ىبويمد الميلأ وإبياث التغثثى المطلوب ليو ااقضمر قمأ الموم ًلح الثد  يمد والت

والتوسمممثم مممم  م سسممم ح الموتمممم  د  يمممواًلفتم عيمممد واًلقتصممم ديد والعمليمممد والبثئ
 .(4)"  ح ليولد دالمتمثل

 . سلبيا  وأ  ا ايو ليا العو صى الع علد والم  ىة تأ ثىا ااوض   و  يدصي له  الب بت العوامل المؤثرة:
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 (5):م(2012) ، إبراهي  سليمان شيخ العيد " دراسة " صالح أحمد الناقة -1
همميق  اليراسممد الممأ التعممىف علممأ دور المعلمم  العلسممطثوأ قممأ تعميممم اسصممالح والتطممويى 

 الموتمعأ.
واسممتخيب الب بثمم ن اًلسممتب لد ىممأداة ُحبدمم   اسممتخيم  اليراسممد الممموهج الوصممعأ التيلثلممأ،

 ( معل  ومعملد.200علأ )
 ا الدراسة: من أه  النتائج التى أظهرتهو 

 .أن هو ب دور ايو لأ للمعل  العلسطثوأ قأ تعميم اسصالبأ والتطويى الموتمعأ -1

كممم  قمميم  رايممد مدتىبممد لتوميممد دور المعلمم  قممأ التعميممم، وللممك قممأ الو لممب اا القممأ  -2
 والو لب الثد قأ والمهوأ، والو لب اسلس لأ واًلفتم عأ.

 (6)م(:  2015دراسة " عزة فريد محمود نصار " ) -2
 25هممممميق  اليراسمممممد المممممأ التعمممممىف علمممممأ أدوار المعلممممم  المسمممممتدبليد قمممممأ ضممممموء تيممممميي ح 

 ب. 2012يو يى 
وقممي رصمميح اليراسممد أسممب ب قيمم ب الثممورة وأ ىهمم  علممأ الموظومممد التعليميممد، وتتبعمم  أدوار 

 المعل  عبى العصور المختلعد، وأدوارل المتوقعد حعي الثورة. 
ج الوصممعأ وممموهج دراسممد الي لممد لتوصممي  أدوار اسممتخيم  اليراسممد المماوفممد لممث  الممموه

 المعل  المستدبليد التأ يتطل  الثه  المعملون وتالمثذ الميرسد الث لويد. 
 ومن أه  نتائج الدراسة: 

 ضىورة تععثر االشطد الصيفيد لتوميد الوعأ الدومأ، وتععثر اليور اًلفتم عأ للمعل . -1

 لمعل  ح لىابد الوعسيد تيقعه لليي ب لتلك اادوار.تيسث  الوض  اًلفتم عأ للمعل ، مم  يشعى ا -2

 مييوديد اليوراح التيريبيد للمعلمث  وعيب اقب له  علثه . -3
 (7)م(: 2010دراسة " دوجالس بورن "  ) -3

هممميق  اليراسمممد المممأ مع لوممممد دور المعلممممث  ىممموىالء للتغثثممممى اًلفتمممم عأ قمممأ الموتممممم  
 الع لمأ. 

المعلمممث  ىأشممخ إ مسممئولث  افتم عيامم  وفهمم ح  أشمم رح اليراسممد الممأ أهميممد الوظممى الممأ
ق علمد قمأ ابمياث التغثثممى قمأ الموتمم  التعليمممأ الخم إ وقمأ الموتممم  ااوسم ، وهم  ىمممواحوث  

 مسئولث  علثه  أن يعملوا م  أفر ارس ء دع ئ  موتم  أكثى عيالد.



2019  (2ج)أبريل   (118)العدد              جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 413 

 وانتهت الدراسة إلى نقاط هامة، منها: 
القمد لمث  مم  ييميث قمأ العصمر اليراسمأ، وقمأ ح لوسبد للمعلمث  يوب أن يكمون هوم ب ع -1

 الميرسد، وقأ الموتم  ااوس .  

الا ى ن م  يييث قأ العصون اليراسيد  وقأ الميرسمد وقمأ الموتمم  ااوسم  ُيوظ مى اليمه  -2
علأ أله فمء مم  عمليمد التغثثمى لكمر مم  المعلم  والممتعل ، قممن المتعل  العم لمأ يمكم  أن 

   العىد  وتغثثى الموتم  ىكر. يكون ع مالا بييييا  للتغثثى

ل  ُتع  اليراس ح السم حدد لتيلثمر حبيعمد دور المعلم  و ص ئصمه ودور المعلم  قم   يممد  -1
 الموتم  الميلأ مثلم  توقىح عليه وعوث  حه اليراسد الىاهود.

همممأ دور وبعضمممه  قمممي توممم وو بممميود  يممممد المعلممم  لموتمعمممه الميلمممأ المممأ آقممم   أربمممب و  -2
 المعل  قأ الموتم  الع لمأ. 

كممم  ألهمم  لمم  تدمم  علممأ تممأ ثى أوضمم   المعلمممث  اًلفتم عيممد والمهويممد واًلقتصمم ديد قمم   -3
 دوره  ق   يمد الموتم  ىم  تعتمب اليارسد الىاهود.

وقمممي أقممم دح اليراسمممد الي ليمممد مممم  تلمممك اليراسمممد التأكثمممي علمممأ أن دور المعلممم  يتوممم وو دورل  -4
 يرسد الأ قلب اليي ة والموتم .التدلثي  دا ر الم

 تيييي حبيعد دور المعل  وألواعه. -أوًلا 
 الوقوف علأ  ص ئص دور المعل . –  ليا 
 الوقوف علأ أه  العوامر اًلفتم عيد والمهويد واًلقتص ديد الم  ىة ق  دور المعل . -  لثا 
 لالومد لتعميم دور المعل  ق   يمد الموتم  الميلأ.تيييي أه  التوصي ح والمدتىب ح ا -راحعا 

 دور املعلم: طبيعته وأنواعه. -أوال
لممو ل حعممت التىبممويث  حأهميممد المميور التدلثممي  للمعلمم  ىو قممر للمعىقممد؛ قممىأ  أن " دور  

الميرس ىو قر معىقد، وش رح له ، ومدوب لتيصثله ، هو اليور ااس سأ والىاسم  المذ  يسمتدطب 
طد التعلي . وهذا اليور التدلثي  ل  يك  لييظأ حمثر هذا الىسوخ والثب ح واًللتش ر بوله ىر ألش

 .(8)لو ل  تك  له أهميد بثويد قأ مو ن التعلي "
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اًل أن هذل الىايد تغعمر العم ر  لمث  دور المعلم  قمأ عمليمد التىبيمد وبمث  دورل قمأ التعلمي   
والتميريب يدتصمى علمأ لدمر المعىقمد والدميراح  والتيريب؛ قملا ى ن دور المعل  قمأ عملثتمأ التعلمي 

العمليد قمن  دور المعل  قمأ عمليمد التىبيمد دور ب سم  ومتشمعب تختلم  بولمه اشراء ويشمتىب  يمه 
ممم  رثممىل ممم  ااشممخ إ والم سسمم ح، ولممذا لوممي " أن اًلتو همم ح اليييثممد ت ىممي علممأ أن للمعلمم  

ر المعلومممد وتلدثوهمم  للطممالب، وإ ضمم عه  أدواراا تىبويممد أشمممر وأوسمم  وأعمممم حكثثممى ممم  موممىد لدمم
. يض ف الأ م  سبم أن رواد التىبيد الودييد رابوا ييعون المأ " اعم دة الوظمى (9)لال تب ر قثه  " 

قمم  دور المعلمم  لاللتدمم ن حممه ممم  دورل التدلثممي  الممأ معلمم  لدممي  يممىتبط حمشممىو  وحوممأ وإلسممم لأ 
 .(10)للتغثثى ق  الموتم  " 

ْسمُتيَي   أدوار فييمية للمعلم ، ولم  يعمي مم  المبمىر أن يعممن المعلم  وبو ءا علأ م  سبم ا
لعسممه دا ممر أسمموار الميرسممد عمم  ابتي فمم ح موتمعممه؛ " قعممأ ضمموء مسممئولي ته وأدوارل الخ صممد، 
أصب  م  المتوق  أن يىتع  ع  متوسط أقىاد الموتم . موقعه الع ب قأ الموتم  يوب أن يكمون 

. ىممم  يتوقمم  مومم مم  وتعمم اًلا ا ًلبتي فمم ح موتمعممه، ...، يدممير حممم   يممه بم سا مم  فمميا ه أن يكممون بس سا
الكع يد ابتي ف ح الموتم  ومش كله المتغثىة ويلعب دوراا ديو مي   وإيو لي   " 
(11). 

والمعلممم  حطبيعمممد اعممميادل ووظيعتمممه مىشممم  أيضممم  لالضمممطال  لممميورل قمممأ  يممممد الموتمممم  
 لعد:الميلأ وإبياث التغثثى المطلوب قأ المو ًلح المخت

ا علمياممم  و د  ياممم  ومهوياممم   أمممما علمممى مسمممتو  ا عمممداد: مممي  قممممن المعلممم  ُيعتمممى إ أن يكمممون ُمع 
لإلسممه ب لمميورل قممأ  يمممد موتمعممه الميلممأ علممأ المسممتو  الوغىاقممأ الدممومأ وًلسمميم  حعممي التشمم ر 

 كلي ح التىبيد قأ مختل  ااق لي .
حمعممياد  –لممه الميرسممأ ممم   ممالن عم –: قمممن المعلمم  ي عوممأ وأممما علممى مسممتو  الوظي ممة

م لث  قمأ الموتممم  عم  حىيمم تطبميعه  افتم عيام ، وتوميمد وعممثه   الطمالب ىمأ يكولموا ممواحوث  قع 
حمشممكالح الموتممم ، وإكسمم له  اليممي  واًلتو همم ح اسيو ليممد ليممو البثئممد، وتوميممد وعممثه  سي سمميا ، 

 وإكس له  الديرة علأ الودي والتوييي.
حممأدوار المعلمم  يمكمم  للب بممت أن يخلممص الممأ عممية أدوار وممم  اسممتدىاء اادليمم ح المعويممد 

ااولممأ دا ممر : يدمموب لهمم  المعلمم  قممأ  يمممد موتمعممه، هممذل اادوار الممم  يدمموب لهمم  المعلمم  حطممىيدتث 
 الميرسد، والث ليد   رج الميرسد.



2019  (2ج)أبريل   (118)العدد              جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 415 

 دور المعلم الثقافى فى خدمة المجتمع داخل المدرسة. -1-1
ُد المعل  طالبه كى يكونوا مواط  نين فعالين عن طريق أدواره التالية: ُيع ِّ

دور المعلمم  ىمطبمم  افتممم عأ؛ وعمليممد التطبيمم  اًلفتممم عأ هممأ العمليممد التممأ تهمميف  -1-1-1
المممأ تيويمممر اسلسممم ن مممم  ىممم ئ  لثولممموفأ المممأ ىممم ئ  افتمممم عأ وللمممك لهممميف " تشمممكثر 

ي ممه لهمذا . وعلأ المعل  قمأ ق(12)وإعياد العىد لليي ة لإلسه ب قأ لو ء وتديب موتمعه " 
اليور أن ييرب أله ىم  يسعأ الأ اكس ب التالمثذ اليي  واًلتو هم ح والثد قمد المشمتىىد 
التأ تمكوه  م  المايشد قأ الموتم  ح لسو ب، عليه قأ الموعس الوقم  اكسم له  الدميرة 

 علأ أن يكولوا أعض ء ل قيي  مويدي . 

"  تممم  ومشممكالته، قعلممأ المعلمم دور المعلمم  قممأ توميممد وعممأ الطممالب حمتطلبمم ح المو -1-1-2
تعىي  الطالب حأه  المشكالح اًلفتم عيد وبأحع ده  اليييييد وأسب له  واش  ر السثئد 
التممأ تعممود علممأ الموتممم  وعلممأ ااقممىاد ممم  عمميب بممر هممذل المشممكالح ويممت  للممك أ ومم ء 

 .)13)اليراسيد "  تيريس المدىراح
 يتمثر قأ: دور المعل  قأ توميد الوعأ السي سأ؛ و  -1-1-3

اكس ب الطمالب الدميرة علمأ " لدمي الموتمم  الميلمأ والدمومأ والعم لمأ، وتوميمد الموعأ ح لتيميي ح 
. اامممممى الممممذ  ي ىممممي علممممأ دور المعلمممممث  ىمعكممممىي  مدمممم ومث ، وعمممميب (14)المسممممتدبليد " 

 ا تمان دوره  قأ الميارس الأ موىد قوثث .
مم  قممأ تعميممم المموعأ والعهمم  البثئممأ دور المعلمم  ىموفممه لثئممأ؛ قممم لمعل  " يلعممب دوراا ه -1-1-4  ما

 .(15)لث    حالحه " 

 .أدوار المعلم فى خدمة المجتمع خارج المدرسة -1-2
 :ود ط الىئيسد اشتيداليتبي  دور المعل  قأ  يمد الموتم    رج الميرسد قأ 

 توثيق صلة المدرسة بالمجتمع الخارجي. -1-2-1
  ى حياة الطالب االجتماعية.توظيف المعلومات والمهارات والخبرات ف -1-2-1-1

مممي لمممذلك " اًلتصممم ن المب شمممى ح لبثئمممد والتعمممىف علمممأ أوضممم عه  ودراسمممد مشمممكالته ،   وُيدص 
مم  وواقايامم  حمم لخىوج الممأ  ويمكمم  للممك عمم  حىيممم تومم ون حعممت موضمموع ح اليراسممد تومم وًلا ميسوسا

 لم ح ويبيثمون عم  البثئد، وعمر المي راح للموم ون والمىاقمم والم سسم ح بثمت يومم  التالمثمذ البي
 .(16)اليد ئم المتصلد حموضو  اليراسد، ويتيسسون بو  المشكلد وأحع ده  " 
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  بناء عالقات إيجابية بين المدرسة واألسرة. -1-2-1-2

يعممي " المعلمم  شممىيك الوالمميي  قممأ التىبيممد والتوشممئد والتدمموي  والتعلممي ؛ لممذلك قهممو بممىيص علممأ  
، ويتيدممم للممك " عمم  (17)د، وإلشمم ئه  الا لمم  يومميه  ق ئمممد " توحثممي أواصممى الثدممد لممث  البثمم  والميرسمم

حىيمممم تعمممىيعه  ح لمممميور التىبمممو  للميرسممممد وموممم ًلح الوشممم ط الميرسممممأ المختلعمممد التممممأ تدممميمه  دا ممممر 
بمميوده  وممم  يمكمم  أن ممم  تديمممه ممم   مميم ح للموتممم  الميلممأ. ولتو ثممم هممذل الصمملد تدمموب الميرسممد 

د تلك المىتبطمد حم لووابأ التىبويمد ومشمكالح الطلبمد. وتميعو أقمىاد ع دة حعدي الويواح التثييفيد، و  ص
الموتم  الميلأ واشح ء ليضور هذل الويواح. وقي تتطى  هذل الويواح لمو قشد الميور التىبمو  ل سمىة 
وم سسمم ح الموتممم  الميلممأ وأهميممد التوسممثم لثمموه  لتيدثممم أهممياف التىبيممد أو المشممكالح اًلفتم عيممد 

 .(18)عد قأ المىابر الوم ئيد المختلعد وأس لثب الوق يد والعالج " والوعسيد الش ئ
  تشكيل مجالس استشارية من أهل الخبرة فى المجتمع. -1-2-1-3

يمكمم  للمعلمم  أن يلعممب دوراا قممأ تو ثممم صمملد الميرسممد حمم لموتم  الخمم رفأ عمم  حىيممم "  
ورثىهمم ، لالسممتع لد حخبممىته  دعمموة أهممر الخبممىة قممأ المومم ًلح العلميممد واًلقتصمم ديد واًلفتم عيممد، 

وتو ربه . ق لطبثب والمهويس ورفر ااعم ن ورفر الشىحد ورثىه ، يسمتطيعون ا مىاء معلومم ح 
التالمثمممذ، وتوميمممد  بمممىاته  قمممأ ىثثمممى مممم  موضممموع ح اليراسمممد حطىيدمممد واقايمممد ملموسمممد وميببمممد 

 .(19)للتالمثذ " 
ء والمتخصصمث  قمأ الموتمم  وب لت لأ قمن " تكوي  مولس استش ر  م  عيد م  الخبمىا 

الميلأ قي يسم عي الميرسمد علمأ اًلسمتع دة مم   بمىاته  وتوظيعهم  اداء رسم لته  و يممد الموتمم  
 .(20)الميلأ والوهوض حمستو  الخيم ح  يه، وتيسث  المستو  المايشأ اقىادل " 

 توثيق التعاون بين المدرسة والمؤسسات االجتماعية المختل ة. -1-2-1-4
دمممون حمممأن عالقمممد الميرسمممد حم سسممم ح الموتمممم  السي سممميد واًلقتصممم ديد والثد  يمممد يمكممم  ال

والييويد عالقد عضويد قأ تع عر مستمى دائ . قدي تدوب الميرسد ليور المم  ى أو الع عمر، أو قمي 
تدمموب لمميور المتممأ ى أو المععممون حممه أو التمم ح ، ىممم  أن دورهمم  قممي يكممون مكمممالا أو مشمم رىا  لممبعت 

 م .م سس ح الموت
وممممم  هممممذل الم سسمممم ح " المكتبمممم ح الع مممممد التممممأ يمكمممم  أن تمممم د  دوراا قعمممم ًلا قممممأ تعلممممي  
التالمثممذ وتثيمميعه ، ويمكممم  للمعلمم  أن يمموظ  ويممم راح مثياليممد للمكتبمم ح الع ممممد بسممب تواقىهمم  قمممأ 
ممم  مممم  م سسمممم ح  الموتمممم  الميلمممأ، واالييمممد المختلعممممد: الىي ضممميد والثد  يمممد واًلفتم عيممممد، وأيضا
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ا ه ما  م  تىاث الموتم ، ويمك  للمعل   الموتم  الميلأ المت ب  والمع رض والتأ تتضم  فمءا
ن بعممالا دا ممر  أن يوحممي عالقتممه لممبعت الشممىى ح الميليممد، حيثممت يمكمم  لتلممك الشممىى ح أن تمممو 
الميرسمد، ومسمم حد ح ري ضمميد و د  يممد، وقممأ مد لممر للمك تسممتعثي تلممك الشممىى ح ممم  قممىإ اليع يممد 

 .(21)دائم  "  التأ تسعأ الثه 
 بحث مشكالت المجتمع وتعزيز إصالحه وتطويره. -1-2-2

يوبغمممأ أن يكمممون المعلممم  صممم بب رأ  وموقممم  مممم  قضممم ي  الموتمممم  ومشمممكالته حألواعهممم  
المختلعد، وللك اله أقير المش رىث  قأ بر المشكالح اًلفتم عيد مم   مالن حيو مه ودراسم ته. 

وة المتعلممد، ولكمون عملمه يتصمر لبوم ء البشمى وصمي رد كم  أن المعل   " لكوله أبي لمم لج الصمع
وعمثه  وتشمكثر سملوىه ، قم لمتوق  موممه أن يسمه  قمأ توميمد وتطممويى موتمعمه الميلمأ عم  حىيممم 
اسممتث رة ااقممىاد وإشمم عد اًلتو همم ح المالئمممد والتعمم ون الومم د قممأ حعممت االشممطد المشممتىىد لممث  

الن المش رىد قأ العع ليم ح اًلفتم عيمد المختلعمد ، وللك " م    (22)الميرسد والبثئد المييطد " 
 . (23)والمتووعد، وىذلك اًلستع دة م  وس ئر اًلتص ن قأ  يمد قض ي  الموتم  " 

هممذا المميور يبمميو أكثممى تطلبامم  قمم  " المومم حم المتخلعممد افتم عيامم  و د  يامم  والبثئمم ح الو ئيممد 
تعىد بثت تكون هذل البثئ ح قدثىة قأ والمو حم الىيفيد بثت تمثر الميرسد قثه  مصير اشع   م

؛ وب لتممممم لأ ق لبثئممممم ح العدثمممممىة علمممممأ وفمممممه (24)أشمممممك ن الخممممميم ح الثد  يمممممد واسعالميمممممد اا مممممى  " 
الخصوإ تيت ج الأ العمر اًلفتم عأ حصورة أكثى م  رثىه ، قتعظ  مسئوليد المعل  قأ هذل 

 ثد قأ.البثئ ح والتأ يوخعت قثه  المستو  اًلقتص د  واًلفتم عأ وال
 المعل  كعضو عامل فى نقابة المهن التعليمية والجمعيات العلمية.  -1-2-3

المعل  لوصعه عضواا قأ مهود " مط لب ح ليع ظ علثه  م   الن المشم رىد قمأ ىمر 
ممم  يىقمم  شممأله، وأن يممم رس بدوقممه ووافب تممه حكممر وسممطيد وبي ديممد، والعمممر علممأ اسممتمىاريد 

والمش رىد قأ الم تمىاح المتخصصد للتعىف الأ ىر مم  همو  التعل  والتيريب والومو المهوأ
 .(25)فييي قأ عمله " 

 ويمكن تلخيص دور المعل  كعضو فى نقابة المهن التعليمية فى النقاط التالية: 
عليمه أن يشمم رب حميو ليممد قممأ اًللتخ حمم ح السمموويد اعضمم ء الود حممد، ويختمم ر ااقضممر ممم   (أ

 المعلمث  قأ مولس ادارة لد لته . 

كممممم  عليممممه أن يشممممتىب قممممأ ألشممممطد الود حممممد، سممممواء ى لمممم  ألشممممطد  د  يممممد مثممممر: الومممميواح  (ب
والمممم تمىاح، أو ألشمممطد افتم عيمممد وتىويييمممد مثمممر: المممىبالح والمصممم ي ، أو اقتصممم ديد 

 مثر: اليصون علأ حعت السل  المعمىة، أو مسك  حشىوط ميسىة. 
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ح الود حمد للمعلممث  أو بلمون عليه أيض  أن يديب اقتىاب ته وتوصي ته حشمأن تيسمث   ميم  (ج
 مو سبد لبعت المشكالح التأ توافه الود حد. 

وإلا ى لمم  ظىوقممه تسممم  عليممه أن يىشمم  لعسممه ليكممون عضممواا قممأ لد حممد المهمم  التعليميممد  (د
 لييدم ااهياف الموشودة موه .

ممم ًلا قمممأ لد لتمممه؛ عليمممه أن   وعمممالوة علمممأ أن المعلممم  العصمممى  يوبغمممأ أن يكمممون عضمممواا قع 
قمممأ الومايممم ح العلميمممد التمممأ تتو سمممب مممم  تخصصمممه، وللمممك للمميمممي مممم  توميمممد ىع ي تمممه يشمممتىب 

 .(26)التخصصيد والثد  يد والمهويد والشخصيد " 

 م.ــــــخصائص دور املعل –ثانًيا 
م  استدىاء اادلي ح المعويد حأدوار المعل  يمك  للب بت أن يخلص الأ عمية  صم ئص 

 يتص  له  دور المعل .
 ألدوار وتعددها.تشعب ا -2-1

د مم   مالن اللموائ  والدموالث  " قملمه مم  الصمعب  علأ الىر  م  أن اليور الوظيعأ ُميمي 
، (27)، أو الخبىاح المطلوبد ادائه "تيييي ااعم ن التأ يدوب له  المعل ، أو الوق  الذ  تستغىقه

حيثمممت يوعمممر مممم   ولممذا يمممى  المممبعت أن " المميور المممذ  يدممموب حمممه المعلمم  حممم ل  الصمممعوبد والتعدثممي،
العسثى وض  بيود له ئيد، لر يوعر مم  العسمثى الوصمون المأ تصمور صميغد سعمياد المعلممث  

 .(28)تىضأ فمي  المهتمث  حشئون التىبيد والتعلي  " 

 تجدد األدوار.  -2-2
لمم تج عمم  تيمميي ح مسممتدبليد عييممية ىمم ن لهمم  العك سمم ته  علممأ التىبيممد أقممىوح وهممو تومميد 
، موهمممم  " اًللعومممم ر المعىقممممأ، واليعمممم ظ علممممأ الوحويممممد قممممأ عمممم ل  حممممال هويممممد، لمممم أدواراا فييممممية للمع

والتييي ح العكىيد والثد  يد المتميورة قأ قضيد م  حعي الييا د وقضيد الكوىبيد وقضيد الدوميد، 
وتيممميي ح السمممالب العممم لمأ والتدممم رب الممميولأ، والثمممورة التكوولوفيمممد،  ممم  التيمممي  اليضممم ر  تيمممي  

تيي  الهير أو العدي التعليمأ بثت آًلف الطالب الذي  ًل يواصلون تعلميمه ،  م  الييمدىاحيد، و 
 تيي  المشكالح البثئيد، وتيي  اًللعو ر السك لأ ..

همممذل التيممميي ح المسمممتدبليد تلدمممأ علمممأ ىليممم ح التىبيمممد مهممممد تيمممييت لىاموهممم  ومو هوهممم   
لتخىيج معلمث  يمتلكون أدواراا فييية " 
(29) . 
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 دوار.تكامل األ -2-3
تك مممر لممث  اادوار المختلعممد التممأ يدمموب لهمم   – المسممتو  األولوهممو تك مممر علممأ مسممتويث : 

"قمممم  ىثمممىة أدوار المعلممم  وتعممميده ، قملهممم  ليسممم  أدواراا موعصممملد عممم  حعضمممه ، لمممر الهممم  تكممممر  المعلممم ؛
مم ، قمميورل قممأ بعمما الوظمم ب دا ممر بوممىة اليراسممد مممثالا لمميس موعصممالا عمم  دورل قممأ  التعلممي  حعضممه  حعضا

 .  (30)والتدوي  لتالمثذل، ىم  أن أدوارل اسداريد ليس  موبتد الصلد ع  أدوارل المهويد"
تك ممممر لمممث  أدوار المعلممم  وبمممث  أدوار ااشمممخ إ المدممم للث  لمممه قمممأ  – المسمممتو  الثمممانى

همو الميور المذ  يكممر دور العمىد قمأ   counter roleعمليمد التع عمر، للمك أن  " الميور المد لمر 
التع عممر الممييو مأ، مثممر دور التلمثممذ والممميرس، ودور الوالممي والطعممر، والموظمم  والعمثممر،  عمليممد

وىممر هممذل أوواج ممم  اادوار المتد للممد التممأ يعضممي حعضممه  الممبعت، ويسمم عي ىممر موهمم  قممأ تأديممد 
 .(31)اليور اش ى المد لر " 

 تعدد المؤثرات الفاعلة فى تشكيل دور المعلم. -2-4
ا علمأ سملوىه؛ قممم  يدمىرل علمم ء أون هذل المم  ىاح هم و مم  يتوقعمه العمىد مم  أقعم ن اش مىي  ردا

اًلفتم   أن " المىء أ و ء تع عله م  اش ىي  قأ الموق  يتوق  موموعد مم  ااقعم ن ي ديهم  اش مىون، 
ويممم رس لشمم حه مدتممييا  لهممذل التوقعمم ح لكممأ يومم ن مواقدممد الغثممى علممأ أقع لممه وقبمموله  لهمم ، ولثتووممب عمميب 

ا علأ سلوىه " ر   .(32)ض  الغثى، ىم  يتوق  موموعد م  ااقع ن لسلوب الغثى معه ردا
كم  يتأ ى دور المعل  لم لموتم  الميلأ الذ  يعمر  يه، " وتختل  درفد تأ ثى الموتمم  
الميلمممأ وعالقممم ح ااشمممخ إ الموفمممودي  علمممأ المعلممم  حممم  تالف البثئمممد التمممأ يعممممر قثهممم   د  ياممم  

 . قعلممأ سممبثر المثمم ن، يكممون لظمم ب المميور للمعلمم  قممأ الموتممم  الىيعممأ مختلعمم  عوممه وفغىا يامم  وإداريامم
 . (33)للمعل  قأ موتم  المييود وييتمر أن تكون عالقته ح اقىاد المكولث  له أكثى ا تالق  " 

يضمم ف الممأ للممك الثد قممد التممأ يكتسممبه  المعلمم  ممم  وضممعه الطبدممأ؛ و" لظممىاا ان المميور  
ه وتييدل الثد قد التأ يوشأ قثه  العىد. قمن الطبد ح المختلعد التأ يأتأ موه  اًلفتم عأ تتي ر  ي

المعلمممون تمم  ى علممأ  دمم قته ، وممم    مم  يمكمم  أن تتومم قت ايييولوفيممد حعضممه  ممم  حعممت ألممم ط 
 .(34)السلوب التأ يتوق  موه  الموتم  اليي ب له  " 

 ع احمللى.العوامل املؤثرة يف دور املعلم يف خدمة اجملتم –ثالًثا
يمكمم  الدممون حممأن دور المعلمم  قمم   يمممد الموتممم  الميلممأ ًل ُلممي أن يتممأ ى حموموعممد ممم  

 يصثى ممي  وقم ء المعلم  ح لييم ب لهمذا الميور العوامر اًلفتم عيد والمهويد واًلقتص ديد المختلعد؛ 
 اله ب علأ الويو المطلوب مىهولا  لثال د أمور: 
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و استعيادل لليي ب لهذا اليور )عواممر درفد التدييى التأ ييظأ له  دا ر ا -1 لموتم ، وُتعمَ 
 افتم عيد(.

 تكويوه العلمأ والمهوأ، وظىوف العمر المييطد ح لمهود )عوامر مهويد(. -2

 الوض  اًلقتص د  المشب  لي ف ته ااس سيد )عوامر اقتص ديد(.     -3
 العوامل االجتماعية.  -3-1

ور لمممه داقممم ، يمممىتبط لوسمممم اليمممي  وتوقعممم ح يشمممثى علمممم ء اًلفتمممم   المممأ " أن ىمممر سممملوب للمممي
، وممممم    مممم   يوممممب أن لأ ممممذ حعممممث  (35)اادوار، ويبغممممأ الممممياق  تيدثممممم الىضمممم  ممممم  وراء أداء الععممممر " 

" يوبغأ التمثثم لث  الخيم ح التمأ يضمطل  لهم  الميور قمأ احم ر الوم عمد وبمث  مم  يدموب  اًلعتب ر أله
دم ئ  ح لميور. والمهم  مم  وفهمد لظمى الوم عمد همو موممو  وراء هذا اليور م  دواق  معثود عوي العىد ال

 .(36)الخيم ح، لثوم  المه  م  وفهد لظى العىد هو اليواق  وىي  يمك  تيييده  م   الن اليور"
وممم  اليدمم ئم التممأ ي ىمميه  علمم  اًلفتممم   المهوممأ أن الي فممد الممأ التدممييى اًلفتمممم عأ 

يلتمس الع مر الي فد الأ التدييى اًلفتم عأ،  ح ت  م  أه  اليواق  الب عثد علأ العمر؛ بثت "
أ  التأ تيق  العىد المأ أن يكمون موضم  تدمييى وقبمون واعتبم ر وابتمىاب مم  اش مىي ، حمعومأ أن 

وًل شمممك أن لكمممر معلممم  " رغبمممد قمممأ اليصمممون علمممأ مك لمممد  (37)تكمممون لمممه مك لمممد     افتم عيمممد " 
( لمممث  أقمممىاد Social Satisfactionافتم عيمممد تيدمممم لمممه درفمممد مممم  اًلستيسممم ن اًلفتمممم عأ )

 . (38)فم عته ااسىيد وموتمعه الميلأ الذ  يايش  يه " 
بمم ح ممم  الث لمم  قممأ اادب اًلفتممم عأ أن " اسلسمم ن ًل يعمممر لموممىد اليصممون علممأ و 

سشمممب   لمممواح  –حوممموار للمممك  –اافمممى أو لمومممىد اليصمممون علمممأ الطعممم ب والممممأو ، وإلمممم  العممممر 
 .اليصون علأ مك لد افتم عيد ييظأ حمدتض ه  ح ًلبتىاب والتدييى، موه  (39)أ ى  ىثثىة " 
يشثى علم ء الوعس الأ أن ب فد ااقىاد الأ التدمييى اًلفتمم عأ همأ ب فمد لعسميد، كم  

يمكممم  اشمممب عه  عممم  حىيمممم توويممم  اادوار لممممث  أعضممم ء الوم عمممد، " ييدمممم توويممم  اادوار لممممث  
د لعسيد لعضو الوم عمد مبعثهم  الشمعور ح لي فمد أعض ء الوم عد وظيعد افتم عيد، ويشب  ب ف

 .(40)الأ التدييى، وإلأ اسلو و والتع عر اًلفتم عأ " 
بمب العمىد للثوم ء، ورربتمه قمأ الظهمور عم  " الي فد الأ التدييى اًلفتمم عأ قمأ  وتتمثر

حىيممممم اًلعتممممماو حمسممممتوال اًلقتصمممم د  وبأل قتممممه وبعلمممممه أو تع لمممممه، وبممممب التسمممملط أو التعممممو  أو 
التمممع ، حمعوممأ أن الي فممد الممأ التدممييى اًلفتممم عأ هممأ أسمم س حممموح العممىد ورممىورل ورربتممه قممأ 

 . Self- respect   "(41)ح الشهىة. وب سض قد الأ للك قمله  أس س ع حعد ابتىاب الذا



2019  (2ج)أبريل   (118)العدد              جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 421 

يعمو شعورل ح لىض  المهومأ  ح لتدييى اًلفتم عأ م  هو  يمك  الدون حأن شعور المعل و 
ادوارل، ولذا ي ىي البعت علأ أن " للمك لمد تمأ ثى عظمي  علمأ ألموا   وم       يىتع  مستو  أدائه

مل   حم(42)اليور الذ  يمك  أن يوومل المعل  "  ىعم ءة ه قمأ اادب التىبمو  " أن ، ىم  ح ح مم  الُمس 
المعل  وقيرته علأ تيدثم اليور المووط حه قأ اسصالح التىبو  الم  تتعمو حم  يتمت  حه المعلم  

 .(43)م  مك لد افتم عيد مىموقد قأ الموتم  " 
 ولك  م لا يييث لو حدث  الي فد الأ التدييى اًلفتم عأ دون اشب  ؟

اليراسمممم ح التىبويممممد أن التمممميلأ قممممأ درفممممد التدممممييى قممممأ اسف حممممد عمممم  هممممذا السمممم ان ت ىممممي 
اًلفتممم عأ يممم د  المممأ شمممعور المعلممم  حعممميب الىضممم  الممموظيعأ؛ للمممك أن  " الىضممم  الممموظيعأ وعممميب 
مم  علممأ ممم  يتممموق  أن تكسمممبه المممهمممود  الىضمم  ًل يعتمممي قدممط علممأ حبيعممد العمممر، وإلممم  يعتمممي أيضا

 مممىي  لمهوتمممه، وُيعمممىف الىضممم  الممموظيعأ قمممأ ، وموهممم  أن ييظمممأ المعلممم  لتدمممييى اش(44)للع ممممر " 
البيت التىبو  لذلك " المستو  اامثر م  الشعور واًلتو ل اسيو لأ ليو العمر والعوامر البثئيد 

 . (45)والم ديد لاح الصلد ح لعمر ومك له " 
حعيب الىض ، وهو م  ُيع ي الشعور تيلأ درفد التدييى اًلفتم عأ ت د  الأ وب لت لأ قمن 

 .(46)" المعوق ح التأ تعو  قي ب المعل  ليور قع ن قأ أداء رس لته " أون 
ت ىمممممي " أحيممممم ث الىع يمممممد اًلفتم عيمممممد أن العمممممىد المممممذ  يعممممممر قمممممأ عممممممر ًل ييدمممممم لمممممه و 

اًلستيسمم ن اًلفتممم عأ قملممه ًل يصممر الممأ مسممتو  الكع يممد اسلت فيممد المطلمموب قممأ أداء وافبمم ح 
 . (47)هذا العمر " 

ن علمممأ أن الي فمممد المممأ التدمممييى اًلفتمممم عأ "  لمممو حدثممم  لممميون ومممم  هوممم  أكمممي التىبويمممو 
اشب  ، قلميس هوم ب شمأء آ مى يسمتطي  تعمويت لدصمه ، قعومي ضمي   مك لمد العمىد قملمه يضمطى 

يوكعمأء المعلم  علمأ لعسمه دا مر أسموار ميرسمته، ويودطم  عم  ، وم       (48)للعملد اًلفتم عيد " 
 ستو  الموتم  الميلأ وم     الموتم  ىكر. اليي ب ليورل ااكبى ىد ئي افتم عأ علأ م

" ويمم د  اقتدمم د المعلمم  الممميع  لممر توافممه المهوممد بثوئممذ  المميممي مممم  اًللصممىاف والعممموف؛
اًلفتم عأ، واسبس س ح ًللعص ن ع  الو ل اًلفتم عأ، وبىم لمه مم  ااهميمد اليضم ريد التمأ 

ابتمم ن وقمو  المعلم  قىيسمد لالبتمىا  تتمت  له  ع دة المه  اا ى  ى لطب والهويسد، الأ وي دة 
 .(49)الوعسأ " 

وبو ء علأ م  سبم يمك  الدون حمأن غيم ب التدمييى اًلفتمم عأ يم د  المأ الشمعور حعميب 
الىضمم  المموظيعأ ممم  ل بيممد، ولدممص الياقايممد ممم  ل بيممد أ ممى ، اامممى الممذ  يمم د  الممأ عممموف 

 ع  مش كر البثئد المييطد حه. المعل  ع  اليي ب ليورل قأ  يمد موتمعه الميلأ، والعماله
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 العوامل المهنية. –3-2
يمم  ى داقمم  المعلمم  ًل تيمم ر مهوتممه علممأ درفممد أدائممه للمميور المطلمموب موممه، وممم    مم   قمممن  

معىقد داق  المعل  لالشتغ ن ح لمهود تعطثو  قىصد للتوب  حمي  اتس   وق عليد اليور المذ  يمكم  
 أن يدوب حه.

د وتيريبممه علممأ مم رسممد مختلمم  لمموابأ دورل قبممر تخىفممه  مم  كممم  أن اعممياد المعلمم  للمهومم
ىمر للمك  –اميادل ح لتميريب أ وم ء الخيممد حشمكر يسم عيل علمأ موافهمد  أقضمر  لمشمكالح المثميان 

قتسمم عي عمليممد اسعممياد والتوشممئد المهويممد للمعلمم  يسمم عيل علممأ اًلرتعمم   حمسممتو  ااداء المهوممأ. 
اء سمليما  يتعمم ومعم يثى مهومد التعلمي  ومعم يثى الموتمم ، علأ وضوح دورل، وم     ي د  دورل أد

أم  عيب وضوح دور المعل  أو رموضه لييه ي د  المأ تبم ي  قمأ مسمتوي ح ااداء، وقمأ الوملمد 
 قلد مستو  ااداء.
الممأ ىليمم ح التىبيممد لوصممعه  الم سسمم ح المسممئولد عمم  اعممياد وتأهثممر المعلمممث   وبمم لوظى

ى مممممم  تىىممممم علممممأ المممممواد اسعممممياد علممممأ المممممواد ااك ديميممممد أكثمممملوممممي ألهمممم  " تىىممممم قممممأ لىلمممم مج 
...، وقأ للك اش رة المأ اًلتوم ل المتمايمي قمأ لمىامج اعمياد المعلممث  عوميل  ليمو اًلعتمم د الثد  يد،

وقأ اح ر للك المعهوب  (50)علأ المي ر التكووقىاحأ واايييولوفي ح ااداتيد قأ اعياد المعل  " 
ذ  ًل يكممم د يخمممىج عممم  لطممم   الوظمممىة التكووقىاحيمممد ااداتيمممد، تظمممر الصمممورة السممم ئي عممم  المعلممم  الممم

الومطيد للمعل  الوثي م  لد قم : ضمبط الطمالب، وإدارة بومىة اليراسمد حكعم ءة، وإتدم ن المم دة التمأ 
يدممموب لتيريسمممه ، واتبممم   أبممميث الطمممى  قمممأ توصمممثر المعلومممم ح، وتيدثمممم أعلمممأ لسمممبد لوممم ح قمممأ 

عممممم ح اسدارة، واًللتمممممماب لتوفثهممممم ح المممممووارة. أمممممم  أن يكمممممون للمعلممممم  دور م دتمممممه، واًلسمممممتو حد لتكلي
افتمم عأ يتومم وو أسمموار ميرسمته ويسممتوثب للمشممكالح اًلفتم عيمد والسي سمميد واًلقتصمم ديد التممأ 
ا قأ معهومو  الس ئي ع  المعل ، وبذلك يصعب ايو د  يموج له  موتمعه، قىبم  ًل يكون للك واردا

ومم وو الممم دة التممأ يتممولأ تيريسممه  الممأ مشممكالح موتمعممه ويممىبط ممم  يدمموب المعلمم  المعكممى الممذ  يت
 لتيريسه لتلك المشكالح.

يض ف الأ للك مديار م  يت ح للمعلمث  م  بىيد أك ديميد، قال شك أن المان المعلمث   
ا عمم  مهمم ب التخطمميط والمشمم رىد قممأ اتخمم ل الدممىاراح ورسمم   الممأ مىتبممد أداء المهمم ب التوعثذيممد حعثمميا

سي سممم ح يعومممأ تهمممميش دورهممم  ىمعكمممىي  ل قممميي  قممم علث  قمممأ حيمممت مشمممكالح الموتمممم  وتدممميي  ال
 اليلون المو سبد له .
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  م  تمشيا قلإلدارة الميرسيد أ ى ىبثى قأ توعيد المعلمث  حأدواره  اًلفتم عيد؛ " كم  أن 
من المسمئوليد اًلقتىاض الد ئر حأن الميرسث  يييمون عالق ح ميرسيد / موتمايد قيمد للغ يمد ، قم

 ؛(51) سعياد وتهثئد معلمثه  لليور الذ  سيضطلعون حه ق  الموتمم  " ييىي تد  علأ ع تم الم
الميرسد والمعلمث  مم  أهم  المم  ىاح علمأ توويم  أداور المعلممث ،  الصلد لث  ادارة وبذلك تصب 

لتممميريس قمممملا ى لممم  همممذل الصممملد قويمممد حيثمممت تسممم عي علمممأ اسلمممم ب ح سمممتعياداح أعضممم ء هثئمممد ا
وقمميراته  ومومم ًلح اهتم ممم ته ، قملممه يمكمم  اسممتغالن هممذل المعىقممد قممأ لومم ء مو شممط متووعممد قممأ 
الييمم ة الميرسمميد ممم  ل بيممد، وتالقممأ أ طمم ء تضممع  فوالممب الييمم ة الميرسمميد ممم  ل بيممد أ ممى ، 

لمأ حمد للمد أوليم ء ااممور أو لىئ سمد مولمس اشحم ء والمعلممث  ا –علأ سمبثر المثم ن  –كأن ُيعهي 
 معل  موطو  يوي الىابد قأ اعتمان الو س.

م  ق عليد اليور الذ  يدوب حه المعل  تع د  مص در اًلبتمىا  الوعسمأ، والمتمثلمد  ويميي 
" ياممميش المعلممم  قمممأ موممم خ قمممأ الضمممغوط الخ رفيمممد واليا ليمممد التمممأ يتعمممىض لهممم  المعلممم ،  ييومممم  

وأسمى مختلعمد، ...، ويشمعى المعلم  توظيمأ معدمي: قصمون مكتظمد لتالمثمذ يوتممون المأ مسمتوي ح 
ح لعملد، وغي ب المس لية والتوىيي م  السلط ح، والوظمىة المتشمككد المأ وًلئمه وأدائمه، واًلسمتهت ر 
حآرائمممه و بىاتمممه عومممي اد ممم ن تغثثمممىاح قمممأ العمليمممد التعليميمممد، ويعتدمممي مممم اورة الود حممم ح والتوظيمممم ح 

صم ب حم ًلبتىا  الوعسمأ قمأ ظمر العوائمم التمأ المهويد ىغثىه  م  لد ح ح المه  اا مى ، ...، يُ 
 .(52)" تيون دون قي مه حمهمته المهويد حشكر ى مر 

علمأ المىر  مم  أن اًلبتمىا  الوعسمأ يوفمي قمأ حعمت المهم  اًل أن وم  المالبما ألمه " 
مهومد التعلمي  تعمي مم  المهم  التمأ توتشمى قثهم  همذل الظم هىة حطىيدمد مليوظمد لظمىاا ان المعلم  ممم  

قمممي يتعممممىض  –المعلممم   –لميمممور ااس سمممأ قمممأ العمليمممد التعليميمممد، وهمممذا الميمممور الىئيسمممأ وان ا
، اامى الذ  يوعله يشمعى حم لعوم عم  تدميي  العممر  لمعوق ح شتأ تيون دون قي مه ليورل ى مالا

 .(53)المطلوب موه وب لمستو  الذ  يتوقعه موه اش ىون " 
 العوامل االقتصادية.  –3-3

البشمىيد اًل قمأ ضموء تلبيمد ابتي ف تهم  ااس سميد؛ " مم  هوم  ىم ن ًل لمي الوعس  تستيي ًل 
م  اًللتع ح الأ أن مسمتو  المايشمد الالئمم لميس همو مسمتو  المي ر السم ئي قيسمب قمأ موتمم  
م ، ولكوه يعوأ الأ أ  مي  يسمتطي  همذا المي ر أن يلبمأ ابتي فم ح العمىد ااس سميد، ويموقى لمه 

أ همذا لسمتوتج أن معهموب الي فم ح ااس سميد يختلم  عم  معهموب بي ة ىىيممد حمال موغصم ح. وعلم
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الكعمممم ف معهمممموب لثولمممموفأ يدصممممي حممممه اليممممي اادلممممأ ممممم  السممممل  ابتي فمممم ح الكعمممم ف، ق بتي فمممم ح 
والخيم ح الالومد للمي قظمد علمأ بيم ة العمىد، لثومم  معهموب الي فم ح ااس سميد يتوم وو للمك المأ 

 .(54)م  يوعر اسلس ن يشعى حآدمثته واهمثته " 
عممىد ح لمميور حشممكر تمموقثى اًلبتي فمم ح ااس سمميد ممم  الميعممماح التممأ تسمم عي علممأ قيمم ب الو 

وم  أن لمى  ىمر قمىد وقمي و، يمكإبراهمام ماسملوعم ل  الموعس اامىيكمأ  م  التهأ اليمه؛ " وتبعا  لقع ن
 هم   م  اًلبتي ف ح الشخصيد أو البشىيد، هذل اًلبتي ف ح تتيرج بسب أهمثت  هىميا امتلك تيرفا 

علمممممأ الويمممممو التممممم لأ: اًلبتي فممممم ح العسمممممثولوفيد،  ممممم  ابتي فممممم ح اامممممم ،  ممممم   قمممممأ شمممممكر هىممممممأ
أن الوم س . وقي أكي م سملو اًلبتي ف ح اًلفتم عيد،    الي فد للتدييى،    الي فد لتيدثم الذاح

 .(55)"  ًل يستطيعون تيدثم أعلأ ب لد توميد شخصيد م  ل  يت  الوق ء ح بتي ف ح الوظ ب اادلأ

ولذلك ى ل  التوصيد والوق ء ح بتي ف ح الوظ ب اادلأ يتطلب وضعا  اقتص ديا  ُمىضيا ، 
اله ممممممد حضمممممىورة تععثمممممر الممممميور اًلفتمممممم عأ للمعلممممم  عممممم  حىيمممممم " تيسمممممث  وضمممممعه المممممم د  أو 

" تممموقثى كمممم  حممم ح مممم  ااهميمممد  ،(56)اًلقتصممم د  بتمممأ يمممتمك  مممم  مو لهمممد ضمممىوري ح الييممم ة " 
ى  الممميارس وإعطم اه  المك قممآح الم ديمد والمعوويممد لظثمى مسمم هم ته  قممأ اليمواقم للمعلمممث  ومميي

 .(57" )تععثر دور الميرسد قأ  يمد البثئد  الميليد 
ع  توقثى تلمك الي فم ح  يدلمر داقايمد المعلممث  ويضمع  مم  درفمد رضم ه   العومأم  

 ت ريخيد س حدد؛ ال "الوظيعأ وي  ى سلبا  علأ درفد أدائه  المهوأ؛ وهذا الوض  يمتي الأ فذور 
سممور علممأ مبمم رب لمم ظى المعمم رف قممأ الدممىن الت سمم  عشممى رأيممه قممأ ااوضمم   التممأ يعمم لأ موهمم  

وربممط لممث  ضممآلد ابس سممه حمك لتممه اًلفتم عيممد وظىوقممه  –ًلسمميم  قممأ المىبلممد ااولممأ  –المعلمم  
 .(58)اًلقتص ديد الصابد، وبث  الخع ض مستو  التلمثذ المصى  " 

" السي سمم ح الم ليممد التمم  تتع مممر ممم  قطمم   التعلممي  علممأ ألممه قطمم    الدممون حممأن ويمكمم 
م  لم    يم ح، أ  قط   رثى موتج، ولذا قمن المعلمث  يتد ضون أفوراا أقر حكثثى مم  يتد ض ل م 
يتلم سو  با يسثى م  التعلي ، وقي دق  هذا حكثثى مم  المعلممث  المأ مم رسمد أعمم ن اضم  يد، 

؛ ااممممى المممذ  عممممر علمممأ تىسمممي  (59)لمممأ أداء مهومممته  ااس سممميد " ر لباممم  مممم  تممموعكس ح لسممملب ع
م سسد اليروس الخصوصيد، هذل الم سسد الت  تستيول علأ اهتم ب وتعكثى المعلمث  لوصمعه  
الوسثلد الىئيسد لكسب الدوح، وم  أفله  يضيأ المعل  لوقته ىلمه، وبم لطب  ًل يمكم  أن تلتدمأ 

وتمممم  الميلمممأ ومممم  يمممموج حمممه مممم  مشمممكالح افتم عيمممد شممموارر مثمممر همممذا المعلممم  مممم  شممموارر الم
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واقتصمم ديد وسي سمميد قمم  مسمميس الي فممد الممأ مشمم رىته ىعضممو ق عممر قمم  حيثهمم  وتدمميي  اليلممون 
 المالئمد له .      

وقي يصب  الوض  اًلقتص د  الم ر  قأ مديمد العوامر الب عثد علأ تىب المهود، قعأ 
 عأ واًلقتصمم د  لمعلمممأ المىبلممد اًللتيائيممد قممأ " الىضمم  المموظيعأ والوضمم  اًلفتممم دراسممد عمم 

الكويم  " توصممر الب بثمم ن الممأ أن أرمملبيد المممعلمممممث  يممممىون " ألممممه  رممثى متسممم وي  اقتصم دياممم  مممم  
، ولمممذا " ىممم ن المممذىور (60)أصمممي ب المهممم     اا مممى  ،...، وأن وضمممعه  اًلفتمممم عأ متوسمممط " 

ىممم  ىمم ن  .(61)د لوضممعه  اًلقتصمم د ، ممم  اسلمم ث" أكثممى رغبممد قممأ تممىب مهوممد التمميريس ؛ لتيومم
الخعممم ض الىاتمممب أبمممي العواممممر الىئيسمممد المتسمممببد قمممأ اتخممم ل عممميد مممم  المعلممممث  قمممىار تمممىب مهومممد 

 .(62) 2003التعلي  قأ لىيط لي  ع ب 
حأن المصمير المىئيس للمشمكالح المتعلدمد حمهومد التميريس  لو ءا علأ م  سبم يمك  الدون

،  ، بثت اله  قأ معظمه  تعود الأ قلد الموارد الم ليد المخصصد  للتعلي هو الع مر اًلقتص د
وممم    مم   " قمممن وضمم  تصممور عمم دن ل فممور ولظمم ب يكمم قأء العمممر الومم د والملتمممب حيممواقم قعليممد 
وموييممد، ىعثممر حممأن يوعممر المعلمم  المصممى  يكمم  عمم  العييممي ممم  المم رسمم ح التممأ تعسممي ااداء 

يرفمممد ااولمممأ ح لوضممم  اًلقتصممم د  واًلفتمممم عأ للغ لبيمممد العظممممد مممم  التىبمممو ، والتمممأ تمممىتبط ح ل
المعلمث ، ...، ان عمليد التطويى ًل يوب أن تتو هر السي   اًلفتم عأ واًلقتصم د  التمأ تمت  

 .(63)  يه والبشى الذي  سوف يدومون لهذا التطويى "

:

مكممممم  للب بمممممت التوصمممممر المممممأ موموعمممممد مممممم  المدتىبممممم ح العمممممىض السممممم لم يلوممممم ءا علمممممأ 
 دور المعل  ق   يمد الموتم  الميلأ: والتوصي ح لتعميم

اًلهتمممممم ب حممممم لمدىراح الثد  يمممممد قمممممأ لمممممىامج اعمممممياد المعلممممممث ؛ توسممممميعا  شقممممم قه  المعى يمممممد  -1
 والتعليميد.

مم  لممم  ييمميث ممم  تغثثممى  -2 سممواء قمم  الييمم ب حعمليممد مىافعممد مسممتمىة لتغثثممى أدوار المعلمم  تبعا
 الموظومد التعليميد أو الموتم  حدط ع ته.

اًلهتممممم ب حممممأن ُتضممممم  لممممىامج اسعممممياد حكليمممم ح التىبيممممد ممممم  يتعلممممم حمعممممياد المعلمممم  لمممميور  -3
 افتم عأ و د قأ قع  ن. 
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تميريب عمليمد لخيممد الموتمم   اًلهتم ب حأن ُتضمم  لمىامج اسعمياد حكليم ح التىبيمد لمىامج -4
د تومم ل المشممكالح اًلفتم عيممد قممأ الموتممم  والعمممر سكسمم ب المعلمممث  بس سممي الميلممأ؛

 علأ ايو د بلون له ، وتعميم مع رقه ع  الم سس ح والموظم ح لاح الصلد ح لميرسد.    

اًلهتم ب حأن ُتضم  لىامج اسعياد حكلي ح التىبيد مم  يتعلمم حمعمياد المعلم  للمشم رىد قمأ  -5
 ووض  بلون للمش كر التىبويد.  وض  السي س ح التعليميد، وصو  الدىاراح التىبويد، 

ضممىورة أن ُتعوممأ ووارة التىبيمممد والتعلممي  لتوفيمممه اهتممم ب المعلمممث  وتشمممويعه  علممأ الييممم ب  -6
( معويد حدض ي  ومشكالح افتم عيد ع مد ته  Team Researchesلبيوث فم عيد )

 الموتم  ىله، وتيت ج لعى  حيثيد ليراسته . 

   ال اح ر توظيمأ يت  م   الله تب دن الخبمىاح تععثر لظ ب ربط الميرسد ح لموتم  م -7
والمعلوم ح والبي ل ح لث  الميرسد والموتمم  و  صمد مواقم  العممر واسلتم ج  يمه، حيثمت 
 تت ح العىصد للمعلمث  للتعىف علأ مشكالح الموتم  وبيت أسب له  وإيو د بلون له .

مر دور لد حممد المهم  التعليميممد قمأ اًلرتدم ء حمك -8  لممد المعلم  ممم   مالن: قي مهمم  يومب أن ُيعع 
 لتوميد روح المش رىد السي سيد للمعلمث  تو ل قض ي  اليولد

 اتخذ  طواح اصالبيد تط لب لىق  مثماليد التعلي . -9

 توسثم الوهود لث  ووارة التىبيد والتعلي  وووارة اسعالب؛ لتغثثى الىأ  الع ب تو ل المعل . -10

دمي الموضموعأ للمهومد، وب ستضم قد معلممث  يوب أن تهت  موظومد اسعالب المصى  ح لو -11
للمشمم رىد حممآرائه  قممأ مو قشممد قضمم ي  المهوممد، وبمظهمم ر المعلمم  قممأ صممورة ًلئدممد تتو سممب 

 ومك لد المهود.

قيممم ب أفهممممة اسعمممالب لتبصمممثى الموتمممم  حمختلممم  م سسممم ته ح الشمممطد واسسمممه م ح التمممأ  -12
 الموتم . يمك  أن تديمه  الميرسد والمعلمون الع ملون له  قأ  يمد
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يممممي يمممولس: رايمممد لدييمممد ل وضممم   التىبويمممد الىاهومممد قممم  مصمممى قممم  ضممموء العكمممى ( مومممي  م1)

، مىىمممم لدمممي وتطمممويى لليراسممم ح اسلسممم ليد، 1،   مجلمممة نقمممد وتنمممويرالتىبمممو  المع صمممى، 
 .27ب، إ2015الكوي ، 

(2) Wang, Jenny, et. Al; Beyond the classroom wall: community 

engagement instruction, world  journal of education, vol. 6, no. 6; 

2016, p. 39. 

العوامممل المممؤثرة فممى المكانممة االجتماعيممة لمعلمم  التعلممي  عممالء ميمممي ربيمم  ميمممي عمممى:  (3)
، دراسد مثياليد، رس لد م فستثى رثمى موشمورة ، ىليمد التىبيمد، ف معمد المويم ، الثانو  العام

 .  52ب، إ 2006

ور إدارة المدرسممة الثانويممة فممى تنميممة المجتمممع المحلممى فممى دي سممى بسمم   لثممر ااشممدى:  (4)
، رسمم لد م فسممتثى رثممى موشممورة، الو معممد اسسممالميد، رمممة، محافظممات ةممزة وسممبل تطممويره

 .11ب، إ2003كليد التىبيد، 

صممممالح أبمممممي الو قممممد ، الممممىالي  سممممليم ن شممممي  العثممممي : دور المعلمممم  العلسممممطثوأ قممممأ تعميممممم  (5)
، 16، سلسلد العلوب اسلس ليد، ممج مجلة جامعة األقصىمعأ ، اسصالح والتطويى الموت

 ب.2012قلسط ، يو يى  -، ىليد التىبيد، الو معد اسسالميد، رمة 1  
أدوار المعلم  كمما اراهما معلممو وتالميمد المدرسمة الثانويمة العاممة عمة قىيمي ميممود لصم ر:  (6)

د، رسممم لد م فسمممتثى رثمممى دراسمممد ب لمممد حمي قظمممد الموو يمممم 2011انممماار  25بعمممد ثمممورة 
 ب.2015موشورة، ف معد الد هىة، ىليد اليراس ح العلي  للتىبيد، 

(7) Bourn, Douglas: Teachers as agents of social change, international 

journal of development education and global learning, 7 (3), 

2016.    

)فممى( دراسممات ميمممود قمبممى: أدوار الممميرس الوظيفيممد دراسممد قممأ التممىاث التىبممو  اسسممالمأ  (8)
ب، 1988، ف معمممد قطمممى، مىىمممم البيممموث والتىبيمممد، قطمممى، 17ممممج  ،وبحممموى فمممى التربيمممة

 .386إ
، 1تىبويمد دراسمد تيلثليمد لعو صمى العمليمد التعليميمد، ط س ل  راشي ل  تىيس الدممم : قضم ي  (9)

 .25ب، إ2004الد هىة، دار العكى العىبأ، 

https://eric.ed.gov/?q=the+role+of+teacher&ft=on&ff1=dtySince_1999&id=EJ1167813
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مومممي  ميممممي يمممولس: رايمممد لدييمممد ل وضممم   التىبويمممد الىاهومممد قممم  مصمممى، مىفممم  سممم لم،  (10)
 .38إ

(11) Aggarwal, J.C; Teacher and education in a developing society, first 

published, vikas publishing house, New Delhi, 1995, P. 398. 

ب، 1993، الدممم هىة، دار العكمممى العىبمممأ، 1، طعلممم  اجتمممماب التربيمممةسممممثىة أبممممي السمممثي:  (12)
 .54إ

الممؤتمر العلممى ( س ل  عبي هللا سعثي الع  ى : مع يثى فمودة أداء المعلم  قمأ التعلمي  العم ب، 13)
العممىإ والتيمميي ح، مصممى،  –ي  وااوممم ح المع صممىة ، التعلممالممدولى الثممانى        العربممى

 . 102ب، إ2010الىير 

بس  شي تد: ليو تطويى التعلي  قأ الوح  العىبمأ لمث  الواقم  والمسمتدبر، الدم هىة، الميار  (14)
 .131ب ، إ2003المصىيد اللبو ليد، 

(15) Aggarwal, J.C; Teacher and education in a developing society, 

Op.Cit , P. 482. 

الدمم هىة، مكتبممد االولممو المصممىيد، ، 7طموثممى المىسممأ سممىب ن: قممأ افتم عيمم ح التىبيممد،  (16)
 .221، 220، إ إب1991

 ب2002 الدم هىة، دار العكمى العىبمأ، ،1طعلأ راشمي:  صم ئص المعلم  العصمى  وأدوارل،  (17)
 .22، إ

 . 88سمثىة أبمي السثي: عل  افتم   التىبيد، مىف  س لم، إ (18)

 .220موثى المىسأ سىب ن: قأ افتم عي ح التىبيد، مىف  س لم، إ (19)
 .86سمثىة أبمي السثي: عل  افتم   التىبيد، مىف  س لم، إ (20)

 .116علأ راشي:  ص ئص المعل  العصى  وأدوارل، مىف  س لم، إ (21)

اسسمكويريد،  ،التربية والمدرسة والمعل  قمراءة اجتماعيمة وثقاةيمةالسثي سالمد الخميسأ:  (22)
 .285، 284ب، إ إ2000دار الوق ء ليلي  الطب عد والوشى، 

أخالقيات مهنة التعلي  دليل المعلم  فمى ميمود عبي الموثي عس ف، صهثب ىم ن اار :  (23)
 .124ب، إ2015، رمة،  مكتبد سمثى موصور، 1، ط التطوير المهنى

ىاءة افتم عيممد و د  يممد، مىفمم  سمم لم، السممثي سممالمد الخميسممأ: التىبيممد والميرسممد والمعلمم  قمم (24)
 .285إ
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ميممود عبمي الموثمي عسمم ف، صمهثب ىمم ن اارم : أ القيمم ح مهومد التعلمي ، مىفم  سمم لم،  (25)
 .154إ

 .118علأ راشي:  ص ئص المعل  العصى  وأدوارل، مىف  س لم، إ (26)
التعلمممي   عمممالء ميممممي ربيممم  ميممممي عممممى: العواممممر المممم  ىة قمممأ المك لمممد اًلفتم عيمممد لمعلممم  (27)

 .60، مىف  س لم، إالث لو  الع ب
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Abstract 

The role of the teacher goes beyond his traditional role in 

transferring knowledge to other roles that extend beyond the walls of the 

school to the heart of life and society. Thus, the teacher has to be an 

active member in the service of his community. However, the absence of 

a teacher from performing these roles means that there is an incident gap 

between what the teacher is expected to do (the expected role) and what 

the teacher is actually doing (the actual role).The aim of the research is 

to identify the dimensions of the role of the teacher in the service of his 

community, and the most important factors affecting that role, leading to 

a set of recommendations and proposals that enhance the role of the 

teacher in the service of his community. 

The researcher adopted the method of philosophical analysis, and 

reached several results, the most important of which is that the extent to 

which the teacher fulfills this important role depends on three things: 

1- The degree of appreciation that he enjoys within the community 

and strengthen his readiness to play this role. 

2- Scientific and professional composition, and working conditions 

surrounding the profession. 

3- The economic situation that meets its basic needs. 


