
ةــــة الشعبيــــيـالديمقراطة ـــــالجزائرية ــــالجمهوري  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

2 سطيف – جامعة محمد لمين دباغين  

اإلنسانيةكلية العلوم االجتماعية و   

 مذكرة 

  اإلنسانيةكلية العلوم االجتماعية و مقدمة ب

 قسم علم االجتماع

 تخصص علم االجتماع التربوي

 لنيل شهادة الماجستر

ارة  ـــــان ســـــدخ: من طرف الطالبة   

 

 

 

 

 

 

 

: أمام اللجنة المكونة من ...../..../.....بتاريخ   

 

 

رئيسا ................. محمد بوقشور  -1 أستاذ محاضر أ   2جامعة سطيف    

مشرفا  ................. نويصر بلقاسم  -2 أستاذ محاضر أ   2جامعة سطيف    

ممتحنا  ................. نوال حمدوش       -3 أستاذة محاضرة أ   2جامعة سطيف    

ممتحنا  ................. رحاب مختار       -4 أستاذ محاضر أ جامعة مسيلة    

 

2102/2102: امعية ـــة الجــــالسن  

 صورة المعلم في المجتمع الجزائري
دراسة ميدانية بمنطقة سطيف- -  



اإلهـــــــــــــــــــــداء

إىل من وهبا أنفسهما ألجلنا و سهرا الليايل و األشهر و األعوام يف سبيل حتقيق أمنا و 
و قاسوا من حرارة الصيف و رياح اخلريف و برد الشتاء يف سبيل ..توفري ما يضمن راحتنا 

نوا تعليمنا ما ممن عانوا من الظلمات ليضإىل..إيصالنا إىل دفء الربيع و مشسه و نسيمه 
إىل والداي حفظهما ...دروبنا أنارت

اهللا من كل سوء 

إىل..إلينااملعارفالعلوم و إيصالالشموع اليت احرتقت لتنري نفوسنا و عانت يف سبيل إىل
بأغلىمشس العلم و نور الفجر إىلالظلمات أنفاقمن أخرجونامن علمونا التفكري و 

اإلنسانيصنعوا منا معىن حىتاألمثان

إىل كل معلمينا ...من هذبوا نفوسنا و عبدوا سبلناإىل
من املرحلة االبتدائية إىل اجلامعية فمنهم من رحل

. و شكرهم حيتاج منا إىل لصفحات و لن تفيهم حقهمخري اجلزاء يف الدنيا و اآلخرة 

هذه اللحظة من إىلعلى القلب و الروح و اليت وقفت جبانيب منذ الطفولة إنسانةاعز إىل
.و كل عائلتها الكرمية" حادي شريفجميلة" حيايت إليصايل إىل هذا املستوى الغالية 

اليت ساندتين يف مشواري الدراسي و ضنت يب خري فلم أخيب "نوارة" و أخيت الفاضلة 
.ضنها أبدا 

إىل مجيع أفرادي أسريت...إىل كل من ساندوين يف هذا البحث ووقفوا معي ماديا و معنويا 
كلو زمالئي يف قسم املاجستري علم االجتماع الرتبية و صغريهم و كبريهم دون استثناء

صديقايت العزيزات و خاصة أروع إنسانة و اليت احتلت مكانة كبرية يف قليب و كانت هلا 
"رحمة سلطاني" بصمات يف حيايت و جناحايت صديقيت 



:أعزهم اهللا و أكرم مثواهم و صدق الشاعر يف قوله 

وذهاب المال بعد المال يكتسب...يمضي أخاك فال تلقى له أثر 

و ..."نويصر بلقاسم"أساتذيت يف قسم علم االجتماع و خاصة أستاذي املشرف كلإىل
إىل قدويت يف هذا القسم و الذي اعتربه األب الروحي لعلم االجتماع اجلزائري و الذي بعث 

يف فضاء بعيدا عن فيه الروح و جعله يتحرك و خيرج من مجود الكتب و النظريات اليت تسبح 
إىل من .. فأصبح علم االجتماع علما فيه الروحواقعنا االجتماعي و جمتمعنا ليقربنا إىل الواقع

األستاذ القدير .....و نثق يف أفكارنا ببساطتها دون غرور ..علمنا كيف نفكر دون خوف 
ه املدهشةالذي تعلمنا منه الكثري و ما نزال حباجة إىل أفكار "عبد الرزاق أمقران " 

كما ال أنسى األستاذة الرائعة اليت أهلمتنا بعلمها و حدة بصرها و عمق فكرها و متعة 
"هارون فتيحة " 

ال خياال و إىل األستاذ الذي علمنا كيف خنطط ألهدافنا و أحالمنا و جنعلها واقع معاش 
األستاذ الذي ضن بنا خريا و كان دائما يتوقع منا إىلو" بوقشور محمد " بعيد املنال 

."ماهور عبد الحليم باشا " األفضل و يستبشر لنا مبستقبل مميز 

و 
.
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 رقم الصفحة........................................................................ الموضوع

 ،ب،تأ............................................................................................مقدمة

 (440-4)...............................الجانب النظري للدراسة: الباب األول 
  (65-40).............................................موضوع الدراسة: الفصل األول

 01.......................................................................................تمهيد

 00. ......................................................تساؤالت الدراسةو تحديد مشكلة البحث : أوال  

  01...................................................................................أهمية الدراسة: ثانيا  

 01.........................................................................أسباب اختيار الموضوع:  ثالثا  

 06.................................................................................أهداف الدراسة:  رابعا 

 07..........................................................................الدراسةتحديد مفاهيم : خامسا 

 38 ............................................................................الدراسات السابقة:  سادسا 

 16..........................................................................المقاربة النظرية للدراسة: سابعا 

 33...................................................................................خالصة  *

 (28-65).................... لنظام التعليمي في الجزائرالتطور التاريخي ل:  لثالفصل الثا

 37....................................................................................تمهيد * 

 62. .......................................................التطور التاريخي لمهنة التعليم:  أوال 

 38................................................................قبل املهنية : املرحلة األوىل  -0 

 61................................................................شبه مهنية : املرحلة الثانية  -2 
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 58.. .......................................نظام التعليمي في الجزائرلل التطور التاريخي :  ثانيا 

 60.................................(.....مرحلة االزدهار و الرقي: ) التعليم يف العهد اإلسالمي  -0 

  63......................................(...بني التدهور و االزدهار: )التعليم يف العهد العثماين  -2 

 63............................(...النتعاشبني االنتكاسة و ا: )التعليم يف فرتة االحتالل الفرنسي  -3 

 71..........................(................من التعريب إىل التغريب: )التعليم بعد االستقالل  -1 

 56................................................................ ربويةلتعناصر العملية ا: ثالثا 

 73..................................................................................املتعلم - 4 

 73...................................................................................املعلم - 8 

 73..........................................................................املوقف التعليمي -3 

 57.............................. .................................................... خالصة*

 (441-28).................................التحوالت االجتماعية والمعلم :  رابعالفصل ال

 82......................................................................................تمهيد*

 88-83...............................................أدواره و مقومات شخصيته  المعلم   :أوال 

 83.................................................................أخالق املعلم يف اإلسالم  -4 

 81...............................................................العالقة بني املعلم و التلميذ -8  

 86..................................................................مقومات شخصية املعلم -1  

 88............................................................................دوار املعلم أ -4  
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 (93-93)................................................ لمعلمل (تكوين )المهني  عداداإل :ثانيا 

 93...................................................يف اجلزائر حملة تارخيية عن تكوين املعلمني -4  

 93......................................................................أمهية تكوين املعلم  -8  

 91.......................................................................أبعاد تكوين املعلم -1  

 93....................................................................أهداف تكوين املعلم  -4  

 (404-75)..................................................لمعلم االجتماعية لمكانة ال: ثالثا 

 96.............................................ي قدميا و حديثا اجلزائر  اجملتمع املعلم يف مكانة  -4  

 011............................................................مكانة املعلم يفالعوامل املؤثرة  -8  

 (019-013)..............................المعلم في الخطاب الحداثة و ما بعد الحداثة : رابعا 

 013.................................................................احلداثةاملعلم يف خطاب  -0 

 011..........................................................املعلم يف خطاب ما بعد احلداثة -2 

 019................................................................................... خالصة

 (448-441) .............. االتجاهات النظرية المفسرة للصورة الذهنية:  خامسالفصل ال

 003............... ..................................................................... تمهيد
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 001..........................................................املفاهيم املرتبطة بالصورة الذهنية -4 

 003................................................................مكونات الصورة الذهنية -8  

 (418-447)................................صورة الذهنية لل المفسرةالتوجهات النظرية : ا نيثا
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 022....................................................................االجتاهات التفصيلية -8 

 022............................................................................التوجه النفسي /أ

  023.......................................................................التوجه االجتماعي /ب
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 032..................................................................املعريف –التوجه النفسي / ج
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 031.....................................................................العوامل االجتماعية -4 

 036.........................................................................العوامل النفسية -8 

 037..........................................................................العوامل الوراثية -1 

 039...................................................................................خالصة 

 (848-444)..........................الجانب الميداني للدراسة: الباب الثاني 
 (464-441).............................اإلجراءات المنهجية للدراسة: الفصل األول 

 010.....................................................................................تمهيد
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 012...........................................................................اجملال البشري -8

 013....................................................................اجملال الزمين للدراسة  -1

 016......................................................للبحث  الئمة ميدان الدراسةم مدى -4

 445...................................................................منهجية البحث :  ثانيا 

 017.................................................................................املنهج -4 

 442..............................................................أدوات جمع المعطيات  -8 

 018...............................................................................االستمارة-أ 

 019................................................................................املقابلة -ب

 460..........................................................................عينة الدراسة  -1

  461....................................................................................خالصة

 (841-466)...................... و تفسير نتائج الدراسةعرض و تحليل : الفصل الثاني 

 033.....................................................................................تمهيد
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 237...................................................يف وو  األهداف مناقشة نتائج الدراسة /ب
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 212.................................................................................نتائج عامة 

 844..........................................................................خاتمة 

 (861-845)...........................................................لمراجعقائمة ا

  (304-864).........................................................الدراسة  مالحق

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



سطيف       منطقةبدراسة ميدانية               صورة المعلم في المجتمع الجزائري                                                                           

                                                                                              

 

7 
 

 فهرس الجداول

الصفحة   الجدولعنوان                                رقم الجدول    
خصيةالبيـانات الشـالـجداول الخاصـة بـمحور : وال أ  

10جدول رقم   يبني جنس املبحوثني  036  
سن املبحوثنييبني  037 12جدول رقم    
13جدول رقم  يبني املستوى الدراسي للمبحوثني 059  
11جدول رقم  يبني احلالة املدنية للمبحوثني 060  
13 جدول رقم يبني مكان إقامة املبحوثني 062  
للمبحوثنييبني الووعية املهنية  063 16جدول رقم    

معلمـجداول الخاصة بـمحور السـمات الشـخصية للال: ثانيا   
10جدول رقم  يبني تصور املبحوثني لكلمة معلم 065  

12 جدول رقم يبني إجابة املبحوثني عن إن كان املعلم يقوم بدوره كما ينبغي 066  
13جدول رقم  يبني صفات شخصية املعلم اليوم 069  

معلمالـجداول الخاصة بـمحور تكوين الـ :ثالثا   
10جدول رقم  يبني إجابات املبحوثني عن إن كان املعلم مكون جيدا 071  
12جدول رقم  يبني تكوين املعلم من حيث درجة االطالع و املعرفة 073  

يبني تكوين املعلم من حيث درجة إطالعه على التطورات احلديثة يف  074
لوجياجمال التكنو   

13جدول رقم   

11جدول رقم  يبني نوعية التعليم الذي يقدمه املعلم للتلميذ 075  

معلملخاصة بـمحور سلوك الـجداول االـ: رابعا   
10جدول رقم  يبني نوعية كالم املعلم 077  
12جدول رقم  يبني نوعية األلفاظ اليت يستخدمها املعلم 078  

11و13جدول رقم   يبني حالة املعلم عند انفعاله 080-179  

من قبل املبحوثني بسبب سلوك أو  وىيبني تلقي الشك 182
 تصرفات أحد املعلمني

13جدول رقم   
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معلمالـجداول الخاصة بـمحور هندام الـ: خامسا   
10جدول رقم  يبني هندام املعلم من حيث الرتتيب 184  
12جدول رقم  يبني مدى اهتمام املعلم مبظهره 186  
هندام املعلم من حيث النظافةيبني  187 13جدول رقم    
11جدول رقم  يبني هندام املعلم من حيث االحتشام 188  
13جدول رقم  يبني مظهر املعلم من حيث النشاط و احليوية و الكسل و اخلمول 189  

مفتوح الـجداول الخاصة بـالسؤال الـ: سادسا              
احلايليبني نظرة املبحوثني للمعلم  191 10جدول رقم    
و املعلم يف احلاور يبني الفرق بني املعلم يف املاوي 193 12جدول رقم    
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 فهرس األشكال

 رقم الشكل عنوانــــــــــــــه رقم الصفحة
أهم أفكار التفاعلية الرمزية يبني 31  10 

 12 يبني عناصر العملية التعليمية 78

املكانة االجتماعيةيبني حمددات  012  13 

008 
 

 11 يبني مراحل تشكل الصورة الذهنية

عند التوجه النفسي  يبني الصورة الذهنية 022  13 

لدى التوجه االجتماعي يبني الصورة الذهنية 021  16 

 17  عمليات تكوين الصورة الذهنية حسب التوجه املعريفيبني  028

 18 يبني العوامل املؤثرة على عملية تكوين الصورة الذهنية  038

املبحوثني  جنسيبني  032  19 

املبحوثني  سنيبني  038  01 

 00 يبني املستوى الدراسي للمبحوثني 039

 02 يبني احلالة املدنية للمبحوثني 060

 03 يبني مكانة إقامة املبحوثني 062

للمبحوثنييبني الووعية املهنية  061  01 

  

 

 

 

 

 



 أ
 

 :مقدمة 
اخددددددددددت      دددددددددد    لددددددددد  الدددددددددد     التعلدددددددددديل طدددددددددحت  بددددددددددل ال    دددددددددد   الددددددددد   دددددددددد  ب بت ددددددددد    الرتبيددددددددد    يعددددددددد    دددددددددد  

ط ددددددددددو ال دددددددددد        دددددددددد  ا  ا  ا بت دددددددددد    ددددددددددوا ال  دددددددددد   ع نظددددددددددلا لدددددددددد     الفعدددددددددد     ب دددددددددد   ا ت دددددددددد   ختلف دددددددددد    دددددددددد ط  ت
كددددددددد ل طدددددددددحت ايلددددددددده     ل ددددددددد   لددددددددد  ا  ددددددددد    دددددددددل   بدددددددددو  الددددددددد    فل ددددددددد   بعددددددددد  ايدددددددددل  الع  يددددددددد  ال  نيددددددددد  خ صددددددددد  

طدددددددددحت بلفدددددددددد   ايدددددددددل    ة دددددددددد  ع الت ددددددددد   طددددددددددحت   يددددددددد    طها  دددددددددد  ا  طددددددددد   لدددددددددد   يدددددددددع ط ددددددددددتهي    بددددددددده ا بت دددددددددد   
  ا ت ددددددددددع ا  ا ددددددددددل      بددددددددددولت انت دددددددددد  التعلدددددددددديل  ددددددددددوا ال  دددددددددد     تددددددددددهفر ك فدددددددددد  ا ط  نيدددددددددد   لرت يتدددددددددد    ت ددددددددددهيل  

   لدددددددددد   ددددددددددهان  ادددددددددد  ع    ترددددددددددليع    ددددددددددر ت بعدددددددددد      دددددددددد     يدددددددددد  ترددددددددددل  طددددددددددحت طلنلدددددددددد   ددددددددددت  ط  دددددددددد    ت دددددددددده 
  الدددددددددددويحت ك نددددددددددد  ب  دددددددددددت     ط   ددددددددددد   اله دددددددددددا الددددددددددد  ك نددددددددددد  تددددددددددد        تددددددددددد فع   ددددددددددده  العددددددددددد طل   ددددددددددد   لي ددددددددددد  

ا خدددددددددددل  لدددددددددددد   اىل طصددددددددددد   ا  دددددددددددحتتردددددددددددرتة فدددددددددددي ل س ه ددددددددددد  طدددددددددددحت ا هاصدددددددددددف   ال ف ددددددددددددي    ا خ  يددددددددددد     ربددددددددددد  
الع ليددددددددددد  الرتبهيددددددددددد    ليددددددددددد  ب طددددددددددد     تدددددددددددتل   ة   بددددددددددد  الع ليددددددددددد  الرتبهيددددددددددد  خ صددددددددددد  بددددددددددد   يددددددددددد  نظدددددددددد      ط   ددددددددددد   

ت دددددددددددددت   اىل س ه ددددددددددددد  طدددددددددددددحت ال دددددددددددددهان    تردددددددددددددت    لددددددددددددد   ددددددددددددد ع   ليددددددددددددد   يردددددددددددددرت    ت فيدددددددددددددوب  س ه ددددددددددددد  طدددددددددددددحت 
ة ا ع تلبهيدددددددددد    ت طيددددددددددو     ليدددددددددد     لعدددددددددد  طددددددددددحت  بددددددددددل  الفدددددددددد  ل  ا علددددددددددل الددددددددددو  يعدددددددددد  : طددددددددددحت   الفدددددددددد  ل  الرتبددددددددددهي 

ا  دددددددددد م الددددددددددو  ت دددددددددده   ليدددددددددد        ددددددددددحت   يدددددددددد     هلددددددددددو  الع ليدددددددددد  ا علددددددددددل  ندددددددددد   ددددددددددي بددددددددددل ا لكدددددددددد   ا  طددددددددددحت 
ندددددددددددد  طلطه دددددددددددد    لدددددددددددولت كدددددددددددد ل  تدددددددددددد  ط    ا بددددددددددد ا  الع طدددددددددددد  لل وت ددددددددددددع  ددددددددددددحت  ليددددددددددد  التعلدددددددددددديل بدددددددددددد  ل ا علددددددددددددل 

الت دددددددددددددده  ا  ت دددددددددددددد      الت  هلدددددددددددددده   ي ندددددددددددددد     ل ددددددددددددددحت طددددددددددددددع   ا ددددددددددددددب ا ت ددددددددددددددع  تدددددددددددددد    بعدددددددددددددد  ا  ددددددددددددددت    
       طدددددددددددت   ممددددددددددد   عددددددددددد  فنددددددددددد  ا عل ددددددددددد  تعددددددددددد   ال  دددددددددددر طدددددددددددحت ا رددددددددددد      ا   تلا ددددددددددع بدددددددددددو  ا   نددددددددددد   دددددددددددحت  ددددددددددد ب 

  ضدددددددددددد   لددددددددددددولت  ن ددددددددددددل  ال  ددددددددددددر طددددددددددددحت ال  ا دددددددددددد     الت دددددددددددده  الرتبهيدددددددددددد    ا  ت   يدددددددددددد  الدددددددددددد   ددددددددددددتل ب  ا دددددددددددد  
  جبهانددددددددددددع طتعدددددددددددد  ع ا تعل دددددددددددد  بددددددددددددو  الفندددددددددددد      عدددددددددددد     لددددددددددددت   ددددددددددددها   بعيدددددددددددد ع   ل ددددددددددددحت   ا لت دددددددددددد  ابت دددددددددددد

   –  ل   دددددددددددد  ا تلتفددددددددددددد  ةىل   نددددددددددددع ط دددددددددددددل   ربدددددددددددد  طددددددددددددحت ا هاندددددددددددددع ا خددددددددددددل ب   نددددددددددددع ا  دددددددددددد    ا ددددددددددددد      
     بددددددددددده ا علدددددددددددل   ني تدددددددددددد  اليهطيددددددددددد        تددددددددددد  طدددددددددددع ا خدددددددددددليحت   ا ت دددددددددددع  ددددددددددددها   -ةل   ددددددددددد  بعددددددددددد  ط  ددددددددددد  

 كددددددددددد نها ا ددددددددددد  ليحت    ا عل ددددددددددد     الت طيدددددددددددو   ط  ددددددددددد    ا ددددددددددد  ا ن تددددددددددد   الدددددددددددو  ي دددددددددددهل  دددددددددددحت بدددددددددددو  الفنددددددددددد  لددددددددددد   
الفنددددددددد   ا  ت   يددددددددد  ا خدددددددددل  طدددددددددحت  ا يددددددددد  صددددددددده ع ا علدددددددددل   ا ت دددددددددع الدددددددددو  ي ت ددددددددد  ةليددددددددد  ف ليلددددددددد  بددددددددد  الت ددددددددده  

الددددددددددددددو  ب يدددددددددددددد  ل دددددددددددددد ها  ن ددددددددددددددلا  لدددددددددددددد  طهضدددددددددددددده  الصدددددددددددددده ع له ي    الرتبهيدددددددددددددد   الدددددددددددددد   ددددددددددددددتل ب  ا دددددددددددددد  ال ه دددددددددددددديه 
 .الت ه  ا   طي    ا  بي  

العها دددددددددد  : ف عظدددددددددل ال  ا ددددددددد   الددددددددد  ت   لددددددددد  فنددددددددد  ا عل ددددددددد  بدددددددددو  الفنددددددددد    كددددددددد    لددددددددد  طهاضددددددددديع اددددددددد  ع ط  ددددددددد  
ل ب دددددددددددد   طددددددددددددحت ا  ظدددددددددددده ا  ا تعل دددددددددددد   دددددددددددد     هانددددددددددددع ة دددددددددددد ا ب     ربدددددددددددد  طددددددددددددحت ا هاضدددددددددددديع ا خددددددددددددل      ةل كدددددددددددد 

ال ه ددددددددددديهله ي  الددددددددددددو  ت ددددددددددددل  اىل بدددددددددددوا ا هضدددددددددددده    بعدددددددددددد    ا دددددددددددد      ا  صددددددددددده  ب لددددددددددددوكل ط ظدددددددددددده  التف  ليدددددددددددد  
 ن ت  ددددددددددددددد    اخددددددددددددددد  الهنددددددددددددددد ا  اللط يددددددددددددددد    الدددددددددددددددو  ابدددددددددددددددتل بت ليددددددددددددددد  الع  ددددددددددددددد   ا  ت   يددددددددددددددد    التف  ددددددددددددددد    ا

ا    دددددددددد  ىيددددددددددد   كدددددددددد   لددددددددددد    ب لدددددددددددوا  ا    ددددددددددد   الرتبهيدددددددددد  خدددددددددد  الهنددددددددددد ا  الصدددددددددد ل     ا  عا ت دددددددددددال دددددددددد   



ب  
 

  ا ددددددددددد  صددددددددددده ع ا علدددددددددددل لددددددددددد   التل يدددددددددددو   صددددددددددده ع التل يدددددددددددو لددددددددددد   ا علدددددددددددل   ا علدددددددددددل   الفنددددددددددد   ا خدددددددددددل  الع طلددددددددددد  
لددددددددددولت ن  لدددددددددد    ا دددددددددد   التيندددددددددد  الرتبهيدددددددددد  طددددددددددحت خدددددددددد    ليدددددددددد    ليدددددددددد  التف  دددددددددد  اللطدددددددددد   الددددددددددو  ي دددددددددده  بيدددددددددد  ل   

 يلع لل  ا ددددددددد   ا خدددددددددل  ىيددددددددد  ابت ددددددددد  ال  ا ددددددددد  اي ليددددددددد  الرتكيددددددددد   لددددددددد  فنددددددددد  ا عل ددددددددد    ل دددددددددحت طدددددددددحت  ا يددددددددد  ط ددددددددد
ب  ا ددددددددد  صدددددددددده ع ا علددددددددددل   ا ت ددددددددددع   ب لدددددددددوا  ا ت ددددددددددع ا  ا ددددددددددل    طعلفدددددددددد   بدددددددددل العهاطدددددددددد  ا دددددددددد  لع في دددددددددد     لددددددددددت 

 :طحت خ   الفصه  الت لي     ا ه     ل  ب ب     ا ت  ل    

 :ت  ل      الو  يضل مخ   فصه  نظلي    ا  الجانب النظري للدراسة: الباب األول 

خصددددددددددددد  لعدددددددددددددل  طهضددددددددددددده    الدددددددددددددو   ددددددددددددديتل  موضوووووووووووووو  الدراسوووووووووووووة     ددددددددددددد   الفصددددددددددددد  ا     ددددددددددددد    دددددددددددددهال
  يددددددددددد  طرددددددددددد ل  ال  ا ددددددددددد    ت ددددددددددد        : ال  ا ددددددددددد  طدددددددددددحت خددددددددددد   س ه ددددددددددد  الع  صدددددددددددل الت ليليددددددددددد    ا ت  لددددددددددد    

ال  ا دددددددددددد   ال دددددددددددد ب     ليدددددددددددد  ال  ا دددددددددددد      ددددددددددددت   اختيدددددددددددد   ا هضدددددددددددده     بدددددددددددد ا  ال  ا دددددددددددد      يدددددددددددد  ا فدددددددددددد بيل  
 .  ا    ب  ال ظلي  لل  ا   

  الدددددددددو   تددددددددده   فووووووووو  الج ا ووووووووور ربوووووووووويلنظوووووووووا  التلتطوووووووووور التوووووووووار    للف ددددددددد  خصدددددددد  الفصووووووووو  ال وووووووووان    طدددددددد 
  الت دددددددددده  التدددددددددد     للتعلدددددددددديل   ا  ا ددددددددددل      صددددددددددل الع ليدددددددددد   الت دددددددددده  التدددددددددد        دددددددددد  التعلدددددددددديل  لدددددددددد 

 .التعلي ي  

 ددددددددد    فيددددددددد     المعلوووووووووا فووووووووو  عصووووووووور الت وووووووووو   ا  تماع وووووووووة طهضددددددددده الفصووووووووو  ال الووووووووو     نددددددددد  ت ددددددددد   
 خدددددددددددد   ) طدددددددددددحت نيددددددددددد      ا علدددددددددددل   ط  طددددددددددد :س ه ددددددددددد  الع  صدددددددددددل الت ليليددددددددددد  ا لتتددددددددددد   لددددددددددد  ال  ددددددددددده التددددددددددد   

   الع  دددددددددددددددد  بدددددددددددددددد  ا علددددددددددددددددل   التل يددددددددددددددددو   ا  ا  ا علددددددددددددددددل   ط دددددددددددددددد   ا علددددددددددددددددل   ا علددددددددددددددددل   ا  دددددددددددددددد  
   طف ددددددددددده  ت دددددددددددهيحت ا علدددددددددددل)طدددددددددددحت نيددددددددددد   ت دددددددددددهيحت ا علدددددددددددل ة ددددددددددد ا      (  ط هطددددددددددد     صدددددددددددي  ا علدددددددددددل

  بددددددددد ا  ت دددددددددهيحت ا علدددددددددل    ليددددددددد  ت دددددددددهيحت ا علدددددددددل    ددددددددد  ت   يددددددددد   دددددددددحت ت دددددددددهيحت ا عل ددددددددد    ا  ا دددددددددل
 طف دددددددددده  ا   ندددددددددد  ا  ت   يدددددددددد )طددددددددددحت نيدددددددددد   ل علددددددددددلا  ت   يدددددددددد  ل  ندددددددددد  ا   (   بعدددددددددد   ت ددددددددددهيحت ا علددددددددددل  
ا علدددددددددل   (  العهاطددددددددد  ا ددددددددد  لع  لددددددددد  ط  نددددددددد  ا علدددددددددل    ددددددددد  ت   يددددددددد   دددددددددحت ط  نددددددددد  ا علدددددددددل   ا  ا دددددددددل  

 .   ا     اي ا     ط  بع  اي ا  

:    تدددددددددده   لدددددددددد   ا تجاهووووووووووا  النظر ووووووووووة المف وووووووووور  للصووووووووووور  ال هن ووووووووووة: الفصوووووووووو  الرابوووووووووو      دددددددددد  ت ددددددددددل 
العهاطددددددددددددد  ا ددددددددددددد  لع   الصددددددددددددده ع    الته  ددددددددددددد   ال ظليددددددددددددد      ا ددددددددددددد  الصددددددددددددده ع الوب يددددددددددددد    ط بيددددددددددددد  الصددددددددددددده ع الوب يددددددددددددد 

 . ب ي الو

 :  يضل فصل   الجانب الم دان  للدراسة: الباب ال ان  



ت  
 

التعليدددددددددا  : يضدددددددددلالدددددددددو     اإل وووووووووراجا  المناج وووووووووة للدراسوووووووووة طدددددددددحت بدددددددددوا التددددددددد   لددددددددددالفصووووووووو  األول  خصددددددددد 
 ليدددددددددد  طيدددددددددد ال ال  ا دددددددددد  ا دددددددددد   ا  دددددددددد   لل  ا دددددددددد    ا دددددددددد   الترددددددددددل    )طددددددددددحت نيدددددددددد   مبيدددددددددد ال ال  ا دددددددددد 

   ا ددددددددددد   )  ط  ويددددددددددد  الت ددددددددددد    في ددددددددددد  (  الددددددددددد ط  لل  ا ددددددددددد ا ددددددددددد       طددددددددددد   ط  طتددددددددددد  للت ددددددددددد 
 ( .  ي   ال  ا        ا   ع ا ع ي  

ىيدددددددد  ضددددددددل كدددددددد  و تف وووووووو ر نتووووووووا   الدراسووووووووة عوووووووورل و ت ل وووووووو  لدددددددددد الفصوووووووو  ال ووووووووان      خددددددددرا خصدددددددد 
 ( .  ا   نت    التي ن      ليل      ل  ال:  طحت الع  صل الت لي  

 .  ا  ن           ا لا ع ةم    تلي  ا 

 .ا  ن          ا لا ع 

 

   

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الباب األول
الجـــــــانـــب النظـــري 

ةـــــللدراس  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الفصل األول   

موضوع الدراسة   

 تمهيد

تساؤالت الدراسةو  حتديد مشكلة البحث :أوال  

  أمهية الدراسة :ثانيا

  أسباب اختيار املوضوع :ثالثا

  أهداف الدراسة :رابعا

  حتديد املفاهيم :خامسا

الدراسات السابقة عرض :سادسا  

  املقاربة النظرية للدراسة :سابعا

 خالصة
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:تمهيد *    

جمموعة من العناصر التحليلية املكونة له و اليت تعد ورورية  ،ملوووع الدراسة و املعنون بصورة املعلم يف اجملتمع اجلزائري
فمن دوهنا ال يكون للموووع الذي يقوم بدراسته الباحث أي جدوى علمية و منهجية نظرا ألمهيتها يف  ،ألي موووع

من خالل إزالة الغموض عنه و  ،البحث العلمي ألهنا حتدد الوجهة اليت يريد أن يصل إليها الباحث يف موووع حبثه
الذي يقوم بدراسته ؟ و ما الذي تسعى الدراسة إىل ما معىن املوووع : تقدمي اإلجابة على العديد من التسالالت منها 

الوصول إليه ؟ و ملاذا اختري هذا املوووع ؟ و ما أمهيته العلمية و البحثية ؟ و ما هي أهم التسالالت اليت تطرحها 
ملرتبة  مشكلة الدراسة ؟ و ما مدى تناول املوووع من قبل الدراسات األخرى ؟ و كل هذا جتيب عنه العناصر التالية و ا

 :كما يلي
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 تحديد  مشكلة و تساؤالت الدراسة : أوال  
االقتصادية و السياسية نتيجة لعوامل  ،الثقافية  ،شهدت اجملتمعات العربية و اإلسالمية تغريا يف تركيبتها االجتماعية  

أشكال أخرى حبيث انتقلت من  و ظهور،خمتلفة و أدى هذا التغري إىل تراجع األشكال التقليدية للحياة االجتماعية 
إىل جمتمعات حضرية عصرية معقدة  ،تعتمد على أساليب بسيطة للمعاش و حتكمها القيم و العادات  جمتمعات تقليدية

من حيث نسيج احلياة االجتماعية ، فلم تعد تعتمد يف منط معاشها على األنشطة االقتصادية التقليدية كزراعة األرض و 
ورورة التخصص يف املهن  إىلأنشطة أخرى جا ت نتيجة لعملية التصنيع و اليت أدت بدورها  إىلا الرعي فقط بل تعدهت
مما دفع هذه األخرية إىل بنا  مؤسسات متعددة اجملاالت و منها املؤسسات الرتبوية اليت خصصت  ،و تقسيم العمل 

 إىلقرون مضت إال أنه انتقل من شبه مهنة  و إن سبق ظهوره،للشأن الرتبوي و خاصة بعدما أصبح التعليم مهنة رمسية 
و لكن قبل و بعد ،مصاف املهن ، ففي اجملتمع اجلزائري  كان يتم قبل الفرتة االستدمارية كنشاط غري مقيد و مقنن 

جمموعة من اخلصائص و  مؤسسات مقننة خاصة به ، كما اشرتط فيمن يقوم به إىلاالستقالل تغري الووع و أوكل شأنه 
و املتمثلة ،عناصر تشكلها و هتيكلها و تسري عملها فهي ال تقوم بدون حمركات  إىلن العملية الرتبوية حتتاج أل املؤهالت

 . يف العناصر الرتبوية اليت ختتلف من حيث الدور و املكانة 
الفاعل يف العملية الرتبوية و حمور جناحها أو فشلها  األساسينيو من بني هذه العناصر و الذي يعترب أحد الفاعلني  

و املكانة االجتماعية  اجتماعية نظرا لألدوار املنوطة هبشرحية تعد من أهم الشرائح اال إىلالذي ينتمي  األخريهذا ،املعلم 
عد أداة ربط بني جمتمعني يف إطار اجملتمع الكلي و املتمثالن يف املدرسة و اجملتمع ت يها عرب العصور فهتشغل يتال

 . األخرىمبؤسساته 
و هذه الشرحية هلا وسط تؤثر و تتأثر به و تتفاعل مع الفئات االجتماعية املوجودة داخل أو خارج هذا الوسط و تربطها 

للمجتمع كفئة املؤطريني و أوليا   األخرىتم بني هذه الفئة و الفئات عالقات اجتماعية هبا ، و أثنا  عملية التفاعل اليت ت
تتكون االنطباعات املختلفة لدى هذه الفئات عن فئة املعلمني و هذه االنطباعات حتكمها جمموعة من املعايري ،التالميذ 

 –جوفمان  إليهة حسب ما ذهب تقدمي نفسه يف احلياة االجتماعي أثنا ن الفرد أل،و تؤثر يف تكوينها مجلة من العوامل 
نتيجة لعدة عوامل منها املكانة االجتماعية اليت  اآلخرينيشكل انطباعا عن نفسه و عن  –أحد رواد التفاعلية الرمزية 
 .حيتلها الفرد يف جمتمعه 

ففي اجملتمع اجلزائري كان املعلم قبل و بعد االستقالل حيتل مكانة مرموقة نظرا لالنطباع احلسن املكون عنه يف أذهان 
لو خيكاد يطباع املشكل عنه و هذا الووع ال و لكن مؤخرا يالحظ تراجع يف هذه املكانة نتيجة تغري االن،أفراد اجملتمع 
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أثبتته العديد من البحوث املنشورة عرب شبكة االنرتنت و و هذا ما ، اإلسالميةمنه أي جمتمع من اجملتمعات العربية و 
أن صورة " فادها منتيجة  إىلالذي توصل ( ـ صخر المهيف المغربي ل اإلعالمصورة المعلم في وسائل : ) منها 

في اليوم العالمي للمعلم : يف مقالته بعنوان  الحيدري نبيل إليهااليت توصل  ةالنتيجنفس هي املعلم أصبحت سلبية و 
ما الذي طرأ على مكانة : بعنوان  محمد شركيـ و أيضا هناك مقالة ل(  العراقيون يشكون تغير صورة المعلم....

 (.المعلم في مجتمعاتنا 
 مقارنة بسنوات ما بعد،و يف اجملتمع اجلزائري أيضا و منذ التسعينات يالحظ تغري النظرة االجتماعية للمعلم و مهنته 

االستقالل فلقد كان ميثل صورة املكافح و املناول و الشيخ و املصلح و اإلمام  و الطالب و كل ما حتمله هذه الكلمة 
مبكانة مرموقة و بنظرة اجيابية تتضمن  ىبالرغم من العدد القليل هلذه الفئة إال أهنا كانت حتض ،من صور و معاين راقية 

 . تمع التقدير و االحرتام من مجيع أفراد اجمل
من االستقالل حبيث  األوىلو لكن يف السنوات األخرية مع ارتفاع حجم هذه الفئة مقارنة مبا كانت عليه يف السنوات 

من جنس  9693منهم  07001الثالث على مستوى والية سطيف يف أخر إحصا   األطواربلغ عدد املعلمني يف 
 (.امليزانية سطيف مديرية الربجمة و متابعة " م  2103لسنة  اإلناث

إال أنه يالحظ تغري صورة هذه الفئة اليت الزمتها منذ القدمي و أصبحت مشحونة مبعاين جديدة و أفرغ املضمون التقليدي 
فمن خالل اخلطاب اليومي لألفراد يف اجملتمع اجلزائري بالذات يف منطقة سطيف و ،لصورة املعلم مبعاين جديدة 
رائد و مواقع االنرتنت و النكت اليت تتناول جوانب متعددة من شخصية هذه الفئة و اليت الكاريكاتري املنشورة يف اجل

صورة املعلم البخيل و الشحيح و املتحايل و غريها من الصفات اليت حتملها و تصدرها : ها يف صور متعددة منها متقد
الشعرية اليت قاهلا أمري الشعرا   األبياتن أصبحت غري واوحة و متعددة الداللة حىت أ ملألفراد ، يالحظ أن صورة املعل

 (. °)أمحد شوقي تغريت من حيث احملتوى حسب ما أورده أحد الباحثني 

فالظاهرة ال تولد من تلقا  نفسها بل هناك  ،و هذه الصورة ال شك و أن هناك من يقف ورا ها فلكل فعل سبب
منها ما هو اجتماعي أي نابع من صميم احلياة ،الظاهرة مسببات و عوامل تتفاعل فيما بينها لتشكل يف النهاية هذه 

و منها ما هو سياسي ناتج عن السياسية ،و منها ما هو بيداغوجي متعلق باحلياة املهنية للمعلم ،االجتماعية للمعلم 
م و ممارساته و وسائل االتصال و اإلعال وسلوكه  ،و منها ما هو نفسي متعلق بالسمات الشخصية للمعلم ،العامة 

و منها قيمة املعلم و ،و الثقافة اجملتمعية اجلديدة وما حتمله من قيم ثقافية جديدة حلت مكان قيم أخرى ،التكنولوجيا 
 .  غريها 
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 :كل هذا يطرح لنا مجلة من تسالالت و اليت يلخصها لنا التسالل الرئيسي التايل 
؟ و فيما يتمثل (سطيف)ري عية للمجتمع اجلزائما هي العوامل املؤثرة على صورة املعلم لدى الفئات االجتما -

  ؟تأثريها
 :و تندرج حتته التسالالت الفرعية التالية 

فيما يتمثل تأثري السمات الشخصية للمعلم على صورته لدى الفئات االجتماعية للمجتمع اجلزائري و بالذات  -4
 منطقة سطيف ؟ 

 ؟( سطيف)فيما يتمثل تأثري تكوين املعلم على صورته لدى الفئات االجتماعية للمجتمع اجلزائري  -8
 ؟( سطيف)فيما يتمثل تأثري سلوك املعلم على صورته لدى الفئات االجتماعية للمجتمع اجلزائري  -1
 ؟( سطيف)ائري فيما يتمثل تأثري هندام املعلم على صورته لدى الفئات االجتماعية للمجتمع اجلز  -4
 ؟( سطيف)فيما يتمثل تأثري الووع االجتماعي للمعلم على صورته لدى الفئات االجتماعية للمجتمع اجلزائري  -5
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 أهمية الموضوع : ا نيثا
يعــــــد مووــــــوع صــــــورة املعلــــــم يف اجملتمــــــع اجلزائــــــري علــــــى قــــــدر كبــــــري مــــــن األمهيــــــة العلميــــــة و الرتبويــــــة نظــــــرا ألنــــــه يهــــــتم 
بدراســـــة شـــــرحية تعتـــــرب مـــــن أهـــــم الشـــــرائح االجتماعيـــــة يف أي جمتمـــــع و الـــــيت ختتلـــــف عـــــن غريهـــــا مـــــن حيـــــث اخلصـــــائص 

بطريقــــــة أو لــــــيت تشــــــكل عنهــــــا تعكــــــس فالصــــــورة ا ،و الســــــمات لكوهنــــــا مــــــرلة عاكســــــة للمجتمــــــع الــــــذي تنتمــــــي إليــــــه 
 .بأخرى الووعية الثقافية هلذا األخري 

  و كـــــذلك تكمـــــن أمهيـــــة هـــــذه الدراســـــة  يف معرفـــــة نظـــــرة فئـــــات اجملتمـــــع ملثـــــل هـــــذه الشـــــرحية االجتماعيـــــة و الـــــيت تعكـــــس 
حيــــــث االحـــــرتام و التقــــــدير ومكانتهـــــا كجــــــز  مـــــن شــــــرحية كبـــــرية و هــــــي املثقفـــــني و بالتــــــايل مـــــن  ووـــــعيتها االجتماعيــــــة

تســــــمح  مبعرفــــــة ووــــــعية و املكانــــــة االجتماعيــــــة هلــــــذه الشــــــرحية بصــــــفة خاصــــــة و شــــــرحية املثقفــــــني بصــــــفة عامــــــة داخــــــل 
  . يتمع الكلكجز  من اجمل  طيفمنطقة ساجملتمع اجلزائري و بالذات 
أســـــباب اختيـــــار هـــــذا املووـــــوع دون غـــــريه ، فهـــــي تبـــــني يف حمتواهـــــا عـــــن الـــــدوافع الكامنـــــة  و مـــــن أمهيـــــة الدراســـــة تكمـــــن

 :ورا  اختيار هذه املوووع و املتمثلة يف األيت 
 أسباب اختيـار الموضوع : ثالثا

 : اليت تنقسم إىل   
هـــــــــذا واملتعلقــــــــة لصوصــــــــية الباحـــــــــث و اهتماماتــــــــه ودوافعــــــــه الذاتيـــــــــة ورا  اختيــــــــار مثــــــــل  :أســــــــباب خاصـــــــــة   - أ

 :املوووع و اليت تفروها مؤثرات خمتلفة قد تكون من داخل اجملتمع أو خارجه و اليت ميكن حصرها يف
الرغبــــــة الذاتيـــــــة و الفضــــــول العلمـــــــي و املعــــــريف يف التعـــــــرف علـــــــى الكيفيــــــة الـــــــيت تنظــــــر هبـــــــا خمتلــــــف فئـــــــات اجملتمـــــــع 

و خاصـــــــة بعـــــــد االطـــــــالع علـــــــى مقـــــــاالت يف جمـــــــالت و حبـــــــوث  ،اجلزائـــــــري و بالـــــــذات منطقـــــــة ســـــــطيف للمعلـــــــم
صــــــورة : )منشــــــورة عــــــرب شــــــبكة االنرتنــــــت ختــــــتص هبــــــذا املووــــــوع يف بلــــــدان عربيــــــة  خمتلفــــــة  نــــــذكر أمنــــــاذج منهــــــا 

ـــــ المعلـــــم فـــــي وســـــائل ـــــي بحـــــث ل يف اليـــــوم : و أيضـــــا جنـــــد مقالـــــة بعنـــــوان (  صـــــخر المهيـــــف ـاإلعـــــالم المغرب
ــــون ي... العــــاملي للمعلــــم  ــــدريالعراقي ــــم  لنبيــــل الحي ــــر صــــورة المعل ــــذي : و مقالــــة بعنــــوان (  شــــكون تغي مــــا ال

لمـــــاوا تشـــــوه  صــــــورة : و أخـــــرى بعنـــــوان (  طـــــرا علـــــى مكانـــــة المعلـــــم فـــــي مجتمعاتنـــــا لمحمـــــد شـــــركي
و الرغبــــــة يف حتويلــــــه إىل ( و العديــــــد مـــــن هــــــذه املقـــــاالت أو حبــــــوث خمتصـــــرة  المعلـــــم فــــــي المجتمــــــع الجزائــــــري

 .   يف الطور االبتدائي بصفة خاصة تص  باملعلم اجلزائريحبث أكادميي تربوي خي
والــــــيت ال ختــــــص الباحــــــث فقــــــط بــــــل تشــــــرتك فيهــــــا عــــــدة أطــــــراف فهــــــي تفــــــرض نفســــــها و : موضــــــوعيةأســــــباب  - ب

 : معايشة يف احلياة اليومية منها
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قلــــــــة الدراســــــــات و البحــــــــوث املتنــــــــاول هلــــــــذا املووــــــــوع مــــــــن قبــــــــل البــــــــاحثني االجتمــــــــاعني يف اجملتمــــــــع اجلزائــــــــري  *
والـــــيت اغلبهـــــا منشـــــورة )بالــــذات الـــــيت تركـــــز علـــــى صـــــورته ، و إن وجـــــدت بعـــــ  املقـــــاالت البعيـــــدة عـــــن التخصـــــص 

 .شبكة االنرتنت املنشورة عرب ( مناذج منها سابقا واليت ذكرنا )و البحوث املختصرة ( يف جرائد 
مـــــا طـــــرح  األخـــــرية،يف اجملتمـــــع اجلزائـــــري يف اآلونـــــة  نفســـــه وتراجـــــع مكانـــــة املعلـــــم و اهتزازهـــــا حـــــىت لـــــدى املعلـــــم  *

 .عن إجابات هلا ورورة البحثمجلة من التسالالت 
مـــــن )نظـــــرة األفـــــراد يف اجملتمـــــع اجلزائـــــري مـــــن خـــــالل اخلطـــــاب اليـــــومي هلـــــم حـــــول املعلـــــم واملواوـــــيع املتعلقـــــة بـــــه  *

و وـــــرورة الكشـــــف عـــــن العوامـــــل املؤديـــــة إىل مثـــــل هـــــذا، مـــــن خـــــالل البحـــــث و (ألقـــــاب هزليـــــة  ،نكـــــت ســـــاخرة 
 .الدراسة

و ذلــــــك مــــــن خــــــالل مســــــاع ألحاديــــــث تراجــــــع هيبــــــة املعلــــــم و قيمتــــــه لــــــدى تالميــــــذه و فئــــــات اجملتمــــــع اجلزائــــــري  *
مـــــا طـــــرح يف ذهـــــين تســـــالالت متعـــــددة و ،واخلطـــــاب اليـــــومي لألفـــــراد و بالـــــذات يف منطقـــــة ســـــطيف  حـــــول املعلـــــم 

 .    ال بد من البحث عن إجابات هلا و ذلك من خالل البحث 

   عــــــــن أهــــــــم  بصــــــــورة أو بــــــــأخرى كشــــــــفألهــــــــم الــــــــدوافع و األســــــــباب و الــــــــيت تو بعــــــــد القيــــــــام بعــــــــرض
و حتقيقهـــــــا و الــــــيت يووـــــــحها العنصـــــــر الــــــيت تســـــــعى الدراســـــــة للوصــــــول إليهـــــــا ( األهـــــــداف) الغايــــــات البحثيـــــــة 
 :  املوايل املوسوم بــ
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 ة ـــــــــــــداف الدراســـــــــــــأه: عا ــــــراب 
الغايـــــــات جمموعــــــة مــــــن هتــــــدف الدراســــــة عــــــادة إلجيــــــاد أجوبــــــة جملموعــــــة األســــــئلة املطروحــــــة يف البحــــــث ألجــــــل حتقيــــــق 

 :  و اليت تنقسم حسب ترتيبها إىل البحثية 

 :ة ــــــــــــة للدراســـــــــــالرئيسي دافـــــــــــألها

يتمحـــــور يف الكشـــــف عـــــن أهـــــم العوامـــــل الـــــيت تقـــــف ورا  الصـــــورة  ،تســـــعى الدراســـــة احلاليـــــة إىل حتقيـــــق هـــــدف رئيســـــي
اآلن لــــــدى الفئــــــات االجتماعيــــــة يف اجملتمــــــع اجلزائــــــري و معرفــــــة مــــــدى تأثريهــــــا و بتعبــــــري لخــــــر املعلــــــم الــــــيت هــــــو عليهــــــا 

 .تأثريها أو أثرها على صورة املعلم من الناحية السلبية أو االجيابية 

 :األهداف الفرعية للدراسة 

 :النقاط التالية  يف محورو اليت تت

  .ع املختلفة للمعلم جلزائري من خالل نظرة فئات اجملتالتعرف على مالمح صورة املعلم يف اجملتمع ا -4
املعلــــم قــــدميا  صــــورةالتوصــــل إىل عقــــد مقارنــــات بــــني صــــورة املعلــــم لــــدى فئــــات اجملتمــــع املختلفــــة و الفــــرق بــــني  -8

 .مقارنة باحلاور 

ن للدراســـــة هـــــدف رئيســـــي وحيـــــد و هـــــذا اهلـــــدف يضـــــم جمموعـــــة مـــــن ظـــــرا ألنـــــوعني نو جـــــا  هـــــذا التقســـــيم علـــــى 
األهــــــداف الفرعيــــــة املتضــــــمنة فيــــــه ، فمــــــن معرفــــــة العوامــــــل املــــــؤثرة علــــــى صــــــورة املعلــــــم و درجــــــة تأثريهــــــا دون شــــــك 
سيكشــــــف عـــــــن مالمـــــــح صـــــــورة املعلـــــــم  و بالتـــــــايل التعـــــــرف علـــــــى صـــــــورة املعلـــــــم يف اجملتمـــــــع اجلزائـــــــري و مقارنتهـــــــا 

 .وي باملا
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   خامسا : تحديد اإلطار المفاهيمي للدراسة. 
 (صورة المعلم في المجتمع الجزائري ) و مما ال شك فيه أن هلذه الدراسةيعترب هذا  العنصر على قدر كبري من األمهية 

حتوي يف تركيبتها اللغوية جمموعة من املفاهيم و إن نقل مصطلحات حتتاج  إىل فك شفرهتا للتعرف على ما يكمن من 
أو من الناحية االصطالحية و املعرفية وأعتقد أنه ( مصدر االشتقاق )معاين ورا ها سوا  أكان ذلك من الناحية اللغوية 
تقدمي هذا العنصر حىت يسهل على الباحث التعريف مبوووعه لآلخرين قبل  قبل البدا يف ذكر العناصر األخرى ال بد من 

 :                         كل شي  ال بد من عرض أهم املفاهيم املشكلة ملوووع  الدراسة واليت تنقسم إىل نوعني كاأليت 

 :المفاهيم الرئيسية  -0
 :بالشكل التايل  و هي اليت تتجسد بصورة واوحة يف عنوان الدراسة و هي مرتبة

  societyمفهوم المجتمع  - أ

 0"و اجلماعــــــة مــــــن النــــــا  : بأنــــــه مووــــــوع االجتمــــــاع" جــــــا  يف املعجــــــم الوســــــيط لفــــــظ اجملتمــــــع : المعنــــــي اللغــــــوي *
....................................... 

 مبعــــــين الشـــــراكة و الكلمــــــة  societasفكلمـــــة جمتمـــــع مشــــــتقة مـــــن الكلمــــــة الالتينيـــــة أمـــــا مصــــــدر االشــــــتقا  * 
كانـــــــت موجـــــــودة مثـــــــل الصـــــــداقة و )مبعـــــــىن الشـــــــريك و الصـــــــديق أو القـــــــرين كمـــــــا يف عبـــــــارة   sociuisالالتينيـــــــة 
و ... scietyو العائليــــــــــة بــــــــــني املتــــــــــدينني  أو كــــــــــان الســــــــــيد ودهــــــــــاو  مفتونــــــــــا بالصــــــــــداقة  societiesالشــــــــــراكات 

ر السياســــــي اإلغريقـــــي و ال ســــــيما فكـــــر أرســــــطو مـــــن املعــــــىن ويقــــــرتب الفكـــــ.. جيـــــب كثــــــريا أن يـــــزوره أصــــــدقاله و يـــــروه 
ــــــــيت ـال التجمعــــــــات أو اجلماعــــــــات اإلنســــــــانية و خاصــــــــة صــــــــورة االجتمـــــــــناقش أشكـــــــــالعــــــــام للمجتمــــــــع حيــــــــث يــــــــ اع ال

 ( 187م ص 8040: طوني بيني  و أخرون  ) "أو مدينة الدولة  polisأي الدولة اإلغريقية )ة ـشكل الدولـت

 : المعنى االصطالحي و العلمي * 

   : وية نظره فجا ت بالرتتيبكل منها تناوله من زاتلفة  لقد جا  اجملتمع بعدة معاين يف فروع علمية خم
 :المجتمع من المنظور التاريخي *  

هــــــو مجاعــــــة مــــــن النــــــا  يعيشــــــون معــــــا يف منطقــــــة معينــــــة و جتمــــــع بيــــــنهم ثقافــــــة مشــــــرتكة و خمتلفــــــة عــــــن غريهــــــا و  " * 
ببنيـــــــان مـــــــن ( كتجمـــــــع اجلماعـــــــات )شـــــــعور بالوحـــــــدة كمـــــــا ينظـــــــرون إىل أنفســـــــهم ككيـــــــان متميـــــــز و يتميـــــــز اجملتمـــــــع 

ــــــيت تتبــــــع يف ســــــلوكها املعــــــايري االجتماعيــــــة و يتضــــــمن ا ــــــنظم االجتماعيــــــة األدوار املتصــــــلة ببعضــــــها و ال جملتمــــــع مجيــــــع ال
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األساســـــية الضـــــرورية ملواجهـــــة احلاجـــــات البشـــــرية األساســـــية و هـــــو مســـــتقل ال مبعـــــىن اكتفائـــــه الـــــذايت اقتصـــــاديا و لكـــــن 
 ( . 812ص م ، 8002: يحي محمد نبهان ) " مبعىن مشوله جلميع األشكال التنظيمية الضرورية لبقائه 

 ــــــبع  حبيــــــث تطــــــرق إىل البعــــــد تنــــــاول الباحــــــث املفهــــــوم يف تعريفــــــه مــــــن عــــــ دة أبعــــــاد مداخلــــــة مــــــع بعضــــــها ال
املكـــــــاين و البعـــــــد الثقـــــــايف و  البعــــــــد السياســـــــي و البعـــــــد االجتمـــــــاعي و االقتصــــــــادي فهـــــــو شـــــــامل يف طرحــــــــه 

 .للمفهوم 
  لكنـــــه تطـــــرق يف تعريفـــــه هـــــذا إىل اجملتمـــــع مـــــن ناحيـــــة ســـــطحية و   يتعمـــــق فيـــــه بشـــــكل كـــــايف بـــــرغم مـــــن أنـــــه

 .ال أنه غري مكتمل املعىن مجع بني عدة جوانب إ

أي شـــــي  ابتـــــدا  مـــــن الشـــــعب األمـــــي البـــــدائي إىل الدولـــــة لقوميـــــة "  :حبيـــــث جـــــا  فيـــــه بأنـــــه  تعريـــــف أخـــــرو يوجـــــد 
 ".الصناعية احلديثة أو ابتدا  من النوع اإلنساين كله إىل مجاعة صغرية من النا  منظمة نسبيا 

  غــــري ( التعريــــف)املعقــــد غــــري انــــه  إىليركــــز التعريــــف علــــى الناحيــــة التارخييــــة بــــدا مــــن ظهــــور اجملتمعــــات البدائيــــة
 .واوح 

 :  المجتمع من المنظور االنثروبولوجي *  

أطلــــــق علمــــــا  االنثروبولوجيــــــا االجتمــــــاع علــــــى التفكــــــري يف الشــــــعب الــــــذي ال يعــــــرف  :و مــــــن الناحيــــــة االنثروبولوجيــــــة  
القـــــرا ة  للكتابـــــة باعتبـــــار أنـــــه يكـــــون جمتمعـــــا ، مبعـــــىن أهنـــــم يتناســـــلون و يشـــــرتكون يف جمموعـــــة مـــــن العـــــادات و يـــــدعون 

ـــــه إقلـــــيم جغـــــرايف يقيمـــــون فيـــــه و الواقـــــع  أن الفكـــــر القائلـــــة النظـــــام االجتمـــــاعي العـــــام مـــــن خـــــالل تطبيـــــق اجلـــــزا ات و ل
بـــــأن مثـــــل هـــــذا الشـــــعب يكـــــون نســـــق اجتمـــــاعي قـــــد مالـــــت إىل احللـــــول حمـــــل الفكـــــرة القائلـــــة بـــــأهنم يكونـــــون جمتمـــــع و 
قـــــد اتســــــع مصــــــطلح حــــــىت أصــــــبح مســــــاويا لألمــــــة إن   يكــــــن جلماعـــــة كــــــربى  تــــــد عــــــرب فــــــرتة أساســــــية مــــــن الــــــزمن أي 

حملــــــاوالت لتصــــــنيف اجملتمــــــع فقــــــد مــــــال علمــــــا  املصــــــطلح يشــــــري إىل احلضــــــارة و ال شــــــك أنــــــه بــــــذل عــــــدد كبــــــري مــــــن ا
االجتمـــــــاع يف القـــــــرن التاســـــــع عشـــــــر إىل التمييـــــــز الواوـــــــح بـــــــني اجملتمـــــــع البســـــــيط نســـــــبيا غـــــــري املتبـــــــاين ، عـــــــن الـــــــنمط 
الصــــــناعي املعقــــــد احلــــــديث ، أي التمييــــــز بــــــني اجملتمعــــــات البدائيــــــة و اجملتمعــــــات احلديثــــــة أو بــــــني اجملتمعــــــات األميــــــة و 

 ".مية اجملتمعات غري األ
أو هيئـــة مـــن   geselles chaftحيـــث يســـتخدم اجملتمـــع مبعـــىن اجملتمـــع العـــام :"   تعريـــف  خـــرجـــا  أيضـــا يف و 

: عبـــــــد الهـــــــادي الجـــــــوهري )"النـــــــا  هلـــــــم غايـــــــات حمـــــــددة و أثنـــــــا  ســـــــعيهم  وهـــــــا يقومـــــــون برتتيبـــــــات تنظيميـــــــة معينـــــــة 
 (. 884م ،ص  4777

  الناحيـــــة االنثروبولوجيـــــة و أيضـــــا التارخييـــــة مركـــــزا علـــــى النقـــــاط يـــــذهب التعريـــــف يف تطرقـــــه ملفهـــــوم اجملتمـــــع مـــــن
 :التالية
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 (.اجتماعية ،سياسية،جغرافية )جتمع من النا  يشرتكون يف خصائص معينة *
 .االختالف يف استعمال مصطلح اجملتمع حبيث يشري إىل مصطلح األمة ، احلضارة *
 .اط هذه أهم النق.تصنيف العلما  للمجتمعات حسب اخلصائص *

غــــري أن هـــــذا التعريـــــف يتميــــز بـــــالغموض باإلوـــــافة إىل أنــــه مجـــــع بـــــني عــــدة مفـــــاهيم  ال تـــــؤدي نفــــس املعـــــىن فمصـــــطلح 
 .بعضها من حيث املدلول و السمات األمة و احلضارة و اجملتمع مصطلحات خمتلفة  اما عن 

 : المجتمع من المنظور النفسي*  

جتمــــــع ثابــــــت و مــــــنظم مــــــن األشــــــخا  أو احليوانــــــات مــــــن نــــــوع واحــــــد تقــــــوم بيــــــنهم عالقــــــات متبادلــــــة و اجملتمــــــع "  
الـــــذي يســـــبق وجـــــوده وجـــــود األفـــــراد و يبقـــــى حيـــــا بعـــــدهم جيمـــــع الطاقـــــات ليحقـــــق يف أفضـــــل الشـــــروط ذلـــــك املشـــــروع 

اســـــية فهـــــو ينطـــــوي إذن الضـــــمين لكـــــل فـــــرد مشـــــروعا يكمـــــن يف أن يعـــــيش فيـــــه بأمـــــان و جيـــــد فيـــــه إشـــــباع حاجاتـــــه األس
علــــــى تنســـــــيق اجلهـــــــود الفرديـــــــة علـــــــى قواعـــــــد و قـــــــوانني تـــــــنظم العالقـــــــات بـــــــني األشـــــــخا  إذ تعـــــــزو إلـــــــيهم وظـــــــائف و 

إحــــــــــدى خصــــــــــائص اجملتمــــــــــع األساســــــــــية و ال جتــــــــــري ( خــــــــــدمات ، إعــــــــــالم )ادوار أو أووــــــــــاعا  و مفهــــــــــوم التبــــــــــادل 
 ،م  8004: نـــــــــوربير ســـــــــيالمي )" ئتـــــــــه التبـــــــــادالت داخـــــــــل اجملتمـــــــــع فحســـــــــب و لكنهـــــــــا جتـــــــــري أيضـــــــــا خارجـــــــــه مـــــــــع بي

 ( . 8144ص
  ينطلــــــق الباحــــــث يف تعريفــــــه للمفهــــــوم مــــــن فكــــــرة أن اجملتمــــــع اســــــبق لوجــــــود الفــــــرد و هــــــذا يثبــــــت أن الباحــــــث

 . متبين هلذا االجتاه و يبين تعريفه عليه 

الناحيـــــــة االجتماعيـــــــة و الناحيـــــــة النفســـــــية مركـــــــزا علـــــــى البعـــــــد النفســـــــي و  للمجتمـــــــع إىل يف تعريفـــــــهكمـــــــا انـــــــه تطـــــــرق   
  .اجلغرايفبذلك أمهل أبعادا أخرى مهمة كالبعد السياسي و 

 :المجتمع من المنظور السوسيولوجي * 

يعتـــــرب مفهــــــوم اجملتمــــــع واحــــــدا مــــــن أهــــــم مفــــــاهيم الفكــــــر السوســــــيولوجي و اجملتمــــــع عبــــــارة عــــــن جمموعــــــة مــــــن النــــــا   -
 حيـــــز معـــــني و خيضـــــعون لنظـــــام واحـــــد مـــــن الســـــلطة السياســـــية و هـــــم علـــــى و عـــــي بـــــأن هلـــــم هويـــــة  يـــــزهم يعيشـــــون يف

عـــــن اجلماعـــــات األخـــــرى احمليطـــــة هبـــــم و تتســـــم بعـــــ  اجملتمعـــــات مثـــــل جمتمعـــــات الصـــــيد و االلتقـــــاط بالصـــــغر الشـــــديد 
كــــرب حيــــث تشــــتمل ، حيــــث ال يزيــــد عــــدد ســــكاهنا عــــن عــــدة عشــــرات مــــن األفــــراد و هنــــاك جمتمعــــات أخــــرى بالغــــة ال

علـــــى عــــــدة ماليـــــني مــــــن البشـــــر ، فــــــاجملتمع الصـــــيين احلــــــديث علـــــى ســــــبيل املثـــــال ، يزيــــــد تعـــــداد ســــــكانه علـــــى امليليــــــار 
 ( 868م ،ص 8008:أنتوني جيندنز)" نسمة 

   وهي انطلق الباحث من تعريفه ملفهوم اجملتمع معتمدا على ثالث جوانب أساسية : 
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مــــــن النــــــا  وخيضــــــعون لنظــــــام سياســــــي يشــــــكلون جمتمــــــع و كــــــذلك اجلانــــــب اجلانــــــب السياســــــي حبيــــــث اعتــــــرب جمموعــــــة 
اجملتمعـــــات الصـــــغرية ) الـــــدوميغرايف مـــــن خـــــالل نســـــبة الســـــكان و حجمهـــــم  حبيـــــث يفـــــرق بـــــني صـــــنفني مـــــن اجملتمعـــــات 

 .معتمدا يف التصنيف على متغري احلجم و يعطي لنا أمثلة على ذلك( و الكبرية 

احـــــــث اســـــــتنبط مفهومـــــــه للمجتمـــــــع مـــــــن خـــــــالل املقارنـــــــة بـــــــني نـــــــوعني مـــــــن ونشـــــــري هنـــــــا إىل نقطـــــــة هامـــــــة وهـــــــي أن الب
 .اجملتمعات كما يووحه التعريف 

لكــــــــن يف نظــــــــري اعتقــــــــد أن جمموعــــــــة مــــــــن النــــــــا  ال تشــــــــكل جمتمعــــــــا و إن كانــــــــت ختضــــــــع لنظــــــــام سياســــــــي فهــــــــو ال 
 .ينحصر يف جانبني فقط 

و أشـــــكال التنظـــــيم و املعـــــايري و غريهـــــا نســـــق مـــــن املؤسســـــات و أمنـــــاط العالقـــــات   يف معنـــــاه احلـــــديث" و المجتمـــــع 
ـــــة بـــــني مكوناتـــــه و تعـــــيش يف نطاقـــــه جمموعـــــة مـــــن البشـــــر  ـــــدروا ادخـــــار و أرخـــــون " )تؤلـــــف كيـــــان ذا عالقـــــات متبادل : أن

 (. 580م ، ص  8007

  ركــــز الباحـــــث يف تعريفــــه علـــــى الداللـــــة أو املعــــىن املعاصـــــر ملفهـــــوم اجملتمــــع معتمـــــدا علـــــى لغــــة التخصـــــص الـــــذي
 .املتمثل يف الثقايف  ينتمى إليه و

 .و بذلك جا  التعريف ناقص و غري مكتمل املعين

اجملتمـــــع هـــــو احلقيقـــــة اإلنســـــانية يف حيـــــاة األفـــــراد و بدونـــــه ال يســـــتطيع الفـــــرد أن يســـــتمر يف احليـــــاة : " و يعـــــرف أيضـــــا 
عالقاتــــه االجتماعيـــــة  االجتماعيــــة ، فــــالفرد املســــتقل بذاتــــه ال وجــــود لــــه يف احليــــاة وأهــــم مــــا مييــــز اإلنســــان عــــن احليــــوان

ـــــــذي حيـــــــدد أمنـــــــاط ســـــــلوكه و يشـــــــمل اجملتمـــــــع مجيـــــــع  املرنـــــــة ، فـــــــاجملتمع هـــــــو صـــــــانع الفـــــــرد و صـــــــانع أفكـــــــاره و هـــــــو ال
العالقـــــات بـــــني الـــــذين جتمعـــــوا يف هيئـــــات و احتـــــادات هلـــــا تركيـــــب و تنظـــــيم يوجـــــه ســـــلوكه و يضـــــبطه بوســـــائل ال حصـــــر 

ويضــــع هلــــم مقــــاييس علــــيهم أن يتبعوهــــا إنــــه نســــق مكــــون مــــن هلــــا ، يطلــــق نشــــاط النــــا  و يف الوقــــت عينــــه حيــــد منــــه  
ــــــيت تقــــــوم علــــــى  العــــــرف و شــــــىت و جــــــوه وــــــبط الســــــلوك اإلنســــــاين و احلريــــــات ، إنــــــه نســــــيج العالقــــــات االجتماعيــــــة ال
اإلدراك املتبـــــــادل لســـــــلوك األفـــــــراد و اإلدراك املتبـــــــادل لســـــــلوك األفـــــــراد و اإلدراك هنـــــــا هـــــــو الشـــــــرط النفســـــــي الـــــــذي ال 

 .عالقات بني الكرسي و املكتبة يتوافر يف ال

و ينبغــــــي هنــــــا أن منيــــــز يــــــن اجملتمـــــــع عنــــــدما تطلقــــــه بــــــاملعىن الواســــــع و دون النظـــــــر إىل هيئــــــة خاصــــــة و بــــــني اجملتمـــــــع " 
معـــــني ذي خصـــــائص معينــــــة ، فـــــاجملتمع بــــــاملعىن األول شـــــامل و لــــــيس لـــــه هنايـــــة حمــــــدودة أو حـــــدود معينــــــة أنـــــا اجملتمــــــع 

ـــــد ) عريـــــف الســـــابق و هـــــذا وليســـــت كـــــل اجلمـــــوع و احلشـــــود تكـــــون مجاعـــــاتبـــــاملعىن الثـــــاين فهـــــو يتضـــــمن الت حســـــين عب
 . 181م ، ص  8004: الحميد رشوان 
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  ينطلق الباحث يف تعريفه من ثالث نقاط أساسية: 

 حبيث يعتربه حقيقة الفرد فهو الذي يصنعه و حيكم قيمه و يوجه سلوكه:  عالقة المجتمع بالفرد*

هـــــو الـــــذي حيــــــدد القـــــوانني و القــــــيم الـــــيت ال ينبغـــــي اخلــــــروج عـــــن إطارهـــــا و هــــــي الـــــيت حتــــــدد  :الضـــــبت االجتمــــــاعي *
 سلوكه وتضبط أفعاله

 اليت تنشا بني األفراد شرط اإلدراك املتبادل بني الطرفني  :العالقات االجتماعية *

تمــــع احمللــــي و مــــن الزاويــــة ومــــا نالحظــــه مــــن لخــــر التعريــــف هــــو  ييــــزه بــــني اجملتمــــع مــــن الزاويــــة الضــــيقة و الــــذي ميثــــل اجمل
 .الواسعة وهو اجملتمع مبفهومه العام 

ومــــــن خــــــالل هــــــذا الطــــــرح يــــــربز لنــــــا التوجــــــه املعــــــريف للباحــــــث و الــــــذي يــــــرى أن اجملتمــــــع صــــــانع الفــــــرد و بالتــــــايل قــــــدم 
 تعريفه ملفهوم اجملتمع من تبينيه هلذا التوجه 

 .لكن هنا يتجاهل استقاللية الفرد و شخصيته 

 .جية فهو شامل للعديد من اجلوانبجند لن الباحث قدم مفهوم يقرتب من الناحية السوسيولو على العموم 

ـــــــيت تقـــــــوم بـــــــني األفـــــــراد و هتـــــــدف إىل ســـــــد " هـــــــوأيضـــــــا المجتمـــــــع و   تشـــــــكيلة أو نســـــــيج العالقـــــــات االجتماعيـــــــة ال
 " حاجاهتم و حتقيق طموحاهتم و أهدافهم القريبة أو البعيدة 

  العالقــــــات االجتماعيــــــة غــــــري انــــــه ســــــطحي قــــــد ينطبــــــق علــــــى مفهــــــوم املؤسســــــة أو يركــــــز هــــــذا التعريــــــف علــــــى
 .األسرة وغريها لكن اجملتمع ال ميكن حصره يف جانب واحد فقط 

مــــــا هــــــو إال منــــــاذج معقــــــدة و شــــــائكة مــــــن املمارســــــات الســــــلوكية الــــــيت "حســــــب بعــــــ  علمــــــا  االجتمــــــاع فــــــاجملتمع و 
ــــــيت يعــــــرتف هبــــــا اجملتمــــــع و جــــــا ت نتيجــــــة صــــــالحيتها و فاعليتهــــــا تنظمهــــــا القواعــــــد و الضــــــوابط اخللقيــــــة و القيميــــــة  ال

يف  شــــــية أمــــــور اجملتمــــــع و احلفــــــاظ علــــــى كيانــــــه و حتقيــــــق أهدافــــــه القريبــــــة و البعيــــــدة ، لكــــــن املمارســــــات الســــــلوكية و 
تتـــــأثر القيميـــــة اليوميـــــة الـــــيت يتجلـــــى هبـــــا األفـــــراد و الـــــيت حتـــــدد مهـــــامهم و أنشـــــطتهم و طـــــرق عالقـــــاهتم وتفـــــاعالهتم أمنـــــا 

بطبيعــــة القـــــيم و املبـــــادهب الـــــيت يتمســـــكون هبـــــا مـــــن خــــالل عمليـــــات التنشـــــئة االجتماعيـــــة ،علمـــــا بـــــأن ممارســـــات األفـــــراد 
و منـــــــــاذج ســــــــــلوكهم تتكــــــــــون بطبيعــــــــــة األدوار االجتماعيــــــــــة الوظيفيـــــــــة الــــــــــيت حيتلوهنــــــــــا يف مؤسســــــــــات اجملتمــــــــــع البنيويــــــــــة  

ـــــــــة ومـــــــــن أهـــــــــم العناصـــــــــر التكوينيـــــــــ و  *اجملتمعـــــــــات احملليـــــــــة)ة للمجتمعـــــــــات اإلنســـــــــانية كاملؤسســـــــــات الدينيـــــــــة ، الثقافي
 ( 660،664م ، ص 4777: إحسان محمد الحسن ")  *املنظمات
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  يركز التعريف على النقاط التالية: 

 .مناذج معقدة من املمارسات السلوكية اليت ختضع لضوابط معينة  *

يتمثـــــل دورهـــــا يف الضـــــبط االجتمـــــاعي و تـــــأثر القـــــيم و املبـــــادهب الـــــيت تكتســـــب عـــــن طريـــــق التنشـــــئة االجتماعيـــــة والـــــيت *
 .يف شبكة العالقات بني األفراد و تفاعالهتم

 ....دينية ،ثقافية ،سياسية)األدوار االجتماعية اليت ميارسها األفراد يف مؤسسات خمتلفة*

 .اجملتمعات احمللية و املنظمات*

 .أخرى  وهذه النقاط تعترب أهم العناصر املكونة للمجتمع و إن اغفل عناصر

ـــــــيت يتكـــــــون منهـــــــا اجملتمـــــــع ويعـــــــرب عـــــــن املفهـــــــوم مـــــــن الناحيـــــــة  أرى أن هـــــــذا التعريـــــــف كـــــــان شـــــــامل ملعظـــــــم العناصـــــــر ال
 .السوسيولوجية 

و املالحــــــظ علــــــى التعريــــــف انــــــه معقــــــد و متشــــــابك بعــــــ  الشــــــي  اســــــتخدم العديــــــد مــــــن املصــــــطلحات العميقــــــة الــــــيت 
 .حبثحتتاج إىل 

 : المفهوم اإلجرائي للمجتمع الجزائري

هـــــو عبـــــارة عـــــن جمموعـــــة مــــــن األفـــــراد و اجلماعـــــات الـــــذين يقطنـــــون رقعــــــة جغرافيـــــة حمـــــدودة املعـــــا  و خيضـــــعون لنظــــــام 
و هـــــــم يشـــــــكلون نســـــــيج غـــــــري متجـــــــانس   مـــــــن القـــــــوانني و األحكـــــــام و األعـــــــرافحكـــــــم معـــــــني و تضـــــــبطهم جمموعـــــــة 

ــــــيت ختتلــــــف فيمــــــا بينهــــــا مــــــن حيــــــث اللهجــــــة و العــــــادات و التقاليــــــد   يتكــــــون مــــــن جمموعــــــة مــــــن اجملتمعــــــات احملليــــــة و ال
 .ي و الديين كاجملتمع احمللي السطايفي و غريه و تتوحد من حيث االنتما  العرق

شــــــكلون فئــــــات اجتماعيــــــة خمتلفــــــة مــــــن حيــــــث هلــــــم ادوار يشــــــغلوهنا يف مؤسســــــات اجتماعيــــــة متعــــــددة و بــــــذلك فهــــــم ي
،  الــــــدور و املكانــــــة و يتفــــــاعلون فيمــــــا بيــــــنهم يف شــــــبكة العالقــــــات االجتماعيــــــة و الــــــيت حتكمهــــــا جمموعــــــة مــــــن املعــــــايري
فهــــو ينقســـــم اىل جمموعــــة مـــــن الفئــــات االجتماعيـــــة املتعــــددة و هـــــذا هــــو املقصـــــود بــــاجملتمع يف الدراســـــة احلاليــــة أي مـــــن 

 .اعية املكونة له ناحية الفئات االجتم
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 ب- مفهوم المعلم :

من يتخذ مهنة التعليم و من له احلق يف ممارسة إحدى " جا ت كلمة معلم يف املعجم الوسيط مبعىن : المعني اللغوي 
.املهن استقالال و كان هذا اللقب أرفع الدرجات يف نظام الصُّناع كالنجارين و احلدادين   

ـــــتالوة يف الكتـــــاب  ـــــراهيم مصـــــ )"وقـــــد جـــــا  أيضـــــا مبعـــــىن ال ـــــدور  أي الكثـــــري الـــــدر  و ال ، ص :....... طفى و  خـــــرون إب
584 .) 

علم و يطلق من مهنته / أن املعلم اسم فاعل من َعّلم" و تدل كلمة املعلم كما جا  يف معجم اللغة العربية املعاصرة 
 4644م ، ص  8002: أحمد مختار عمر  )" اًذا ـحلة اجلامعية فيسمى مدرًسا أو أستأما املر ) التعليم دون املرحلة اجلامعية 

) 

 :  المعني االصطالحي 

 :من الناحية التاريخية 

على اعتبار أن كل إنسان حيتاج الرتبية صغريا كان أو كبريا ، هذا األمر ،ثيقا بالرتبية مفهوم املعلم ارتبط ارتباطا و  رإن تطو  
املعلم بدأ منذ تعلم اإلنسان عرب املالحظة من غريه أثنا  عمله إىل حماولته هو شخصيا أن يتعلم من يووح لنا مفهوم 
و من أقدم الذين حتدثوا عن كيفية تربية املواطن و تعليمه من جتارب اآلخرين و إنشا  مواطنا صاحلا  ،جتارب اآلخرين

مد على التلقائية و تتم عن طريق التقليد و احملاكاة ، وتطورت أفالطون على اعتبارات أن عملية الرتبية يف وقته كانت تعت،
فقا لنظم معينة تقتضي وجود جمموعة من العناصر الفعالة اليت ركز هي قدرة املعلم على بنا  عالقة و يف العصور الوسطى  

 اهيم الرتبوية اجلديدةعليها ابن خلدون  ومع تقدم الزمن من أخذ األوروبيون من العرب العلوم و الفلسفة و بذور املف
 .فاعتمد املعلم يف طريقة تدريسه على احلوار ،

أما املعلم يف العصر احلاور فقد اختلف دوره مع توفر العناصر الرتبوية ومع ظهور عصر التخصصات فقد استقر األمر 
ا املعلم ، كما أن تلك علي ورورة وجود معلم له خصائص معينة من خالهلا يستطيع تقدمي اخلربة الرتبوية اليت حيتاجه

أصول : اخلربات الرتبوية أخذت تنمو يف اجتاه تفرد عناصرها ، حيث و جود علوم مستقلة ختدم تقدمي هذه اخلربة منها 
الرتبية ، طرق التدريس  اإلدارة الرتبوية ، إعداد املعلم ، و قد مت الرتكيز على هذه العلوم بشكل جوهري بعد أن اتضح أن 

بنا  : لعنصر الفعال أو اجلوهري يف إجناز العملية الرتبوية ، اتضح دور املعلم بعد أن اتضحت املهمة الرتبوية املعلم هو ا" 
  .( 844م ، ص 8002: محمد مقداد )" شخصية املتعلم تنمية دوافعه  
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 التارخيي للمفهوم بدا من خالل التطور  نالحظ أن التعريف املذكور أعاله  يقدم لنا طرح تارخييا ملفهوم املعلم من
العصر اليوناين إىل اليوم  معتمدا يف ذلك على متغري الدور حبيث يرى أن مفهوم املعلم ارتبط بالدور املوكل إليه 
من قبل اجملتمع  ومع تطور اجملتمع يف شىت امليادين تغري دور املعلم  من نقل املعرفة وتلقني املتعلم إىل بنا  

 .يل تغري يف املفهوم شخصية املتعلم و بالتا

املقوم البشري الرئيسي لالوطالع بالدور الرتبوي التعليمي الرمسي املؤسس على إعداد  على أنهاملعلم أيضا  يعرفو  *
من مهنة التدريس  teacherو لذا شاع استخدام مصطلح املدًّر  ،علمي و مهين يوفر له  شروط حلاجة يف هذا اجملال 

teaching  اليت ال تتم غالبا إال داخل مؤسسة تسمى املدرسة ، فقبل إنشا  املدار  كمؤسسات تعليمية رمسية– 
 (مهذب ، مؤدب ،مرب ، معلم و غيره ) عرف القائم بعملية الرتبية و التعليم بأمسا  شىت علي مدى التاريخ اإلنساين 

و ارتقت العملية الرتبوية إىل مصاف املهن   schoolingحىت توصل اجملتمع اإلنساين إىل ما يعرف بالتعليم املدرسي 
professions  الل مؤسسات ـداخل تكوين و إعداد من سوف يضطلع هبذا العمل إىل مرحلة اإلعداد املهين من خ

 ( 46م ، ص  8000: سالمة الخميس ) "تعليمية تضطلع هبذه املهمة وهي معاهد و كليات إعداد املعلمني 

 نقطتني أساسيتني   يقوم التعريف على: 

 .تكوين املعلمني  مراكز من خالل الذي يقوم على إعداد جيد و يف مجيع امليادين دور املعلم الرمسي*

أمـــــــا اآلن  التطـــــــور التـــــــارخيي ملصـــــــطلح املعلـــــــم الـــــــذي ارتـــــــبط بتطـــــــور مهنـــــــة التعلـــــــيم ففـــــــي القـــــــدمي كانـــــــت غـــــــري رمسيـــــــة*
 . لقاب خمتلفةأصبحت رمسية ويف كل مرحلة زمنية كان يلقب املعلم بأ

 :  المعلم من الناحية السيسيولوجية 

هو ذلك الشخص املعد إعدادا مهنيا و علميا و تربويا ليقوم بأعبا  الرتبية و التعليم و ": و هناك من يرى أن املعلم 
" التنشئة الفكرية و اخللقية و السلوكية لدى املتعلم ليكون مواطنا صاحلا و فق أسس و قواعد علمية و تربوية معينة 

...........  : 

  تطرق التعريف كما هو مووح على اجلوانب التالية: 

 (الرتبوي،العلمي  ،املهين)انب التكوين ج* 

 .دوره من الناحية الرتبوية و االجتماعية * 

 .يف اعتقادي أن هذا التعريف امشل نوعا ما ملفهوم املعلم مع انه أوسع من ذلك
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 :المعلم من الناحية التربوية 

 : منها لكلمة معلم كما جا  يف قامو  املصطلحات الرتبوية أوردت الدراسات الرتبوية عدة تعريفات   

 . "أنه الشخص الذي حيمل مؤهال و تنطبق عليه الشروط املطلوبة للوظيفة املعلن عنها" 

 .ركز التعريف على املعلم من الناحية البيداغوجية باإلوافة إىل كونه خمتصر جدا  

 التعليم أما الشروط فهي ختتلف حسب الووعية احلالية و  لكن ليس كل من حيمل مؤهال علميا يستطيع ممارسة
 .تتغري مع املستجدات و التطورات اجملتمعية

ــــــك الشــــــخص الــــــذي يعتــــــرب الناقــــــل و العــــــارض للمعرفــــــة و املخطــــــط للمعلومــــــة و احملــــــافظ كمــــــا يعــــــرف علــــــى  * أنــــــه ذل
 .( ")على النظام يف املؤسسة اليت يعمل هبا 

  مخطت للمعلومة  ،ناقل للمعرفة :  باعتباره املعلم من األدوار املوكلة إليهينطلق التعريف يف شرحه ملفهوم
هذا التعريف بالواقع جند أن املعلم من كونه ناقل للمعرفة فهو غري خمطط هلا *إذا قارنا  .المحافظة على النظام 

ب الطريقة اليت ينتهجها فاملنهاج الذي تصوغه السياسة الرتبوية هي اليت تتحدد حمتوى املعلومة و هو ينقلها حس
 .حىت نقل املعرفة   يعد يقتصر عليه أصبحت تنافسه يف ذلك وسائل التكنولوجيا وغريها 

املعلم هو الشخص الذي يأ نه اجملتمع لتعليم التالميذ كما أنه اجلسر الذي يصل "  موسوعة المناهج التربويةجا  يف  و
بني املدرسة و اجملتمع ، واملعلم صاحب الرسالة ميكن  ييز من مسات جعلت بع  النا  تشبهه بأنه كاد أن يكون 

 .رسوال 

ة العريضــــــة الــــــيت تســــــاعده علــــــى حتديــــــد و املعلـــــم أيضــــــا الــــــذي ميتلــــــك مــــــن اإلمكانــــــات و اخلــــــربات التعليميــــــة و الرتبويــــــ"
األهـــــــــداف و تنظـــــــــيم احملتـــــــــوى و االســـــــــتخدام األمثـــــــــل لطـــــــــرق التـــــــــدريس و الوســـــــــائل التعليميـــــــــة و األســـــــــاليب التقـــــــــومي  

ــــــة ينظــــــر إليــــــه كصــــــانع قــــــرار  ــــــراهيم  )"ميكــــــن نعتــــــه بأنــــــه مهنــــــد  العمليــــــة التعليميــــــة و يف هــــــذه احلال ــــــز إب : مجــــــدي عزي
 .( 748م ، ص  8000

 تناول املعلم من يالحظ أنه في التعريف األول ملفهوم اجملتمع عريف املذكور أعاله تعريفني  خمتلفني فيوجد يف الت
ن نسي شي  هام الناحية االجتماعية باعتباره قائد اجتماعي و كذلك مهز ة وصل بني اجملتمع و املدرسة و لك

 .لدور املعلم  ضا و كذلك يربز من التعريف الناحية الدينية يأال و هو األسرة أ
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فهــــــــو يركــــــــز علــــــــى الناحيــــــــة الرتبويــــــــة البيداخوجيــــــــة للمعلــــــــم  مــــــــن خــــــــالل تكوينــــــــه و امتالكــــــــه  إمــــــــا التعريــــــــف الثــــــــاين*
 .اإلمكانات  املتنوعة اليت تؤهله لذلك و لكن قد يفتقر العديد من املعلمني هلذه اإلمكانات 

جنـــــد أن املعلـــــم ال حيــــــدد  فمـــــثالمجيــــــع اجملتمعـــــات  واقـــــعكصـــــانع قـــــرار هــــــذا قـــــد ال يقـــــرتب مـــــن و أيضـــــا اعتبـــــار املعلـــــم  
املشـــــاركة يف التخطـــــيط هلـــــا فـــــدوره هـــــو التنفيـــــذ و التطبيـــــق بالطريقـــــة  املنـــــاهج ويقـــــوم بووـــــع املضـــــامني الـــــيت يدرســـــها أو 
 . الرتبوية اليت يراها مناسبة

جوانب باإلوافة إىل انه يتطرق شامل و حمدد ملصطلح املعلم ألنه جيمع بني عدة املذكور أعاله ن التعريف أ يالحظ 
 ( .املدرسة)للمفهوم من الناحية الرمسية أي يتكلم عن املعلم الذي ميار  التعليم داخل مؤسسة تعليمية 

  :المفهوم اإلجرائي لمفهوم المعلم * 

هـــــــو الشـــــــخص القـــــــائم بالعمليـــــــة التعليميـــــــة و يتمتـــــــع مبـــــــؤهالت علميـــــــة تؤهلـــــــه ملمارســـــــة مهنـــــــة التعلـــــــيم و تتـــــــوفر فيـــــــه 
خصـــــائص و شـــــروط معينـــــة لـــــه حقـــــوق و عليـــــه يف نفـــــس الوقـــــت واجبـــــات و هـــــو خيتلـــــف مـــــن حيـــــث الدرجـــــة العلميـــــة 

توســـــط و معلـــــم الطـــــور الثـــــانوي و الطـــــور الـــــذي يقـــــوم بالتـــــدريس فيـــــه فهنـــــاك معلـــــم الطـــــور االبتـــــدائي و معلـــــم الطـــــور امل
معلــــــم الطـــــــور االبتــــــدائي و الـــــــذي هـــــــو املقصــــــود يف الدراســـــــة احلاليــــــة املعلـــــــم هــــــذه األطـــــــوار الرئيســــــية للتعلـــــــيم العــــــام و 
 .يدر  يف املدار  التابعة ملدينة سطيف 
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  :مفهوم الصورة الذهنية  -ج

تتعـــــدد املصـــــطلحات للتعبـــــري عـــــن الصـــــورة ســـــوا  يف اللغـــــة العربيـــــة أويل اللغـــــة االجنليزيـــــة ففـــــي اللغـــــة : المعنـــــي اللغـــــوي 
 .الصورة الذهنية النمطية و غريها الصورة ، : العربية جند 

" هي خيال الشي  يف الذهن و العقل ، صورة الشي  ، ماهيته اجملردة "  المصطلحات اللغوية و األدبيةجا  يف معجم 
 لوسيتا  - 02

شكل ،  ثال ، جمسم كل : مجع ص ورات و ص ور : ص ورة ( "  8اجمللد رقم ) معجم اللغة العربية المعاصرةكما جا  يف 
  (. 4114م ، ص  8002: أحمد مختار عمر ) ( يف أي صورة ما شا  ركبك ) صورة مصغرة ،مكربة ، تسمية " ما يصوَّر 

هي إعادة إنتاج الواقع لشخص منظر ، شي  ، من خالل رسم الوجه :  قاموس المبر و هي أيضا كما ذكر يف  
 (. 161م ، ص  8005:محمود أبرقن ) "و غريها تشكيلية ، صورة فوتوغرافية 

و " على ظاهرها وعلى معىن حقيقة الشي   وعلي معىن صفته  ترد في كالم العرب: "و جا  يف اللسان أن الصورة 
قل بأن يتمثل للشي  صورة يف الذهن يستحضرها مىت شا  ، وقد تكون تشبيها أو استعارة تعين اخليال يف الذهن أو الع

و تستعمل عادة للداللة على كل " بإبراز  ثيل حمسو  اللون و الشكل " تعكس يف نفوسنا إحساسا بالتماثل و التشابه 
مات و تعرب الصورة إلينا الواقع أكثر هبا  ماله صلة بالتعبري احلسي و تطلق أحيانا مرادفة لالستعمال االستعماري للكل

إعادة إنتاج شبهي للواقع و نسخة مجالية مستحضر فيها لغة اإلبداع ، اهليئة احلسية أو الشعورية لألجسام و : " فهي 
بد طرف املعاين لصياغة جديدة تليها قدرة الشاعر و جتربته و فق تعادلية فنية بني طرفني مها اجملاز و احلقيقة دون أن يست

 (. ص45، 46م ، ص  8002: نجاة عمار الهمالي ) "أخر 

اشـــــــتقت مـــــــن اللفـــــــظ الالتيـــــــين  agelmأن الصـــــــورة الذهنيـــــــة " lescicomو يف اللغـــــــة االجنليزيـــــــة جـــــــا  يف موســـــــوعة 
imago صــــــــخر ) "و يقصــــــــد هبــــــــا رســــــــم أو شــــــــكل أو صــــــــورة و إعــــــــادة تقــــــــدمي مــــــــا مت اســــــــتقباله و ختزينــــــــه يف العقــــــــل
 .(  8005 : المهيف

  :من الناحية االصطالحية * 

  :يوجد عدة تعاريف للصورة الذهنية مرتبة بالشكل التايل 
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 :الصورة من الناحية التاريخية *  

" أشــــــــار العــــــــرب املســــــــلمون األوائــــــــل و العلمــــــــا  إىل تفســــــــريات عديــــــــدة للصــــــــورة و إىل مصــــــــطلح الصــــــــورة الذهنيــــــــة   
ه ، إىل أن األشـــــــيا  هلـــــــا وجـــــــودان  وجـــــــود  0137-م 980فقـــــــد أشـــــــار العـــــــا  العـــــــر  أبـــــــن ســـــــينا " بصـــــــورة واوـــــــحة 

 (. 84الباحث اإلعالمي ، ص) "خارج الذهن مساه يف عقل اإلنسان بالتصور 

 التصور إىل اجلذور التارخيية للمفهوم عند ابن سينا الذي أطلق عليه مصطلح اإلشارة هنا. 

 : اإلعالميةمن الناحية الصورة * 

بأهنــــــا تشــــــري إىل التقــــــدمي  image قــــــد عــــــرض تعريفــــــا لكلمــــــة:"  قــــــاموس ويبســــــتر فــــــي طبعتــــــه الثانيــــــةو جــــــا  يف  
تقدميــــــه للحــــــوا  بشــــــكل مباشــــــر أو هــــــي حماكــــــاة لتجربــــــة حســــــية كمــــــا أهنــــــا قــــــد تكــــــون  العقلــــــي ألي شــــــي  ال ميكــــــن

جتربـــــة حســـــية ارتبطـــــت بعواطـــــف معينـــــة و هـــــي أيضـــــا اســـــرتجاع ملـــــا اختزنتـــــه الـــــذاكرة أو ختيـــــل ملـــــا أدركتـــــه حـــــوا  الرليـــــة 
 (. 58ص  ،م  8048: رضوان بلخيري )" أو السمع أو اللمس أو الشم أو التذوق و غريه 

  و متـــــداخل بـــــني العديــــد مـــــن العناصـــــر و أيضـــــا   و معقـــــد اعتمــــد علـــــى الطـــــرح العقلـــــي للمفهــــومتعريــــف عميـــــق
 .مكون من عدة احتماالت ملفهوم الصورة الذهنية  وكل احتمال له وجهة نظره 

 .و غريها حماكاة ،تقدمي العقلي: و املالحظ على هذا التعريف الغموض و تنوع املصطلحات املستعملة منها

 .حداالتعريف املقدم هو يف حد ذاته مكون من جمموعة من املفاهيم اليت حتتاج للتحديد كل منها على و بالتايل 

بأنـــــه مفهـــــوم عقلـــــي شـــــائع بـــــني أفـــــراد مجاعـــــة معينـــــة إىل اجتـــــاه هــــــذه :" و جـــــا  يف نفـــــس القـــــامو  يف طبعتـــــه الثالثـــــة *
نــــــه أو فلســــــفة سياســــــية أو قوميــــــة اجلماعــــــة األساســــــي  ــــــو شــــــخص معــــــني أو نظــــــام مــــــا أو طبقــــــة بعينهــــــا أو جــــــنس بعي

 ( . 51ص ،م 8048: رضوان بلخيري )" معينة أو أي شي  أخر

 أهم املالحظات اليت ميكن قوهلا يف هذا التعريف ما يلي  : 

 .يرى أن الصورة مرتبطة بالعقل كما ذهب إليه ابن سينا*

الطــــــرف األول هــــــو اجلماعــــــة  وهــــــي الــــــيت تســــــتخدم املفهــــــوم كلغــــــة : يقــــــدم لنــــــا التعريــــــف طــــــرفني يف الصــــــورة الذهنيــــــة *
 . ختاطب فيما بينها اجتاه الطرف الثاين و الذي قد يكون فرد أو نظام وغريه 

 . تركيزه على اجلماعة و ليس الفرد*  
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فــــرد اجتــــاه فــــرد أخــــر ومــــن مجاعــــة اجتــــاه مجاعــــة أو فــــرد  ولكــــن الصــــورة الذهنيــــة ال تقتصــــر علــــى اجلماعــــة فقــــد تكــــون مــــن
 .و غريها فهي  أوسع 

ـــــــوهنــــــاك تعريــــــف أخــــــر * ــــــدنج ل أن الصــــــورة الذهنيــــــة تتكــــــون مــــــن ( : " الصــــــورة)للصــــــورة يف كتابــــــه الرائــــــد كينيــــــث بول
عالقــــــات املكــــــان الــــــذي حييــــــا فيــــــه الفــــــرد ، موقعــــــه يف العــــــا  اخلــــــارجي ال: تفاعــــــل معرفــــــة اإلنســــــان بعــــــدة عوامــــــل منهــــــا 

الشخصـــــــية ، وروابـــــــط األســـــــرة و اجلـــــــريان و األصـــــــدقا  احمليطـــــــني بـــــــه و الزمـــــــان و املعلومـــــــات التارخييـــــــة و االجتمــــــــاعي 
 ( . 80م ، ص  4775:العيد عبيد عاطف عدلي )"اليت حيصل عليها 

 ينطلــــــق الباحــــــث يف تعريفــــــه للصــــــورة الذهنيــــــة مــــــن  العوامــــــل املســــــاعدة يف تكوينهــــــا باعتبارهــــــا حصــــــيلة تفاعــــــل 
 ........تارخيية, اجتماعية , بني اإلنسان و هذه العوامل اليت قد تكون نفسية 

تفاعـــــل  تكـــــون نتيجـــــةفالباحـــــث يشـــــرتك مـــــع التعريـــــف الـــــذي قبلـــــه يف تركيـــــزه علـــــى الناحيـــــة الفرديـــــة للصـــــورة لكـــــن قـــــد  
 .عواملبني مجاعة و عدة 

الناتج النهائي لالنطباعات الذاتية اليت تتكون عند األفراد أو : الصورة الذهنية بأهنا  علي عجوةيعرف الدكتور  كما
اجلماعات إزا  شخص معني أو نظام معني أو شعب أو جنس بعينه منشأة أو مؤسسة أو منظمة حملية أو دولية أو مهنة 

ذه االنطباعات من خالل التجارب معينة أو أي شي  لخر ميكن أن يكون له تأثري على حياة اإلنسان ، و تتكون ه
املباشرة و غري املباشرة ، و ترتبط هذه التجارب بعواطف األفراد و اجتاهاهم بغ  النظر عن صحة املعلومات اليت 
تتضمنها خالصة هذه التجارب ، وهي  ثل بالنسبة ألصحاهبا واقعا صادقا ينظرون من خالله إىل ما حوهلم و يفهمونه 

 (. 81م ، ص  4775:  عاطف عدلي ) "اسها أو يقدرونه على أس

 يف النقاط التالية  و اليت تلخص يطرح الباحث من خالل تعريفه للصورة على العديد من األفكار: 

 . بأهنا انطباع ذايت*

 .وغريها هذا االنطباع قد يتكون عند الفرد أو اجلماعة اجتاه شخص أو مجاعة*

 .نتيجة عوامل خمتلفة *

 .واقع بالنسبة هلم حيكمون من خالله على ما حوهلم  تصبح يف النهاية*

من خالل دجمه بني العديد من اجلوانب كما يووحه  قدم الباحث تعريف معمق و شامل ملفهوم الصورة الذهنية 
 .التعريف
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 :الصورة من الناحية النفسية *  

شيئا أو سريورة على حد سوا  و هي ملوووع و هذا املوووع ميكنه أن يكون ( امتثال ذهين ) كل إنعا  نفسي " 
 .امتثال مبسطا للشي  تشبه الرمز 

ها عالقاتنا بني مشوها ندرك الغري من خالله إهنا تسهم مبيسم شعوريا و الصورة الذهنية بوصفها خمططا أوليا متخيال 
 ( . 4420ص ،م  8004: نوربير سيالمي ")  توقعاتنا و حتكم نفورنا أو كرهنا و عاطفتناالشخصية و توجه 

تصـــــور أو انطبـــــاع ذايت صـــــورة عقليـــــة عـــــن خـــــربة شـــــعورية مـــــرت يف حيـــــاة الفـــــرد و تقفـــــز "  كمـــــا أن الصـــــورة أيضـــــا هـــــي
ـــــة ،منظمـــــة  ، ـــــو فـــــرد  إىل ذاكرتـــــه كـــــرد فعـــــل االجتهـــــادي العـــــام لآلخـــــرين ذو الصـــــلة م  8000: احمـــــد شـــــفيق ) "  دول

 ( . 866ص  ،

هي االنطباع الذي يكونه الفرد عن األشيا  احمليطة به متأثر باملعلومات املختزنة عنها و فهمه " الصورة الذهنية أيضاو * 
هلا ، و بذلك فإن الصورة الذهنية هي نتاج تفاعل عناصر املعرفة و اإلدراك و هذه الصورة الذهنية لألشيا  و املوووعات 

 ( 4565ص  ،م 8001: منير حجاب )"ا بالتايل تقوميها تقوميا صحيحا احمليطة تؤثر مرة أخرى يف إدراكنا هل

  يتكون التعريف من أربع نقاط أساسية: 

 الفرد و كيفية نظرته لألشيا *
  املعلومات املتوفرة حوهلا* 
 اإلدراك الصحيح هلا * 
  تكوين  االنطباع* 

االنطبـــــــاع  غـــــــري أن االنطباعـــــــات الـــــــيت يكوهنـــــــا و الـــــــيت هـــــــي  فـــــــالتعريف هنـــــــا يشـــــــرح مراحـــــــل تشـــــــكل الصـــــــورة الذهنيـــــــة
 .األفراد غالبا ما تكون مبنية على معلومات خاطئة أو قائمة على إدراك خاطئ أو يف غيابه 

 : الصورة من الناحية السوسيولوجية* 

 ثيل عقلي جمرد ملوووع أو فئة معينة من "  –حسب ما جا  يف قامو  علم االجتماع –الصورة الذهنية تعد 
 املوووعات وال تعتمد بالضرورة على املصادر املباشرة  ولكن ميكن أن تعتمد على اإلدراكات غري املباشرة ملعلومات مع

رها باخليال ، وهذه املصادر غري املباشرة قد تكون مسموعة أو مرئية أو مقرو ة أو جتمع بني هذه املصادر مجيعا وللغة تأث
توفر يف ذات الوقت  ألهنا تشكل اإلدراكات األصلية اليت يقوم عليها ، كما أهنا أمهية خاصة يف تكوين الصورة الذهنية

 (825، ص  8005: عاطف غيث ) " وسائل تذكرها
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ومـــــن خـــــالل عـــــرض هـــــذه التعـــــاريف الـــــيت اختلفـــــت فيمـــــا بينهـــــا حـــــول نقـــــاط معينـــــة كمـــــا اشـــــرتكت فيمـــــا بينهـــــا حـــــول 
 .ه نقاط أخرى حسب نظرة كل باحث و توجهه الفكري و قناعات

 :بالتعريف اإلجرائي التايل الدراسة احلالية رج خت

   :المفهوم اإلجرائي لصورة المعلم *

املوظفني )  الفئات االجتماعية للمجتمعاالبتدائي يف أذهان جمموعة االنطباعات أو النظرة اليت تتشكل عن معلم الطور  
و تتكون هذه االنطباعات نتيجة خلربات مباشرة أو غري مباشرة هلؤال  األفراد ( يف املدار  اليت يعمل هبا و أوليا  التالميذ 

 .ية و النفسية و البيئية و غريهاعن املعلم كما أهنا نتاج لتفاعل العديد من العوامل االجتماع

م و اجتاهــــــاهتم  ــــــو فئـــــــة االنطبــــــاع املــــــأخوذ عنـــــــه حبيــــــث يشــــــكل لرا هـــــــو قــــــد حتمــــــل معنـــــــا ســــــلبيا أو اجيابيــــــا حســـــــب 
 .املعلمني

 Factor   :مفهوم العوامل  -د

:ة ــــــــــــــــــــــغــل  

ما : ما أوجب كون الكلمة على وجه خمصو  من اإلعراب كعوامل الرفع أو النصب و هي قسمان  :"عند النحاة 
محمد منير ) " يتلفظ به حقيقة أو حكما و معنوية و هي ما ال يكون له أثر يف اللفظ أصال ال حقيقة و ال حكما 

 . ( 4555ص  ،م  8001: حجاب 

:ا ــــــــــــــاصطالح   

ما له أثر يف الشي  و يرادفه السبب عند املؤرخني تكون به حوادث التاريخ و يف علم النفس ما يؤدي  : "عند احلكما  
إىل نتيجة معينة نفسية أو عقلية و يف اإلحصا  هو املتغري موووع البحث و يف التحليل العاملي هو الطريقة املتبعة يف 

حتليل طبيعتها و العامل العام عند سريمان هو الذكا  و هو  حتليل االختبارات لرد خمتلف العوامل إىل ما ابسط منها و
 (.  4555ص ،م  8001: محمد منير حجاب ) "العنصر املشرتك بني مجيع االستعدادات العقلية 

  يتناول التعريف مفهوم العوامل من عدة نواحي حبيث يشمل الناحية اللغوية و الناحية التارخيية و الناحية النفسية
و خيتلف ( اإلحصا   ،علم النفس  ،التاريخ  ،اللغة ) دلوله من خالل عروه ألربع فروع علمية مركزا على م

 .   معناه من فرع ألخر 

 (. 4555ص  ،م  8001: محمد منير حجاب ) "متغري ميكن أن يؤدي إىل نتيجة معينة أيضا هو و 
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  املتغري و هو على العموم تعريف خمتصر إذن يرى الباحث من خالل هذا التعريف بأن العامل مرادف ملصطلح
 .جدا 

 :من الناحية النفسية * 

هي العوامل النفسية و القيمية املؤثرة يف الفرد و اليت جتعله يؤمن و يعتقد برأي معني و هذا اإلميان : " (الذاتية)العوامل 
 .فيه و يتفاعل معه يؤثر يف سلوكه و تعامله مع الغري و يف درجة تكييفه للعا  اخلارجي الذي يعيش 

و العوامل هي اليت تبين تصور الفرد لذاته و تصوره لآلخرين و تصور الفرد لآلخرين إمنا يعتمد على عالقاته و تفاعالته و 
خرباته و جتاربه معهم علما بان الصورة اليت حيملها عن اآلخرين قد تكون صحيحة و صادقة إذا جتسد طبيعتهم و حاهلم 

كون مشوهة و كاذبة و هذا يعتمد على طبيعة اتصالنا هبم و كمية املعلومات اليت  ملها عنهم و املوووعية أو قد ت
 (. 101ص  ،م  4777: محمد الحسن ) " نوعية خرباتنا و جتاربنا عنهم 

 و يركز الباحث يف تناوله ملفهوم العوامل على نوع حمدد منها و املتمثل يف العوامل الذاتية و اليت جتمع بني ما ه
 :عدة قضايا منها يطرح التعريف هذا  األخرى ونفسي و بني ما هو قيمي فهو يفرق بني هذه العوامل و العوامل 

 . طريقة تقبل الفرد ألفكار معينة و إميانه هبا حبيث تصبح هي اليت توجه سلوكه و تشكل لرا ه حول األشيا  * 

 .عملية تكيفه مع العا  اخلارجي * 

 .لآلخرين تصوره لذاته و * 

 .فالتعريف يعاجل هذه القضايا و هي حموره 

لكن حتديده لنوع معني من العوامل جعله يعطي جز  من املعىن و يهمل املعىن الكلي للمفهوم ومع ذلك كان طرحه 
 . للمفهوم يتميز بالدقة و العمق 

INFLUENCE :مفهوم التأثير  -ه  

 :من الناحية الدينية * 

 تشري العبارة الالتينية الوسطية" INFLUENTRAإىل القوة السرية اليت تنسب إىل الكواكب يف تعديلها  : "يشري 
لقدر النا  بعد ذلك نزلت الكلمة إىل األرض و أخذت بعدا إنسانيا لتشري إىل قدرة أي كان يف تغيري أفكار اآلخر و  

 .ر فعالية بقدر ما تكون ال مرئيةفكرة سلطة سرية تكون أكثأفعاله و غالبا من دون علم منهم توصلنا فكرة التأثري إىل 



سطيف       منطقةبدراسة ميدانية               صورة المعلم في المجتمع الجزائري                                                                           

                                                                                              

 

33 
 

جان فرانسوا )  "و التأثري هو نوع من التيار العجيب الذي جيتاز اجملتمع بأكمله و يصل العقول من دون أن تدرك ذلك 
 (.  457ص ،م  8007: دورتيه 

  األسطورة لذلك جا  غام  يطرح ينطلق الباحث يف تعريفه للمفهوم من اجلذر اللغوي و الذي يقوم على
 .معتقدات دينية معينة 

    .   إذن هذا التعريف كان نوعا ما غام  ألنه يتناول قضايا الهوتية متأثر باعتقاد و مبدأ و ديانة  الباحث 

 :من الناحية النفسية * 

حيدثه منبه حسي و قد يقابله تأثري هو مصطلح يدل معناه التقين الضيق على األثر العصيب و النفسي املباشر الذي " 
 .األثر الذهين و االنطباع 

كما يطلق على نبيه العمليات العصبية مبعزل عن أثره و هو إحدى املعطيات الفورية للوجدان دون أن يتم تفسريها و 
 ( . 488ص  ،م  8005: نايف القيسي ) " السيما بالنسبة لألشيا  اجلمالية يتميز باحلسية و احليوية و القوة 

  يتطرق التعريف إىل مفهوم التأثري بأنه غري مرئي لكنه يتجسد يف موقف أو انطباع أو تغري معني يأيت نتيجة منبه
 .النفسمعني مركزا يف طرحه على الناحية النفسية باعتباره اثر حيدث مباشرة يف 

 .حبيث كان خمتصر مع القليل من الغموض  التعريف   يعطى معىن مباشر واوحو مع ذلك ف

 :من الناحية اإلعالمية *

بأنه بع  التغيري الذي يطرأ على مستقبل الرسالة كفرد فقد تلفت الرسالة اجتاهه و  : "ميكن تعريف التأثري بشكل عام و 
يدركها و قد يضيف إليه معلوماته معلومات جديدة و قد جتعله يكون اجتاهات جديدة أو يعد اجتاهاته القدمية و قد 

ابتد ا من االهتمام إىل حدوث جتعله يتصرف بطريقة جديدة أو يعدل سلوكه القدمي فهناك مستويات عديدة للتأثري 
تدعيم داخلي لالجتاهات إىل حدوث تغري على تلك االجتاهات مث يف النهاية إقدام الفرد على سلوك علين و هذا يعين أن 

أي النتيجة " األثر و التأثري"طبيعة العالقة بني كل من املرسل و املستقبل تتضمن حدوث شي  ما نطلق عليه اصطالحا 
الناحية  ،الناحية الوجدانية  ،الناحية الذهنية : رسل أن يرتكها على املستقبل و هذا األثر يف نواحي ثالثة اليت يريد امل
  (. 614, 611 ص  ،م 8001: محمد منير حجاب ) "السلوكية 

 أي انه تطرق يف تعريفه للمعىن الكلي للمفهوم لذلك فهو جا  شامل لعدة  احية الكليةول الباحث املفهوم من النتنا
  :نقاط منها 

.تغيري ظاهري يتبعه سلوك معني جديد كان أو قدمي معدل أو تصرف أو ميله إىل اجتاه دون أخر *   
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:ال حيصل التأثري مجلة واحدة بل يتم عرب عدة مراحل *   

.( الفرد)اهتمام من قبل املستقبل  -4    

.تدعيم داخلي الجتاهاته  -8    

.حدوث تغيري يف هذه االجتاهات  -1    

.يأيت صدور الفعل أو انتهاج الفرد لسلوك معني  -4    

. ييز بني مفهومني و يأيت األول نتيجة للثاين األثر و التأثري *   

إذن املالحظ على الباحث من خالل التعريف بأنه يعترب عملية التأثري هي مقصودة من قبل طرف معني و الذي أطلق 
 .االتصالعليه اسم املرسل اجتاه طرف أخر و املتمثل يف املستقبل و كالمها ميثالن أطراف عملية 

و هو األقرب إىل الطرح السوسيولوجي و و بالتايل كان التعريف شامل و دقيق و واوح تناول املفهوم بشكل معمق 
 .بذلك فهو ميثل املدلول الذي تعنيه الدراسة احلالية 

:المفهوم اإلجرائي لمفهوم العوامل المؤثرة *   

و يقصد هبا يف الدراسة احلالية جمموعة األسباب اليت هلا اثر مباشر أو غري مباشر على صورة املعلم لدى أفراد اجملتمع 
سلوك و هندام  ،السمات الشخصية للمعلم : حبيث حتكم تصورهم وأفكارهم اجتاه هذه الفئة و اليت تنحصر يف 

 .لدى هؤال  األفراد  قد تؤثر سلبا أو إجيابا على صورته والوضع االجتماعي للمعلم  ،تكوين المعلم  ،المعلم 

 :المفاهيم المساعدة  -8  
و من هذه  هلا،و مدعمة  تفرع منها و يف نفس الوقت مساعدةو هي تلك املرتبطة مبفاهيم األساسية للدراسة و اليت ت

   :مبيدان الدراسة و هي كاآليت  طهو مرتب مااملفاهيم 
 :(  instruction) مفهوم التعليم -أ 
 :من الناحية التاريخية * 

  educare: يرجـــــع اشـــــتقاق هـــــذا املصـــــطلح إىل جـــــذرين التينيـــــني منفصـــــلني و لكنهمـــــا غـــــري متعاروـــــني و مهـــــا  
و ال ميثـــــــــــل هـــــــــــذان ( اهلدايـــــــــــة) و ( التوجيـــــــــــه ) بإحيا اهتـــــــــــا يف  ducereو ( الرعايـــــــــــة)أو ( اإلطـــــــــــالق )بإحيا اهتـــــــــــا يف 

االجتاهـــــان معنيـــــني منفصـــــلني بــــــل مهـــــا غالبـــــا خيتلطــــــان ، لكنهمـــــا يقـــــدمان منظـــــورين خمتلفــــــني ، إذ تعـــــود فكـــــرة التعلــــــيم 
 .بوصفه إطالقا و تنشئة  إىل بدايات الفلسفة اإلغريقية و تقدم الصورة املتكررة لدى أفالطون 
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 .اقرتانات أخرى كقيادة الطالب أنفسهم عند إكمال عملية تكوين املهارات  educareغري أن كلمة 

لكــــــن يف ســــــياقاتنا املعاصــــــرة ميكــــــن أن يــــــدل التعلــــــيم علــــــى إكمــــــال عمليــــــة االطــــــالع و املعرفــــــة غلــــــى امتيــــــازات احليــــــاة 
 .الراشدة و مسؤولياهتا 

ميالدي  42يف القرن   Manininyم  4256فالتعليم هو تكوين اإلنسان بكامله عقال وشخصا و ذهنا و نفسا 
أصبح التعليم بعد فكرة التنوير  كيننا للمواطنني من الدخول إىل فضا  البحث الفكري و النقد االجتماعي ، حيث يعلو 

 (. 808،804ص ، ص م  8040:طوني بيني  و أخرون ) " االهتمام باحلقيقة على مطالب اخلضوع للسلطة 

 اإلنســــان إىل  كينـــــه مـــــن  كيـــــف انــــه تطـــــور مــــن تكـــــوين التعلـــــيم مــــن الناحيـــــة التارخييــــة يتنــــاول  التعريـــــف مفهــــوم
 .البحث و النقد

 : من الناحية التربوية*  

هـــــم ذلـــــك اجلهـــــد الـــــذي خيططـــــه املعلـــــم و ينفـــــذه يف شـــــكل تفاعـــــل :" كمـــــا جـــــا  يف معجـــــم املصـــــطلحات التعليميـــــة  
املعلـــــم كطـــــرف و املتعلمـــــني كطـــــرف لخـــــر مـــــن أجـــــل تعلـــــيم مباشـــــر بينـــــه و بـــــني التالميـــــذ و هنـــــا تكـــــون بالعالقـــــة بـــــني 

 (. 78م ، ص  4777: أحمد حسن اللقاني و  خرون  )"مثمر و فعال 

  يـــــذهب الباحـــــث مـــــن خـــــالل عروـــــه ملفهـــــوم املعلـــــم إىل الرتكيـــــز علـــــى طـــــرفني أساســـــني و مهـــــا املعلـــــم و املـــــتعلم
 .باعتبار أن املعلم هو الذي خيطط و ينفذ

ن التعليم تتداخل فيه العديد من العناصر فال يكون م به املعلم وحده فهذا ال يكفي ألجهد يقو  لكن اعتبار أن التعليم
 .جهدا فرديا

 .الن هذا ال ينطبق مع الواقع  و كذلك قول أن املعلم هو الذي خيططه و ينفذه قد ال يكون يف كل احلاالت

دى حاالت التدريس اليت يعتمد فيها إيصال املعلومات بأنه إح: " يف مفاهيم و مصطلحات العلوم الرتبوية  أيضا و جا  
نواف أحمد سمارة ) "على التفاعل بني املعلم و طالب أو أكثر فهو نوع من أنواع التدريس إذ يتضمن تفاعال حيا وواقعيا 

 (. 55م ، ص 8002: و  خرون 

  بينهمانه   يبني الفرق أ التدريس غريينطلق التعريف من فكرة أال وهي أن التعليم هو نوع من أنواع. 

 .يشري التعريف إىل أهم األساليب التعليمية و املتمثلة يف التفاعل بني املعلم و التلميذ كما 
 .خيتزل التعليم يف ثنائية املعلم و الطالب وهذه النقطة يشرتك فيها مع التعريف السابق نه أغري 
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 :من الناحية السوسيولوجية  *

جمموعة االسرتاتيجيات و األساليب اليت يتم من خالهلا تنمية املعلومات و املهارات و االجتاهات عند الفرد أو جمموعة  "
سوا  أكان ذلك بشكل مقصود أو غري مقصود بواسطة الفرد نفسه أو غريه و التعليم هبذا املعىن أوسع نطاقا  ،األفراد 

 ( . 54ص ،م  8044: علي محمد السيد )" من التدريس و أكثر مشوال 

  انطلــــــق الباحــــــث يف تعريفــــــه ملعــــــىن التعلــــــيم مــــــن املقارنــــــة بــــــني مفهــــــومني التعلــــــيم و التــــــدريس حبيــــــث يــــــرى بــــــان
التعلـــــيم قـــــد يكـــــون مقصـــــود و غـــــري مقصـــــود أي يـــــتم بطريقـــــة رمسيـــــة و غـــــري رمسيـــــة أمـــــا التـــــدريس فهـــــو عكســـــه 

 . يستعمل يف نطاق ويق 

 .لول الكلي العام داملفهوم من املو بذلك جا  تعريفه شامل و يتناول 

ه أو ـالعملية اليت حتدث من قبل املعلم و تلك املتغريات الناجتة يف معارف املتعلم أو اجتاهات" هو Learningهو أيضا *
ص   8044: حمد السيد علي م) " ه أو يف شخصيته عموما فالتعليم مرتبط باملعلم و التعلم مرتبط باملتعلم نفسه ـسلوك
58). 

 التعليم هو فعل يقوم به املعلم و   اعتبارهبنه خيتلف معها أف السابقة غري ال خيتلف هذا التعريف عن التعاري
تمثل يف التعلم و لكنه   يووح كيف يتم ذلك وبالتايل فهو يقارن بني املو هناك رد فعل من قبل املتعلم 

  . (التعلم ،التعليم )مصطلحني 

:مفهوم الفئات االجتماعية  -ب   

Category :فئة    
 مسمى يطلق على طبقة من األشيا  أو األفعال أو األفراد أو العالقات اليت تظهر بصورة منسقة و متكررة :"تشري إىل 

 .حبيث جتعل هذه الطبقة شيئا ميكن التنبؤ به كما يطلق املصطلح على الطبقة  

و يف جمال مناهج البحث فان الفئات هي جمموعة من التصنيفات أو الفضائل اليت يقوم الباحث بإعدادها طبقا لنوعية 
 (. 4575ص ،م  8001: محمد منير حجاب ) " املضمون وحمتواه 

.أو واوح للمفهوم  معىن حمددتطرق التعريف إىل استعماالت متعددة ملعىن الفئات غري انه   يعطي  *  

مجلة من األفراد يشرتكون بظروف العمل ذاهتا و هي عبارة عن إىل مفهوم الطبقة االجتماعية و الفئة االجتماعية تشري و 
 (614ص  ،م  8007 : جان فرانسوا دورتيه) بالووعية نفسها 
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و يقرتب إىل املعىن احلقيقي للمفهوم فالفئة االجتماعية كما  او معرب  اغري انه كان واوح اأعطى الباحث تعريفا خمتصر  *
مثال فئة العمال عند املاركسية  ثل بقة يقرتب كثريا من مصطلح الفئة اعتقد تشكل يف النهاية طبقة معينة فمصطلح الط

 .من حيث املكانة اليت حتتلها( الكادحة )الطبقة البيوروتاريا 
 :  social categoryالفئة االجتماعية كذلك تعرف 

و لكنه حيظى لصائص اجتماعية أو مراكز  ،مجع من أشخا  غري منتظم يف نسق التفاعل االجتماعي " على أهنا 
اإلناث أصحاب املاليني و ما إىل  ،الذكور  ،املسنون  ،النسا  العامالت : متشاهبة ومن األمثلة على الفئات االجتماعية 

شخا  بوصفهم أعضا  فئة اجتماعية مشرتكة دون أن يكون لديهم إحسا  بالكيان ومن مث ميكن تصنيف األ ،ذلك 
املشرتك أما إذا تكون عند أعضا  الفئة االجتماعية إحسا  باالعرتاف املتبادل و الوعي و الكيان املشرتك فقد تنبثق 

عية ال تتطور عادة إىل مجاعات القيادة و تصبح الفئة حينئذ أساسا لتكوين مجاعة و مع ذلك فان معظم الفئات االجتما
 (. 124ص  ،م  8005 :محمد عاطف غيث .") 

  تعريــــــف دقيـــــــق و معـــــــرب بشـــــــكل جيـــــــد علـــــــى املــــــدلول السوســـــــيولوجي ملفهـــــــوم الفئـــــــات االجتماعيـــــــة متطرقـــــــا إىل
 :عدة أفكار منها 

  مجع غري منتظم. 
  يتميزون لصائص مشرتكة. 

 .اجلماعة االجتماعية و املالحظ على التعريف أنه يقرتب من مفهوم 
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 . عرض الدراسات السابقة:  دساسا
 :الدراسات المطابقة  -4

    :الدراسة األولى 
املاجســـــــــتري يف  مقدمـــــــــة لنيـــــــــل شـــــــــهادة" صـــــــــورة المعلـــــــــم فـــــــــي ثقافـــــــــة المجتمـــــــــع الجزائـــــــــري "  حتـــــــــت عنـــــــــوان  

قســــــم الثقافـــــة الشــــــعبية و لقــــــد أجريــــــت الدراســــــة " حبيــــــب صــــــافي " ( الباحـــــث) االنثروبولوجيـــــا مــــــن إعــــــداد الطالــــــب 
 . 2116 -2113بتاريخ التايل 

و هــــــي  ( 2116-2113 )أمــــــا فيمــــــا خيــــــص مكانــــــة الدراســــــة فلقــــــد  ــــــت مبدينــــــة تلمســــــان  ، ولقــــــد اســــــتغرقت ســــــنتني 
 .عبارة عن دراسة نصفها نطري و األخر ميداين ، حبيث خصص الباب األول للنظري و الثاين للميداين 

 :  و املتمثلة يفتها عدة تسالالت لشكمة يف طرحت الدراسو لقد  
 هل من فرق بني مكانة املعلم يف ثقافة اجملتمع اجلزائري و صورته املثالية اليت ال بد هلا و أن تكون ؟  -4
هـــــل مـــــن فـــــرق بـــــني النظـــــرة إىل وظيفـــــة التعلـــــيم يف ثقافـــــة اجملتمـــــع اجلزائـــــري مـــــع النظـــــرة املثاليـــــة الـــــيت ال بـــــد هلـــــا و أن  -8

 تكون ؟
 هل من فرق بني صورة املعلم يف ثقافة اجملتمع اجلزائري و صورته املثالية اليت ال بد هلا و أن تكون ؟ -1

 :و ذلك باالعتماد على املنهجية التالية 
 .  يذكر املنهج الذي اعتمده يف الدراسة : أما فيما خيص املنهج 

 :ت رئيسية كاآليت تقوم الدراسة على ثالث فرويا: أما يف ما خيص الفرويات 

هنــــاك فــــرق شاســــع بــــني مكانـــــة املعلــــم يف ثقافــــة اجملتمــــع اجلزائـــــري مــــع املكانــــة املثاليــــة الـــــيت البــــد هلــــا و أن تكــــون فهـــــي 
 .ال ترقى إىل مكانتها الالئقة هبا من مكانة اجتماعية و اقتصادية راقية حمرتمة 

افة اجملتمع اجلزائري مع النظرة املثالية اليت البد هلا و أن تكون هناك فرق شاسع بني النظرة إىل وظيفة التعليم واملعلم يف  ثق
 .، فهي ال تسمو إىل مركزها الالئق هبا من مركز من أعلى املراكز و مهنة فوق كل املهن 

هنــــاك فــــرق شاســــع بــــني صــــورة املعلــــم يف ثقافــــة اجملتمــــع اجلزائــــري مــــع صــــورته املثاليــــة الــــيت البــــد هلــــا و أن تكــــون فهــــي ال 
 .ى معها و ليست يف إطارها الالئق هبا من نظرة احرتام و تقدير و إجالل و تبجيل تتماش

و االســــــتمارة و الختبـــــار هـــــذه الفروـــــيات ميـــــدانيا ال بـــــد مـــــن أدوات مســـــاعدة علـــــى ذلـــــك و الباحـــــث اعتمـــــد علـــــى 
ـــــــيت وزعهـــــــا علـــــــي عينـــــــة حبثـــــــه و املؤلفـــــــة مـــــــن ،  فقـــــــط كـــــــأداة حموريـــــــة ووحيـــــــدة يف البحـــــــث معلـــــــم وزع علـــــــى  611و ال

ويل تلميــــــذ ، فعينتــــــه مؤلفــــــة مــــــن فئــــــة املعلمــــــني  611و  ( االبتــــــدائي ، املتوســــــط و الثــــــانوي )املراحــــــل الدراســــــية ثــــــالث 
   .و أوليا  التالميذ 
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 : و كل هذا لتحقيق األهداف الرئيسية للدراسة و هي 

 .و التعليم  روبولوجية اليت تفتقر يف جمال الرتبيةث ثيل حلقة حبث من األعمال االن  -0
الــــــذي  ركــــــزعلــــــم يف اجملتمــــــع اجلزائــــــري و املاملســــــامهة يف تــــــدقيق معرفتنــــــا للتجليــــــات املختلفــــــة ملكانــــــة الــــــيت يتبولهــــــا امل -2

 .تع به وظيفيا و اجتماعيا و اقتصاديا ميت
 تســــليط الضــــو  علــــى واقــــع ثقافــــة هــــذا اجملتمــــع مــــن حيــــث نظرتــــه إىل املعلــــم و الصــــورة الــــيت يرمسهــــا لــــه يف املنظومــــة -3

 .االجتماعية 
 .معرفة مكانة املعلم يف اجملتمع اجلزائري  -1

  .أن تناول بالدراسة ثقافة اجملتمع اجلزائري من حيث نظرته إىل وظيفة التعليم بصفة عامة و إىل املعلم بصفة خاصة 

 :و لقد توصل الباحث يف هناية دراسة إىل النتائج التالية 

   و أمهها  : على مستوى الجانب النظري للدراسة -أوال 

 .و تأثريه هو البالغ و األجدر  امة و ساميةللمعلم رسالة ه/ 0

 .تعترب وظيفة التعليم لبنة هامة يف اجملتمع تناط منط مسؤوليات مجة * 

 .ينظر إىل املعلم أنه صاحب رسالة مقدسة و شريفة على مر العصور و األجيال * 

مهمــــة يف تقــــدمي األمــــم فــــاملعلم هــــو ذلــــك اإلنســــان الــــذي حبمــــل علــــى  مهنــــة التعلــــيم أهنــــا هــــي مهنــــة أساســــية و ركيــــزة * 
 .كاهله أعظم و أشق مهنة عرفتها اإلنسانية 

مـــــن خـــــالل الدراســـــة النظريـــــة أن املعلـــــم حظـــــي دائمـــــا بفضـــــائل كثـــــرية يف :مكانـــــة املعلـــــم يف التـــــاريخ الثقـــــايف للجزائـــــر  /2
 .حميطه االجتماعي و الثقايف إذ كان مصدر إعجاب و تقدير نظرا لدوره اهلام و املكانة اليت حظي هبا 

إلســــــالمية املســــــتوحاة مــــــن الثقافــــــة االجتماعيــــــة و أن مكانتــــــه عــــــرب العصــــــور   تفــــــرض نفســــــها إال بعالقتهــــــا بالتقليــــــد ا
و لقـــــد بـــــرزت لنـــــا مكانتـــــه جليـــــا مـــــن خـــــالل الثقافـــــة املســـــتمدة مـــــن الـــــدين اإلســـــالمي و هـــــذا مـــــا وجـــــدناه ،  اإلســـــالمية

 .بارزا من خالل حتليلنا للرتاث الشعيب العاكس للنظرة إىل املعلم ووظيفته يف اجملتمع اجلزائري 
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 .ية الدراسة الميدان –ثانيا 

إن املعلــــــم يــــــرى نفســــــه يف مكانــــــة متدنيــــــة يف مجيــــــع النــــــواحي منهــــــا االقتصــــــادية و االجتماعيــــــة أمــــــا األوليــــــا  فــــــال   -0
يــــــــرون يف املعلــــــــم الصــــــــورة املثاليــــــــة و املكانــــــــة املرموقــــــــة و الشخصــــــــية الرائــــــــدة املعمــــــــول عليهــــــــا يف رقــــــــي اجملتمــــــــع و 

 .ازدهاره
لوظيفــــــة الشــــــريفة املقدســــــة حبيــــــث أن صــــــورة املعلــــــم يف ثقافــــــة خنلــــــص أن اجملتمــــــع اجلزائــــــري غــــــري واع مبــــــدلول هــــــذه ا -2

اجملتمـــــع اجلزائـــــري ال تتماشـــــى مـــــع املواصـــــفات املثاليـــــة الـــــيت ال بـــــد للمعلـــــم أن تبوأهـــــا و يرقـــــي إليهـــــا و الـــــيت يتمتـــــع 
 .هبا املعلم يف مجيع اجملتمعات اليت تصبو إىل الرقي و التقدم و بنا  جمتمع قوي 

 .حتقيق الفرويات إىل درجة كبرية مما يشكل خطرا على مستقبل اجملتمع اجلزائري   -3
 : عالقة هذه الدراسة بالدراسة الحالية* 

أفـــــادت الدراســـــة الســـــابقة الـــــذكر الدراســـــة احلاليـــــة يف عــــــدة أمـــــور و خاصـــــة اجلانـــــب امليـــــداين فمـــــن خالهلـــــا اســــــتطاعت 
بــــاألداتني  املعتمــــدة يف مجــــع البيانــــات امليدانيـــــة أمــــا اجلانــــب النظــــري فلــــم تفيـــــدها الدراســــة احلاليــــة بنــــا  احملــــاور اخلاصـــــة 

 .كثريا نظرا الختالف الكبري بني الدراستني 
كمـــــا أن هــــــذه الدراســــــة فيهـــــا نوعــــــا مــــــا الغمــــــوض فالطالـــــب   يــــــذكر املــــــنهج املعتمـــــد يف دراســــــته للمووــــــوع باإلوــــــافة 

الف بـــــــني الفـــــــروع العلميـــــــة فاالنثروبولوجيـــــــا ختتلـــــــف عـــــــن علـــــــم إىل عـــــــدم ووـــــــوح الفروـــــــيات و هـــــــذا يعـــــــود إىل االخـــــــت
 .االجتماع و إن كانت له عالقة هبا 

صحيح أن الدراسة السابقة الذكر تقرتب أو تشرتك مع الدراسة احلالية يف بع  القضايا ألهنا تتطرق إىل نفس املوووع 
ن حيث اهتمامها و أهدافها و طريقة تناوهلا أو الظاهرة و تقوم على نفس العينة غري أن الدراسة احلالية ختتلف م

الرتاث الثقايف و تسعى  خميالتقوم على عقد مقارنة بني الصورة املثالية للمعلم يف ( الدراسة السابقة )للموووع فاألوىل 
ة العوامل املؤثرة فهي هتدف إىل معرف( الدراسة احلالية ) إىل معرفة ماهية صورة املعلم يف واقع اجملتمع اجلزائري أما الثانية 

 .على صورة املعلم يف اجملتمع اجلزائري 
  :الدراسة الثانية 
 .دراسة ميدانية استطالعية  "صورة المعلم في وسائل اإلعالم " : حتت عنوان 

حبث منشور يف كتاب مقدم جلمعية املعلمني الكويتية ومن أعمال  "عاطف عدلي العبد العبيد " من إعداد الباحث 
 .م  0996مايو  9-1اإلعالم من اجل تربية أفضل يف العا  العر  : املؤ ر الرتبوي اخلامس و العشرين 

 و هي عبارة عن دراسةم ،0996و جرت الدراسة باملدرسة املصرية بسلطنة عمان حبيث  استغرقت الدراسة شهرين سنة 
   .ميدانية استطالعية تقريبا ميدانيا إال فصل نظري 
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و تضــــم الدراســــة عــــدة تســــالالت و لاجابــــة عليهــــا قــــام الباحــــث بووــــع جمموعــــة مــــن التســــالالت و الــــيت تــــدور حــــول 
 :عدة رلو  و موووعات من بينها 

 . مدى التعرض لوسائل اإلعالم  *
 .تتناول املعلم و قضاياه أكثر املواد و الربامج و املضامني اإلعالمية اليت  *
 .طريقة تقدمي املعلم و قضاياه يف وسائل اإلعالم و أكثر النوعيات اليت تقدمه بشكل اجيا  و سليب * 
  .أنواع التأثريات االجيابية و السلبية اليت تركتها الصورة اليت يقدم من خالهلا املعلم بوسائل اإلعالم * 

وســــائل اإلعـــــالم اهتمامــــا كافيـــــا للمعلــــم و قضـــــاياه و أهــــم اجلوانـــــب الــــيت تعطيهـــــا اســــتطالع للــــرأي العـــــام حــــول إعطـــــا  
 .هذه الوسائل اهتماما كافيا 

اســـــتطالع للـــــرأي حـــــول مـــــدى إتاحـــــة مســـــاحة كافيـــــة بوســـــائل اإلعـــــالم للمعلـــــم للتعبـــــري عـــــن أرائـــــه و تصـــــوراته خلدمـــــة * 
 .املدرسة و اجملتمع 

 :ق األهداف التالية و على اثر هذه املواويع تسعى الدراسة لتحقي
تســــــــعى الدراســــــــة للتعــــــــرف علــــــــى أرا  املعلمــــــــني و الطــــــــالب و اآلبــــــــا  و األمهــــــــات يف صــــــــورة املعلــــــــم كمــــــــا تقــــــــدمها * 

 .وسائل لاعالم 
كمـــــــــا يســـــــــعى إىل اكتشـــــــــاف العالقـــــــــات بـــــــــني احلقـــــــــائق الـــــــــيت مت احلصـــــــــول عليهـــــــــا و ارتباطهـــــــــا بـــــــــبع  اخلصـــــــــائص * 

 .ع و التعرض لوسائل اإلعالم االجتماعية و االتصالية للمبحوثني كالنو 
 :و سارت الدراسة لتحقيق أهدافها وفق اإلجرا ات املنهجية التالية 

 .منهج املسح و منهج دراسة العالقات املتبادلة : اعتمدت الدراسات على منهجني و مها : منهج البحث 
ـــــة  و فئـــــة مـــــن الطـــــالب ( معلـــــم 33)فئـــــة املعلمـــــني و عـــــددها : اعتمـــــد علـــــى نظريـــــة املعاينـــــة الصـــــغرية و تشـــــمل  :العين
 . 031عددها ( أوليا  التالميذ )و فئة من اآلبا  و األمهات ( طالب  12)و عددها 

 .االستمارة : أداة البحث 
 :و قد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية 

ــــــيت ال تعطيهــــــا وســــــائل اإلعــــــالم االهتمــــــام *  الكــــــايف بالنســــــبة أووــــــحت النتــــــائج العامــــــة للدراســــــة إن أهــــــم اجلوانــــــب ال
تـــــأثري اهتمـــــام املعلـــــم بعملـــــه علـــــى أفـــــراد أســـــرته ، تـــــدين رواتـــــب ، أمهيـــــة رســـــالة املعلـــــم ، جهـــــود املعلـــــم : للمعلــــم و هـــــي 

 .يف بنا  اجملتمع ، احتياجات املعلم النفسية ، جهود املعلم الرتبوية و يف التدريس 
هــــــا الصـــــورة الـــــيت قـــــدم مـــــن خالهلـــــا بوســـــائل اإلعــــــالم أووـــــحت النتـــــائج العامـــــة إن أهـــــم التـــــأثريات الســـــلبية الـــــيت تركت* 

الســـــخرية مـــــن املعلـــــم و دوره ، الشـــــعور بعـــــدم الروـــــا  عـــــن وظيفـــــة املعلـــــم ، اإلحبـــــاط : عنـــــد املعلمـــــني و الطـــــالب هـــــي 
 . للصورة السلبية اليت يقدم هبا املعلم يف وسائل اإلعالم ، تعلم التالميذ لطرق و أساليب خمالفة ملضامني املعلم
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ـــــــيت تتنـــــــاول املعلـــــــم بشـــــــكل ســـــــليب و الرســـــــوم الكاريكاتوريـــــــإن ا*    ةملضـــــــامني اإلعالميـــــــة و الصـــــــحفية مثـــــــل املقـــــــاالت ال
 .املواد اإلخبارية و خاصة أخبار احلوادث 

أمجعـــــت إجابـــــات املعلمـــــني علـــــى أن حـــــدث تقليـــــدا مـــــن الطـــــالب لعـــــدة ســـــلوكيات ملـــــا تقدمـــــه وســـــائل اإلعـــــالم مـــــن * 
 .  بع  األشيا  عليه ، تنفيذ بع  املقالب السخيفة و غريه اإللقا: صور سلبية للمعلم منها 

 .جيمع املبحوثني من طالب املعلمني أن صورة املعلم يف وسائل اإلعالم غري مطابقة لصورته يف الواقع * 
يــــــرى أغلبيــــــة املبحــــــوثني أن نظــــــرة الطــــــالب للمعلــــــم تــــــأثرت تــــــأثرا ســــــلبيا بدرجــــــة كبــــــرية نتيجــــــة للصــــــورة الســــــلبية الــــــيت * 
 .مه هبا وسائل اإلعالم تقد
أووـــــحت النتــــــائج عنــــــد املبحــــــوثني أن صــــــورة املعلــــــم عنــــــد أوليــــــا  األمــــــور و عنــــــد اجلــــــريان و األصــــــدقا  تــــــأثرت تــــــأثرا * 

 .سلبيا بدرجة كبرية نتيجة لصورته السلبية يف وسائل اإلعالم 
اإلصـــــــابة بإحبـــــــاط نفســـــــي   :أهـــــــم أثـــــــار الصـــــــورة الســـــــلبية الـــــــيت تقـــــــدم هبـــــــا وســـــــائل اإلعـــــــالم املعلـــــــم علـــــــى املعلمـــــــني * 

التفكــــــري يف عــــــدم العمــــــل  : التفكــــــري يف تغيــــــري مهنــــــة التعلــــــيم ، الرغبــــــة يف التقاعــــــد املبكــــــر ، أمــــــا لــــــدى الطــــــالب فهــــــي 
 كمعلم هنائيا 

للصــــــــورة الســــــــلبية للمعلـــــــم مــــــــن خــــــــالل : رفـــــــ  املعلمــــــــني أن يكـــــــون أوالدهــــــــم معلمــــــــني و كـــــــذلك الطــــــــالب نظـــــــرا * 
 .ي لرسالة املعلم و صعوبة املهنةلسلبية للمعلم و عدم التقدير املعنوي و املادوسائل اإلعالم و نظرة اجملتمع ا

 . يرى املبحوثني أن التناول اإلعالمي لظاهرة الدرو  اخلصوصية يشكل عامال رئيسيا يف تشويه صورة املعلم* 
  صلة الدراسة بالدراسة الحالية: 
عالقة مباشرة بالدراسة احلالية نظرا ألهنا تتناول احد أهم العوامل  "صورة المعلم في وسائل اإلعالم " للدراسة السابقة  

املؤثرة على صورة املعلم فهو من جهة ركز على صورة املعلم و لكن من بعد العوامل املؤثرة عليها حبيث اختار عامل وحيد 
ة يف بع  اجلوانب و خاصة ، فهناك تقاطع بني الدراستني من حيث املوووع لذلك هذه الدراسة أفادت الدراسة احلالي

يف اجلانب النظري و بالذات فصل الصورة أما اجلانب امليداين سهلت على الدراسة احلالية حتديد جمال و عينة الدراسة 
بدقة ، فالطريقة اليت اختارت هبا الدراسة السابقة العينة  سهلة كثريا مهمة الدراسة احلالية و وجهتها إىل نوع العينة 

 .املقصودة 
حيح أن الدراسة السابقة تناولت املوووع بشكل مفصال و دقيق إال أهنا ركزت على جانب وحيد و هو وسائل ص

اإلعالم و اليت تعترب عامل فعال و قوي إال أن هناك عوامل أخرى هلا تأثري ال يقل أمهية عن وسائل اإلعالم و هذا يعود 
ت هذه الدراسة متأثرة مبجال ختصص الباحث و بالتايل إىل أن الباحث صاحب الدراسة انطلق من ختصصه لذلك جا 

غلب عليها و مع ذلك فالدراسة تناوهلا بتحليل دقيق و لكن يف مدة قصرية ال ميكن أن تصل إىل النتائج بدقة فهذه 
 . الدراسة حتتاج ملزيد من الوقت نظرا الن وسائل اإلعالم متعددة 
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يف الكثـــــري مـــــن اجلوانـــــب إال أهنـــــا درســـــت املووـــــوع مـــــن زاويـــــة خنتلـــــف  و مـــــع أن هـــــذه الدراســـــة أفـــــادت الدراســـــة احلاليـــــة
عـــــن الزاويـــــة الـــــيت تركـــــز عليهـــــا الدراســـــة احلاليـــــة ، فـــــاألوىل هتـــــتم بصـــــورة املعلـــــم و بالـــــذات العوامـــــل املـــــؤثرة فيهـــــا و لكـــــن 

 .وانب متعددةؤثرة فيها و لكن يف جفقط يف وسائل اإلعالم و الدراسة احلالية هتتم بصورة املعلم و العوامل امل
:الدراسات المشابهة -8    

و اليت تناولت مواويع مشاهبة ملوووع الدراسة احلالية و هلا صلة مباشرة أو غري مباشرة به ، و قد يشرتك معه يف عدة 
  .جوانب 

:األولى دراسةال  
مقدمة لنيل شهادة الدكتورة العلوم يف  "الواقع االجتماعي للمعلم و مكانته االجتماعية " الدراسة حتت عنوان 
قسم علم االجتماع و الدميوغرافيا جبامعة  "نبيل حميدشة " : من إعداد الطالب  ، و هي علم اجتماع التنمية

 .قسنطينة 
أجريت هذه الدراسة يف املؤسسات الرتبوية الواقعة مبدينة سكيكدة   وبالتحديد مبناطق الزرامنة و حي صاحل 

سنوات حبيث بدأت يف  05و استغرقت الدراسة ،م  جنوب مدينة سكيكدة 4766أوت  80حي بوالكروة و 
 .م 8007إىل غاية  8004سنة 

و هي عبارة عن دراسة شقها األول نظري و الثاين ميداين و لقد طرحت الدراسة يف إشكاليتها التسالل الرئيسي 
 :التايل 

 املكانة اليت حيتلها يف اجملتمع ؟هل هناك عالقة بني الواقع الذي يعيشه املعلم و 
 :و تتفرع عنه التسالالت التالية 

 هل هناك عالقة بني الظروف االقتصادية و مكانة املعلم االجتماعية ؟* 
 هل هناك عالقة بني الظروف االجتماعية للمعلم و مكانته ؟* 
 هل هناك عالقة بني الظروف املهنية للمعلم و مكانته ؟* 

 :اسة على الفرويات التالية و بذلك تقوم الدر 
 .ترتبط املكانة االجتماعية للمعلم بأبعاد واقعه االقتصادي و االجتماعي و املهين : الفرضية الرئيسية 
 :الفرضيات الفرعية 

 .هناك تناسب طردي بني مستوى الدخل و بني طبيعة املكانة اليت يشغلها املعلم يف اجملتمع   -
 .طبيعة العالقات اليت ينتجها املعلم اجتماعيا و مكانته االجتماعية هناك عالقة ارتباطيه بني  -
 .هناك عالقة دالة بني الظروف املهنية للمعلم و مكانته االجتماعية  -

 : وسارت الدراسة وفق املنهجية التالية 
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معتمدا على  اعتمد الباحث على إسرتاتيجية التحليل و الرتكيب و االستنباط و االستقرا : المنهج  فيما خيص
 .املنهج الوصفي  

 :و لقد اعتمد الباحث على األدوات التالية 
معلم يف خمتلف  465املالحظة و االستمارة كأداتني رئيسيتني يف البحث و اليت طبقت على عينة مؤلفة من 

 .الشاملمعتمدا على أسلوب املسح ( الثانوي  املتوسط، االبتدائي،) مستويات التعليم العام 
 :الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية  و تسعى

 :و اليت ترتبط بالظاهرة ذاهتا و فيها ( : قصيرة المدى )األهداف الفورية * 
 .حماولة تشخيص واقع املعلم يف اجملتمع اجلزائري يف أبعاده االجتماعية واالقتصادية و املهنية  -
 .الجتماعي للمعلم اجلزائري حماولة التعرف على حمددات املكانة االجتماعية و الووع ا -
 .الكشف عن االرتباط القائمة بني عناصر الواقع و املكانة اليت يشغلها املعلم يف البنا  االجتماعي القائم  -
 :و اليت يسعى الباحث للوصول إليها من البحث بشكل هنائي ( : بعيدة المدى )األهداف النهائية * 
 .توفر حول الواقع و املكانة االجتماعية حماولة ترتيب الرتاث السوسيولوجي امل -
 .حماولة حتديد موقع الدراسة الراهنة ومن النظرية االجتماعية  -
 .حماولة التأكد من مدى قابلية اإلطار التصوري للدراسة الختبار الفروض و تسالالت الدراسة  -
 .تمع اجلزائري صياغة تعريفات مالئمة للواقع االجتماعي و املكانة يف سياق واقع اجمل -

 : و قد توصل  الدراسة إلى النتائج التالية 
 :نذكر منها 

لقد وقع شبه إمجاع على أن املرتب الذي يتقاواه املعلم على أنه حيتل درجة كبرية من األمهية عند أفراد العينة * 
 .إال أن هؤال  أمجعوا أن املرتب ليس عاليا و ال يفي متطلبات حاجاهتم اليومية 

أكد معظم املبحوثني أن للخدمات االجتماعية أمهية كبرية يف واقعهم االجتماعي و املهين لكنهم أمجعوا لقد * 
 .أن اخلدمات االجتماعية املتوفرة على مستوى املنظومة ال يستفيدون منها 

راد اجملتمع لقد أكد الغالبية العظمى من املبحوثني أن املظهر اخلارجي مهم بالنسبة للمعلم يف كسب احرتام أف* 
و بالنظر للواقع املعيشي يبدو أن البع  منهم   يعد للمطهر اخلارجي أمهية يف ذلك و هذا نظرا لصعوبة توفري 

 .متطلبات ذلك 
أكد أغلب أفراد العينة أن املهابة اليت حيظون هبا من طرف اجلريان أمر مهم يف حتقيق ذواهتم و بالرجوع لواقع * 

هم فقط أكدوا أهنم ال حيظون بذلك و هذا مؤشر على عدم رواهم على منزلتهم أفراد العينة جند أن بعض
 .االجتماعية 
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تبني الشواهد اإلحصائية أن عدد مهم من أفراد العينة ويل أمهية كبرية لوجود الدوافع  و مهنة التعليم و هذا * 
بع  منهم من كونه لديه دوافع  و لكي يقوم املعلم بتأدية واجبه املهين على أكمل وجه لكن فعليا تبني أن ال

 .مهنة التعليم 
األغلبية من أفراد العينة أن التمتع بروابط جيدة مع أوليا  التالميذ أمر مهم يف واقعهم االجتماعي و  أكدت* 

 .هذا ما تؤكد فعليا من الواقع حيث أشارت الغالبية أهنا تتمتع هبذه الروابط اجليدة مع أوليا  التالميذ 
معظم املبحوثني أن إعطا  صورة جيدة للمعلم يف وسائل اإلعالم مهم جدا يف الواقع من مكانته و هو أشار * 

دليل على اهتمام اجملتمع بكل مؤسساته هلذه  الفئة و لكن بالرجوع إىل الواقع يتضح أن الكثري من املبحوثني 
 . لم يرون عكس ذلك أي أن وسائل اإلعالم ال تعطي صورة جيدة و الئقة باملع

 عالقة الدراسة بالدراسة الحالية :  
للدراسة املشاهبة عالقة وطيدة بالدراسة احلالية فلقد أفادهتا يف بع  األمور نظرا ألهنا أتت يف وقت متأخر جدا 
لذلك   تعتمد الدراسة احلالية عليها كثريا فقط فيما خيص اجلانب النظري من حيث إمدادها ببع  املعلومات 

 .اجلانب امليداين يف كيفية نقاشها لنتائج الدراسة و عروها  باإلوافة إىل
و املالحظ على هذه الدراسة بأهنا تناولت املوووع بشكل واسع غري أهنا ركزت على جوانب و أمهلت جوانب 
أخرى هلا تأثري و عالقة مباشرة باملوووع حبيث اهتمت باجلانب االقتصادي و االجتماعي و اللذان ميثالن واقع 

 ( .املعلم ) علم و أبعدت اجلانب النفسي و الذي يعترب جز  ال يتجزأ من واقعه امل
هلا عالقة مباشرة بالدراسة احلالية نظرا ألن املكانة مرتبطة بالصورة ( املشاهبة ) و بالرغم من أن هذه الدراسة 

 أهنما يتفقان يف بع  فمن خالل مكانة املعلم ميكن حتديد صورته اليت هو عليها يف اجملتمع اجلزائري غري
القضايا و خيتلفان من حيث االهتمام فاألوىل هتتم باملكانة و الواقع االجتماعي للمعلم و الثانية هتتم بصورة 
املعلم و العوامل املؤثرة فيها و رغم االختالف إال أن كال الدراستني يصبان يف املوووع نفسه فالواقع االجتماعي 

 .صورته معايؤثر على مكانته و  للمعلم
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  موضوع المقاربة النظرية لل: سابعا 
كمـــــا ختتلـــــف   بصـــــفة خاصـــــةالرتبيـــــة بصـــــفة عامـــــة و علـــــم اجتمـــــاع تتعـــــدد األطـــــر النظريـــــة و املـــــداخل يف علـــــم االجتمـــــاع 

و كــــــل مــــــدخل  يف تطبيقاهتــــــا و توظيفهــــــا حســــــب نــــــوع املواوــــــيع الــــــيت تتناوهلــــــا البحــــــوث و الدراســــــات السوســــــيولوجية 
يتــــــــأثر بطريقــــــــة أو بــــــــأخرى بالتوجــــــــه الفكــــــــري و  هــــــــولــــــــه توجــــــــه فكــــــــري خمتلــــــــف عــــــــن اآلخــــــــر فمــــــــن هــــــــذه املــــــــداخل 

ـــــذلك خيتلـــــف البـــــاحثني يف  معينـــــة فلكـــــل مـــــدخل أفكـــــار خمتلفـــــة يتنـــــاول هبـــــا الواقـــــع مـــــن زاويـــــةؤسســـــيه مل يـــــديولوجياإل ل
االجتماعيـــــة تتعـــــدد مـــــن حيـــــث امليـــــدان الـــــذي تدرســـــه تطبيـــــق املـــــداخل و تبنيهـــــا يف حبـــــوثهم نظـــــرا ألن طبيعـــــة املواوـــــيع 

املــــــدخل الــــــوظيفي يركــــــز علــــــى التســــــاند الــــــوظيفي بــــــني األنظمــــــة االجتماعيــــــة يف احلفــــــاظ علــــــى : و مـــــن هــــــذه املــــــداخل 
النظـــــام الكلـــــي للبنـــــا  االجتمـــــاعي فهـــــو ينظـــــر إىل التعلـــــيم باعتبـــــاره وســـــيلة لتحقيـــــق ذلـــــك أمـــــا املـــــدخل املاركســـــي فهـــــو 

ري كمــــــــا انــــــــه يعتــــــــرب التعلــــــــيم وســــــــيلة لرتســــــــيخ يــــــــالجتمــــــــاعي و الطبقــــــــات االجتماعيــــــــة و يــــــــدعو للتغيتنــــــــاول التفــــــــاوت ا
ــــــــــــــة و الطبقيــــــــــــــة داخــــــــــــــل اجملتمــــــــــــــع و كــــــــــــــال هــــــــــــــذين املــــــــــــــدخلني تطرقــــــــــــــا إىل  اديولوجيــــــــــــــة و نظــــــــــــــام الطبقــــــــــــــة الربجوازي

ــــــــــاول املاكروسوســــــــــيولوجي يف حــــــــــني تركــــــــــز املــــــــــداخل الفيمينولوجيــــــــــة علــــــــــى املواوــــــــــيع امليكروسوســــــــــيولوجي و الــــــــــيت  تتن
و منــــــه هــــــذه املــــــداخل مــــــدخل التفاعليــــــة  األفــــــرادالتفاعــــــل االجتمــــــاعي يف احليــــــاة االجتماعيــــــة بــــــني اجلماعــــــات و بــــــني 

يركــــــــز علــــــــى التفاعــــــــل باســــــــتخدام الرمــــــــوز و املعــــــــاين بــــــــني شخصــــــــني أو أكثــــــــر و ينظــــــــر إىل التعلــــــــيم الرمزيــــــــة و الــــــــذي 
ـــــــذلك فهـــــــو يهـــــــتم  التفاعـــــــل داخـــــــل الوســـــــط الرتبـــــــوي و العالقـــــــات  بدراســـــــةباعتبـــــــاره جمـــــــاال خصـــــــبا لعمليـــــــة التفاعـــــــل ل

املالئــــــم للدراســــــة احلاليــــــة نظــــــرا ألنــــــه تنــــــاول الصــــــورة مــــــن خــــــالل فــــــاعليني الرتبــــــويني و هــــــو املــــــدخل االجتماعيــــــة بــــــني ال
  .التفاعل  
 إحدى املنظورات السوسيولوجية األساسية املعاصرة و symbolic interactionismتعد التفاعلية الرمزية لذلك 
ارتبطت نشأة التفاعلية الرمزية و بدايات تطورها  ، و لقديف حتليلها للمجتمع نه  على أسس فلسفية و نفسية اليت ت

أبرز مؤسسيها و لقد تأثرت يف بداياهتا  باجتاهني  هربرت ميدجبامعة شيكاغو  من عشرينيات القرن املاوي و يعترب 
 pragmatic( النفعية ) جتماعي لاليكولوجية و الفلسفة الربمجاتية االجتاه النفسي و التفسري اال: معرفيني و مها 

philasophy  وبالتايل فهي تقوم على (  املالحظة باملشاركة ) معتمدة على املناهج احلقلية اليت طورها االنثروبولوجني
 ."البحث التجرييب  

 :اهتمام التفاعلية الرمزية حول يتمحور  و

" مــــــــــــن ناحيــــــــــــة األفــــــــــــراد يف اجملتمــــــــــــع  ةســــــــــــادر ب يامهــــــــــــاقمــــــــــــن خالهلــــــــــــا حتليــــــــــــل األنســــــــــــاق االجتماعيــــــــــــة الصــــــــــــغرى * 
فهـــــــــــــي هتـــــــــــــتم و غـــــــــــــري ذلـــــــــــــك فيمـــــــــــــا بيـــــــــــــنهم مفهـــــــــــــومهم عـــــــــــــن املواقـــــــــــــف و املعـــــــــــــاين و األدوار و أمنـــــــــــــاط التفاعـــــــــــــل 

ــــــــــــك عكــــــــــــس املنظــــــــــــورات ب ــــــــــــة الصــــــــــــغرى و ذل ــــــــــــل األنســــــــــــاق أو األخــــــــــــرى الوحــــــــــــدات االجتماعي ــــــــــــيت هتــــــــــــتم بتحلي ال
طلعــــــــــــــ  إبــــــــــــــراهيم لطفــــــــــــــي و ") كــــــــــــــاملنظور املاركســــــــــــــي و الــــــــــــــوظيفي و غريهــــــــــــــا الوحــــــــــــــدات االجتماعيــــــــــــــة الكــــــــــــــربى  

 (.    447ص ،م  4777:  خرون 
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ــــــــــدور هــــــــــاز يترك باإلوــــــــــافة إىل ــــــــــة لــــــــــدى األفــــــــــراد  الــــــــــذي علــــــــــى ال يلعبــــــــــه التفاعــــــــــل االجتمــــــــــاعي يف احليــــــــــاة االجتماعي
يــــــــــــــــدخلون يف عمليــــــــــــــــة  أو األفــــــــــــــــراد النــــــــــــــــا أن : "  مفادهــــــــــــــــامــــــــــــــــن فكــــــــــــــــرة أساســــــــــــــــية و اجلماعــــــــــــــــات و تنطلــــــــــــــــق 
دائمـــــــــة بـــــــــني شخصـــــــــني أو أكثـــــــــر لـــــــــك العمليـــــــــة هـــــــــي عبـــــــــارة عـــــــــن حلقـــــــــات اتصـــــــــال التفاعـــــــــل طـــــــــوال حيـــــــــاهتم و ت

و قــــــــــد يكــــــــــون االتصــــــــــال طبيعيــــــــــا إال انــــــــــه  غالبــــــــــا مــــــــــا يكــــــــــون رمزيــــــــــا و ذلــــــــــك حــــــــــني يــــــــــتم عــــــــــن طريــــــــــق الرمــــــــــوز و 
ت و األكثــــــــــــر أمهيـــــــــــــة مــــــــــــن ذلــــــــــــك اللغــــــــــــة و الكلمــــــــــــات املكتوبــــــــــــة و لـــــــــــــذلك الــــــــــــيت تضــــــــــــم العالقــــــــــــات و اإلشــــــــــــارا

ن إ : "يف هــــــــــــــذا الســــــــــــــياق  م 4725 -4700 بلــــــــــــــومرمسيــــــــــــــت عمليــــــــــــــة التفاعــــــــــــــل بالتفاعــــــــــــــل الرمــــــــــــــزي و يقــــــــــــــول 
ـــــــــــذ ـــــــــــات البشـــــــــــرية و تالتفاعـــــــــــل يشـــــــــــري إىل الطبيعـــــــــــة اخلاصـــــــــــة و املميـــــــــــزة للتفاعـــــــــــل ال ن كمـــــــــــي حيـــــــــــدث بـــــــــــني الكائن

خصوصـــــــــــــية التفاعــــــــــــــل يف أن الكائنــــــــــــــات البشــــــــــــــرية تفســــــــــــــر أفعــــــــــــــال بعضــــــــــــــها عــــــــــــــن طريــــــــــــــق الرمــــــــــــــوز ذات املعــــــــــــــاين 
 . ( 401ص  ،م  8007 :نعيم حبيب جعنيني   )" املشرتكة 

ـــــــــــة يف  ـــــــــــة الرمزي تعتمـــــــــــد علـــــــــــى الرمـــــــــــوز و املعـــــــــــاين علـــــــــــى مســـــــــــتوى فهـــــــــــي تســـــــــــميتها و منـــــــــــه يكمـــــــــــن معـــــــــــىن التفاعلي
, اإلشـــــــــــارات : إذ أهنـــــــــــا تقـــــــــــوم بدراســـــــــــة التفاعـــــــــــل عـــــــــــن طريـــــــــــق الرمـــــــــــوز و الـــــــــــيت تضـــــــــــم وحـــــــــــدة الفعـــــــــــل الصـــــــــــغرى 

الكلمــــــــــات املكتوبــــــــــة و املنطوقــــــــــة و غريهــــــــــا و املعــــــــــاين الــــــــــيت تكمــــــــــن ورا هــــــــــا  و الــــــــــذي هــــــــــو طبيعــــــــــة مميــــــــــزة  , اللغــــــــــة 
ــــــــــــــــات  ــــــــــــــــة يف لانســــــــــــــــان دون غــــــــــــــــريه مــــــــــــــــن الكائن ــــــــــــــــاهتم اليومي ــــــــــــــــدخلون يف حي األخــــــــــــــــرى فــــــــــــــــاألفراد يف اجملتمــــــــــــــــع ي

و مــــــــــــــن ثالثيــــــــــــــة الفــــــــــــــرد و اجملتمـــــــــــــع و التفاعــــــــــــــل تقــــــــــــــوم الفروــــــــــــــيات مــــــــــــــع بعضــــــــــــــهم الـــــــــــــبع  ل حلقـــــــــــــات تفاعــــــــــــــ
 : يف ثالث فرويات أساسية و هي  م4757األساسية للتفاعلية و اليت يوجزها هربرت بلومر 

 :الفرضية األولى 
 .يتصرف البشر جتاه األشيا  على أسا  ما تعنيه هلم تلك األشيا  

 :الفرضية الثانية 
 .املعاين نتاجا للتفاعل االجتماعي يف اجملتمع اإلنساين تعترب هذه 

 :الفرضية الثالثة 
هـــــــــــذه املعــــــــــــاين حتــــــــــــور و تعــــــــــــدل و يــــــــــــتم تــــــــــــداوهلا عــــــــــــرب عمليـــــــــــة تأويــــــــــــل يســــــــــــتخدمها كــــــــــــل فــــــــــــرد يف تعاملــــــــــــه مــــــــــــع 

 .اإلشارات اليت يواجهها 

ـــــــــاب هربـــــــــرت ميـــــــــدو الـــــــــيت  ـــــــــذات والمجتمـــــــــع "  تتطـــــــــابق مـــــــــع كت ـــــــــل و ال شـــــــــته حيـــــــــث يســـــــــتهل ميـــــــــد مناق" العق
ــــــــــــى المشــــــــــــترك" للخصــــــــــــائص الــــــــــــيت تفــــــــــــرق بــــــــــــني اإلنســــــــــــان و احليــــــــــــوان و الــــــــــــيت حيصــــــــــــرها يف اللغــــــــــــة  أو "  المعن

ــــــــــاهلالرمــــــــــز الــــــــــدال   همو هــــــــــو الــــــــــذي ميــــــــــنح البشــــــــــر القــــــــــدرة علــــــــــى التأمــــــــــل يف ردود أفعــــــــــاهلم لالســــــــــتعداد هلــــــــــا يف خي
مكـــــــــــان  حبيــــــــــث أن اإلنســــــــــان حيــــــــــدث فهمـــــــــــا متبــــــــــادال فكــــــــــل واحـــــــــــد يف عمليــــــــــة تبــــــــــادل احلـــــــــــديث يتخيــــــــــل نفســــــــــه

 ( 447 ، 442 ص ،م  4777: إيان كريب   )" .األخر أما احليوانات فال تقدر على  ثيل الدور 
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ـــــــــق نتـــــــــائج  ـــــــــه يتطـــــــــور يف ســـــــــياق عمليـــــــــة التفاعـــــــــل نظـــــــــرا لســـــــــعي البشـــــــــر لتحقي فـــــــــاملعىن املشـــــــــرتك مـــــــــن خصائصـــــــــه أن
ـــــــــــة يف التعـــــــــــاون فيمـــــــــــا بيـــــــــــنهم  ـــــــــــد املعـــــــــــاين و هـــــــــــذه املعـــــــــــاين تشـــــــــــكل عاملنـــــــــــا و  ، عملي فالتفاعـــــــــــل االجتمـــــــــــاعي يول

هـــــــــذا يعـــــــــين أننـــــــــا خنلـــــــــق عاملنـــــــــا مبـــــــــا خنلـــــــــع عليـــــــــه مـــــــــن معـــــــــان تتغـــــــــري و تتطـــــــــور فـــــــــإن العـــــــــا  يتغـــــــــري أيضـــــــــا معهـــــــــا و 
 . يتطور

ـــــــــــــــة حـــــــــــــــول مفهـــــــــــــــومني أساســـــــــــــــني مهـــــــــــــــا  ـــــــــــــــدور فكـــــــــــــــر التفاعليـــــــــــــــة الرمزي المعـــــــــــــــاني  و symbols الرمـــــــــــــــو : ي
meanings  يف وو  اجملتمع املتفاعل. 

كـــــــــــــار الرمـــــــــــــوز علـــــــــــــى اعتبـــــــــــــار أهنـــــــــــــا القـــــــــــــدرة الـــــــــــــيت  تلكهـــــــــــــا الكائنـــــــــــــات اإلنســـــــــــــانية للتعبـــــــــــــري عـــــــــــــن األفو تشـــــــــــــري 
كمـــــــــــا أن اســـــــــــتخدام الرمـــــــــــوز أمـــــــــــر مشـــــــــــرتك بـــــــــــني مجيـــــــــــع الـــــــــــبع    امـــــــــــع بعضـــــــــــه اباســـــــــــتخدام الرمـــــــــــوز يف تعامالهتـــــــــــ

ـــــــــــالرموز يف التجمعـــــــــــات احليوانيـــــــــــة يقـــــــــــ وم علـــــــــــى أســـــــــــا  التفاعـــــــــــل الغريـــــــــــزي التلقـــــــــــائي الكائنـــــــــــات إال أن التعامـــــــــــل ب
  "أما يف التجمعات البشرية فهي تستخدم الرموز للتعبري عن شي  له داللة اجتماعية 

أو يكـــــــــون هلـــــــــا معـــــــــاين أعمـــــــــق مـــــــــن اجلانـــــــــب و بالتـــــــــايل فـــــــــالرموز تشـــــــــري إىل األشـــــــــيا  الـــــــــيت ترمـــــــــز إىل شـــــــــي  لخـــــــــر 
ـــــــــــني أعضـــــــــــا  اجلماعـــــــــــة  ـــــــــــق االتفـــــــــــاق ب ـــــــــــد معـــــــــــىن الرمـــــــــــوز عـــــــــــن طري فهـــــــــــي وســـــــــــيلة الســـــــــــطحي للرمـــــــــــز و يـــــــــــتم حتدي

طلعـــــــــــــ  إبـــــــــــــراهيم و )  "قـــــــــــــدرة علـــــــــــــى نقـــــــــــــل املشـــــــــــــاعر و امليـــــــــــــول و االجتاهـــــــــــــات بـــــــــــــني أفـــــــــــــراد اجملتمـــــــــــــع امللزيـــــــــــــادة 
  (.  484 - 480 م ، ص 4777:  خرون 

جمموعــــــــــــة الرمــــــــــــوز الالزمــــــــــــة  هــــــــــــا ألهنــــــــــــا تضــــــــــــمعــــــــــــدة أشــــــــــــكال و تعــــــــــــد اللغــــــــــــة مــــــــــــن أمهكمــــــــــــا أن الرمــــــــــــوز تتخــــــــــــذ 
هـــــــــــو عمليـــــــــــة معقـــــــــــدة  الـــــــــــذي( للغـــــــــــة االتصـــــــــــال عـــــــــــن طريـــــــــــق ا) للتفاعـــــــــــل االجتمـــــــــــاعي فهـــــــــــي وســـــــــــيلة االتصـــــــــــال 

للكــــــــــالم أو اللغــــــــــة الرمزيــــــــــة  اإلنســــــــــانتــــــــــتم بــــــــــني شخصــــــــــني أو شــــــــــخص وعــــــــــدة أشــــــــــخا  عــــــــــن طريــــــــــق اســــــــــتخدام 
ميـــــــــــــــا ات و الوجـــــــــــــــه و األصـــــــــــــــوات و حركـــــــــــــــات اجلســـــــــــــــم و املظهـــــــــــــــر يف عمليـــــــــــــــة االتصـــــــــــــــال و الـــــــــــــــيت تشـــــــــــــــمل اإل
و كــــــــــل األشـــــــــيا  الرمزيــــــــــة  اليوميـــــــــةيف تقـــــــــدمي الــــــــــذات يف احليـــــــــاة   جوفمــــــــــانالشخصـــــــــي حســـــــــب مــــــــــا ذهـــــــــب إليـــــــــه 

 .(404د س ، ص : شحاتة صيام ) "
ـــــــــار ومـــــــــن خـــــــــالل هـــــــــذا الطـــــــــرح يتجلـــــــــى  ـــــــــا مـــــــــن االبتعـــــــــاد مـــــــــع التفكـــــــــري مث االختي فوجـــــــــود اللغـــــــــة هـــــــــو الـــــــــذي ميكنن

ــــــــــة ب" مــــــــــا ميكــــــــــن تســــــــــميته  ــــــــــات الخارجي ذلــــــــــك النــــــــــوع مــــــــــن عمليــــــــــات التفاعــــــــــل  ا يقصــــــــــد هبــــــــــيتو الــــــــــ "المحادث
 .اليت خنلق بواسطتها عاملنا املشرتك 

ــــــــــني جــــــــــزئيني خمتلفــــــــــني مــــــــــن الــــــــــذات  "التأويــــــــــل الــــــــــداخلي " باإلوــــــــــافة إىل وجــــــــــود  ") و الــــــــــذي يعــــــــــين حمادثــــــــــة ب
 . (400 ، ص  8001:حمدى علي أحمد 

فاملعــــــــــــاين ليســــــــــــت أشــــــــــــيا  الــــــــــــيت يعطيهــــــــــــا النــــــــــــا  لســــــــــــلوكهم و ســــــــــــلوك اآلخــــــــــــرين يف اجملتمــــــــــــع هــــــــــــي  المعــــــــــــانيو 
ـــــــــــة و كامنـــــــــــة يف ذات األشـــــــــــيا  و لكنهـــــــــــا تعـــــــــــرب عـــــــــــن إحســـــــــــا  أويل للشـــــــــــعور اإلنســـــــــــاين   ـــــــــــو األشـــــــــــيا  و  موروث
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 4777:  خـــــــــرون  طلعـــــــــ  إبـــــــــراهيم و )"هـــــــــذا الشـــــــــعور هـــــــــو الـــــــــذي يعـــــــــرب عـــــــــن املعـــــــــاين الـــــــــيت ترمـــــــــز إليهـــــــــا األشـــــــــيا  
 .( 488ص  ،م

و  اإلنسانيةو بالتايل يركز أنصار التفاعلية الرمزية على عملية التفاعل و االتصال اللتان تعدان ورورية لنمو الذات 
أن منو شخصية الفرد تتم من خالل االتصال و التفاعل و : الذي يرى  كوليتطورها و هذا ما ذهب إليه أحد روادها 

الذات تنمو يف سياق العالقات االجتماعية من خالل الفكرة اليت تتكون عن أنفسنا من جرا  مالحظة ردود فعل 
)  "   looking-class selfعبارة املرلة العاكسة للذات أو الذات املنعكسة  كولياآلخرين على سلوكنا وقد أطلق عليها 

 ( .914م ، ص 1122: غني ناصر القرشي 

و عندما يصبح الفرد واعيا باجلز  السليب  اآلخرينليصف هبا كيف أننا نكون انطباعا عن أنفسنا من خالل استجابات 
يصبح الفرد موووعا  ميدقادرا على أن يؤثر يف نفسه بالتحكم فيه و تعديله و بلغة  ذعندئيكون ( املفعول) من ذاته 
 (. 94م ، ص 1111: مصطفى خلف عبد الجواد ) " لذاته 

 :و على العموم ميكن تلخيص الفكر العام للفاعلية الرمزية يف املخطط التايل 
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 توضيحي لملخص التفاعلية الرمزية طتمخ

 أعضاء الجماعة

 

                                                                          

                                                                          

                                                                        

                                                                      

 تستعمل يف وسائل                                                                     

   االتصالعملية                                                                                   

 

  

                                                                        

 :يقوم على التفاعل و                         

   

 

 

                                                    

 

                               هي اليت تشكل عاملنا  المعاني    يولد                           

 تتطور و تتغري مع الزمن                             

تصور األفراد لألشيا  
املختلفة قائم على 
املعاين اليت تعنيها هذه 
 األشيا 

الرمو    

   

 المعاني 

يستخدمها كل   
فرد  في تعامله 
مع الرمو  التي 
 يواجهها 

هذه المعاني 
ج ئهي نتا

 عملية التفاعل

هي األشيا  ذات 
داللة و معىن متفق 
عليه بني أعضا  
اجلماعة قد تتمثل في 
: 

 اإليماءات

اإلشارات   

 اللغة

هي اليت يعطيها  
النا  لسلوكهم و 
 سلوك اآلخرين

يعد أحد أشكال 
  الرمزي التفاعل
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 : التفاعـلية الرمزية و الجــانــب التربوي *
ــــــــــــة الرمزيــــــــــــة كــــــــــــز أصــــــــــــحابر  ــــــــــــيقهم  التفاعلي ــــــــــــوي علــــــــــــى املؤسســــــــــــات هلــــــــــــ يف تطب ذا املــــــــــــدخل علــــــــــــى اجلانــــــــــــب الرتب

و  خــــــــــــل املدرســــــــــــة و أمنــــــــــــاط التفاعــــــــــــل فيهــــــــــــادراســــــــــــة احليــــــــــــاة االجتماعيــــــــــــة داا إىل عناصــــــــــــرها و الرتبويــــــــــــة و حتليلهــــــــــــ
ــــــــــــــذ و املدرســــــــــــــني و املــــــــــــــوظفني و غــــــــــــــريه ــــــــــــــني التالمي ــــــــــــــيت تقــــــــــــــوم ب ــــــــــــــة ال ــــــــــــــل الصــــــــــــــورة  العالقــــــــــــــات االجتماعي و حتلي

 .( 827دس ، ص : عبد اهلل محمد عبد الرحمان )" الفعلية اليت توجد داخل هذه املؤسسات 
املكـــــــــــان الـــــــــــذي يـــــــــــدعون ينظـــــــــــرون إليـــــــــــه باعتبـــــــــــاره  يف دراســـــــــــتهم مـــــــــــن الفصـــــــــــل الدراســـــــــــي حبيـــــــــــثفهـــــــــــم ينطلقـــــــــــون 

ـــــــــــــه مـــــــــــــن خـــــــــــــالل العالقـــــــــــــة يف الفصـــــــــــــل الدراســـــــــــــي و التالميـــــــــــــذ و املـــــــــــــدر   القـــــــــــــة و هـــــــــــــي ع ،وجـــــــــــــود الفعـــــــــــــل في
حامســــــــــة ألنــــــــــه داخــــــــــل الفصــــــــــل ميكــــــــــن التفــــــــــاوض عــــــــــن احلقيقــــــــــة كيــــــــــف ذلــــــــــك ؟ حبيــــــــــث يــــــــــدرك التالميــــــــــذ حقيقــــــــــة 

ـــــــــــــا " كســـــــــــــاىل" أو"  أغبيـــــــــــــا  " أو" مـــــــــــــاهرين "أهنـــــــــــــم  و , و عليـــــــــــــه ينجـــــــــــــزون يف النهايـــــــــــــة جناحـــــــــــــا أو فشـــــــــــــال تعليمي
 تعطــــــــى هبــــــــا عليــــــــه يقــــــــوم أصــــــــحاب هــــــــذا املنظــــــــور بدراســــــــة الكيفيــــــــة الــــــــيت تــــــــتم هبــــــــا هــــــــذه العمليــــــــة و الطــــــــرق الــــــــيت

 .( 420، ص  8001:حمدى علي أحمد ) "معىن للمواقف التعليمية 

لوجيا سوسيو " دراسات  إطار يفWaller. Wوللر أنصار التفاعلية من خالل دراسة املدرسة حسب تعترب كما 
 اإلدارةمثل التالميذ و   األدوارسلوكيات و الشخصيات و الداخليا تتفاعل فيه جمموعة من  جمتمعابأهنا   "التدريس 

 متعددة و ليس فقط بني هذه أبعاداالتفاعل  أمناط تؤخذحبيث خلدمات التعليمية و الرتبوية املدرسية و القائمني على ا

و سلوكيات و أنشطة و عمليات من فهناك ادوار و مواقف نفسها و لكن داخل هذه الفئات  أفرادهااجملموعات و 
التفاعل املتعددة اليت توجد بني التالميذ أنفسهم أو بني املدرسني أو الفئات االجتماعية العاملة األخرى داخل تنظيم 

 . (874ص  ،دس : د عبد الرحمان محم)"املدرسة 
الفصــــــــــــل الدراســــــــــــي إذن التفاعليــــــــــــة الرمزيــــــــــــة ذهبــــــــــــت يف دراســــــــــــتها للنظــــــــــــام الرتبــــــــــــوي مــــــــــــن خــــــــــــالل الرتكيــــــــــــز علــــــــــــى 

 .باعتباره اجملال الذي يكتشف فيه كل من املعلم و التالميذ حقيقة ما هم عليه 

و املدرسة باعتبارها جمتمع مصغر تقوم يف إطارها العالقات االجتماعية و عملية التفاعل بني عدة أطراف و اليت تشكل 
اهتمت بدراسة التفاعل داخل املدرسة و من  اليت الدراساتو  البحوثمن و هذا ما ذهبت إليه العديد فئات اجتماعية 

    :اجملالأهم الدراسات اليت أجريت هذا 
" نتيجة مفادها حبيث توصلت إىل  بط بتصنيف املدرسني للتالميذاملعاين اليت ترتب اهتمت :دراسة هوارد بيكر  . أ

يتضمن وجهات نظر املدرسني ملا  أن تقييم الطالب و تصنيفهم يتم يف وو  معيار التلميذ املثايل و هذا املعيار
 . " السلوك و المظهر الخارجيمن خالل  ميكن اعتباره عمل مثايل

،  424ص   ، 8001: حمدى علي أحمد  )  هذه املعاين تتحدد من خالل اخللفية االجتماعية للتلميذ و 
428.) 
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حــــــــــــــاول تووــــــــــــــيح العالقـــــــــــــة بــــــــــــــني الصــــــــــــــور الذاتيـــــــــــــة للتالميــــــــــــــذ و إدراك التالميــــــــــــــذ  :دراســـــــــــــة نــــــــــــــا  .  ب
ـــــــــــذ و تصـــــــــــورات املدرســـــــــــني عـــــــــــن ا لـــــــــــبع   و الفصـــــــــــل الدراســـــــــــي  داخـــــــــــللتالميـــــــــــذ يف حـــــــــــدود ســـــــــــلوك التالمي
 :النتائج التالية  توصل إىل

         أي طــــــــــــــــريقتهم اخلاصــــــــــــــــة يف فهــــــــــــــــم بعضــــــــــــــــهم " انســــــــــــــــاق ذات معــــــــــــــــىن " ن التالميــــــــــــــــذ و املدرســــــــــــــــني يقيمــــــــــــــــون إ" 
 ."البع  من خالل توقعات الدور 

 "أنا المسؤول هنا " حياول فرض حتديده للموقف بعبارة : فاملدر  
  .يريده املدر  و ما جيب أن يصدرهيبقى على التالميذ أن يكتشفوا ما  :التالميذ 

ن الطريقة اليت يدرك هبا املعلمون تالميذهم أو الصورة اليت يصدروهنا عنهم هلا تأثري يكون يف كثري من األحيان أكرب إ -
     .(424 - 421 ، ص  8001: حمدى علي أحمد ) "من تأثري الطبقة اليت ينتمون إليها أو اخللفية األسرية هلم 

  على  االسوسيولوجية اليت ركزت اهتمامهاملداخل أهم تعترب التفاعلية الرمزية من خالل ما سبق ذكره من و منه
و اجلماعات فانطلقت من حتليل عملية التفاعل من النطاق العام و الذي  األفرادالتفاعل داخل اجملتمع بني 

د الفصل الدراسي و املدرسة باعتبارمها النظام الرتبوي وبالتحدي نطاق ويق و الذي هو إىليتمثل يف اجملتمع 
اجملالني اللذان حتدث بداخلهما عملية التفاعل  و من خالهلا تطرقت إىل الصورة اليت تتشكل لدى املعلم عن 
املتعلم و املتعلم عن املعلم و املوظفني عن املعلم و قدمت تفسريا هلا و بالتايل فهي تناولت موووع الصورة 

ماد على  من خالل الطرح الذي قدمته ميكن تطبيقها على الدراسة احلالية من خالل االعت وبطريقة غري مباشرة 
 : اآليت االستنتاجو الوصول إىل  التحليل الذي ذهبت إليه

ن داخل املدرسة و دارياملوظفون اإل) خالل استجابات و تصور اآلخرين له  منعن نفسه  و انطباعا تصور املعلم يكونإن 
سوا  أكانوا من يف احلياة اليومية له تفاعله مع اآلخرين  أفراد اجملتمع لديهم تصور عنه و من خاللو ، (التالميذ و أوليا  

فإنه يعطي انساق من الرموز ذات معاين من خالل سلوكه و ،املوظفني داخل البيئة الرتبوية اليت يعمل هبا أو خارجها 
و ثرها يشكلون صورة عنه يف أذهاهنم إو على   اين متعددة هلذه الرموزو األفراد يعطون مع،غريه  شخصيته و هندامه و

 .املشكلة لديهم من قبل عن املعلم على الصورةيف نفس الوقت تؤثر قد  أوقد تكون سلبية أو اجيابية اليت 
مدخل التفاعلية إىل الصورة داخل اجملال الرتبوي لذلك فهو خيدم الدراسة احلالية من خالل التحليل الذي إذن تطرق 

ن التفاعل بني ،أل( املدرسة ) قدمه لعملية التفاعل الذي يتم ومن نطاقات اجتماعية متعددة منها النطاق الرتبوي 
  فاملعلم يبين تصور لذاته من خالل اآلخرين سوا  الفئات األفراد هو الذي يولد االنطباعات املختلفة عن بعضهم البع

يشكلون انطباعا عنه من املعاين اليت بدورهم الذين و املوجودة داخل البيئة الرتبوية أو الفئات االجتماعية اخلارجة عنها 
 .شخصيته يعطوهنا للرموز اليت تصدر منه و اليت قد تتجسد يف سلوكه أو هندامه و 
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 :خالصة * 
ن ملوووع صورة املعلم يف اجملتمع اجلزائري أمهية كبرية ألهنا تتناول فئة إسبق التطرق إليه يف هذا الفصل ف خالل ما من

اجتماعية هلا وقعها يف اجملتمع و الذي تسعى الدراسة من خالله إىل الكشف عن أهم العوامل اليت هلا تأثري على صورة 
من حيث السلبية و االجيابية و بالتايل الوصول  ،ية صورة املعلم يف الوقت احلايلاملعلم و درجة تأثريها و التعرف على ماه

ما هي العوامل املؤثرة على صورة : و املتمثلة يف التسالل الرئيسي  ،إىل إجابات عن األسئلة املطروحة يف إشكالية البحث
 املعلم يف اجملتمع اجلزائري ؟ و فيما يتمثل تأثريها ؟ 

 :عنه التسالالت الفرعية التالية و الذي تتفرع 

فيما يتمثل تأثري السمات الشخصية للمعلم على صورته لدى الفئات االجتماعية للمجتمع اجلزائري و بالذات  -4
  منطقة سطيف ؟ و فيما يتمثل تأثريها ؟

 فيما يتمثل تأثري تكوين املعلم على صورته لدى الفئات االجتماعية للمجتمع اجلزائري ؟ -8

 فيما يتمثل تأثري سلوك املعلم على صورته لدى الفئات االجتماعية للمجتمع اجلزائري ؟ -1

 فيما يتمثل تأثري هندام املعلم على صورته لدى الفئات االجتماعية للمجتمع اجلزائري ؟ -4

 ؟فيما يتمثل تأثري الووع االجتماعي للمعلم على صورته لدى الفئات االجتماعية للمجتمع اجلزائري  -3
 .النظري للدراسة و اليت سيتم اإلجابة عنها من خالل اجلانب امليداين و لكن بعد عرض الرتاث 
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 :مراجع الفصل األول *
 :قدميا كانوا يقولون )*( 

 كاد املعلم أن يكون رسوال .... قم للمعلم و فيه التبجيل 
 يبين و ينشئ أنفسا وعقول .... أعلمت أشرف و أجل من الذي 

 علمت بالقلم القرون األوىل ..... سبحانك اللهم خري معلم 
 : أما أالن فيقولون 

 و أوربه حىت ير ي مقتوال ..... قم للمعلم يابين عجوال 
 فالرأ  كان خمرفا و جهوال ....  هامجه بالكرسي و أكسر رأسه 
  أشهر عليه الساعد املفتوال .... و إذا افتقدت من الكرسي عدة 

 .م2116،مصر  ،دار املعرفة اجلامعية  ،اإلسكندرية  ، 0ط ،قامو  علم االجتماع : محمد عاطف غيث  -4
 م2117 ،اجلزائر  ،منشورات ثالة  ،االبيار  ، 2ط ،قامو  املربق موسوعي لاعالم و االتصال  :محمود ابراقن  - 8
 م0999،مصر ،الكتب اجلامعي احلديث  ،اإلسكندرية  ،دط ،معجم علم االجتماع  :عبد الهادي الجوهري  -1
سعيد : ترمجة : مفاهيم اصطالحية جديدة و معجم مصطلحات الثقافة و اجملتمع  :طوني بيني  و  خرون  -4

 .م2101،لبنان  ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،بريوت  ، 0ط: الغامني
عا  الكتب للنشر و التوزيع و الطباعة  ،القاهرة  ، 0ط، 2جملد ،معجم اللغة العربية املعاصرة  :احمد مختار عمر  - 6
 .م2118 -ه0129،مصر  ،

معجـــــم املصـــــطلحات الرتبويـــــة املعرفـــــة يف املنـــــاهج و طـــــرق : احمـــــد حســـــين اللقـــــاني و علـــــي احمـــــد الجمـــــل  - 5
 .م0999-ه0109،مصر  ،عا  الكتب للطباعة و النشر و التوزيع ،القاهرة  ، 2ط،التدريس 

دار  ،عمان  ، 0ط ،مفاهيم و مصطلحات يف العلوم الرتبوية  :نواف احمد سمارة و عبد السالم موسى العديلي  -5
 .م2118 -ه0128،األردن  ،املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة 

املكتبة اإلسالمية  ،استانبول  ،دط  ، 0جز ،املعجم الوسيط : إبراهيم مصطفى احمد و حسن الزيات و خرون  -2
 .م0978 ،تركيا  ،للطباعة و النشر و التوزيع

 .م2111،مصر  ،دط و مكتبة االجنلو املصرية ،موسوعة املناهج الرتبوية  :مجدي عزيز إبراهيم  -7

 .م0999،لبنان  ،الدار العربية للموسوعات  ،بريوت  ، 0ط،موسوعة علم االجتماع  :إحسان محمد الحسن  -40

 ..................................،املوسوعة اإلعالمية  :منير حجاب  -44
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القاهرة  ، 0دراسة حتليلية لعناصر العملية التعليمية يف امليدان وط ،قضايا تربوية : سالم راشد بن تريسن القمزي  -48
 .م2111 -ه0123،مصر  ،دار الفكر العر  للطباعة و النشر  ،

 ،اإلسكندرية  ، 1ط ،العالقات العامة و اإلعالم من منظور علم االجتماع  :حسين عبد الحميد احمد رشوان  -41
 .م2111،مصر  ،املكتب اجلامعي احلديث 

دار الوفا  لدنيا الطباعة و  ،إسكندرية  ،دط  ،الرتبية و املدرسة و املعلم قرا ة اجتماعية ثقافية : سالمة الخميس  -44
 .م2111،مصر  ،النشر و التوزيع 

هو جمموعة السكان الذي يشغل بقعة جغرافية معينة بنظام حيدد قوانني احلياة االجتماعية اخلاصة و :  communitésالمحلية  *
أهم شرط من شروط تكوينه وجود تركيب يتكون من ووابط و أحكام حتدد طبيعة العالقات بني أفراده ، جمتمع حملي قد يكون جز ا من 

 .سط جمتمعات حملية لخرة و هكذا جمتمع حملي كبري حيث أن اجملتمع دائما ما تكون و 

فإهنا تتكون من مجاعات من النا  تعمل بينها الجناز وظيفة أو وظائف معينة كنقابات املال و :  associationالمنظمات * 
اليت  اإلوراب السياسية و اجلوامع و بقية أماكن العبادة جيب التفريق بني منظمة و مؤسسة اجتماعية هي جمموعة الضوابط و األحكام

 .حتدد العالقات بني األفراد و اجلماعات و يديرها و يشرف على شؤوهنا

منشورات وزارة الثقافة  ،دمشق  ، 0ج ،ترمجة وجيه أسعد : املعجم املوسوعي يف علم النفس  :نوربير سيالمي  -46
 .م 2110 ،سوريا ،

 ،األردن  ،دار يافا العلمية للنشر و التوزيع  ،عمان  ، 0ط ،معجم مصطلحات التاريخ  :يحي محمد نبهان  – 45
 .م  2118

 ،دار املســــــــرية للنشـــــــر و التوزيــــــــع ،عمـــــــان  ، 0ط ،موســــــــوعة املصـــــــطلحات الرتبويــــــــة  :محمـــــــد الســــــــيد علـــــــي  – 45
 .م  2100 –ه 0132 ،األردن 
دار  ،بريوت  ، 0ط، 7اجمللد  ،علم النفس اإلعالمي )موسوعة ميادين علم النفس  :عبد الرحمان العيسوي  -42

 .م  2111 -ه0123 ،لبنان  ،الراتب اجلامعية 

ـــــــه  -47 جمـــــــد املؤسســـــــة  ،بـــــــريوت ، 0ط ،ترمجـــــــة جـــــــورج كتـــــــورة : معجـــــــم العلـــــــوم اإلنســـــــانية  :جـــــــان فرانســـــــوا دورتي
 .م 2119 -ه0131 ،لبنان ،اجلامعية للدراسات النشر و التوزيع 

  .م2116 ،األردن  ،دار أسامة الثقايف  ،عمان  ، 0ط ،املعجم الرتبوي و علم النفس : نايف القيسي  -80

ترمجة هنا  ( : املفاهيم و املصطلحات األساسية )موسوعة النظرية الثقافية  :أندرو ادجار و بيتر سيد وجويك  -84
 .م 2119،مصر  ،املركز القومي للرتمجة  ،القاهرة  ،دط  ،اجلوهري 
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 .م  2102،اجلزائر ،مكتبة عرا   ،دط  ،صورة املسلم يف السينما األمريكية  :رضوان بلخيري  -88
 ،مصـــــــر ،دار املعرفـــــــة اجلامعيـــــــة  ،القـــــــاهرة  ،دط  ،قـــــــامو  اخلدمـــــــة االجتماعيـــــــة  :احمـــــــد شـــــــفيق الســـــــكري  -23
 .م  2111 –ه 0121

  .االنترن  -84 
النظرية املعاصرة يف علم االجتماع ، دط ، القاهرة ، دار : طلع  إبراهيم لطفي و كمال عبد الحميد الزيات  -86

.م 0999غريب للنشر و التوزيع ، مصر ،   

، عمان ، دار وائل للنشر و  0علم اجتماع الرتبية املعاصر بني النظرية و التطبيق ، ط: نعيم حبيب جعنيني  -85 
 .م  2119التوزيع ، األردن ، 

حممد حسني غلوم ، عا  املعرفة سلسلة كتب شهرية يصدرها اجمللس : ترمجة : النظرية االجتماعية : إيان كريب  -85 
 .م 0999الوطين للثقافة و الفنون و اآلداب ، الكويت ، 

 .م2113،مصر ،دار املعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية ،دط،مقدمة يف علم االجتماع الرتبية :حمدى علي أحمد  -82 

القهر و احليلة أمناط املقاومة السلبية يف احلياة اليومية ، دط ، القاهرة ، التوزيع االلكرتوين ، مصر  : شحاتة صيام -29 
 . ، د 

االجتاهات األساسية يف نظرية علم االجتماع ، دط ،اإلسكندرية ، دار املعرفة اجلامعية : علي عبد الر ا  جلبي  -31 
 .، مصر ، د  

،عمان ، دار صفا  للنشر و التوزيع ، األردن  0املداخل النظرية لعلم االجتماع ، ط :غني ناصر حسين القرشي  -30 
 م 2100 -ه0132، 

قرا ات معاصرة يف نظرية علم االجتماع ،دط ، القاهرة ، مطبوعات مركز البحوث  :مصطفى خلف عبد الجواد  -32  
 .م  2112و الدراسات االجتماعية ، مصر ، 

نظرية علم االجتماع االجتاهات احلديثة و : السيد عبد العاطي السيد و علي عبد الر ا  جلبي و  خرون  -33  
 .م 2110املعاصرة ، دط،اإلسكندرية ، دار املعرفة اجلامعية ، مصر ، 

امليدانية  علم اجتماع الرتبية احلديث النشأة التطورية و املداخل النظرية و الدراسات :عبد اهلل عبد الرحمان  -31 
 .احلديثة ، دط ، اإلسكندرية ،دار املعرفة اجلامعية ، مصر ، د  

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  نيثالفصل الا

     لنظام التعليمي في الجزائرالتطور التاريخي ل 

 تمهيد

  حملة تارخيية عن مهنة التعليم:  أوال

 التطور التارخيي للنظام التعليمي يف اجلزائر :ثانيا 

 عناصر العملية التعليمية  : ثالثا 

 خالصة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:يقول اإلمام حممد الغزايل
إن اشرف مهنة و أفضل صناعة " 

يستطيع اإلنسان أن يتخذها حرفة له 
"هي التعليم 
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 :مهيد ت *
النظام التعليمي يعد من أهم األنظمة االجتماعية و لكن قبل أن يصبح نظام قائم بذاته عرف عدة مراحل و  إن 

و يف كل مرحلة اتسم لصائص معينة حسب طبيعة ارتبطت هذه املراحل بظهور مهنة التعليم و تطورها تطورات 
هذه الفرتة سوا  عامليا أو حمليا فالنظام التعليمي ، فالنظام التعليمي اجلزائري مثال تطور عرب فرتات تارخيية خمتلفة و 
منها تشكلت هيكلته و فلسفته و سياسته فللنظام التعليمي جوانب متعددة و مكونات خمتلفة تشكل العملية 

 :   يمية و من هنا تتبادر إىل الذهن التسالالت التالية التعل

ما هي ابرز احملطات التارخيية ملهنة التعليم بصفة عامة و ما هي أهم املراحل اليت مر هبا النظام التعليمي يف اجملتمع  
ل عن األنظمة و ما هي مكونات النظام التعليمي و أهم عناصره وهل النظام التعليمي مستق ؟اجلزائري بصفة خاصة 

و كل هذا و ما هي عناصر العملية التعليمية ؟  و ما هي أهم العوامل املؤثرة فيه ؟األخرى يف اجملتمع  أم تابع هلا 
سيتم التطرق إليه بالتفصيل يف صفحات هذا الفصل و الذي خيتص بالتطور التارخيي ملهنة التعليم يف العا  حىت 

ه املهنة و الرتكيز بعدها على التعليم يف اجلزائر و الكشف عن ووعية النظام يعطينا حملة عامة عن كيفية ظهور هذ
التعليمي و معرفة أهم العوامل املؤثرة على مهنة التعليم ، مث بعدها عرض أهم عناصر العملية التعليمية واليت تعترب 

 :جز  من مكوناته  من خالل العناصر املرتبة بالشكل التايل 
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    :مهنة التعليم لمحة تاريخية عن  -أوال   
ـــــــــة أكادمييـــــــــة هلـــــــــا شـــــــــروطها وخصائصـــــــــها ومـــــــــن أهـــــــــم يف العـــــــــا  مـــــــــر التعلـــــــــيم   بعـــــــــدة مراحـــــــــل قبـــــــــل أن يصـــــــــبح مهن

 .هذه املراحل نذكر

 :المرحلة قبل المهنية  -4 

بظهــــــــــــــور اجلماعــــــــــــــات اإلنســــــــــــــانية والرتبيــــــــــــــة   -والــــــــــــــيت دامــــــــــــــت عصــــــــــــــور طويلــــــــــــــة   -وارتبطــــــــــــــت هــــــــــــــذه املرحلــــــــــــــة  
ـــــــــأمني احليـــــــــاة  ـــــــــد مـــــــــن وجـــــــــود وســـــــــائل لت كنشـــــــــاط تلقـــــــــائي و نظـــــــــرا للحاجـــــــــة إىل العـــــــــيش وحفـــــــــظ البقـــــــــا  كـــــــــان الب
ومـــــــــــع تـــــــــــراكم اخلـــــــــــربات وجـــــــــــب علـــــــــــى كـــــــــــل فـــــــــــرد أن ينقـــــــــــل إىل اجليـــــــــــل الـــــــــــذي يليـــــــــــه املعـــــــــــارف واخلـــــــــــربات الـــــــــــيت 

ــــــــــا  اكتســــــــــبه ا أو توارثهــــــــــا ومــــــــــن هنــــــــــا ظهــــــــــر التعلــــــــــيم بشــــــــــكله البســــــــــيط يف إطــــــــــار عــــــــــائلي مــــــــــن خــــــــــالل تربيــــــــــة األبن
ملواجهـــــــــــــة صـــــــــــــعوبات احليـــــــــــــاة  فكانـــــــــــــت  ،وتعلـــــــــــــيمهم فنـــــــــــــون الصـــــــــــــيد واحلـــــــــــــرف واألنشـــــــــــــطة وأســـــــــــــاليب الزراعـــــــــــــة 

األمهـــــــــــــــات تلعـــــــــــــــب دور املعلمـــــــــــــــات واآلبـــــــــــــــا  دور املعلمـــــــــــــــني اللـــــــــــــــذان كانـــــــــــــــا بـــــــــــــــدورمها حيرصـــــــــــــــان علـــــــــــــــى تعلـــــــــــــــيم 
وأمــــــــــــا فيمــــــــــــا خيــــــــــــص اجلانــــــــــــب األخالقــــــــــــي فلقــــــــــــد تــــــــــــرك تعليمــــــــــــه كــــــــــــان   ،اللغــــــــــــة والعــــــــــــادات الســــــــــــائدة  أوالدهــــــــــــم
 (. 84ص  ،دس  :فارو  البوهي وعنتر لطفي )"للكهنة 

ــــــــــــد  ــــــــــــا يعتمــــــــــــدان علــــــــــــى أســــــــــــلوب التلقــــــــــــني املباشــــــــــــر والتقلي وبالتــــــــــــايل فــــــــــــان التعلــــــــــــيم والرتبيــــــــــــة يف هــــــــــــذه الفــــــــــــرتة كان
 .خمطط هلا فقط ارتبطت بالفطرة بطريقة أولية بسيطة وغري منتظمة و  يكن 

ــــــــــادر إىل الــــــــــذهن مــــــــــن خــــــــــالل مــــــــــا ســــــــــبق ذكــــــــــره هــــــــــل كــــــــــان الــــــــــدافع الوحيــــــــــد لظهــــــــــور  لكــــــــــن الســــــــــؤال الــــــــــذي يتب
 التعليم هو حفظ البقا  فقط أم كان هناك دوافع أخرى ؟ 

ــــــــــــدها و كنتيجــــــــــــة هلــــــــــــذا التعقيــــــــــــد   ــــــــــــاة  زاد مــــــــــــن تعقي ــــــــــــع منــــــــــــاحي احلي ــــــــــــذي مشــــــــــــل  مجي إن  التطــــــــــــور و التغــــــــــــري  ال
تقســـــــــــيم العمـــــــــــل واحلـــــــــــرف املتخصصـــــــــــة ويف املقابـــــــــــل ذلـــــــــــك البـــــــــــد مـــــــــــن احلفـــــــــــاظ علـــــــــــى الـــــــــــرتاث الثقـــــــــــايف وـــــــــــرورة 

والــــــــــذي يــــــــــتم يف األغلــــــــــب احلــــــــــاالت عــــــــــن طريــــــــــق احلــــــــــوار اللفظــــــــــي  -هلــــــــــذه اجلماعــــــــــات فأســــــــــلوب النقــــــــــل املباشــــــــــر
ال يكفـــــــــي لوحـــــــــده يف احلفــــــــــاظ علـــــــــى الــــــــــرتاث  فـــــــــال بــــــــــد مـــــــــن أســـــــــاليب أخــــــــــرى أكثـــــــــر فاعليــــــــــة و يـــــــــدوم أثرهــــــــــا  -

ـــــــــدثار و عـــــــــرب أجيـــــــــ ـــــــــة كوســـــــــيلة لنقـــــــــل املـــــــــوروث الثقـــــــــايف و حفظـــــــــه مـــــــــن االن ـــــــــا ظهـــــــــرت الكتاب ال خمتلفـــــــــة و مـــــــــن هن
ــــــــــــة بــــــــــــارزة يف  ــــــــــــل اخــــــــــــتص بتعليمهــــــــــــا فئ ــــــــــــع ب ــــــــــــا أن هــــــــــــذه الوســــــــــــيلة   تكــــــــــــن متاحــــــــــــة للجمي ــــــــــــذكر هن اجلــــــــــــدير بال

 : اجملتمع فقط حسب ما يووحه أحد الباحثني يف قوله 
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فــــــــــــارو  البــــــــــــوهي وعنتــــــــــــر )"واملــــــــــــوظفني البــــــــــــارزين يف الدولــــــــــــة  الكهنــــــــــــة(  الكتابــــــــــــة)وقــــــــــــد تولــــــــــــوا أمــــــــــــر تعليمهــــــــــــا "  
 (. 88ص   ،دس  :لطفي 

ـــــــــدور ونتيجـــــــــة للتقـــــــــدم  ـــــــــد مـــــــــن وجـــــــــود مؤسســـــــــات تقـــــــــوم هبـــــــــذا ال ـــــــــتم تعلـــــــــيم هـــــــــذه الوســـــــــيلة ؟ الب ولكـــــــــن كيـــــــــف ي
والتغــــــــــري االجتمــــــــــاعي ظهــــــــــرت املــــــــــدار  والكتاتيــــــــــب كبــــــــــديل عــــــــــن األســــــــــرة ومــــــــــع أهنــــــــــا   تكــــــــــن بشــــــــــكلها املــــــــــنظم 

ـــــــــــوفرة بنوعيهـــــــــــا ( أي   تكـــــــــــن حتكمهـــــــــــا معـــــــــــايري أو قواعـــــــــــد معينـــــــــــة ) ـــــــــــت مت ـــــــــــة و : إال أهنـــــــــــا كان ـــــــــــيت مـــــــــــدار  أولي ال
ـــــــــــة واحلســـــــــــاب  ـــــــــــادهب القـــــــــــرا ة والكتاب عـــــــــــن طريـــــــــــق معلمـــــــــــني ميتلكـــــــــــون هـــــــــــذه ،اخل ....ختـــــــــــتص بتعلـــــــــــيم الصـــــــــــغار مب

املبــــــــــادهب أو بعضــــــــــها  وإوــــــــــافة إىل ذلــــــــــك   يكــــــــــن التعلــــــــــيم مــــــــــن مســــــــــؤولية الدولــــــــــة  بــــــــــل تــــــــــرك أمــــــــــره للجماعــــــــــات 
 .الدينية يف مصر الفرعونية ولطائفة من املثقفني يف اليونان و الرومان 

 .بالتعليم العايل للكبار خرى ختتصأومدار   

 :و من هنا بدأت مهنة التعليم تأخذ أبعاد خمتلفة فمثال جند أن 

 .يف  أوروبا ارتبط التعليم بالكنيسة فكان املعلمني من رجال الدين  :في العصور الوسطى   

أمــــــــــــــا يف الشــــــــــــــرق فــــــــــــــذكر املؤرخـــــــــــــــون أن التعلــــــــــــــيم يف صــــــــــــــدر اإلســــــــــــــالم   يكـــــــــــــــن صــــــــــــــناعة أو حرفــــــــــــــة لكســـــــــــــــب 
مث تطــــــــــــور إىل صــــــــــــناعة  ،العـــــــــــيش وإمنــــــــــــا كــــــــــــان خدمــــــــــــة دينيـــــــــــة تــــــــــــؤدى طوعــــــــــــا طلبــــــــــــا للثـــــــــــواب مــــــــــــن ا  ســــــــــــبحانه 

ابتغــــــــــا  الــــــــــرزق وبــــــــــدأ النــــــــــا  يقبلــــــــــون عليــــــــــه والــــــــــذين هــــــــــم حباجــــــــــة إىل حتصــــــــــيل املعــــــــــاش وكانــــــــــت أجــــــــــور املعلمــــــــــني 
 .كما أنه   يكن يوجد يف هذه املرحلة نظام لتدريب املعلمني   –وهنا من أوليا  التالميذ يتلق

وكــــــــــان معلمـــــــــــو املســـــــــــاجد واملـــــــــــدار  ذو مكانــــــــــة اجتماعيـــــــــــة عاليـــــــــــة وووـــــــــــع اجتمــــــــــاعي مرمـــــــــــوق وكـــــــــــانوا يتمتعـــــــــــون 
 .بقدر كبري من العلم والثقافة 

حبيـــــــــث كانـــــــــت  أوىل املؤسســـــــــات  شـــــــــهدت ظهـــــــــور اجلامعــــــــات يف أوروبـــــــــا  أمـــــــــا فـــــــــي نهايـــــــــة العصـــــــــور الوســـــــــطى
التعليميـــــــــــة الـــــــــــيت تعــــــــــــد الطالـــــــــــب للتـــــــــــدريس وبرتخــــــــــــيص ملمارســـــــــــة املهنــــــــــــة مـــــــــــن رئـــــــــــيس الكاتدرائيــــــــــــة الـــــــــــيت تتبعهــــــــــــا 

 (. 88ص   ،دس  :فارو  البوهي وعنتر لطفي )".اجلامعة اليت خترج منها 

فطـــــــــــري ميـــــــــــار  إذن التعلــــــــــيم يف هـــــــــــذه املرحلـــــــــــة بـــــــــــدأ يف طــــــــــور التشـــــــــــكل حبيـــــــــــث انـــــــــــه ظهــــــــــر يف البدايـــــــــــة كنشـــــــــــاط 
ـــــــــــه و املتمثلـــــــــــة يف املـــــــــــدار  بـــــــــــدل  يف إطـــــــــــار العائلـــــــــــة أو القبيلـــــــــــة مث أصـــــــــــبحت  فيمـــــــــــا بعـــــــــــد مؤسســـــــــــات ختـــــــــــتص ب
األســـــــــرة ومـــــــــن هنـــــــــا اخـــــــــرج مـــــــــن فضـــــــــا  األســـــــــرة و الكنيســـــــــة إىل فضـــــــــا  جديـــــــــد و هـــــــــو املدرســـــــــة  ومـــــــــا ميـــــــــزه هـــــــــو 

ــــــــــه كــــــــــان حــــــــــر ال خيضــــــــــع لقــــــــــوانني بــــــــــالرغم مــــــــــن انــــــــــه يف أوروبــــــــــا مــــــــــثال كــــــــــان حتــــــــــت ســــــــــلطة الكن يســــــــــة عكــــــــــس ان
  .إلسالم الذي كان حرا من أي سلطةالتعليم يف صدر ا
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  :المرحلة شبه المهينة  -8 

حبيـــــــــــث اســـــــــــتمر التعلـــــــــــيم يف تطـــــــــــوره كمهنـــــــــــة هلـــــــــــا (دامـــــــــــت قـــــــــــرن )تزامنـــــــــــت مـــــــــــع بـــــــــــدايات القـــــــــــرن التاســـــــــــع عشـــــــــــر 
ــــــــــــث انتقــــــــــــل التعلــــــــــــيم مــــــــــــن التعلــــــــــــيم بــــــــــــاملفهوم الشــــــــــــعيب البســــــــــــيط إىل  ــــــــــــة األوربيــــــــــــة حبي املفهــــــــــــوم معايريهــــــــــــا يف الدول

 املعقد كيف ذلك ؟

أي انه انتقل من احلرفة البسيطة إىل  شبه مهنة و خاصة بعد تدخل الدولة لفرض رقابتها  على من يقوم بالتعليم   
مصر حبيث كانت : للتأكد من مدى صالحيته ملمارسة هذه املهنة واشرتط فيه الكفا ة املهنية  و نذكر مثال على ذلك 

حىت أن معلمي الكتاتيب ،احلاصلني على دبلومات معرتف هبا املدار   حتصل على معلميها من األزهر أو األجانب
  "اشرتط فيهم اإلملام بقدر كبري من املعارف واملعلومات األساسية مع ووع امتحان هلم ملعرفة مدى صالحيهم للتدريس 

 (.86ص  ،دس  :فارو  البوهي وعنتر لطفي )

و  ،املعــــــــــــايري الــــــــــــيت حتــــــــــــددها الدولــــــــــــة  مــــــــــــا ميــــــــــــز التعلــــــــــــيم يف هــــــــــــذه املرحلــــــــــــة هــــــــــــو بدايــــــــــــة خضــــــــــــوعه للقــــــــــــوانني و
الســــــــــيما انــــــــــه أصــــــــــبح حتــــــــــت وصــــــــــايتها و إشــــــــــرافها و مــــــــــن مهامهــــــــــا و بالتــــــــــايل انتقــــــــــل مــــــــــن احلرفــــــــــة الــــــــــيت ميارســــــــــها 

 .                                     أي شخص إىل شبه مهنة ال ميارسها إال من تتوفر فيه معايري حمددة  

 :ي بعد إىل مصاف املهن املتقدمة إال يف املرحلة اليت بعدها وهيبالرغم من كل هذا إال أنه   يرتق 

 : المرحلة المهنية -1 

بعــــــــد احلــــــــرب العامليــــــــة الثانيــــــــة و مــــــــا خلفتــــــــه مــــــــن أزمــــــــات علــــــــى مجيــــــــع األصــــــــعدة  كــــــــان ال بــــــــد مــــــــن ووــــــــع حلــــــــول 
للخـــــــــــروج مـــــــــــن هـــــــــــذه األزمـــــــــــات و مـــــــــــن بـــــــــــني هـــــــــــذه احللـــــــــــول الـــــــــــيت ســـــــــــطرهتا كـــــــــــل الـــــــــــدول مبختلـــــــــــف قطاعاهتـــــــــــا و 
مفكريهـــــــــــا كحـــــــــــل وحيـــــــــــد للخـــــــــــروج مـــــــــــن األووـــــــــــاع املزريـــــــــــة و إعـــــــــــادة البنـــــــــــا  مـــــــــــن جديـــــــــــد و تـــــــــــرميم مـــــــــــا خلفتـــــــــــه 
احلـــــــــــرب هـــــــــــو التعلــــــــــــيم و الـــــــــــذي يعـــــــــــد وســــــــــــيلة  فعالـــــــــــة لتحســــــــــــني األووـــــــــــاع و تـــــــــــوفري حيــــــــــــاة أفضـــــــــــل لألفــــــــــــراد و 
ونتيجــــــــــــة الطلــــــــــــب املتزايــــــــــــد مــــــــــــن قبــــــــــــل املفكــــــــــــرين واملصــــــــــــلحني االجتمــــــــــــاعيني والبــــــــــــاحثني الــــــــــــذين نــــــــــــادوا بضــــــــــــرورة 
ـــــــــــــــــع امليـــــــــــــــــادين و  التعلـــــــــــــــــيم و أمهيتـــــــــــــــــه يف قلـــــــــــــــــب املـــــــــــــــــوازين و يف إمـــــــــــــــــداد اجملتمعـــــــــــــــــات بنخـــــــــــــــــب خمتلفـــــــــــــــــة يف مجي

 .التخصصات العلمية حىت تتمكن من عملية إعادة البنا  

ــــــــــة كغريهــــــــــا مــــــــــن  ــــــــــة رمسي ــــــــــث أصــــــــــبح التعلــــــــــيم مهن ــــــــــة التعلــــــــــيم إىل مصــــــــــاف املهــــــــــن األخــــــــــرى حبي مت رفــــــــــع مــــــــــن مكان
  .واجباتعلم عضوا مهنيا يتمتع باحلقوق و عليه من امل اجملتمع وجعلاملهن األخرى يف 
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 :وأهم ما ميز التعليم يف هذه املرحلة  

تـــــــــــــدخل الدولـــــــــــــة يف إدارة التعلـــــــــــــيم وووـــــــــــــع لـــــــــــــه نظـــــــــــــم قوميـــــــــــــة وقـــــــــــــوانني ملمارســـــــــــــته و نظـــــــــــــرا ألمهيتـــــــــــــه "  -
 .املدار تعليم جماين وإجباري عن طريق فتح  اجملتمعات جعلهاحليوية يف حياة 

 .خاصة إلعداد املعلمني  إقامة مؤسسات ومعاهد -
 .ظهور تنظيمات خاصة جبماعة املعلمني  -
ظهــــــــــور معرفــــــــــة متخصصــــــــــة يف الرتبيــــــــــة والعمليــــــــــة الرتبويـــــــــــة مــــــــــع ووــــــــــع أســــــــــس وقواعــــــــــد الختيــــــــــار املـــــــــــنهج  -

 (. 85ص   ،دس  :فارو  البوهي وعنتر لطفي )."وعمليات التدريس 

بـــــــــالرغم مـــــــــن وجودهـــــــــا قـــــــــدميا إال أهنـــــــــا كانـــــــــت جمـــــــــرد حرفـــــــــة  ،ومـــــــــن هنـــــــــا تطـــــــــور التعلـــــــــيم وأصـــــــــبح مهنـــــــــة حديثـــــــــة 
 .ليس هلا قوانني تضبطها 

ــــــــيت كمــــــــا  ســــــــبق ذكــــــــره أهنــــــــا   تصــــــــبح  هــــــــذه حملــــــــة خمتصــــــــرة عــــــــن التطــــــــور التــــــــارخيي ملهنــــــــة التعلــــــــيم بصــــــــفة عامــــــــة وال
 . مهنة هلا خصائصها األكادميية إال يف القرن التاسع عشر 

ومـــــــــــاهي أهــــــــــم مراحـــــــــــل تطـــــــــــوره ؟ و مــــــــــاهي أهـــــــــــم اخلصـــــــــــائص  لكــــــــــن  كيـــــــــــف كــــــــــان ووـــــــــــع التعلـــــــــــيم يف اجلزائــــــــــر ؟
 :اليت ميزته ؟ و سيتم معرفة ذلك من خالل العنصر التايل 
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          .في الجزائر ربويتالخي للنظام التطور التاري :نياثا 
ــــــــــع ميكــــــــــن تقســــــــــيم التطــــــــــور التــــــــــارخيي للتعلــــــــــيم يف اجلزائــــــــــر حســــــــــب مــــــــــا مت احلصــــــــــول عليــــــــــه مــــــــــن  معلومــــــــــات إىل أرب

 :و املتمثلة يف  مراحل

 ( مرحلة اال دهار والرقي )  : التعليم في العهد اإلسالمي -4 

حتصــــــــــيله ومــــــــــن أهــــــــــم  اهــــــــــتم اإلســــــــــالم بالرتبيــــــــــة و التعلــــــــــيم مــــــــــن خــــــــــالل حثــــــــــه علــــــــــى طلــــــــــب العلــــــــــم واالجتهــــــــــاد يف
متفـــــــــق " مـــــــــن يـــــــــرد بـــــــــه ا  خـــــــــريا يفقهـــــــــه يف الـــــــــدين :"قـــــــــول الرســـــــــول صـــــــــلى ا  عليـــــــــه وســـــــــلم األدلــــــــة علـــــــــى ذلـــــــــك 

ـــــــــــه  رواه البخـــــــــــاري  " يل ا  حـــــــــــىت يرجـــــــــــعمـــــــــــن خـــــــــــرج يف طلـــــــــــب العلـــــــــــم فهـــــــــــو يف ســـــــــــب:" كمـــــــــــا قـــــــــــال أيضـــــــــــا   ،علي
إمنــــــــــــا يتــــــــــــذكر  ،قــــــــــــل هـــــــــــل يســــــــــــتوي الـــــــــــذين يعلمــــــــــــون والــــــــــــذين ال يعلمـــــــــــون :" ....كمـــــــــــا قــــــــــــال ســـــــــــبحانه وتعــــــــــــاىل

- 19لية -سورة الزمر " أولوا األلباب 

إىل  -76ليـــــــــــة  –ســــــــــورة يوســــــــــف "نرفــــــــــع درجــــــــــات مــــــــــن نشــــــــــا  وفـــــــــــوق كــــــــــل ذي علــــــــــم علــــــــــيم:"وقولــــــــــه ســــــــــبحانه 
غريهــــــــــــا مــــــــــــن األحاديــــــــــــث الشــــــــــــريفة واآليــــــــــــات القرلنيــــــــــــة الكرميـــــــــــــة الــــــــــــيت تبــــــــــــني أمهيــــــــــــة العلــــــــــــم ووــــــــــــرورة تعليمهـــــــــــــا 

ـــــــــه ـــــــــرية الـــــــــيت يوليهـــــــــا اإلســـــــــالم جملـــــــــال التعلـــــــــيم  ،وطلب ال تكـــــــــاد ختلـــــــــو جنـــــــــد حبيـــــــــث،وهـــــــــذا يـــــــــدل علـــــــــى املكانـــــــــة الكب
ولقــــــــــــد  ،ا ومغربــــــــــــا قأي بقعــــــــــــة جغرافيــــــــــــة دخلهــــــــــــا اإلســــــــــــالم مــــــــــــن انتشــــــــــــار مؤسســــــــــــات التعلــــــــــــيم وازدهــــــــــــاره مشــــــــــــر 

نتيجــــــــــــــة لظهــــــــــــــور اإلســــــــــــــالم وانتشــــــــــــــاره  ،ظهــــــــــــــرت يف املشــــــــــــــرق العــــــــــــــر  قبــــــــــــــل غــــــــــــــريه مــــــــــــــن دول املغــــــــــــــرب العــــــــــــــر 
  (. 48ص ،م 8005: ثلجة بو غياث ) " باملنطقة دون غريها

بعد دخول اإلسالم   ظهرت هبا العديد من مؤسسات التعليم الديين و ذلك من أجل تعليم األفراد مبادهب أما يف اجلزائر 
دينهم باإلوافة إىل تعليمهم  القرا ة والكتابة ومن مث انتشرت املساجد والكتاتيب فكانت تلك بداية التعليم اإلسالمي 

 :يلي  امر وأهم هذه املؤسسات ومؤسساته باجلزائ

وأيضــــــــــــا لتلقــــــــــــي الــــــــــــدرو  ،والــــــــــــيت أنشــــــــــــأت مــــــــــــع دخــــــــــــول اإلســــــــــــالم وأصــــــــــــبحت جمــــــــــــال للعبــــــــــــادة :  المســــــــــــاجد*
اجلــــــــــامع  :الفقهيــــــــــة والعلميــــــــــة ومــــــــــن أهــــــــــم املســــــــــاجد الــــــــــيت اشــــــــــتهرت بــــــــــدورها الرتبــــــــــوي التعليمــــــــــي يف هــــــــــذه الفــــــــــرتة 

 .املسجد الكبري بتلمسان ،اجلامع الكبري بالعاصمة  ،األخضر بقسنطينة 

ـــــــــــــب* ـــــــــــــة والقـــــــــــــرلن الكـــــــــــــرمي إىل جانـــــــــــــب أركـــــــــــــان اإلســـــــــــــالم أنشـــــــــــــئت لتعلـــــــــــــيم ال:  الكتاتي صـــــــــــــغار القـــــــــــــرا ة والكتاب
معلمـــــــــــــــــــني لـــــــــــــــــــديهم كفـــــــــــــــــــا ة وتعتـــــــــــــــــــرب أد  مؤسســـــــــــــــــــة تعليميـــــــــــــــــــة يف  ،والفـــــــــــــــــــرائ  ويقـــــــــــــــــــوم بالتـــــــــــــــــــدريس هبـــــــــــــــــــا 

 .إما قائمة بذاهتا أو ملحقة باملساجد ،راملداش تزال موجودة يف القرى و وإىل اليوم ما.اإلسالم
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املذكورة سابقا هي اليت تقوم بدور التعليم ،ر  يف اجلزائر متأخر نسبيا وبقيت املؤسساتلقد كان ظهور املدا: المدارس*
تلك اليت أسست  ،غري أن أول املدار  اليت اشتهرت يف اجلزائر  ،حىت قبل جمي  املوحدين حوايل القرن الساد  هجري 

باإلوافة إىل ،وبعد ذلك أصبح األمرا  يتنافسون يف بنا ها وجلب العلما  هلا  ه2بتلمسان يف عهد الزيانيني يف القرن 
: فإنا السلطان أبا احلسن أنشأ مدار  يف اجلزائر منها  ،ذلك كان للمرينيون دورا كبريا يف بنا  املدار  أشبه ابن مرزوق

تعترب األوقاف هي املؤسسة اليت حتول و  ،وكانت ختضع لنظام وأيضا لديها برنامج للتدريس  ،مدرسة التاشفية  وغريها
مصاريف هذه املدار  وهي اليت تتكفل بدفع أجور املعلمني ومنها للطلبة والعاملني هبا ولكن وفق شروط واستمرت إىل 

 (. 46ص  ،م  8005: ثلجة بو غياث ) "غاية العهد العثماين 

 حبيــــــــــــث أنــــــــــــه ارتــــــــــــبط  بتعــــــــــــاليم الــــــــــــدين إذن فــــــــــــالتعليم يف اجلزائــــــــــــر يف العهــــــــــــد اإلســــــــــــالمي  يــــــــــــز بالطــــــــــــابع الــــــــــــديين*
اإلســـــــــــالمي و كانـــــــــــت الغايـــــــــــة منـــــــــــه هـــــــــــي غايـــــــــــة دينيـــــــــــة و   تكـــــــــــن خمصصـــــــــــة لـــــــــــه مؤسســـــــــــات مســـــــــــتقلة بـــــــــــل إنـــــــــــه 

 .بقي ميار  كحرفة يف املؤسسات الدينية و   تظهر املدار  إال يف مرحلة متأخرة 

غرســــــــته تعــــــــاليم الــــــــدين و مــــــــع ذلــــــــك كانــــــــت هــــــــذه املرحلــــــــة هــــــــي مرحلــــــــة ازدهــــــــار التعلــــــــيم نتيجــــــــة احلمــــــــا  الــــــــذي 
ـــــــــــد مـــــــــــن نوعـــــــــــه   -اإلســـــــــــالمي  ـــــــــــاة و  -كنظـــــــــــام اجتمـــــــــــاعي فري ـــــــــــتعلم وطلـــــــــــب العلـــــــــــم و اعتبـــــــــــاره مـــــــــــنهج للحي يف ال
 . التفكري 

و نتيجة لذلك كان الكل يقبل على التعليم وممارسته حىت أن معظم الباحثني التارخييني أكدوا على أن املعلم   يكن 
الل هذه املرحلة بل ميارسونه طلبا للثواب من ا  ــــخ( لعنصر األول من هذا الفصلأنظر إىل ا)يتلقى أجرا على التعليم 

  :وجل غري أنه أختلف الووع خالل الفرتة العثمانية حسب  اآليت  عز

  (.بين التدهور و اال دهار) التعليم في العهد العثماني -8

حبيث شجعوا التصوف ( الدين اإلسالمي)اهتم األتراك العثمانيون منذ دخلوهم إىل اجلزائر باجلانب الديين والعسكري
لكنها   تلقى , واعتربوا الدين اإلسالمي عملية تعبدية صرفة وهذا   خيدم الرتبية والتعليم يف وقت ظهرت فيه املدار 

 .  الدعم والتشجيع وبعضها تدهور

فلقد شهدت  ظهور   -باإلوافة إىل املؤسسات السابقة الذكر  -يث مؤسسات التعليم يف العهد العثماين أما من ح 
 (. 45ص  ،م 8005: ثلجة بو غياث ) ."الزوايا والرباطات اليت تركت بصمتها على احلياة الثقافية يف اجلزائر

واليت أدت إىل انتشار الزهد عن الدنيا واالنشغال عن اآلخرة وميل النا  إىل ترديد األذكار وأشعار التصوف :  الزوايا*
 .وأيضا كانت يف بع  األحيان مكان للتعليم ،عوض عن حتصيل العلم وتدارسه

 .للتعلم والتعليم باإلوافة إىل كوهنا مركز,كانت تقام يف الغالب للدفاع عن البالد وحتقيق األمن:  الرباطات*
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اختلف املؤرخون حول عدد املدار  يف اجلزائر إبان العهد العثماين غري أن املؤكد أن املدار  وخاصة :  المدارس*
مما أدى إىل ندرة األمية ومن أهم املناطق اليت كانت تشتهر مبدارسها   ،االبتدائية انتشرت بشكل كبري يف املدن والقرى

هذه املدار  كانت من ناحية التنظيم حتتوي على ثالث .مازونة العاصمة ،قسنطينة ،تلمسان: وخاصة الثانوية منها هي 
هد الرتكي نتيجة الستيال  ولكن بعضها تدهور يف الع،معي  ومث بعدها الدراسات العليا جا -ثانوي  -ابتدائي : مراحل 

ثلجة بو غياث ) "بالنسبة للجامعات فلم توجد يف اجلزائر يف هذه الفرتة كمثيلتها باملغرب وتونس ومصر.الوالة على أوقافها 
 (. 45ص  ،م 8005: 

واجلـــــــــدير بالـــــــــذكر هنـــــــــا وهـــــــــي حقيقـــــــــة ذكرهـــــــــا  بعـــــــــ  الرحالـــــــــة الـــــــــذين زارو اجلزائـــــــــر خـــــــــالل هـــــــــذا العهـــــــــد ونقلوهـــــــــا 
ــــــــــري  ــــــــــبهم حســــــــــب مــــــــــا يووــــــــــحه املــــــــــؤر  اجلزائ ــــــــــه  أبــــــــــو القاســــــــــم ســــــــــعد اهلليف كت إن صــــــــــورة التعلــــــــــيم : " يف قول

ـــــــــــت كاحلـــــــــــة وغـــــــــــري ســـــــــــارة باإلوـــــــــــافة إىل كـــــــــــون العثمـــــــــــانيني   يســـــــــــنوا سياســـــــــــ ة لتشـــــــــــجيع يف العهـــــــــــد العثمـــــــــــاين كان
ـــــــــــة التعلـــــــــــيم   تكـــــــــــن مـــــــــــن املهـــــــــــن املرغـــــــــــوب فيهـــــــــــا أو املرحبـــــــــــة خـــــــــــالل العهـــــــــــد العثمـــــــــــاين   التعلـــــــــــيم   كمـــــــــــا  أن مهن

 (. 145-145ص   ،دس : أبو القاسم سعد اهلل ) "فقد كانت مهنة ال جتلب لصاحبها إال الفقر

 . عثماينهنا يعطي رأي مغاير عن اآلرا  اليت ترى أن التعليم كان مزدهرا يف العهد ال*
بالرغم من كل هذا إال أن العثمانيون   يقيدوا التعليم بل تركوه كحرية اجتماعية ألفراد اجملتمع فهو مسؤولية اجتماعية  

و  تتدخل الدولة  فيه وهناك الكثري من الكتابات والشهادات من قبل الكتاب الفرنسيون اليت تثبت أن التعليم كان 
 :  العثماين  ونذكر منها مزدهرا وخاصة يف أواخر العهد

كان مبدينة اجلزائر قبل أن ندخلها مائة : "الذي يقول  merozetلصاحبه " رحلة يف إمارة اجلزائر"جا  يف كتاب "-
فقد شاهدمت كيف يؤدهبم معلمهم ولكن  ،يتصف الشبان املسلمون بكثرة االنتباه:"ويقول ". مدرسة بني عمومية وخاصة

 "كما هو الشأن يف مدار  القرى الفرنسية  ،  أشاهد قط معاملتهم بقسوة 

متحدثا عن ووع التعليم عامة وانتقا   م4214يف مذكراته من شهر يناير عام  فاليزوسجل القائد الفرنسي اجلنرال  -
تقريبا يعرفون القرا ة والكتابة وإن يف كل قرية مدرستني ( ن اجلزائريعين سكا)إن العرب:"فقال ،األمية من الشعب اجلزائري

 "على األقل

توجد يف مدينة قسنطينة :" شهادته عن مراحل التعليم فقال  م4215عام  c .l.beudeauوسجل القائد بيدو  -
يدرسون تفسري القرلن واحلديث واحلساب وعلم الفلك ،  طالب711إىل  611مدار  للتعليم الثانوي والعايل يؤمها من 

 4400إىل  4100يقصدها من  ،مدرسة ابتدائية  70والبالغة والفلسفة كما يوجد يف الوقت نفسه ما يقرب من 
 (. 485 - 486 ص  ،م 8005: علي ديدونة )...."تلميذ
 : ومها بربوز اجتاهني خمتلفنيز حسب ما سبق ذكره فإن التعليم يف اجلزائر خالل هذه املرحلة  ي*
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حبيث أن مجيع النا  متعلمني  مع ،و الذي يرى أن التعليم يف اجلزائر يف العهد العثماين كان مزدهرا :  االتجاه األول
 .ندرة األمية و انتشار املدار  حبيث ال ختلو أي منطقة منها 
 . املؤرخني و اليت سبق ذكرها  م وبع مذكراهتوما يدعم هذا االجتاه شهادات العديد من املستشرقني يف 

و الذي يرى عكس ذلك وهو أن ووعية التعليم يف اجلزائر كانت متدهورة و   يوليه األتراك أي أمهية و :  االتجاه الثاني
 الدليل على ذلك إمهاهلم للمدار  و استيالئهم على األوقاف و كذلك احلالة املزرية اليت كان يعاين منها من ميار  هذه

 .املهنة من فقر و هذا حسب ما نقله الرحالة الذين كتبوا عن اجلزائر خالل هذه املرحلة 
 :فرتتنيإىل  عليم يف اجلزائر يف هذه املرحلةسبق ذكره ميكن تقسيم الت و مما

 : بـــــــــــــــكم العثماين و هذه الفرتة  يزت وهي بداية احل : الفترة األولى

  ـــــــــــل تـــــــــــدهور التعلـــــــــــيم بـــــــــــالرغم مـــــــــــن وجـــــــــــود املـــــــــــدار  إال أهنـــــــــــا أمهلـــــــــــت  فكـــــــــــان اجلهـــــــــــد املبـــــــــــذول مـــــــــــن قب
 .األفراد يف حتسني ظروفه و دفع  بع  األموال للمعلمني وتقدمي هلم بع  الصدقات  

   بشؤونهغياب الدولة يف تشجيع التعليم و االهتمام.   

 : ـــــــــــــأواخر احلكم العثماين و اليت  يزت ب : الفترة الثانية

  ازدهار التعليم و حتسن ظروفه من خالل االهتمام الذي لقيه من قبل بع  البايات الذين أعادوا بنائه من
 . جديد و حسنوا من ووعية املعلمني   

ـــــــــه مـــــــــن هـــــــــذه املرحلـــــــــة هـــــــــو أن التعلـــــــــيم يف العهـــــــــد العثمـــــــــاين تـــــــــأرجح   بـــــــــني التـــــــــدهور  و إذن مـــــــــا ميكـــــــــن اخلـــــــــروج ب
الــــــــــيت مت االعتمــــــــــاد عليهــــــــــا لكـــــــــــن مــــــــــاذا عــــــــــن ووــــــــــعية التعلـــــــــــيم  و االزدهــــــــــار حســــــــــب مــــــــــا جــــــــــا ت بـــــــــــه املصــــــــــادر

 خالل  حقبة االحتالل الفرنسي ؟      

 (نتعا بين االنتكاسة واال) :التعليم في العهد االحتالل الفرنسي   -1 
 :لقد بدأ االحتالل الفرنسي باجلزائر يف جمال التعليم مبحاربته من خالل سياسته التعسفية التالية 

 .املدار  العربية التقليدية وطرد معلميها وحلت حملها املدار  الفرنسيةحتطيم *
خاصة " حتويل املساجد إىل كنائس أو إىل ثكنات عسكرية وهذا بغرض جتريد اجلزائريني من كل مقوماهتم الشخصية و *

الذي نص على حجز ، م 4210سبتمبر  2 بعد صدور قرار اجلنرال كلوزيل بعد ثالثة أشهر من احتالل اجلزائر بتاريخ
نص فيه على حجز  م  4210ديسمبر  5 بعدها أصدر قرار لخر سنة،أمالك األتراك العثمانيني وأوقاف مكة و املدينة
و هذا ما اجنر عنه حرمان املؤسسات الدينية والتعليمية من السند املايل الذي  ،كل األوقاف وومها إىل الدولة الفرنسية 

إن احلكومات :"وهذا ما تثبته شهادة الدكتور حممد الصاحل الصديق يف  كتاباته اليت ذكر فيها "كانت تشكله األوقاف
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بالنسبة إليها ألهنا املصدر " هدمت بع  الزوايا وحاربت املدرسني,الفرنسية دمرت املساجد وحولت معظمها إىل كنائس 
 (.  420ص ،م  8005: ي ديدونة لع)"الوحيد املمول هبا

وإلبقا  األهايل يف ووعيتهم املتدهورة تعليميا وثقافيا وعلميا عمل منظرو االستدمار الفرنسي يف إطار املدرسة الكولونيالية 
 : على إجياد نوعني من التعليم

 .مستوى معني ومنهاج تعليمي خا  بهالتعليم اخلا  باألهايل له * 
التعلــــــــــيم اخلــــــــــا  بّأبنــــــــــا  الكولــــــــــون  وهــــــــــو تعلــــــــــيم يشــــــــــبه  امــــــــــا التعلــــــــــيم الســــــــــائد يف فرنســــــــــا ذاهتــــــــــا  مــــــــــن حيــــــــــث * 

 .املستوى و املناهج الدراسية واإلطارات اليت تشرف على تسيريه
 أوت 5يوم  "شرام" ني بعد تصريح اجلنرالو من هنا بدأت اإلدارة الفرنسية يف تنظيم التعليم الفرنسي لألهايل اجلزائري

سنة فإنه اآلن يتعني على فرنسا القيام  45أن الظروف احلالية وبعد حرب دامت :"وزير احلربية يف باريس  م4260
فأنشئت يف بع  مدن اجلزائر نتيجة لدعم سياسية فرنسا ما " برسالتها احلضارية بارما قواعد التعليم الفرنسي يف اجلزائر 

الفرنسية وقد تكونت من قسم واحد أي حجرة واحدة للتعليم يتداول عليها معلمان أحدمها  –باملدار  العربية عرف 
مث تطور بعدها إىل أن وصل  05وقد وصل عدد هذه املدار  إىل ( تعليم الفرنسية)و األخر فرنسي ( جزائري)بالعربية 
  .طفل جزائري 4100مدرسة كانت تعلم بالتقريب  12إىل حوايل  م 4254يف سنة 

ــــــــه مــــــــن  وتعتــــــــرب هــــــــذه الفــــــــرتة مــــــــن أزهــــــــى الفــــــــرتات ولكــــــــن بعــــــــدها بــــــــدأ يرتاجــــــــع التعلــــــــيم شــــــــيئا فشــــــــيئا بســــــــبب إمهال
 (. 448ص  ،م 4776: عمار هالل )"اإلدارة الفرنسية 

مدرسة  45مدرسة إىل  12تقلص ملحوظا يف عدد املدار  من   م 0881 – 0871حبيث بلغ بني الفرتتني ما بني 
وبدأت بعرقلته خاصة بعد ثورات  ،تلميذ 1458إىل  41000 وكذلك عدد التالميذ الذي اخنف  من

وبعد مشروع "هذا باإلوافة إىل رف  األهايل له لتعليم أوالدهم يف مدار  فرنسية م  4254،4255،4257،4224
أوكل إليها دراسة أوواع اجلزائر ماديا ومعنويا للوصول إىل كيفية نشر م 4274جول فريي الذي أسس جلنة برملانية سنة 

ازداد عدد تالميذ بأكثر من م 4275 -4225: التعليم الفرنسي بني اجلزائريني وقام هو برتأ  اللجنة فيما بني سنيت 
عمار هالل ) " الكمي  ثبت بأن عدد املدرسني كان قليال باملقارنة بالعددم  4227غري أن إحصائيات  ،"تلميذ 40000

 (. 445ص  ،م  4776: 

عدد املسجلني ذكور وإناثا يف  127,616:سنة  41إىل  5عدد األطفال ذكور وإناثا الذين يف سن الدراسة من *
 .أما التعليم الثانوي فكان ال ينتمي له إال أبنا  عمال  االستدمار 40,514: املدار  االبتدائية 
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 :يربزه اجلدول التايل قلة املعلمني وهذا ما * 

 المجموع المعلمات الجزائريات ون الجزائريونمالمعل السنة
0887 031 6 036 
0890 023 2 027 
0892 003 1 003 
0893 013 3 018 
0891 032 6 038 
0893 031 8 038 
0896 031 6 036 

 

وبقي  ،فكان على إثره غلق ملف تعليم األهايل اجلزائريني إروا  لرغبة الكولون ،لكن بعدها فشل مشروع جول فريي
تعليم األهايل هامشي وتراجع كما وكيفا و  ميس الطبقات الشعبية إال نادرا وهذه من ومن أهداف فرنسا يف سياستهم 

 (. 84-18 ص  ،م 4774: طاهر  رهوني ) (" جتهيل األهايل و نشر األمية )

 :ومن أهم  األسس اليت قامت عليها سياسة  فرنسا التعليمية يف اجلزائر تتلخص يف  

و الــــــــــــيت تعــــــــــــين إحــــــــــــالل اللغــــــــــــة الفرنســــــــــــية و ثقافتهــــــــــــا حمــــــــــــل اللغــــــــــــة العربيــــــــــــة و ثقافتهــــــــــــا يف اجلزائــــــــــــر : الفرنســــــــــــة* 
  .فرنسيةو ثقافتهم القومية و إبداهلما باللغة و الثقافة ال –مع مرور الزمن  -حىت ينسى اجلزائريون 

وهو حماولة إخراج اجلزائريني من دينهم اإلسالمي و تنصريهم كي يصبحوا مسيحني حيملون عقيدة احملتل : التنصير * 
   .لبالدهم و هذا يعين إحالل الديانة املسيحية حمل الديانة اإلسالمية يف اجلزائر 

دماج * و يعين إذابة اجلزائريني يف الكيان الفرنسي العام و بذلك لن تقوم للجزائر كجز  ال يتجزأ من العا  العر  : اإلإ
اإلسالمي قائمة يف يوم من األيام و بالتايل دمج اجلزائر يف فرنسا عن طريق ربطها سياسيا و إداريا و هضمها ثقافيا و 

 (. 448 ، 407 ، 405ص ، م4724:  تركي رابح ) "روحيا و لغويا يف فرنسا 

ولكــــــــــن   تتحقــــــــــق هــــــــــذه األهــــــــــداف بدرجــــــــــة كبــــــــــرية و خاصــــــــــة بعــــــــــد ظهــــــــــور نشــــــــــاط مجعيــــــــــة العلمــــــــــا  املســــــــــلمني 
الــــــــــــــــيت كوهنـــــــــــــــــا ابــــــــــــــــن بــــــــــــــــاديس و عصـــــــــــــــــبة مــــــــــــــــن رجــــــــــــــــال العلـــــــــــــــــم و "  م4758-4714- 4710ابتــــــــــــــــدا  مــــــــــــــــن 

ــــــــــــــة يف احمل ــــــــــــــت دورا بــــــــــــــالغ األمهي ــــــــــــــر يف فــــــــــــــرتة مــــــــــــــن أدق الفــــــــــــــرتات و لقــــــــــــــد لعب افظــــــــــــــة علــــــــــــــى اإلصــــــــــــــالح يف اجلزائ
الثقافـــــــــــــة العربيـــــــــــــة اإلســـــــــــــالمية يف اجلزائـــــــــــــر و نشـــــــــــــر التعلـــــــــــــيم العـــــــــــــر  علـــــــــــــى نطـــــــــــــاق واســـــــــــــع حـــــــــــــىت أن نشـــــــــــــاطها 
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ـــــــــــــوطن و لكنـــــــــــــه عـــــــــــــرب البحـــــــــــــر األبـــــــــــــي  املتوســـــــــــــط إىل فرنســـــــــــــا  الرتبـــــــــــــوي   يقتصـــــــــــــر علـــــــــــــى املـــــــــــــواطنني داخـــــــــــــل ال
 (. 14 -10ص   ،م 4754: تركي رابح )" حيث تعيش اجلالية اجلزائرية 

يف حماربــــــــــة التعلــــــــــيم الفرنســــــــــي ونشــــــــــر التعلــــــــــيم العــــــــــر  احلــــــــــر ومــــــــــن خــــــــــالل فتحهــــــــــا مــــــــــدار   وتكثيــــــــــف جهودهــــــــــا 
ــــــــــة حــــــــــرة هبــــــــــدف نشــــــــــر التعلــــــــــيم اإلســــــــــالمي واســــــــــرتجاع اللغــــــــــة العربيــــــــــة ملكانتهــــــــــا والثقافــــــــــة العربيــــــــــة وحماربــــــــــة  ابتدائي

مدرســـــــــة وتعلـــــــــم  460امللـــــــــل والبـــــــــدع و اخلرافـــــــــات وبلغـــــــــت عـــــــــدد املـــــــــدار  الـــــــــيت يشـــــــــرف عليهـــــــــا مـــــــــا يزيـــــــــد عـــــــــن 
ــــــــــة  ألــــــــــف 46000 ــــــــــتم مــــــــــن طــــــــــرف معلمــــــــــني جزائــــــــــريني مقابــــــــــل ذلــــــــــك ،طالــــــــــب و طالب كــــــــــان التــــــــــدريس فيهــــــــــا ي

 .(47ص ،م 4775: دمرجي )  "أغلقت اإلدارة الفرنسة الكثري منها
أما بالنسبة للتعليم الثانوي  ةبقسنطينم  4715مدرسة الرتبية والتعليم اإلسالمية تأسست سنة : من بني هذه املدار  

جامع الزيتونة بتونس كذلك  ،اهتمت اجلمعية بإرسال العشرات من الطلبة إىل خمتلف الدول العربية وعلى وجه اخلصو  
هذا الثالوث احليوي الذي تكاملت . تأسيس النوادي و املساجد ،قامت بإنشا  العديد من املؤسسات الثقافية املتنوعة"

 (. 86ص  ،م 8007: محمد الصالح صديق ) "وكلها تقوم بالرتبية والتعليم ،ة اجلزائرية احلديثة به جوانب النهض

 (:ه4710-ه4147)وأهم ما تضمنه القانون األساسي جلمعية العلما  املسلمني الذي حرره ابن باديس بنفسه سنة " 
 .لغتهم وتراثهم الثقايف تربية أبنا  املسلمني وبنائهم تربيةّ إسالمية باحملافظة على دينهم و  -

كمـــــــــــا انـــــــــــه   يكـــــــــــن هلـــــــــــا نشـــــــــــاط سياســـــــــــي وهـــــــــــذا مـــــــــــا يووـــــــــــحه القـــــــــــانون األساســـــــــــي للجمعيـــــــــــة والـــــــــــذي يعـــــــــــد 
 :منّ أهم القوانني اليت صادقت عليها احلكومة 

ـــــــــة والتعلـــــــــيم ال غـــــــــري فإهنـــــــــا حتـــــــــرم علـــــــــى نفســـــــــها اخلـــــــــوض :  المـــــــــادة الرابعـــــــــة مبـــــــــا أن مقصـــــــــد اجلمعيـــــــــة هـــــــــو الرتبي
ـــــــــــــة و الشخصـــــــــــــية يف املســـــــــــــائل السياســـــــــــــية عمـــــــــــــار )"بـــــــــــــأي وجـــــــــــــه مـــــــــــــن الوجـــــــــــــوه ،واالختالفـــــــــــــات احلزبيـــــــــــــة واملذهبي

 (. 818ص  ،م 8004: طالبي 

وهبــــــــــذا ســــــــــعت اجلمعيــــــــــة إىل تكــــــــــوين فــــــــــروع هلــــــــــا يف البلــــــــــدان الــــــــــيت ترغــــــــــب أن تكــــــــــون فرعــــــــــا منهــــــــــا للــــــــــتمكن مــــــــــن 
حتقيـــــــــــق أهــــــــــــدافها و منهــــــــــــا دعــــــــــــوة املســــــــــــلمني أن ينهضــــــــــــوا لــــــــــــذلك هنضــــــــــــة حقيقيــــــــــــة ويســــــــــــعوا إىل الســــــــــــعي اجليــــــــــــد 

 ". املتواصل فال بقا  هلم إال باإلسالم وال بقا  لاسالم إال بالرتبية و التعليم

حبيــــــــــــــث ألقــــــــــــــت اإلدارة الفرنســــــــــــــية القــــــــــــــب  م  4764نشــــــــــــــاطها إىل غايــــــــــــــة انــــــــــــــدالع الثــــــــــــــورة التحريريــــــــــــــة واســــــــــــــتمر 
 . على الكثري من أعضا  اجلمعية ومعلمي املدار  وأغلقت معظمها إلوعافها و توقيف نشاطها 

 :من خالل  ما سبق ذكره مت استنتاج ما يلي 
 : يز بثالث فرتات زمنية  إن التعليم يف اجلزائر خالل مرحلة االستعمار الفرنسي 
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تزامنـــــــــــت مـــــــــــع بدايــــــــــة االحـــــــــــتالل و الـــــــــــيت  يــــــــــزت ببدايـــــــــــة القضـــــــــــا  علــــــــــى املـــــــــــوروث القـــــــــــدمي  :الفتــــــــــرة األولـــــــــــى *
للتعلــــــــــــيم مــــــــــــن هياكــــــــــــل و مؤسســــــــــــات تربويــــــــــــة و دينيــــــــــــة و املتمثلــــــــــــة يف الزوايــــــــــــا و املــــــــــــدار  و املســــــــــــاجد و غريهــــــــــــا 
ـــــــــــيت كانـــــــــــت ســـــــــــائدة مـــــــــــن قبـــــــــــل و حـــــــــــل حملهـــــــــــا الثكنـــــــــــات العســـــــــــكرية و الكنـــــــــــائس و أيضـــــــــــا انتهـــــــــــاج سياســـــــــــة  ال

املـــــــــــدار  و طـــــــــــرد املعلمـــــــــــني و كـــــــــــان اهلـــــــــــدف مـــــــــــن ورا  ذلـــــــــــك هـــــــــــو طمـــــــــــس املـــــــــــوروث الثقـــــــــــايف  التجهيـــــــــــل بغلـــــــــــق
 .للجزائريني و بداية زرع املوروث الفرنسي و التمكني له بشىت الوسائل 

ـــــــــــدعوى منهـــــــــــا بنشـــــــــــر احلضـــــــــــارة *  ـــــــــــدة بعـــــــــــد مـــــــــــرور ســـــــــــنوات مـــــــــــن االحـــــــــــتالل و ب انتهـــــــــــاج فرنســـــــــــا سياســـــــــــة جدي
ـــــــــة و الفرنســـــــــية)زت بنـــــــــوعني مـــــــــن املـــــــــدار  قامـــــــــت بفـــــــــتح العديـــــــــد مـــــــــن املـــــــــدار  و الـــــــــيت  يـــــــــ وهـــــــــذا يعتـــــــــرب ( العربي

كبدايـــــــــــة بعـــــــــــث التعلـــــــــــيم مـــــــــــن جديـــــــــــد و انتعاشـــــــــــه غـــــــــــري أن التعلـــــــــــيم املقـــــــــــدم للجزائـــــــــــريني    يرتقـــــــــــي إىل مصـــــــــــاف 
التعلـــــــــــيم الـــــــــــذي يقـــــــــــدم للفرنســـــــــــيني فهنـــــــــــاك اخـــــــــــتالف مـــــــــــن حيـــــــــــث النوعيـــــــــــة و الكميـــــــــــة و مـــــــــــن أهـــــــــــم أهــــــــــــداف 

 .و درجة حتقق هذه األهداف تبقى نسبية ( اإلدماج  ، التنصري ،سياسة الفرنسية هي الفرنسة 

ــــــــــة * ظهــــــــــور التعلــــــــــيم العــــــــــر  احلــــــــــر علــــــــــى يــــــــــد مجعيــــــــــة العلمــــــــــا  املســــــــــلمني كــــــــــرد فعــــــــــل للمشــــــــــروع  :الفتــــــــــرة الثاني
الفرنســـــــــــــــي يف طمـــــــــــــــس معـــــــــــــــا  اجملتمـــــــــــــــع اجلزائـــــــــــــــري و ثقافتـــــــــــــــه و دينـــــــــــــــه و تغريبـــــــــــــــه و فصـــــــــــــــله عـــــــــــــــن موروثـــــــــــــــه و 

ختــــــــــــريج جيلــــــــــــني مــــــــــــزدوج الثقافــــــــــــة و اللغــــــــــــة و الشخصــــــــــــية  واهــــــــــــم استئصــــــــــــاله  جــــــــــــذوره و انتمائــــــــــــه مــــــــــــن خــــــــــــالل 
ـــــــــــة للجمعيـــــــــــة  ـــــــــــت تســـــــــــعى السياســـــــــــة الرتبوي ـــــــــــيت كان ـــــــــــيت اســـــــــــتمدت أفكارهـــــــــــا و مبادئهـــــــــــا مـــــــــــن  -األهـــــــــــداف ال و ال

 :الفلسفة الرتبوية اإلسالمية  و من أمهها 

افـــــــــــة إنشــــــــــا  املـــــــــــدار  و نشـــــــــــر التعلـــــــــــيم ليشـــــــــــمل كـــــــــــل نــــــــــواحي الـــــــــــوطن هبـــــــــــدف تنشـــــــــــئة أجيـــــــــــال متشـــــــــــبعة بالثق -
 . السالمية عن طريق جلب خرية املعلمني من داخل الوطن وخارجه 

 .نشر اللغة العربية و إعادة االعتبار هلا  -
القضــــــــــا  علــــــــــى كــــــــــل مــــــــــا يلصــــــــــق بــــــــــاملوروث الثقــــــــــايف اإلســــــــــالمي مــــــــــن بــــــــــدع وخرافــــــــــة و تنقيتــــــــــه مــــــــــن الشــــــــــوائب  -

 .اليت استهدفته من قبل فرنسا
إال أهنــــــــــا واجهــــــــــت العديــــــــــد مــــــــــن املشــــــــــاكل و العراقيــــــــــل مــــــــــن  علــــــــــى الــــــــــرغم مــــــــــن النجــــــــــاح الــــــــــذي حققتــــــــــه اجلمعيــــــــــة

 .السلطة الفرنسية 
ــــــــــد مجعيــــــــــة علمــــــــــا  املســــــــــلمني  و مــــــــــن هنــــــــــا ميكــــــــــن القــــــــــول أن هــــــــــذه الفــــــــــرتة هــــــــــي فــــــــــرتة ازدهــــــــــار التعلــــــــــيم علــــــــــى ي

 :  ليدخل التعليم بعدها مرحلة جديدة و هي 
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  (من التعريب إلى التغريب ):لتعليم في الجزائر بعد االستقاللا -4 

وبالتايل  ،طمس الشخصية الوطنية لقد ورثت اجلزائر غداة االستقالل منظومة تربوية مشوهة واليت كان أهم أهدافها هو
وجدت اجلزائر نفسها غداة االستقالل :" كانت أوواع التعليم مزرية حسب ما يثبته احد املؤرخني اجلزائريني يف قوله 

مدار  بال معلمني و تعليم بال هياكل يسري بنظم أجنبية : تواجه تركة وخمة من املشاكل يف ميدان التعليم و التكوين 
اقتصاد أكثر ختريبا ال يسمح بتحمل أعبائه و يف هذه الظروف وجدت اجلزائر نفسها و لغة ال تتناسب و طموح الثورة و 

عبد )" كحل وحيد ( اخلبز و التعليم سيان)جمربة على خوض معركة تعميم التعليم برفع شعار دميقراطية التعليم و شعار 
 (. 84ص ،م 4758: الر ا  قسوم 

حســـــــــب الرلســـــــــا  الـــــــــذين تـــــــــداولوا علـــــــــى احلكـــــــــم إىل لكـــــــــن حتســـــــــنت فيمـــــــــا بعـــــــــد وميكـــــــــن تقســـــــــيم هـــــــــذه املرحلـــــــــة  
 :ثالث فرتات زمنية و هي 

حبيث بقي نظام التعليم يف هذه الفرتة شديد الصلة من حيث التنظيم والتسيري بذلك الذي  : م4750إلى م  4758من *
و ما السبيل إىل ؟و لكن املشكلة املطروحة هي كيف سيتم بعث النشاط من جديد للتعليم ،كان سائدا قبل االستقالل 

 و هل ميكن فتح سنة دراسية جديدة يف ظل هذه األوواع ؟ ؟ذلك 
م  46/07/4758و لاجابة على هذه االنشغاالت املطروحة مت  تنصيب جلنة إلصالح التعليم وووع خطة تعليمية يف   

ات اليت أهم التغيري  و من،م 4758 أكتوبر حبيث أمجعت اللجنة على أن أول دخول مدرسي باجلزائر املستقلة سيتم يف
و معلما للعربية  1.468ساعات يف األسبوع مت توظيف  5)هو إدراج اللغة العربية يف مجيع املدار  االبتدائية  حدث

 من جمموع  معلم جزائري 486باإلوافة إىل ،اجلزائر  معلم فرنسي 40.000ملغادرة  اباألجنبية نظر  45.460
  (. 64ص  ،م  4777: طاهر  رهوني ) بقطاعات أخرىانقطعوا عن التعليم ليلتحقوا 850

ـــــــــة ســـــــــيادهتا مـــــــــن * ـــــــــات التعلـــــــــيم ومضـــــــــامينه مـــــــــن خـــــــــالل اســـــــــتعادة اللغـــــــــة العربي ـــــــــاول بني ووـــــــــع إصـــــــــالح شـــــــــامل يتن
حـــــــــــــــددت فيهــــــــــــــا االختبـــــــــــــــارات الوطنيـــــــــــــــة م  4758-48-46خــــــــــــــالل تشـــــــــــــــكيل جلنــــــــــــــة وطنيـــــــــــــــة ثانيـــــــــــــــة عقــــــــــــــدت 

 :الكربى للتعليم و املتمثلة يف 
و الـــــــــــذي يعـــــــــــين نقـــــــــــل العلـــــــــــوم و الفنـــــــــــون واآلداب مـــــــــــن اللغـــــــــــات األعجميـــــــــــة إىل اللغـــــــــــات العربيـــــــــــة  - التعريـــــــــــب*
تعريـــــــــــب احملـــــــــــيط االجتمـــــــــــاعي و الســـــــــــعي احلثيـــــــــــث و العمـــــــــــل اجلـــــــــــاد مـــــــــــن اجـــــــــــل نشـــــــــــر اللغـــــــــــة  ،تعريـــــــــــب اإلدارة : 

 .( 15ص ،م 4772: احمد بن نعمان )  -العربية على أوسع نطاق ممكن 
 .دميقراطية التعليم والتكوين العلمي و التكنولوجي  ، اجلزأرة
وبداية مت تعريب السنة األوىل من التعليم م ، 54-51و لقد  بدأ الشروع يف تطبيق التعريب إبتدا ا من املوسم الدراسي  

ذكره أن و حسب ما سبق ؟غري أن املشكلة اليت طرحت هي كيف سيتم احلصول على املعلمني ،االبتدائي تعريبا كامال 
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ولذلك البد من عدد كايف من املعلمني إلجناح هذا ،معظم املعلمني هاجروا و   يبقى إال القليل و أغلبيتهم مفرنسني 
  :من خالل اجلدول التايلم  51-58املشروع وحسب ما تووحه اإلحصائيات  املقدمة من طرف سلك التدريس لسنة 

 المجموع بالفرنسية بالعربية النوعية السنة
 - 2.263 836 1 060 املعلمون 62-63

 9.336 1.113 3.613 83 0317 املساعدون
 7.236 711 1.833 23 0631 املمرنون
 47.702 5.408 7.114 440 1148 المجموع

 

قليــــــــــــل جــــــــــــدا مقارنــــــــــــة بعــــــــــــدد املعلمــــــــــــون  ،فــــــــــــاملالحظ مــــــــــــن خــــــــــــالل هــــــــــــذا اجلــــــــــــدول أن عــــــــــــدد املعلمــــــــــــون بالعربيــــــــــــة
و هــــــــــــــذا يطــــــــــــــرح مشــــــــــــــكل كبــــــــــــــري إذ كيــــــــــــــف ســــــــــــــيتم حتقيــــــــــــــق األهــــــــــــــداف املســــــــــــــطرة مــــــــــــــن مشــــــــــــــروع  ،بالفرنســــــــــــــية  

التعريــــــــــــــب يف ظــــــــــــــل عــــــــــــــدد قليــــــــــــــل مــــــــــــــن املعلمـــــــــــــــني و نتيجــــــــــــــة لــــــــــــــذلك مت االســــــــــــــتعانة باملســــــــــــــاعدون و املمرنـــــــــــــــون 
 . حسب ما يووحه اجلدول 

 :و من أهم اإلصالحات اليت قامت هبا اللجنة يف قطاع التعليم هي * 
توحيد التعليم االبتدائي بإحلاق املدار  التابعة جلمعية العلما  املسلمني اجلزائريني بالتعليم العمومي حبيث بلغ عدد  -

منهم  (4.150165) -4755-55التالميذ سجل القيد التعليم االبتدائي العمومي خالل املوسم الدراسي 
( بالعربية 45.045)4755:بعد تعريب سنة الثانية ابتدائي عدد املعلمني ،وكور  265.848وإناث  4641.446

 .(بالفرنسية 45.055)
شمل ـــــوي) :املتوسطالتعليم (  سنوات 5مدته )التعليم االبتدائي  :مستويات 3إىل هيكلة مستويات التعليم بتقسيمه * 
) صناعي  ، سنوات 1لتعليم الثانوي العام يدوم ،ا(حي فال ،سنوات  3: تقين  ،سنوات  1:عامتعليم  ،أنماط 1
 (. سنوات6

ـــــــــــــري 668مـــــــــــــن بيـــــــــــــنهم  4515 : 51-58و لقـــــــــــــد بلـــــــــــــغ عـــــــــــــدد األســـــــــــــاتذة   ـــــــــــــب 524 ، جزائ واجلـــــــــــــدير  أجان
بالـــــــــــذكر هـــــــــــو أن التعلـــــــــــيم مـــــــــــن حيـــــــــــث الـــــــــــربامج حـــــــــــافظ علـــــــــــى نفـــــــــــس الـــــــــــربامج التعليميـــــــــــة مـــــــــــع تعريـــــــــــب مـــــــــــواد 

 (. 68ص ،م  4777: طاهر  رهوني ) "الشعب املعربة 
 : م4720-4750 من سنة*

 يــــــــــــزت هـــــــــــــذه الفـــــــــــــرتة باإلصـــــــــــــالح الرتبـــــــــــــوي يف إطــــــــــــار خمططـــــــــــــات التنميـــــــــــــة  و الـــــــــــــيت تتمثـــــــــــــل يف املخطـــــــــــــط األول 
 :والذي تضمن اإلصالحات التالية م 4751-4750من 
 .تعميم التعليم االبتدائي *
 .إنشا  التعليم األصلي ومدارسه *
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ينطلــــــــــــق )لنــــــــــــدوة باعتبــــــــــــاره تعريــــــــــــب رأســــــــــــي م ا4754أفريــــــــــــل  10إلــــــــــــى  85التعريــــــــــــب حبيــــــــــــث انعقــــــــــــدت مــــــــــــن *
ينطلـــــــــــــق )مرحلـــــــــــــي جغـــــــــــــرايف    ،( مـــــــــــــن الســـــــــــــنة األوىل للتعلـــــــــــــيم االبتـــــــــــــدائي مث يبـــــــــــــدأ يف التوســـــــــــــع حـــــــــــــىت اجلامعـــــــــــــة 

ـــــــــــأثري الوجـــــــــــود الثقـــــــــــايف الفرنســـــــــــي كـــــــــــاجلنوب مـــــــــــثال إىل املنـــــــــــاطق  ـــــــــــيت ســـــــــــلمت حـــــــــــد مـــــــــــا مـــــــــــن ت مـــــــــــن اجلهـــــــــــات ال
ــــــــــب نقطــــــــــي ،( األخــــــــــرى  ــــــــــاول مســــــــــتوى )  تعري ــــــــــانوي أيــــــــــا مــــــــــا كــــــــــان يتن مــــــــــن مســــــــــتويات التعلــــــــــيم االبتــــــــــدائي و الث

ــــــــــق يف مجيــــــــــع أ ــــــــــا  الــــــــــبالد ــــــــــك املســــــــــتوى و يطب ــــــــــيت تــــــــــدر  يف ذل ــــــــــع املــــــــــواد ال ( " بنســــــــــبة حمــــــــــدودة و تشــــــــــمل مجي
 (. 470-427ص  ،م 4772: احمد بن نعمان  ) 
حـــــــــــــىت  14.15بالعربيـــــــــــــة  45.411بالفرنســـــــــــــية م  51-58ولقـــــــــــــد بلـــــــــــــغ نتيجـــــــــــــة لـــــــــــــذلك عـــــــــــــدد املعلمـــــــــــــني ســـــــــــــنة  

يــــــــــتمكن مــــــــــن تغطيــــــــــة الــــــــــنقص احلاصــــــــــل يف عــــــــــدد املعلمــــــــــني هــــــــــذه مــــــــــن جهــــــــــة و حتقيــــــــــق مشــــــــــروع التعريــــــــــب مــــــــــن 
 . جهة أخرى 

 م55 – 54هــــــــــــــذا فيمــــــــــــــا خيــــــــــــــص املخطــــــــــــــط التــــــــــــــوجيهي األول و بعــــــــــــــدها صــــــــــــــدر املخطــــــــــــــط التــــــــــــــوجيهي الثــــــــــــــاين 
 .الذي يكمل األول مع إدخال عليه بع  التعديالت 

 .م4755أفريل  45بإلغا  التعليم األصلي وبعد صدور أمرية توحيد التعليم : أهم هذه التعديالت  

 (. 64ص ،م 4777: طاهر  رهوني ) "مع مراعاة منو قدرات الطفل يف كل مرحلة تعليمية * 
أمـــــــــــــا فيمـــــــــــــا خيـــــــــــــص التعلـــــــــــــيم الثـــــــــــــانوي   يعـــــــــــــرف حتـــــــــــــوالت كبـــــــــــــرية رغـــــــــــــم إســـــــــــــناده إىل جهـــــــــــــاز وزاري مســـــــــــــتقل  *

 :فقط القليل من التغيريات نذكر منها 
 .م26-24: إدراج الرتبية التكنولوجية يف التعليم الثانوي العام  -
وزارة )إدراج تعلــــــــــــيم اختبــــــــــــاري بفــــــــــــتح شــــــــــــعب خمتلفــــــــــــة مــــــــــــع توحيــــــــــــد القســــــــــــمني الــــــــــــوزاريني املكلفــــــــــــني بالرتبيــــــــــــة  -

 (. 86ص ،م  8005: ثلجة بو غياث (")التعليم الثانوي + الرتبية والتعليم األساسي 

فالفرتة األوىل و اليت ينطبق ،ذه املرحلة و اليت هي يف احلقيقة عبارة عن جمموعة من الفرتات إذن أهم ما ميز التعليم يف ه
و اهلياكل و نقص ،األزمة اليت واجهت النظام التعليمي نتيجة ملخلفات احلرب و نقص عدد املعلمني : عليها مسمى 

و الشروع يف  ،سرتجالية للخروج من هذه األزمةما أدى إىل االعتماد على احللول اال،اإلمكانيات املادية و البشرية  
غري أنه جنح يف جوانب و فشل يف أخر ففي البداية طبق بنجاح ،تطبيق مشروع التعريب و  مدى جناحه ال ميكن تقديره  
و اليت من بينها الصراع الذي قام بني شرحيتني خمتلفتني و هي ،مث بعدها وجدت هناك صعوبة نتيجة للعديد من املتغريات 

و هذا ما طرح بقوة يف املرحلة ،و خاصة أن من يشرف على وزارة الرتبية و التعليم من املفرنسني ،املعربون و املفرنسون 
د من الصراعات و اليت كانت فلقد شهد يف أواخر الثمانينات العدي ،و اليت تعترب نقطة حتول يف النظام التعليمي ،القادمة 

و املعربني و الذين ينتمون إىل التيار ،يف اخلفا  مث جتسدت يف الواقع بني املفرنسني و الذين ينتمون إىل التيار الفرنكفوين 
 . العر  

 :و الذي استمر و مازال إىل اليوم حسب ما ستووحه املرحلة املقبلة و املتمثلة يف 
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 (تغريب التعليم):اليومإلى  4770الفترة من *

  حيــــــــــــدث بدايــــــــــــة التســــــــــــعينات الشــــــــــــي  الكثــــــــــــري بســــــــــــبب االوــــــــــــطرابات الــــــــــــيت ســــــــــــادت الــــــــــــبالد يف بدايــــــــــــة هــــــــــــده 
ــــــــــربامج الــــــــــيت تبــــــــــني أهنــــــــــا مكثفــــــــــة وغــــــــــري منســــــــــجمة يف  الفــــــــــرتة فقــــــــــط بعــــــــــ  التعــــــــــديالت الــــــــــيت أدخلــــــــــت علــــــــــى ال

أمـــــــــــــا علـــــــــــــى مســـــــــــــتوى  م ،4771/4774بعـــــــــــــ  اجلوانـــــــــــــب وأعيـــــــــــــد صـــــــــــــياغتها ابتـــــــــــــدا  مـــــــــــــن املوســـــــــــــم الدراســـــــــــــي 
تكنولوجيــــــــــــــا  ،علــــــــــــــوم إنســــــــــــــانية )(48-44)التعلــــــــــــــيم الثــــــــــــــانوي مت تنصــــــــــــــيب اجلــــــــــــــذوع املشــــــــــــــرتكة يف الســــــــــــــنة األوىل 

ومــــــــــــع بدايــــــــــــة األلفيــــــــــــات طــــــــــــرأت إصــــــــــــالحات مســـــــــــــت مجيــــــــــــع اجملــــــــــــاالت باخلصــــــــــــو  جمــــــــــــال التعلـــــــــــــيم ( لداب  ،
ـــــــــــــــــة إلصـــــــــــــــــالح التعلـــــــــــــــــيم يف :"  ـــــــــــــــــاي  7حيـــــــــــــــــث مت تنصـــــــــــــــــيب اللجنـــــــــــــــــة الوطني رســـــــــــــــــوم مبقتضـــــــــــــــــى امل، م8000م

وقـــــــــــــد مت تعيـــــــــــــني مائـــــــــــــة  8000مـــــــــــــايو  7 املوافـــــــــــــق ل ه4484صـــــــــــــفر 6املـــــــــــــؤر  يف  404/8000الرئاســـــــــــــي رقـــــــــــــم 
وأهـــــــــم املظـــــــــاهر اإلصـــــــــالحية الـــــــــيت أتـــــــــى  بـــــــــن  اغـــــــــووتســـــــــع ولســـــــــني عضـــــــــو ولقـــــــــد أطلـــــــــق علـــــــــى هـــــــــذا املشـــــــــروع 

 :هبا منها 
 .إدراج مادة الرتبية العلمية والتكنولوجية يف املستوى الدراسي *
 إدراج الرتميز العاملي و املصطلحات العلمية *
 إدراج مادة اإلعالم اآليل*
 (الفرنسية واإلجنليزية )االهتمام باللغات األجنبية *

إال أنه مهش  ،إدخال التقنيات التكنولوجية حسب  اشيها مع العصر والتطور التكنولوجي بالرغم من هذه اإلصالحات *
حىت أن البع  ومنهم علي ديدونة  ،اخل....تغري حمتوى الرتبية اإلسالمية  ،عملية االزدواج يف التعليم  ،اللغة العربية 

: علي ديدونة )" تغريب املنظومة الرتبوية من مجيع اجملاالت واستئصاهلا من جذورها األصلية "أطلقوا على هذا املشروع 
 .( 825ص  ،م 8005
هذا أهم ما ميكن قوله ( حدوث صراع )ع ظهرت العديد من اآلرا  اليت تندد به وترفضه ونتيجة للنقد املوجه هلذا املشرو  

 .حول التعليم يف هذه املرحلة 
إن هــــــــــــذه املرحلــــــــــــة شــــــــــــهدت العديــــــــــــد مــــــــــــن املتغــــــــــــريات و الصــــــــــــراعات و املتناقضــــــــــــات حبيــــــــــــث أدخلــــــــــــت الكثــــــــــــري * 

ــــــــــــارت جــــــــــــدال وخالفــــــــــــا و خاصــــــــــــة  ــــــــــــيت أث بعــــــــــــد هتمــــــــــــيش اللغــــــــــــة مــــــــــــن التعــــــــــــديالت علــــــــــــى النظــــــــــــام التعليمــــــــــــي  وال
العربيــــــــــــة و مــــــــــــادة الرتبيــــــــــــة اإلســــــــــــالمية  حــــــــــــىت أن النظــــــــــــام الرتبــــــــــــوي يف حــــــــــــد ذاتــــــــــــه مت اســــــــــــرتاده  مــــــــــــن الغــــــــــــرب و 
تطبيقــــــــــــه شــــــــــــكال فقــــــــــــط ال مضــــــــــــمونا والــــــــــــذي يعتمــــــــــــد علــــــــــــى فلســــــــــــفة تربويــــــــــــة ال تتماشــــــــــــى و الواقــــــــــــع اجملتمعــــــــــــي 

يم قاللـــــــــــة باســـــــــــتعماله اجلزائــــــــــري حـــــــــــىت أن الكثـــــــــــري أطلقـــــــــــوا علـــــــــــى هـــــــــــذه املرحلـــــــــــة بتســـــــــــمية التغريـــــــــــب حســـــــــــب ســـــــــــل
ــــــــــــــري " للمصــــــــــــــطلح بشــــــــــــــكل امشــــــــــــــل  ــــــــــــــب اجملتمــــــــــــــع اجلزائ ــــــــــــــة "و " تغري ــــــــــــــذي اخــــــــــــــتص بالنظــــــــــــــام " علــــــــــــــي ديدون ال

 .التعليمي 
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 :املنظومة التعليمية اجلزائرية  تغريب مؤشراتو أهم 
 .إدخال اللغات األجنبية بتوسيع جماالت استخدامها حىت يف شروط طلب العمل  *
ضيق جماالت استعماهلا و إعطا  األولوية للغات األخرى حبجة أهنا ال تتناسب و التقنيات إوعاف اللغة العربية و ت *

 .املعاصرة و جمال العلوم التكنولوجية و الطبيعية 
هتميش شعبة العلوم اإلنسانية و اآلداب و رفع من قيمة العلوم الطبيعية و التكنولوجية و اليت تستند و تقوم يف األسا   *

 .جنبية و املصطلحات املفرنسة على اللغات األ
هتميش مادة الرتبية اإلسالمية و جعلها مادة غري أساسية وحذف شعبة العلوم اإلسالمية من البكالوريا و خاصة بعد  *

 .بدل النظام القدمي و حماولة إجناحه بكل الطرق مهما كانت  LMD إدخال نظام  
 .أصبحت تتشابه يف مضموهنا مع مادة الرتبية املدنية اإلسالمية و اليت تغيري حمتوى مادة الرتبية  *
 .االنتقا  من قيمة العلوم اإلنسانية و االجتماعية و خف  معدل القبول فيها عكس العلوم الطبيعية و التكنولوجية  *

را  و كل هذه املؤشرات هي وليدة الواقع اجملتمعي و مشتقة منه فهي واوحة للعيان  و جا ت من خالل عملية استق
 .الواقع الرتبوي اجلزائري 
و بالرغم من التعديالت االجيابية اليت أدخلت على ،وغريه هو استقرا  للواقع  علي ديدونةو بالتايل ما ذهب إليه 

و لقد اثبت هذا النظام املستورد فشله يف الواقع و عدم صالحيته  ،املنظومة التعليمية إال أهنا سلبيية يف معظم جوانبها 
 . لثورة العلمية و التكنولوجية و اإلعالمية و العوملة يبقى النظام التعليمي عاجز عن جمابتهاويف ظل ا
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  .عناصر العملية التربوية:  ثالثا 

لذا فإن العملية  ،املعلم املتعلم  ،املنهاج : اليت تعين ذلك الكل املتكامل من العناصر التالية "تتكون العملية الرتبوية و
الرتبوية تتوجه إىل شخصية الفرد بكاملها ومن مجيع النواحي بالعمل على  كينها من النمو بشكل متكامل مع حتقيق 

 ".احلاجات االجتماعية املختلفة 
 :التايلوهذه العناصر تتدرج حسب الرتتيب 

يشمل األجيال الناشئة باعتبار أن مثل هؤال  ويقصد به الفرد يف أي مرحلة عمرية و الذي " : (التلميذ)المتعلم  -4
يعترب أسا  وحمور ( التلميذ)األفراد حيضون بنصيب أوفر من اهتمام من قبل املؤسسات الرتبوية يف أي جمتمع فالفرد 

 ( . 8005المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية )"وسبيل و غاية العملية الرتبوية 
 :هتم املتعددة النفسية و االجتماعية و غريها و منها نذكر وهنا البد من مراعاة حتقيق حاجا

 .احلاجة إىل العطف واحملبة *
 .احلاجة إىل األمن و التحرر من اخلوف *
 .احلاجة إىل النجاح *
 .احلاجة إىل التقدير *
 (.  80 ص ،م 8008: محمد كريم و  خرون ) ."احلاجة إىل التوجيه واإلرشاد *

 .و اليت تأيت على رأسها احلاجة للتقدير    ماسلوا الذي ووعه و هي يشبه سلم احلاجات
فإن هذه احلاجات على قدر كبري من األمهية ملا هلا من اثر على شخصية املتعلم إن   يتم توفريها بالشكل الكايف مما 

 . يؤدي إىل حدوث خلل و اوطرابات قد تعيق املتعلم عن عملية التعلم 
  : المعلم -8

ـــــــــه  ـــــــــة وحتقيقهـــــــــا ألهـــــــــدافها مـــــــــن عـــــــــدمها   ســـــــــيتم التطـــــــــرق إلي ـــــــــة الرتبوي والـــــــــذي يعتـــــــــرب حمـــــــــور جنـــــــــاح أو فشـــــــــل العملي
ــــــــــب  ــــــــــد مــــــــــن ختصــــــــــيص لــــــــــه جان ــــــــــزة هامــــــــــة يف مووــــــــــوع البحــــــــــث وبالتــــــــــايل الب بالتفصــــــــــيل فيمــــــــــا بعــــــــــد باعتبــــــــــاره ركي

 . للدراسة احلالية النظري اجلانبخا  من 
  :الموقف التعليمي  -1 

 :الذي تتم بداخله التفاعالت املتضمنة يف العملية الرتبوية وأهم مكوناته ويقصد به الوسط 
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  : المنهاج - أ

بـــــــــــه اجلانـــــــــــب التطبيقـــــــــــي للفلســـــــــــفة الرتبويـــــــــــة الســـــــــــائدة يف جمتمـــــــــــع مـــــــــــا وأمـــــــــــا مـــــــــــن حيـــــــــــث حمتـــــــــــواه  فهـــــــــــو  ويقصـــــــــــد
ــــــــــه مبــــــــــا يشــــــــــبع  ــــــــــق أقصــــــــــى منــــــــــو ممكــــــــــن ل ــــــــــيت تســــــــــهم يف حتقي ــــــــــيت ميكــــــــــن تقــــــــــدميها للمــــــــــتعلم وال حمصــــــــــلة اخلــــــــــربات ال

 ". حاجاته وحتقيق أهداف اجملتمع 

فهــــــــو املنهــــــــاج الدراســــــــي والــــــــذي هــــــــو وثيقــــــــة   هــــــــذا مبفهومــــــــه الواســــــــع أمــــــــا إذا مــــــــا مت النظــــــــر إليــــــــه مبفهومــــــــه الضــــــــيق
 ". بيداغوجية تصدر عن وزارة الرتبية الوطنية لتحديد اإلطار اإلجباري لتعلم مادة دراسية ما 

ـــــــــــــــة  وهـــــــــــــــو  ثيـــــــــــــــل اخلـــــــــــــــربات واملعـــــــــــــــارف الـــــــــــــــيت  نحهـــــــــــــــا املدرســـــــــــــــة للتالميـــــــــــــــذ داخـــــــــــــــل حميطهـــــــــــــــا أو خارجـــــــــــــــه بغي
" ا وعقليــــــــــــا وجســــــــــــميا واجتماعيــــــــــــا ونفســــــــــــيا مســــــــــــاعدهتم علــــــــــــى منــــــــــــو شخصــــــــــــيتهم يف جوانبهــــــــــــا املتعــــــــــــددة روحيــــــــــــ

 .وقدرته على التفاعل مع بيئته بشقيها املادي والالمادي

 : الكتاب الدراسي - ب

ــــــــــــدكتور مرعــــــــــــي  نظــــــــــــام كلــــــــــــي يتنــــــــــــاول عنصــــــــــــر احملتــــــــــــوى يف املــــــــــــنهج و : " إن الكتــــــــــــاب الدراســــــــــــي كمــــــــــــا عرفــــــــــــه ال
يهـــــــــــــدف إىل مســـــــــــــاعدة  يشـــــــــــــتمل علـــــــــــــى عـــــــــــــدة عناصـــــــــــــر هـــــــــــــي األهـــــــــــــداف و احملتـــــــــــــوى و األنشـــــــــــــطة و التقـــــــــــــومي و

 " خطط هلا و ينتظر حتققهااملعلمني و املتعلمني يف صف ما ومادة ما على حتقيق األهداف امل
ــــــــــــة الــــــــــــتعلم و اســــــــــــتخدام املعلــــــــــــم يف  ــــــــــــق العملــــــــــــي للمــــــــــــنهج وخيصــــــــــــص الســــــــــــتخدام الطالــــــــــــب يف عملي فهــــــــــــو التطبي

 (. 144ص،م    8007: محسن علي عطية ") عملية التعليم 
ــــــــــــــة والســــــــــــــيما بالنســــــــــــــبة ملراحــــــــــــــل النمــــــــــــــو  فالكتــــــــــــــاب املدرســــــــــــــي إذن يعــــــــــــــد عــــــــــــــامال أساســــــــــــــيا يف العمليــــــــــــــة التعليمي

ــــــــــة أخــــــــــرى أحــــــــــد العوامــــــــــل األساســــــــــية املســــــــــاعدة علــــــــــى اكتســــــــــاب اخلــــــــــربات والتحصــــــــــيل  املبكــــــــــرة فهــــــــــو مــــــــــن ناحي
 ".وتوسيع املدارك 

ـــــــــأليف    ـــــــــة لت ـــــــــذلك وجـــــــــب ووـــــــــع أســـــــــس ثابت املدرســـــــــية مبـــــــــا يتماشـــــــــى مـــــــــع خصـــــــــائص كـــــــــل  وإعـــــــــداد الكتـــــــــبو ل
 .عليمية و خصائص املتعلم  وأهداف العملية الرتبوية بوجه عام  مرحلة ت
 : معينات التدريس -ج 

و املتمثلـــــــــــــة يف الوســـــــــــــائل التعليميـــــــــــــة و الـــــــــــــيت تعـــــــــــــد مـــــــــــــن أهـــــــــــــم مكونـــــــــــــات املوقـــــــــــــف التعليمـــــــــــــي والـــــــــــــيت تســـــــــــــهم  
بنصــــــــــيب وافـــــــــــر يف جناحـــــــــــه وحتقيــــــــــق أهـــــــــــداف العمليـــــــــــة التعليميــــــــــة وينبغـــــــــــي أن تتماشـــــــــــى هــــــــــذه الوســـــــــــائل واملرحلـــــــــــة 

ـــــــــــيت يســـــــــــتخدمها املعلـــــــــــم ا ـــــــــــة ال ـــــــــــة ومنـــــــــــو املتعلمـــــــــــني وأيضـــــــــــا تقـــــــــــف هـــــــــــذه الوســـــــــــائل علـــــــــــى الطريقـــــــــــة الرتبوي  -لعمري
ــــــــــــذ وباالســــــــــــتعانة  ــــــــــــدريس إليصــــــــــــال املعلومــــــــــــات إىل التالمي ــــــــــــيت يتبعهــــــــــــا املعلــــــــــــم يف الت ــــــــــــيت تعــــــــــــين هبــــــــــــا اخلطــــــــــــة ال وال

 ( .مذياع و غريها ،جمسمات هندسية  ،أشكال )بالوسائل التعليمية املختلفة 
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 : المجتمع - د

ـــــــــة التعليميـــــــــة فهـــــــــي ال تنشـــــــــئ يف فـــــــــراغ بـــــــــل وـــــــــمن حمـــــــــددات   ـــــــــتم بداخلـــــــــه العملي والـــــــــذي يعتـــــــــرب اإلطـــــــــار الـــــــــذي ت
ووــــــــــــوابط اجملتمــــــــــــع فهــــــــــــي تنشــــــــــــق أساســــــــــــا مــــــــــــن أهدافــــــــــــه وهــــــــــــو الــــــــــــذي حيــــــــــــدد بصــــــــــــورة كبــــــــــــرية األدوار املختلفــــــــــــة 

ـــــــــــدوره أيضـــــــــــا يقـــــــــــوم بتنف ،لألطـــــــــــراف املشـــــــــــرتكة فيهـــــــــــا ـــــــــــذها فاملدرســـــــــــة هـــــــــــي انعكـــــــــــا  اجملتمـــــــــــع وهـــــــــــو ب ـــــــــــة )ي العملي
 ( .الرتبوية

ومــــــــــن األســــــــــس الــــــــــيت حتكمهــــــــــا االرتبــــــــــاط العضــــــــــوي الوثيـــــــــــق بــــــــــني اجملتمــــــــــع والــــــــــنمط اإليــــــــــديولوجي الســــــــــائد فيـــــــــــه  
ــــــــــــــيت يســــــــــــــعى إىل حتقيقهــــــــــــــا ويضــــــــــــــم اجملتمــــــــــــــع فضــــــــــــــال عــــــــــــــن  ــــــــــــــة يف هــــــــــــــذا اجملتمــــــــــــــع واألهــــــــــــــداف ال وفلســــــــــــــفة الرتبي

ــــــــــة  ــــــــــيت تقــــــــــوم مبهمــــــــــة الرتبي ــــــــــة ال ــــــــــة أ،املؤسســــــــــات النظامي ــــــــــدور منهــــــــــا مؤسســــــــــات اجتماعي ــــــــــنفس ال : خــــــــــرى تقــــــــــوم ب
مجاعــــــــــــــات الرفــــــــــــــاق و غريهــــــــــــــا فالبــــــــــــــد مــــــــــــــن التعــــــــــــــاون بــــــــــــــني هـــــــــــــــذه  ،املســــــــــــــاجد ،وســــــــــــــائل اإلعــــــــــــــالم ،األســــــــــــــرة 

 ".املؤسسات كلها من أجل حتقيق جناح العملية التعليمية وأهدافها واجملتمع 

نتمــــــــي إليـــــــــه و وملــــــــا كــــــــان التعلــــــــيم ظــــــــاهرة اجتماعيــــــــة فــــــــال ميكــــــــن فهمــــــــه مبعــــــــزل عــــــــن اإلطــــــــار االجتمــــــــاعي الــــــــذي ي
ــــــــــه إذ ال ميكــــــــــن أن نتوقــــــــــع جناحــــــــــا ملــــــــــنهج  ــــــــــد أن يتأســــــــــس علــــــــــى فلســــــــــفة اجملتمــــــــــع و ثقافت مــــــــــن هــــــــــذا املنطلــــــــــق ال ب

ــــــــــــاة  ــــــــــــه الــــــــــــيت تشــــــــــــكل أســــــــــــلوبه اخلــــــــــــا  يف احلي ــــــــــــي )"ال يراعــــــــــــي فلســــــــــــفة اجملتمــــــــــــع و مقومــــــــــــات ثقافت محســــــــــــن عل
 (. 455ص ،م  8007: عطية 

ينتمـــــــــي بـــــــــه فهـــــــــو الوعـــــــــا  االجتمـــــــــاعي الـــــــــذي حيويـــــــــه فهـــــــــو فالنظــــــــام الرتبـــــــــوي ال ميكـــــــــن عزلـــــــــه عـــــــــن اجملتمـــــــــع الـــــــــذي 
 .ال ينشأ بدون إطار عام يؤطره 

ــــــــــة ال ميكــــــــــن أن تقــــــــــوم بــــــــــدون   ــــــــــة التعليمي ــــــــــه مــــــــــن هــــــــــذا العنصــــــــــر كنتيجــــــــــة هــــــــــو أن العملي ومــــــــــا ميكــــــــــن اخلــــــــــروج من
ـــــــــــــيت اختلـــــــــــــف البـــــــــــــاحثون يف تصـــــــــــــنيفها و هـــــــــــــي ثـــــــــــــالث عناصـــــــــــــر  عنصـــــــــــــر مـــــــــــــن العناصـــــــــــــر الســـــــــــــابقة الـــــــــــــذكر و ال

 :ي سبق ذكره و اليت يلخصها املخطط التايل حسب التصنيف الذ

 

 

 

 

 



سطيف       منطقةبدراسة ميدانية               صورة المعلم في المجتمع الجزائري                                                                           

                                                                                              

 

78 
 

 

 

 
 

 *خمطط يووح عناصر العملية التعليمية *                      
 

 

 

 

 

 

عناصر العملية 
 التعليمية

الموقف 
 التعليمي

 المجتمع

الوعا  الذي 
يتضمن العملية 
 التعليمية

معينات  
 التدريس

جتسدها 
الوسائل 
 التعليمية

الكتاب  
 المدرسي

التطبيق 
العملي 
 للمنج

 المنهاج

اجلانب * 
التطبيقي للفلسفة 

 الرتبوية

وثيقة بيداغوجية*  

لمعلما  

  وحمور 
 حمرك
العملية 
 التعليمية

 المتعلم

اسا  و 
غاية العملية 
 التعليمية



سطيف       منطقةبدراسة ميدانية               صورة المعلم في المجتمع الجزائري                                                                           

                                                                                              

 

79 
 

 :خالصة *
 

فلقد انتقل  ،فلقد شهد تطورات عديدة عامليا عرب مراحل تارخيية خمتلفة،يعد التعليم من أقدم املهن اليت عرفها اإلنسان  
لريتقي إىل مصاف املهن و يصبح مهنة رمسية هلا ،من حرفة بسيطة يف العصور القدمية إىل شبه مهنة يف العصور الوسطى 

و يف كل  ،التارخيية ر و الذي مر بالعديد من الفرتات و هذا ما عرفه النظام التعليمي يف اجلزائ ،قوانني و نظام حيكمها
و االيديلوجيا اليت ينتمي إليها فال بد أن التعليم ،سب السياسة اليت انتهجها كل حاكم مرحلة  يز لصائص معينة ح

كان التعليم حرا ليس لديه نظام حيدده أو سياسة ،يتأثر بالسياسة العامة للمجتمع ففي املرحلة اإلسالمية و العثمانية 
ذين يشرفون عليه و يتعلمون من تلقا  فاألفراد هم ال،تشرف عليه أو مؤسسات اجتماعية وإن كانت هناك مدار  

إال أهنا مهشته كما حدث يف ،فهو من صميم احلياة االجتماعية  و إن كانت الدولة تقدم له بع  املساعدات ،أنفسهم 
أما خالل الفرتة االستعمارية فقد ظل حتت السياسة االستعمارية حبيث وجد نوعني من التعليم ،العهد العثماين يف بدايته 

ليم العر  اإلسالمي و الذي يتم يف مدار  مجعية العلما  املسلمني  و التعليم الفرنسي و الذي يتم يف املدار  التع)
إىل غاية اليوم و اليت ،م  0962و تطور بعده بعد االستقالل حبيث مر بالعديد من اإلصالحات بدأ من ،( الفرنسية 

عليمي ال ينفصل عن األنظمة األخرى يف اجملتمع فله أبعاد فالنظام الت،أصابت يف جوانب و فشلت يف جوانب أخرى 
 .اجتماعية منها و أبعاد سياسية منها و أبعاد اقتصادية منها 

شبه  ،أنه روتيين : اليت يضفيها اجملتمع على هذه املهنة و منها  من الصفاتالتعليم يتصف بالعديد  افة إىل أنهذا باإلو
 .عائق أمامه و املشتغلني به و هذا الووع  ينطبق على معظم اجملتمعات العربية و اليت شكلت هزيل و غريها ،عسكري 

املتعلم و : و اليت  ثل العملية التعليمية و اليت منها ،كما أن النظام التعليمي ال يقوم بدون حمركات و عناصر جتسدها 
التدريس و املتمثلة يف الوسائل التعليمية و معينات ،الكتاب املدرسي ،املنهاج  : و الذي يضم كل من ،املوقف التعليمي 

و هو القائم ،و يعترب املعلم أحد العناصر املهمة و احملرك األساسي للعملية التعليمية ،اجملتمع الذي يؤطر النظام التعليمي 
بد أن على حتقق أهداف النظام التعليمي من عدمها فاملعلم هو مرلة للنظام التعليمي  حتكمه شروط و صفات اليت ال

و أيضا له أدوار موكلة إليه وهذه العناصر سيتم التطرق إليها بالتفصيل يف الفصل املوايل و ،تتوفر فيه للممارسة التعليم 
 .الذي مت ختصيصه ألهم عناصر العملية التعليمية و املعنون باملعلم يف عصر التحوالت االجتماعية 
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 : يناثالفصل ال مراجع * 
 . د   ،مصر  ،دار املعرفة اجلامعية  ،دط ،مهنة التعليم وادوار املعلم: فارو  البوهي و عنتر لطفي  -4

   . م 2116 ،اجلزائر  ،دار الغرب للنشر و التوزيع  ،وهران  ، 2ط ،الرتبية و التعليم يف اجلزائر : ثلجة بو غياث  -8

دار الغرب اإلسالمي للنشر و التوزيع   ، (0831 – 0311)0ج ،تاريخ اجلزائر الثقايف : أبو القاسم سعد اهلل  -1
 . د   ،تونس 

اجلزائر  ،منشورات دار نوريد ، 0ط ،املنظومة الرتبوية يف اجلزائر بني األصالة و االستئصال : علي ديدونة  -4
  .  م 2116-ه0127

ديوان املطبوعات اجلامعية   ،دط  ، 0962-0831أحباث و دراسات يف تاريخ اجلزائر املعاصرة : عمار هالل  -6
 . 002   ،م 0993 ،اجلزائر 

اجلزائر  ،طبع املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية  ،دط  ،التعليم يف اجلزائر قبل و بعد االستقالل : طاهر  رهوني  -5
 . م 0991،

الشركة الوطنية للنشر و  ، 2ط ،( سلسلة الدراسات الكربى)التعليم القومي و الشخصية اجلزائرية : تركي رابح  -5
 . م 0980 ،اجلزائر  ،التوزيع 

فيفري  01 ،السنة الثامنة ، 83العدد ،يف جملة اجليش  ،" نظرة على التعليم العر  يف عهد االحتالل" : تركي رابح  -2
 . 30-31  ،اجلزائر، 0390ذو احلجة -0970

  .د   ،اجلزائر ،الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية    ،دط ،الدليل يف التشريع املدرسي :دمرجي  -7

 ،اجلزائر  ،ديوان املطبوعات اجلامعية  ،دط  ،املصلح اجملدد اإلمام ابن باديس  :محمد الصالح الصديق  -40
 .م2119

  1ط (مقاالت تربوية اجتماعية اخالقية دينية سياسية ) 2من اجمللد  0ج ،كتاب أثار ابن باديس   :عمار الطالبي  -44
 .م 2111 ،تونس  ،دار الغرب اإلسالمي للنشر و التوزيع 

مجادى  ،السنة التاسعة   ،011العدد   ،يف جملة اجليش  ،" التعريب خطوات و عقبات " : عبد الر ا  قسوم  -48
  . اجلزائر،م 0972جويلية  -ه0392الثانية 
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شركة دار االمة للطباعة و الرتمجة و النشر و التوزيع   ، 2ط ،التعريب بني املبدأ و التطبيق  :نعمان  احمد بن -41
 .  م0998 ،اجلزائر 

شركة اجلمهورية احلديثة ،اإلسكندرية  ،دط  ،مهنة التعليم و ادوار العلم فيها  :محمد احمد كريم و  خرون  -44
   . م2112 ،مصر  ،للتحويل و الطباعة 

 . م2117 – 2116 ،تيارت  ، المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية -46

األردن    ،دار املناهج للنشر و التوزيع ،عمان  ،دط ،املناهج احلديثة و طرائق التدريس : محسن علي عطية  -45 
 .  م 2119 –ه  0131

القاهرة   ، 0ط ،( هل ميكن لتجليات الرتبية أن تقابل جتليات العوملة ؟)الرتبية و العوملة : مجدي عزيز إبراهيم  -45
 .م  2118 –ه 0129 ،مصر  ،عا  الكتب للنشر و التوزيع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 : الثالثالفصل 
 في عصر التحوالت االجتماعية المعلم

 تمهيد* 
 

 المعلم و مقومات شخصيته  :أوال 
 أخالق املعلم -1

 العالقة بني املعلم و املتعلم -2
 مقومات شخصية املعلم -3

 ادوار املعلم -4 
 (اإلعداد المهني )تكوين المعلم : ثانيا 

 مفهوم تكوين املعلم -1
 ة تارخيية عن تكوين املعلم يف اجلزائرحمل -2

 أمهية تكوين املعلم -3
 أهداف تكوين املعلم -4

 أبعاد تكوين املعلم -5
 االجتماعية للمعلم الجزائريالمكانة : ثالثا 

 ة تارخيية عن مكاةة املعلم يف اجلزائرحمل -1 
 العوامل املؤثرة يف مكاةة املعلم -2 

 المعلم في خطاب الحداثة و ما بعد الحداثة: رابعا 
 خالصة*

 

 

 

 

 

 



:قيال 

يمتلك المعلم أعظم مهنة إذ تتخرج " 
"على يديه جميع المهن األخرى 
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 :تمهيد * 
املعلم هو احملرك األساسي للعملية التعليمة، و هو الذي ينتج للمجتمع ما حيتاجه من طاقات بشرية و مهن متخصصة 

فال بد أن يشتمل على العديد  من الشروط و اخلصائص سوا  أتعلقت جبوانب ،ونظرا ملا للمعلم من أمهية و ورورة 
اليت ينتمي بشخصيته أو ببعده االجتماعي فهي متعددة اجلوانب ،وأيضا للمعلم وظائف و أدوار نسبتها له طبيعة املهنة 

لك عن طريق مؤسسات لتحقيقها ال بد أن يكون معد إعدادا جيد أي مكون يف عدة نواحي ،وذ و،و اجملتمع إليها 
فلماذا يف  تكوين املعلمني مث أن املعلم يتمتع مبكانة اجتماعية يف جمتمعه هذه املكانة تطورت عرب مراحل زمنية خمتلفة ،

 مرحلة  يزت لصائص و مرحلة أخرى  يزت لصائص أخرى ؟

ر التحوالت االجتماعية من تطور باإلوافة إىل أن املعلم جز  من اجملتمع الذي يعيش فيه فكيف يتصرف و هو يف عص
و اليت تضم مقومات التالية وسائل التكنولوجيا و اإلعالم ؟ كل هذا سيتم التعرف عليه من خالل العناصر التحليلية 

مفهومها ، أبعادها ، )و عملية تكوين املعلم من حيث ( شخصية املعلم من حيث أخالقه ، أدواره و مهامه و مساته 
تطورها ، العوامل املؤثرة فيها و املعلم يف خطاب احلداثة و ما بعد احلداثة  : و مكانة املعلم ( وغريها  أهدافها ، مراحلها

الراديكالية ، الوسطية ، النقدية و هذه العناصر سيتم عروها حسب : كيف ينظر إليه من خالل التوجهات نظرية ثالث 
 :املنهجية و الرتتيب التايل 
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 .مقومات شخصيتهالمعلم و  :أوال 
 : من خالل الفكر الرتبوي عند املسلمني  : أخال  المعلم في اإلسالم -4 

أن يكون من أهل "جمموعة من الصفات واألخالق اليت ينبغي أن تتوفر يف املعلم املسلم من بينها " ابن مجاعة "ووع 
الصالح والفقه واألمانة وقد اشتهر بالدين واخلري وهذه الصفات مستمدة أصوهلا من التاريخ اإلسالمي املبكر خاصة يف 

النيب صلى ا  عليه وسلم هو املعلم األول يف اإلسالم ومن مث كان عصر النبوة وعصور اخللفا  الراشدين، فقد كان 
للمعلم منزلة سامية مقدسة ، وعليه واجبات تال م مكانته وال ينتظر مكافأة مالية من أحد فكان ال يريد من مهنة 

 .( 81ص ،م  4724 ............:).إروا  ا  ونشر العلم إال التعليم 
على املعلم أن يكرم "ابن مجاعة "يف عنصر تطور مهنة التعليم يف العصر اإلسالمي ، ويرى وهذه النقطة أشري إليها 

تالميذه إذا جلسوا و يؤنسهم بسؤاله هلم عن أحواله وأحوال ما يتعلق هبم، وأن يعاملهم بطالقة الوجه وظهور البشر 
ومجع قلوهبم ومساعدهتم مبا تيسر عليه من وحسن العودة ، إعالم احملبة وإظهار الشفقة ، وأن يسعى يف مصاحل الطلبة 

سأل عنه وعن أحواله فإن   خيرب عنه بشي  أرسل إليه أو قصد احدهم ل عند قدرته على ذلك وإذا غاب جاه وما
 4724...........: ). منزله وهو أفضل، فإن كان مريضا عاده وإن كان يف غم خفف عليه وإن كان مسافر تفقد أهله

 .( 84ص ، 
تعامل مع سؤال أحد التالميذ حبيث رد  و كيفالرتبوي  هموقفيف أبو حامد الغزايل و هو  هذا ما فعله أحد الصاحلني و

عالقة و الكلمة سحر فل {...اعلم أيها الولد المحب العزيز أطال اهلل بقاءك بطاعته} :عليه برسالة يبدلها بقوله 
 . واملتعلم والدراسات النفسية الرتبوية أثبتت هذه احلقيقة فيما بعد يف  تني العالقة الرتبوية بني املعلم دور كبري

ومع ذلك فإن املفكرين الرتبويني املسلمني يؤكدون على جانب مهم وهو أن املعلم جيب أن ال يضحك مع الصبيان وال 
يف عبارة حمددة " وياملعزا"يباسطهم لئال يفضي ذلك إىل زوال حرمته ويقلل من هيبته ومكانته االجتماعية،كما قال 

ومن  ،{بأن يكون المعلم مع المتعلمين مهابا ال يكون عبوسا مغضبا وال منبسطا مترفقا بالصبيان }:ودقيقة 
 :اآلداب واألخالق أيضا اليت جيب للمعلم أن يلزم نفسه هبا 

إصالحك لولدي ليكن أول } :حديث عمرو بن عتيبة ملؤدب ابنه  كما جا  يفون قدوة طبية للمتعلمني  أن يك -
 .{إصالحك نفسك فإن عيونهم منعقدة بعينك فالحسن عندهم ما صنع  و القبيح عندهم ما ترك 

 .معاملة النا  مبكارم األخالق وتقوى ا   -
 .أن يصوت جملسه عن الغلط وال يسا  أدبه على غريه -
علموا وال تعنتوا فإن املعلم } :سلم   عليه وأن ال يشري على املتعلم ماال حيتمل فهمه أو سنه لقول رسول ا  صلى ا  -

 .{خري من املتعنت
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إن إرهاف احلد يف التعليم مضر باملتعلم } ":لقول ابن خلدون "ال يفرط يف الثنا  على تالميذه و ال يف العقاب،  -
ر و ويق عن النفس سطا به القه...ومن كان مرباه بالسعف والقهر من املتعلمني.....والشدة على املتعلمني مضر هبم 

يف انبساطها وذهب بنشاطها ودعاه إىل الكسل ومحل على الكذب و اخلبث وهو التظاهر بغري ما يف ومريه خوفا من 
انبساط األيدي بالقهر عليه وعلمه املكر واخلديعة لذلك وصارت له هذه عادة وخلقا فينبغي للمعلم يف متعلمه والوالد يف 

 .( 674 – 670ص   ،م8005 :ابن خلدون  ){التأديب  ولده أن ال يستبدا عليهما يف

جيب العدل } " :ابن سحنون"العدل بني التالميذ وأن ال ينشغل عن بعضهم ويهتم بأفراد حمددين حسب قول اإلمام  -
يف التعليم وال يفضل فيه بعضهم على بع  ولو تفاولوا يف اجلعل  إال أن يبني ذلك لوليه يف عقده ويكون تفضيله يف 

 .( 60 - 47ص م ،  4758:ابن سحنون ) { وقت غري وقت تعليمه للصبيان 

  هذه بعض األخال  واآلداب باختصار التي تنبغي أن تتوفر في شخصية كل معلم مسلم ولكن ما مدى تطابقها
 .يبقى أمرا نسبيا مع حال المعلمينو  واقع االجتماعي والتربوي اليوممع ال

فيها  أنسان ابن بيئته اليت نشأن اإل هوو اليت مفادها الدراسات السوسيولوجية   حقيقة مهمة  أثبتتها جيب إغفالوهنا ال 
البيئة االجتماعية والثقافية تلعب دورا مهما يف التأثري على شخصية الفرد من مجيع جوانبها ،ألن و هو يتطبع بطبائعها 

  .فلو نقارن البيئة االجتماعية والثقافية يف العهد اإلسالمي مع اليوم هناك فرق شاسع 
 و املتمثل اليت حتدد العالقة بني املعلم و املتعلم و اليت سيتم التطرق إليها يف العنصر املوايل و بالتايل أخالق املعلم هي

   :يف

     : عالقة المعلم بالمتعلم -8

تضمن أسئلة حول عمليات التعليم والتعلم والطريقة اليت حتدث هبا عملية ييف العالقة بني املعلم واملتعلم إن البحث }
التعليم وما تنتجه من تعلم وما يرتبط هبا من ممارسة السلطة واحلرية هذا إىل جانب فضائل املعلم واهلوية الثقافية للمتعلم 

 .( 482، ص  8004: فريري  باولو ){واالحرتام الذي جيب أن يعطى هلا 
 : العالقة بني املعلم واملتعلم اجلوانب التاليةوتشمل 

إن املمارسة التعليمية اليت ال تتضمن عالقة متسقة بني ما  ( :القول والتطبيق والممارسة التعليمية)فضائل المعلم  -أ 
ا تساوى سلوك يقوله املعلم وما يفعله  ثل نوعا من اخللل، فعالقة االحرتام للمتعلم للمعلم تبدأ من هذه النقطة ، فكلم

مثال لو أن املعلم ينادي بالقيم وحسن  ،صحيح املعلم وأفعاله مع أقواله كلما زاد احرتام وتقدير طالبه له والعكس 
اهتزاز ثقتهم به ، ومن مث ما يرتتب عليه ام طالبه فإن هذا سيخلق التناق  األخالق ويف الوقت نفسه يفعل ما يشينها أم

سلوكه  اقباملتعلم رأيا من معلمه فإنه سري  ويف هذه احلالة عندما يسمعاملعلم تصديق سيميل املتعلم بعد ذلك إىل عدم 
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صورة املعلم اليت يكوهنا عن نفسه واليت حياول أن يظهرها أمام  شوهوهذا كفيل بت يكشف ما بينهما من تناق  ،لالتايل 
 .( 487، ص  8004 :باولو فريري ) "طالبه 

وبالتايل جيب على املعلم يف عالقته بتالميذه أن حير  كل احلر  بني ما يقوله وما يفعله حىت ال تتحطم الرابطة بني 
و أي  دقيق املالحظة يهتم بالصغرية والكبرية يف كل ما حييط هبماملتعلم املعلم واملتعلم وهنا ال نغفل حقيقة مهمة وهو أن 

 . للق توتر يف عالقته مع التالميذ سو  تصرف من املعلم فان ذلك كفيل 

إن العالقة بني املعلم واملتعلم أيضا جيب أن تقوم على التزام املعلم املستمر بالعدل   :ممارسة السلطة و الحرية  -ب 
وأن ال يكون مستبد ومتسلط ألن ذلك خيلق نوعا من العدا  واحلقد يف نفسية ،واحلرية و مراعاة احلقوق الفردية لطالبه 

املتعلم اجتاه املعلم فتختل العالقة بينهما فيصبح املعلم الطرف األقوى املستبد بالطرف الضعيف املتعلم الذي سيحاول 
ف ورمبا هذا يعد أحد عوامل املتسببة وقد يلجأ إىل ترك الدراسة أو إعادة االعتبار لذاته عن طريق العن،البحث عن حريته 

يف العنف املدرسي والتسرب والدراسات السوسيولوجية الرتبوية والنفسية تثبت ذلك ، على املعلم أن يكون دميقراطيا 
حىت يكتشف الطريقة اليت دون خوف  مواقفهم عن  يعلنوا لرالهم ون يقولوا  بأن يرتك اجملال لطالبه بأومتفهم لطالبه 

 .( 410 ص ، 8004: باولو فريري ) {و ما الذي يريدونه بالذات هبا يفكرون 

عندما يصرح أحد تالميذه عن رأيه اجتاه معلومة معينة أو يقوم بتقييم  ةباإلهانةلكن أحد أخطا  املعلم هو إحساسه   
يرغب يف أن يشك أحد وهو إحسا  ناتج عن املغاالة يف تقييم الذات واالبتعاد عن التواوع كما لو أنه ال  شي  ما ،

 .ألنه يولد الكره و البغ  لدى املتعلم اجتاه املعلم  "باولو فريدي "حسب يف قدراته وهذا أكرب خطأ

اليت  املختلفة لنفسية يف عالج املواقفالطريقة تعد من أهم الطرق ا فعلى املعلم أن يكون دميقراطيا مع تالميذه ألن هذه
صحيح على املعلم أن يكون دميقراطيا لكن  الدميقراطية اليت ال تؤدي إىل فووىو لكن  ،حتدث داخل حجرة الدر  

يف  المعزاويحسب ما ذهب إليه له هم دون إظهار وعفه أو خوفه من تالميذه ألن هذا سينقلب إىل  رد وعدم احرتام
 .العنصر السابق 

 :أوضاع المتعلم  -ج

إدراك املعلم  ن أل،عالقة على املعلم  يف ريتأث هلالم فأوواع املتعلم علم باملتععالقة املتدعيم تعد ركيزة أساسية يف  
كما اليت هلا اثر على سلوك املتعلم و عملية التعلم لديه  يتعامل معهم يف ظل مراعاة هلذه األوواع بأوواع املتعلمني جيعله 

فإن عالقتنا مع املتعلمني تتطلب منا أن  رتمهم وأن نكون بالقدر نفسه مدركني ألحواهلم } :  باولو فريدي يقول 
الواقعية داخل جمتمعاهتم وللظروف واألحوال اليت  ثل إحدى املهمات اليت تفروها املمارسة التعليمية ودون هذا لن جند 

 .( 414، ص  8004: باولو فريري  ){ وكيف يعرفون وسوف ندرك بصعوبة كبرية ماذا  السبيل إىل تعرف طريقة تفكريهم
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وهذه اجلوانب السابقة الذكر يف عالقة املعلم باملتعلم أشار إليها الفكر الرتبوي عند املسلمني قبل أن تثبته الدراسات  
 .عنصر أخالق املعلم يف اإلسالم و اليت سبق اإلشارة إليها يف النفسية واالجتماعية والرتبوية الغربية 

 :و من خالل ما سبق ذكره يستنتج التايل  

أن العالقة بني املعلمني واملتعلمني معقدة وعلى قدر كبري من األمهية يف إجناح أو فشل العملية التعليمية ، ولن تكون  "
رفاته ملتعلم وبالتايل ينبغي على املعلم مراقبة تص املعلم و نيطرفكال الهذه العالقة ناجحة إال إذا كان التكامل من  

 .وممارساته دائما للتعديل منها وكذا املتعلم 

يتوقف تعاونية وهذا أو دميقراطية  أوتسلطية : إما أن تكون تتخذ عدة أشكال فالعالقة بني املعلم واملتعلم فإن ومن هنا  
 :من املعلمني  صنافأ على نوع املعلم فهناك من خالل ما استنتاجه ثالثة

 هو اآلمر والناهي واملطبق واملنفذ داخل القسم والتالميذ خاوعني لسلطته دون إشراكهم أو :  المعلم المتسلت
 .األخذ بآرائهم فيمثل دور القائد املتسلط وال يقبل النقاش وال إبدا  الرأي 

 مع توهو الذي يأخذ بعني االعتبار لرا  تالميذه وميوهلم و يشركهم يف تقدمي الدر  ويس:  المعلم الديمقراطي
يقود تالميذه داخل الصف مع احرتام حرياهتم وأفكارهم ولو كانت ,  ميثل دور القائد املوجه وفه قرتاحاهتمإىل ا
 .بسيطة 

   وهو الذي يرتك القيادة لتالميذه حبيث هم الذين حيددون ما يفعلونه وإعطا هم : (بيالمتس)المعلم المتفل
و عاطفي  وعيف الشخصية ،: ع من املعلمني غالبا ما يكون احلرية املفرطة يف التصرف داخل الصف وهذا النو 
 .يفتقد ملهارات السيطرة على األوواع غريها 

 :تناوهلا يف العنصر املوايل يتم هذه أهم أنواع املعلمني واليت ترتبط ارتباطا وثيقا باملقومات األساسية لشخصيتهم ، واليت س

   :المعلممقومات شخصية  -1

ل منها شخصية متزنة والرتبية جمموعة املقومات اليت إذا ما توفرت يف شخصية املعلم جتعووع علما  النفس 
 :يومتماسكةوه

 :ومنها نذكر : االتزان االنفعالي والصحة العقلية .أ

 . يتكيف مع املواقف املتغريةو  ليس لديه حساسية اجتاه النقد -
 .ليس لديه خجل زائد  -
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إن املر  القلق يعكس قلقه على تالميذه و "  :أحد التربويين  ولقعلى حد و يضبط نفسه معتدل أثنا  غضبه  -
يضعهم يف ووع مسبب للصدمة مهما كان عمر الولد و خاصة خالل املراهقة األوىل حيث كما قلنا أعاله يشكل 

 .( 41ص،م 4777: غاستون مياالريه )"اختالل توازن اهلرمونات أروا خصبة لذلك 

, يعد أحد املقومات األساسية ألنه موطن اهتمام وترصد الطلبة فيجب أن يكون مظهره الئق :المظهر الشخصي .ب
اختيار , يرتدي املناسب من الثياب الذي يدل على رباطة اجلأش و االتزان لديه ذوق يف اختيار املالبس ويهتم بالنظافة

 :الباحثنياأللوان املتوافقة كما يقول احد 

بذلك و قد جيعله  إليهمملالبسه يوحي  إمهالهيكون حسن الزي نظيفا منظما فاملعلم منوذج لتالميذه و  أنعلى املعلم "
 . ( 455ص ،م 8005: بشير محمد عربيات  )" مووع للسخرية و عدم االحرتام

و منها الدراسة اليت أجراها الدكتور ن اهلندام يعد عنصرا فعاال يف شخصية األفراد الدراسات النفسية أل و هذا ما أثبتته
و لها  إن المالبس تتكلم: " حبيث يقول "  هبذا ألقى ا  رسالة إىل العقل العر  املسلم  " يف كتابه  حسان حتحوت

 . (م  8040: محمد العوضي )" إشارات و إيحاءات 
 . حيمل العديد من الرموز ذات املعاين و الداللة  الثقافية و االجتماعية و هذا دليل على أن اللبا 

 من خالل  :والحيويةالصحة .ج
 .يقظ جسميا وعقليا  -
 . لديه طاقة حترك التالميذ وتشعرهم بقوته و كسوالمتحمس ومرح ونشيط وغري   -
إن شروط ممارسة الوظيفة التعليمية تفرتض حالة جسدية مروية و صحة صلبة و البد أن : " أحد الباحثني  قالكما  

  .(  44ص  ،م 4777:  همياال ريغاستون  )" يكون متوازن نفسيا و جسميا 
 من خالل  :التكيفقابلية  .د

 .يتحدى املواقف الصعبة   -
 .يتعاطف مع اآلخرين  -
 .جيدد وال يستجيب للروتني  -

  :الصوت والحديث .ه

 .جيذب االنتباه  -
 8007: محسن علي عطية ) سالمة اللغة ووووح الصوت من خالل  ينطق بطريقة صحيحةو  من السهل فهم حديثه -
 .( 157ص ،م 
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 حبيث يكون  :القيادة .و

 .و يكون قادرا على إقناع اآلخرواثق من نفسه  -

 .والتنفيذلديه القدرة على التخطيط والتنظيم  -

 خالل و ذلك من  :االجتماعية .ي

 .و تعاطفه معهم  رائهمآل مساعه باآلخرين واهتمامه  -

 .ارتباطات مع اآلخرين  عالقات ول إقامته -

يف سلوكه و أخالقه فهم فاملعلم يعد املثل األعلى لتالميذه " و هذا العنصر يعترب أهم املقومات :  األخال  الحسنة .ن
 :صفات التالية للجة ماسة غري مباشرة أكثر من تأثرهم بالوعظ و التلقني لذلك فهو حبا ةيتأثرون به كقدوة بطريق

فال يكون قاسيا ألنه سيبعد التالميذ عنه و ال يكون عطوفا لدرجة الضعف ، أن يكون عطوفا لينا مع تالميذه ° 
 .له  فيطمعهم فيه و يفقدهم احرتامهم

 .أن يتصف بالصرب و األناة و التحمل حىت يستطيع التعامل مع تالميذه و توجيههم بنجاح ° 
 .أن يكون خملصا يف عمله جادا فيه حمبا له ° 
 .أن يتحلى باحلزم و الكياسة فال يكون ويق اخللق قليل التصرف سريع الغضب ° 

 .حمتشما غري مستهرت و أن يكون حمرتما لدينه °        
 .(  455ص  ،م 8005: بشير محمد عربيات ) "أن يكون طبيعيا يف سلوكه مع تالميذه و زمالئه غري متكلف°        

، فقد يكون هلذه املقومات  هذه جمموعة من املقومات األساسية اليت تعترب جانب قوة لشخصية املعلم إن هي توفرت فيه
 :و اجملتمع و املتمثلة فيما يلي  هجمموعة من األدوار املتعددة اجتاه تالميذتأثري على أدواره سلبا أو إجيابا ، فللمعلم 

 :أدوار المعلم  -4  

هو جديد  هو تقليدي ومنها ما منها ما ترتبط به جمموعة من األدوار إن املعلم وحبكم ارتباطه مبهنة التعليم واجملتمع ككل 
 :يلي  والثقايف يف اجملتمعات ومن أهم هذه األدوار ماحسب التطور العلمي والتكنولوجي والتغري االجتماعي 

 :و املتمثل يف  :الدور التربوي - أ
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ما يزال يؤديه ويتم عن طريق نقل املعارف واخلربات اليت  هو الدور التقليدي للمعلم الذي كان و و: نقل المعرفة * 
ميتلكها إىل املتعلمني وبالرغم من أهنا ليست اهلدف الوحيد للعملية التعليمية إال أهنا من أحد األهداف اليت ال ميكن 

ربته واليت منها يستمد فإن املعرفة  ثل حمورا أساسيا من حماور اهتمام املعلم كيف ذلك ؟ ألهنا أسا  خ ،االستغنا  عنها 
كما أن الكثري من الدراسات تثبت أن املتعلمني يضعون معرفة املعلم ومعلوماته وقدرته على   ،مقومات أدواره األخرى 

 "تقدميها وعروها يف املقام األول عند تقديرهم جلوانب شخصيته

ظهر تفوقه و كنه منها بتعليمها وتدريسها وأن ي لذا جيب على املعلم أن يكون على دراية تامة باملواد الدراسية اليت يقوم"
 وتتوقف قيمة معرفة املعلم اليت يقوم بنقل بعضها إىل تالميذه على مدى صالحيتها وارتباطها مبواقف احلياة يف ه،لتالميذ

  ويصبح إطار اجتماعي معني ومبعىن لخر إن   تكن املعرفة مستمرة وميكن تطبيقها يف عا  الواقع فإن قيمتها تنخف
 (. 55ص  ،م 8008: لطفي   فارو  البوهي و عنتر )"تعليمه غري مقنع

ونشري إىل نقطة مهمة هنا أوال وهي أن نقل املعرفة ال نقصد به األسلوب التقليدي وهو التلقني الذي يعتمد على حشو 
 ومتطورة من هذه العملية هو تفعيلها مع املتعلمني باستخدام وسائل وأساليب  املقصودبل , لومات لكن دون تركيزاملع

يقدم ما يتوافق مع هذه  ووالفروق الفردية بينهم وحاجاهتم وقدراهتم  تالميذالمراحل منو  مع مراعاةأكثر فاعلية 
 .اخلصائص

 . من املعرفة وهلا أساليبها اخلاصةتتطلبه  كل مرحلة هلا مافلفالتلميذ يف االبتدائي ليس كالذي يف املتوسط والثانوي  
على املعلم أيضا أن يكون مواكب للتطور العلمي وملم مبا هو مستجد يف جمال العلوم والتكنولوجيا ال يكتفي بنقل  و

يف فإن ذلك كفيل للق امللل لدى تالميذه البد من كسر الروتني والتجديد املتواصل واملستمر  ،معلومات قدمية ومتداولة 
فلم يعد املعلم املصدر الوحيد للمعرفة كما  تمعاتاجملاصل اليوم يف عملية نقل املعرفة نظرا للتطور العلمي والتكنولوجي احل

وسائل  ،شبكة اإلنرتنت  ،يف القدمي بل أصبحت تنافسه يف هذا الدور وسائل التكنولوجيا املتطورة كأجهزة الكومبيوتر 
إن وسائل االتصال قد طغت على املدرسة ألهنا خلقت  : "اإلعالم وغريها حسب ما يؤكده احد الباحثني بقوله 

للتالميذ حميطا ال تنسجم أشكاله و حمتوياته يف اغلب األحيان مع تصورات املدرسة و حمتويات براجمها و من هنا البد 
 "  ارفـــــمن مع صالـالم و االتـــــه قنوات اإلعــمن التفتح على ما تقدم من وبط برامج عمل للوصول باملدرسة إىل املزيد

 .(446 ص ،م 4726: مصطفى المصمودي )  
هذا ما هو تفيد املتعلمني يف حياهتم و  و هنا يصبح دور املعلم يف نقل املعرفة و املعلومات بشكل متطور و متجدد حبيث

ال بد من أن غائب على دور املعلم يف الواقع االجتماعي نظرا للنظام الرتبوي الذي يهتم بالكم على حساب النوعية 
فمدارسنا يف احلقيقة " : مقولة أحد الباحثني  حسبحيث تغيري يف النظام التعليمي السائد حىت يواكب متطورات العصر 

علومات املعلبة و ذلك على الرغم مما تدعيه عادة هو أن هدفها هو جعل التالميذ ليست إال املصانع اليت تنتج فيها امل
 (. 61ص ،م 4727: ريك فروم أ )"البشري  على صلة بأرقى ما أجنزه العقل
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فاملنهاج املدرسي يقوم على حشو  اجلزائرية يف دول العا  الثالث و منها املدار  و هذا الووع ينطبق على املدار 
املعلومات و املعرفة املقدمة ال ترتبط بالواقع االجتماعي للتلميذ نظرا النفصال النظام التعليمي بثقافة اجملتمع و حاجات 

إن هناك اجتاها سياسيا و إيديولوجيا متزايدا إلبعاد املعلمني و  : " هنري جيروقول املعلم و املتعلم على حد قول 
الب و فصلهم عن خرباهتم الثقافية و جتارهبم اخلاصة لذلك ال يكون للمعلمني و ال للتالميذ أي دور يف صياغة الط

املنهج الدراسي بل ينحصر دورهم يف تنفيذ أو تلقي األهداف اليت ترمسها املنشورات الواردة إليهم من اخلربا  الذين ال 
   ( . 856ص ، 8005: سعيد إسماعيل عمرو ")ات الدراسة شيئا عن خصوصيات احلياة اليومية يف حجر  يعرفون
إن هذا اجلانب هو األسا  يف مهمة املعلم وتربية الشخصية تدخل يف اإلطار العام للرتبية  :المعلم كمربي للشخصية * 

واليت تعين املساعدة على النمو مبا يتضمنه ذلك من منو يف جوانب الشخصية وبنا ا على هذا الدور فاملعلم ال يهتم فقط 
ألكرب بنموهم الروحي والعاطفي واالجتماعي وذلك بالنمو الذهين أو العقلي لتالميذه بل جيب عليه أن يويل اهتمامه ا

عن طريق إكساهبم أمناطا من السلوك املالئم للحياة وطبيعتها وأن يأخذ يف احلسبان التفاوت يف القدرات وامليول بني 
إشباع حاجاهتم ومساعدهتم على  باإلوافة إىل,  تالميذه وخصائص كل منهم أي مراعاة الفروق الفردية للمتعلمني

تتضمن عملية الرتبية  كما ،وير قدراهتم واستعداداهتم جسمانيا وعقليا وروحيا واجتماعيا واكتساهبم الثقة بأنفسهم تط
نقل القيم االجتماعية املقبولة إليهم و كينهم من اكتساب مهارات  و غر  االجتاهات املالئمة وتنميتها لدى الصغار
 .( 24ص  ،8008: فارو  البوهي و عنتر لطفي ) "ماعية جتعلهم قادرين على التكيف مع التغريات االجت

فاملعلم هنا يقوم برتبية شخصية التالميذ بتزويدهم بامليكاليزمات اليت تساعدهم على تطوير شخصيتهم و منوها مما  
 .املراتب جيعلهم مؤهلني للتكيف و االندماج يف اجملتمع و حتقيق طموحهم دون عائق و االرتقا  بأنفسهم إىل أمسى 

احد  ولقيف اجملتمع حسب فنجاح املعلم يف هذا الدور أيضا مرتبط بالنظام الرتبوي و مدى استجابته للتغريات احلاصلة 
جناح الرتبية يقا  بسرعة استجابتها و جتاوهبا مع املتغريات االجتماعية و اإلشكالية هنا هو اإليقاع السريع  : " الباحثني

ص  ،م 4774: نبيل علي  )"  عمليات التجديد الرتبوي به ومات مقرنة باإليقاع البطي  الذي تتسمو املتسارع جملتمع املعل
152 ). 
فاملعلم الناجح هو الذي يبحث عن أنسب الطرق والوسائل لالرتقا  بشخصية تالميذه وكسر العوائق اليت تقف دون  

 . منه  رجوةيف جمتمعه وتأدية املهام املحىت يستطيع االندماج والتكيف و غريها امليول العدوانية  ،كاخلجل  ذلك
عه املختلفة على أمهية هذا ولقد أكدت جممل الدراسات يف علم االجتماع خاصة علم االجتماع الرتبية وعلم النفس وفرو 

و ذلك بأن ،قته بالتالميذ يف عال ومدى جناح املعلم يف قيامه هبذا الدور مرتبط بصفاته وخصائصه الشخصية و ، الدور
 يكون ذا عالقات إنسانية طيبة مع تالميذه وإطالعه على البحوث والدراسات يف جماالت علم النفس والعلوم االجتماعية

   . حىت يساعد املتعلمني على التحصيل الدراسي
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يعترب هدفا مرموقا يسعى املعلم ( مهاريا ،ووجدانيا  ،معرفيا)مستوى التحصيل اجليد يف اجملاالت الرتبوية املتنوعة  ألن 
الناجح ملتابعته وحتقيقه مستخدما كل األساليب التقنية والتكنولوجية التعليم يف مراقبة مستوى حتصيل التالميذ على مدار 

يفية معاجلة العام الدراسي وهذا يستلزم متابعة دائمة لنتائج طالبه وتوثيق درجاهتم وتقوميها ملعرفة مواطن القوة والضعف وك
 (  86ص : مرجع مجهول ) (التحصيل)هذا الضعف وحتسينه إىل األفضل وقد يستعني بالبحوث املتخصصة يف هذا الشأن 

 :و املتمثل يف  :الدور االجتماعي للمعلم/ ب 

 .وهناك مستويني أساسيني لدوره كقائد اجتماعي  :جتماعياكقائد -

يتعلق بالتالميذ بقيادهتم  و األهداف املنشودة للتعليم والسلوك باالستعانة بأهم الوسائل واألساليب  :المستوى األول 
 .اليت تساعده على ذلك 

 عن طريق اطالعهيف خدمته ومنوه وتطوره يف مجيع النواحي  ةسامهامليتضمن  و اجملتمعو الذي يتعلق ب :المستوى الثاني 
وغر  االجتاهات املالئمة فيهم وتوعيتهم ة أفراده يف حل مشكالته من خالل تنشئ املسامهة على شؤون جمتمعه وأحواله و

 .بأمور جمتمعهم 
كذلك جيب على املعلمني إبدا  أكرب قدر ممكن من احلما  واالهتمام باألمور العامة للمجتمع احمللي لكسب ثقة أفراد 

ة يؤدي إىل مزيد من التقدير لعمل املعلم ومهنته ومن ارتفاع اجملتمع وما من شك أن جناح املعلمني يف كسب تلك الثق
مكانته وقيمة مهنته بالتايل من ومن أدوار املعلم قيادة جمتمعه  و الرقي والتطور واالزدهار من خالل ما يقدمه على 

 .( 12ص ،  8008: محمد كريم و  خرون )" مستوى املهنة أو اجملتمع 

 : دوره اتجاه ثقافة المجتمع *

نقصد بثقافة اجملتمع أسلوب احلياة اليت يعيشها أفراد اجملتمع ويعترب هذا الدور من املهام األساسية للمعلم يف احلفاظ على 
من الثقافة إىل تالميذه من خالل طرق متطورة تتماشى مع العصر وهذا الدور  لصاحلثقافة اجملتمع بضمان نقل اجلز  ا
 :يتعدد من خالل االجتاهات التالية 

إن املعلم الذي يتخذ من هذا االجتاه أسلوبا له يف العمل فإنه يرى نفسه دائما   :المعلم باعتباره مطور ومبتكر للثقافة *
كمبتكر ومبدع وخالق من خالل رسم صورة مفصلة يف تفكريه ملا جيب أن تكون عليه ثقافة جمتمع متطور وحياول 

يم ومعايري ومعلومات ومبادهب ليكون جيال جديدا حامل لفلسفته توصيل هذه الصورة لتالميذه بكل ما حتويها من ق
 حيث أن املعلم يف اجتاهه هذا يفصل نفسه  اما عن أفكار و" بإعادة البنا  االجتماعي"ومبادئه وهذه العملية تسمى 

 : ي و عنتر لطفي فارو  البوه) "ثقافة اجملتمع الذي يعيش فيه وحياول تقدمي ثقافة جديدة وخمتلفة عن ثقافة اجملتمع 
 ( 24ص ،  8004
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  املعلم قد يستطيع تغيري بع  األفكار لكن أن تغيري ثقافة جمتمع كاملة فهنا قد ال يتمكن من ذلك وبالتايل
فهذا االجتاه مبالغ فيه فكيف يغري فردا واحد ثقافة جمتمع بأكمله والسيما أن هذا اجملتمع معقد ومتشابك فليس 

سيلقى االستهجان واملعاروة من قبل أفراده وخاصة إن تعلق األمر باجملتمعات  من السهولة فعل ذلك ألنه
 .العربية هذه رمبا تبقى مشاريع افرتاوية

فاملعلم الذي يعتنق هذا املبدأ يرى أن دوره كمدر  هو احلفاظ على الرتاث : المعلم باعتباره كحافظ للتراث الثقافي * 
فارو  ") م ومبادهب ويعمل جاهدا لنقلها إىل اجليل اجلديد الذي يقوم بتدريسهالثقايف اخلا  مبجتمعه من تقاليد وقي

 .( 74 -71ص ،نفس المرجع : البوهي و عنتر لطفي 

 وخمتلفة  متعددة اجلوانب مالحظتهمت  من خالل عرض مجلة األدوار اليت ينبغي على املعلم القيام هبا واليت كما
 :إن مدى جناح املعلم يف قيامه هبذه األدوار متوقعة على العناصر التالية  و بالتايلواألساليب  اخلصائص

 : م ـــــــــــــــمعلــال *  

مسات شخصيته وقدرته على التفاعل مع اجملتمع ومواكبة التطور يف مجيع اجملاالت العلمية املختلفة ونواحي احلياة وأيضا 
 .و غريه درجة تكوينه العلمي واملهين وتأهيله النفسي واالجتماعي 

 :المؤسسة التعليمية *  

دى امتالكها لوسائل متطورة وتوفريها للبيئة املناسبة باإلوافة إىل خصائص ومسات املؤسسة التعليمية اليت يعمل فيها وم
 .لعملية التعليم والتعلم  

 : النظام التعليمي السائد*  

و درجة توافقه و  اشيه مع املرحلة العمرية للمتعلم و ة يف جمال العلوم و التكنولوجيا و مدى مواكبته للتطورات احلاصل
 .رغباته و اهتماماته

 :المتعلمين *   

 .مكتسباهتم املعرفية ومدى استجابتهم لعملية التعليم والتعلم وخصائصهم وحاجاهتم وخلفياهتم االجتماعية والثقافية و

و هنا تدخل حتت هذا العنصر البيئة من جوانبها العديدة اجلانب الطبيعي و هنا يتمثل يف خصائص البيئة  :البيئة  * 
 .و غريها التلوث  ،الضووا   ،الطبيعية للمؤسسة التعليمية من حيث مدى مال متها من حيث اخلصائص كاهلدو 

  :عنصر املوايل يف الأكثر و الذي سيتم التفصيل فيه  :تكوين المعلم و تأهيله *   
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 : للمعلم( تكوين)يـــــــــــاد المهندـــــــــــــاإلع: ثانيا 

  :لمحة تاريخية عن تكوين المعلم في الجزائر  -4  

 : و هي كاأليتتطور التعليم مبراحل متعددة ارتبطت ب مر تكوين املعلم 

كان مينح تكوين املعلمني يف ثالث مؤسسات متخصصة وهي دار املعلمني ببوزريعة اليت  :في العهد االستعماري *
ودار املعلمني بوهران وقد كان التكوين حكرا على أنبا  احلالية  م4255أو دار املعلمني بقسنطينة  م4255تأسست سنة 

املعلمني اجلزائريني بدار املعلمني  ملا فتحت أقسام خاصة بتكوين م4221و  يسمح للجزائريني به إال سنة  األوربية
إنشا  دور ثالث خاصة بتكوين املعلمات بنفس املدن الثالث مت ببوزريعة وبقيت تعمل إىل حدود اخلمسينات مث بعدها 
 .( 141ص  ،4777: عبد الرحمان بن سالم )  "ومع ذلك بقيت حكرا على الفرنسيني وأبنا  اجلالية األوربية

وجدت اجلزائر نفسها يف أزمة نقص عدد املعلمني و املؤطرين اإلداريني نظرا لرحيل  :4720-4758في الفترة مابين *
م فأنشأت اجلزائر مؤسستني اهنإىل بلد -يف عنصر تطور التعليم يف اجلزائرحسب ما مت أغلبية املعلمني الفرنسيني 

مما أدى إىل  مدة التكوين سنتني احلراش و و يف كل من العاصمةاألخرى املؤسسات من تكوينيتني كتكملة ملا سبق ذكره 
ويف املرحلة ،4756معلم ومعلمة سنة  10558إىل  4758 سنة  47702من يف هذه الفرتة ع عدد املعلمني ا ارتف

  .، املعلمون  املدربون،  املساعدون ،املمرنون  : بنيما االبتدائية تتعدد أصنافهم 

إنشا  املعاهد التكنولوجية  متالرباعيني املذكورين سابقا  نإطار املخططايف م  0979 -0971ت سبعينابداية ال عم و
 .املعلمني  -3.  املدرسني-2. معلمني مساعدين -0: لتكوين املعلمني واليت تقوم بتكوين إطارات التالية 

 :وتنقسم مراحل التكوين يف هذه املعاهد إىل  

 .سنوات للمعلمني يف املرحلة املتوسطة  3 ،مدته للمعلمني يف املرحلة االبتدائية  :تكوين أولى *

حبيث تغطي كل حياهتم املهنية عن طريق  ،تبدأ من بداية ترسيم املعلمني إىل يوم تقاعدهم :مرحلة تكوين المستمر *
بدأ و من هنا عام يتكونون يف اجلامعات أما أساتذة التعليم الثانوي ال( و غريها امللتقيات وحلقات البحث  ،الندوات )

 .( 467-462ص   ،م 4770:تركي رابح ) "إىل اليوم  م 0981سنة من  نييرتفع عدد املعاهد ومراكز تكوين املعلم

 : أهداف تكوين المعلم-8

 :هتدف عملية تكوين املعلم إىل أهداف عامة وتتفرع منها أهداف عامة وتتفرع منها أهداف إجرائية وهي 
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    التحكم يف املواد التعليمية  -أ  
 التحكم يف املواد والبيداغوجية املتعلقة هبا  -ب

 التحكم يف اللغة ووسائل التعليم املستعملة  -ج     

 التحكم يف أساليب التقومي  -د      

 التحكم يف اآلداب املهنية واالجتماعية  -ه      

 :بع  منها وتتفرع منها مجلة األهداف اإلجرائية نذكر 

التحكم اجليد يف اللغة العربية وتطويعها والقدرة على التحليل والرتكيب والتحكم يف املعارف املهنية وإعطا   -  0
 .أمهية للثقافة العامة

اكتساب القدرات واملهارات الكافية لتسيري القسم وتلبية ميول الطالب حسب حاجاهتم واستعداداهتم  - 2
 ورغباهتم وتنمية قدراهتم 

التحكم يف طرق تدريس املواد واألنشطة وأساليب توصيل املعلومات إىل الطالب مع تدعيم نشاطات  - 3
 .املطالعة والبحث واملالحظة والتجريب

 .التشبع بقيم اجملتمع واحرتام النصو  األساسية للبالد والتزود بالتشريعات  - 1
 التحكم تقنيات التقومي الرتبوي وفق الطرق احلديثة - 3
 (التطبيقي)حتقيق التكامل واالنسجام بني التكوين النظري وامليداين   - 6
 .( 820 -854ص ،م8004 :بلقاسم بلقيدوم ) ."التحكم يف تقنيات التكوين الذايت وإعداد البحوث امليدانية - 7

نظرا الن هذه الربامج ال تؤخذ بعني االعتبار احتياجات ولكن تبقى جمرد أهداف نظرية مقارنة مبدى حتققها يف الواقع 
 . املعلمني و اقرتاحاهتم 

 :أبعاد تكوين المعلم  -1

       ختتلف أبعاد التكوين حسب نوعيته ودرجته وهناك نوعني مت ذكرهم يف عنصر حملة عن تكوين املعلمني يف   
 .اجلزائر

 :إن برامج هذا النوع من التكوين ذات ثالثة أبعاد :التكوين األولي *
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هو تزويد املعلم مبختلف املعلومات واملعارف واحلقائق اليت هلا عالقة وطيدة مبادة  :األكاديمي  –البعد المعرفي  -أ
وهنا قد تسلب  ،التخصص اليت سيقوم بتدريسها ويف مثل هذه الربامج ال يقوم املعلم املرتبص باختيارها فهو ينفذ فقط 

 .منه املبادرة يف تقدمي البدائل أو النقد 
إن حتكم و  ،إيصاهلا جملموعة املتعلمني  كيفيةرفة البد أيضا من التحكم يف  باإلوافة إىل امتالك املع :البعد المهني  -ب

 :ويتم من خالل املعلم يف مثل هذا النوع من التكوين يعترب أمرا وروريا قبل مباشرة مهنة التعليم بصفة رمسية 
 "املطبق يف املدار  التطبيقية"حصص مشاهدة تشمل درو  منوذجية يقدمها *
  .حبضور مطلق وأستاذ مؤطر أحيانا" التدريس"تقدمي درو  عملية ميار  فيها املتدربون*
 . احلضور إىل حصص مناقشة قد جتري يف هناية احلصة مث يأيت بعدها التقومي* 
 ."احملاكاة"أو " املشاهدة"كوين تسمى بوإن هذه الطريقة من الت 

وهذا البعد يتعلق جبانب االنضباط داخل املعهد املرتبص مطالب بأن يكون على  :التنشيت  –البعد المسلكي  -ج
 :منط معني من السرية اليت تفروها التعليمات وهو يتمحور حول 

 .املستقبلية وتطوير شخصيته تزويد املعلم املرتبص بثقافة عامة تؤهله ملواجهة مهمته * 
 .تزويد املعلم مبعارف عملية لتوسيع األفق العلمي ومواكبته للتطورات احلاصلة* 
  .هتذيب املعلم أخالقيا وجعله متكيفا مع معايري اجملتمع وأمناطه الثقافية* 
  .االعتنا  باجلانب اجلمايل* 

وهو الذي يتلقاه املعلمون من  أثناء الخدمة -لتكوين المستمراــــــــأما فيما خيص النوع الثاين من التكوين واملسمى ب
 . تاريخ ترمسهم إىل التقاعد وذلك من أجل التحسني واإلتقان ومن أهم أسالبيه الندوة الرتبوية 

واجملتمعي كمواكبة التطورات احلاصلة يف امليدان التكويين ،جتديد املعارف والتقنيات وإطالع املعلم عليها  :وأهم أبعاده
: السعيد بن عيسى )"  حىت يكتسب املعلم قدرة على التكيف مع املستجدات هبدف دجمه يف الوسط االجتماعي واملهين

  .( 484، ص  8004
 : أهمية تكوين المعلم -4

يف العملية التعليمية إذ قيمة التعليم من قيمة املعلم و يستحيل أن ينجح أي مشروع  العنصر املهممن املعلوم أن املعلم هو 
إصالحي أو جتديدي يف ميدان الرتبية مهما كانت الوسائل و املناهج إذا كان املعلم غري متمكن من املادة العلمية و غري 

التعلم و يبىن على أساسها أسلوب التعامل مع عملية التعليم و قوم عليها تلحقائق النفسية و الرتبوية اليت مستوعب ل
غري منجذب ملهنته و غري مقتنع جبدوى عمله و ليس لديه تطلع إىل  ة و مع األطفال و املراهقني واملناهج التعليمي

من  ، لذلك يعد تكوين املعلم وإعداده على قدر كبري( 477 ، 472ص   ،م  8007: عبد القادر فضيل  )."االستزادة من اخلربة 
األمهية و يعد أحد مقومات شخصيته باإلوافة إىل أنه أحد احملددات األساسية ملكانته االجتماعية يف اجملتمع حسب ما يووحه العنصر 

     :املوايل 
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  المكانة االجتماعية للمعلم :ثالثا  
 يزت لصائص معينة نتيجة للعديد مرت مكانة املعلم االجتماعية يف اجملتمع اجلزائري بالعديد من املراحل و يف كل مرة 

 :اآلتية  ةمن العوامل حسب ما تووحه العناصر التحليلي

 . قديما و حديثافي المجتمع الجزائري مكانة المعلم  - 4 

لقد كان للمعلم مكانة اجتماعية عظيمة يف اجملتمع اجلزائري و هذه املكانة اختلفت يف اخلصائص و املميزات حسب 
  :اجملتمع ففيية اليت مر هبا املرحلة التارخي

املعلمني بووع اجتماعي متميز و مكانة اجتماعية سامية نتيجة للدور الكبري الذي كان  بفئة يزت  :العهد اإلسالمي 
فكان يعترب من قبل أفراد اجملتمع املصلح الرتبوي و االجتماعي  ،يؤديه سوا  من الناحية الرتبوية أو االجتماعية أو الدينية 

النظرة السائدة اجتاه املعلم هي االحرتام و التقدير و خاصة إذا   لذلك كانتمشكالهتم احلياتية  حللإليه  ونيلجأي الذ
فاخللفية االجتماعية و الثقافية للفرد تلعب دورا كبريا يف , بأخالقه و مسعة عائلته الطيبة  كان شائع الصيت و معروفا

الدليل على علو مكانة املعلم  يف هذه الفرتة األلقاب اليت كانت تطلق عليه "حتديد مكانته يف اجملتمع الذي ينتمي إليه و
 :ما يلي اهليبة و الرفعة و من أمهها تدل  علىو اليت 

 .ا أخرى كان يطلق على العلما  الفقها  يطاق على العلما  هلم و أحيان :الشيخ 

من ألقاب كبار العلما  و هو الشهري بالعلم و التعليم حىت إن الطلبة ترحل إليه من كل ناحية لألخذ عنه  :الرحلة 
 .املعارف و العلم

العلم هو املرجع  و كان هذا اللقب أعلى الدرجات يعطى فقط ملن اشتهر بنبوغ ال مرا  فيه فاإلمام يف: اإلمام أو الفقيه 
 .و الثقة يف موووعه

تعددت ألقاب املعلمني حسب درجات تعمقهم يف العلم فنجد إن درجة معلمو الكتاتيب مثال كانوا اقل مكانة من 
 (: ......كريم لطفي و  خرون ) "معلمو املساجد و املدار  نظرا ألهنم على قدر كبري من العلم و الثقافة 

أصبح الكل يقبل على مهنة التعليم و نستدل يف هذا الصدد بقول اليت كان يتمتع هبا يف هذه الفرتة ونظرا ملكانة املعلم 
يلعبون دورا هاما يف احلياة االجتماعية و السياسية و صار  -و منهم املعلمني-و أصبح املثقفون ) :الدكتور رابح تركي 

االجتماعية عند احلكام و يف اجملتمع و طموحاهتم إىل تقلد املناصب النا  يقبلون على العلم و التعليم طلبا للمكانة 
يا بين تعلموا العلم فان  : ))اإلدارية العليا يف الدولة اإلسالمية و يتضح ذلك من وصية عبد املالك من مروان لبنيه قال 

 ( 84ص ،م4770:تركي رابح   )(("كنتم سادة فقتم و إن كنتم وسطا سدمت و إن كنتم سوقة عشتم 
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 :ن مكانة املعلم سامهت يف علوها العوامل التالية أومما سبق ذكره نستنتج 

 .تقديس اإلسالم للعلم و العلما  من خالل احلث على طلب العلم فجعل املعلم مبثابة الرسول املبلغ للرسالة -0

 .مكانة مهنة التعليم اليت كانت من اشرف املهن يف ذلك العهد-2

 .كه احلسن و مسعته الطيبة و خلفيته االجتماعية و الثقافية أخالق املعلم و سلو -3

 .ادوار املعلم اليت كان يقوم هبا باعتباره كقدوة حسنة للمتعلمني و اجملتمع ككل -1

 .اهتمام احلكام و األمرا  بشرحية العلما  و منهم املعلمني و تنافسهم يف ذلك -3

دورهم البارز : لية و هي امن أهم العوامل اليت جعلت مكانة املعلم ع"  :أكده احد الباحثني واملؤرخني بقوله و هذا ما 
 بعضهمعالقة املعلمني  وعالقتهم الطيبة بعامة النا  حبيث كانت هلم شعبية واسعة زادت من علو مقامهم ,يف اجملتمع 

املشجع هلم و أحواهلم املالية  كامبالدولة و موقف احل تهمعالقو البع  اليت كانت يف الغالب مزيج من املودة و التعاون 
                           . ( 442ص -401ص ،م 4724: الخطيب البغدادي ) "احلسنة و غريها 

املعلم مكانة بالرغم من عدم اهتمام العثمانيني بالتعليم و ال تشجيع العلم و املعلمني إال أن  : ما في العهد العثمانيأ
حبيث  ( املؤدب)لكن تغريت نظرة األفراد للمعلم  و خصوصا معلم األوالد  "بقيت كما كانت من قبل و  ةاالجتماعي

نه كان يعيش عيشة الكفاف يف ألمنها نظرة التبجيل و االحرتام ، ذلك أكثر كانوا ينظرون إليه نظرة شفقة و عطف 
أغلب األحيان كان مورده غري قار و ال لمن فكان يعتمد على ما يدفعه له أبا  التالميذ من أجر و هدايا يف خمتلف 

 .( 184ص  دس ، :أبو القاسم سعد اهلل ) " املناسبات وكان معظمهم من أهل الصالح و الدروشة 

يل كانوا باملعلمني يف التعليم الثانوي و العا غريهم إذا ما قورنأجرا من  قلأ وامن حيث اجلانب املادي  أيضا كان و 
 .نظرا الرتباطهم باحلكومة  ماديأحسن مكانة وووع 

 .معظمهم ختلى عن مهنة التعليم ليمتهن غريها ألهنا ال تسد حاجاهتم ( املادية)و نظرا هلذه الووعية 

 ": حسب الصنف الذي ينتمي إليه حبيث كان هناك صنفان من املعلمني  ختتلفيف هذه الفرتة مكانة املعلم  و بالتايل
و يف كال احلالتني هناك درجتان للمعلم فهو مؤدب للصبيان إذا كان يباشر التعليم ،معلمو املدن و معلمو األرياف 

فوق ذلك من األعمار و االبتدائي للفتيان من تلك السن إىل العشرين و  وها ، مث هو أستاذ أو شيخ إذا كان يدر  ملا 
 .حافظا للقرلن الكرمي و معروف بأخالقه  احلسن و أن يكون قط فيهم الصالح ، اخللرت املستويات و كان يش
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( املدينة  –مؤدب الريف ) و كانوا حيتلون مكانة اجتماعية عالية يف السلم اجتماعي من قبل األهايل حبيث  كان املعلم 
ماعية و حمل تقديرهم و ثقتهم فكانوا يلجؤون إليه عند الفنت و املشاكل االجت -بالرغم من نظرة الشفقة إليهم  -

  "يف الصلوات  مامهمإاالقتصادية و كان أحيان 

أما لصو  األجر ألهايل هم الذين  صالحه،و هذه املكانة استمدها من سلوكه املتزن املعروف للجميع و أخالقه و  
 ".م األجر كما ذكرنا ذلك سالفا يعطوهن

أما املعلمون و املدرسون فهم على ووع أفضل من سابقهم من حيث األجر و الووع املادي ألنه كان من احلكومة عن 
 .( 188ص ، دس: القاسم سعد اهلل  أبو ) "طريق األوقاف 

  في أن واحد و إمام فالمعلم لم يكن يمارس التعليم فقت بل هو معلم و قائد اجتماعي و مصلح تربوي. 

معسكر إبراهيم امللياين  يمع هناية احلكم العثماين هناك من البايات من أعاد االعتبار للمعلم و العلما  و منهم  البا" و 
علم و أهله وكان من شدة حمبته للعلما  يشرتي أنه كان حمبا لل) الذي قيل عنه  م 0736- 0730 –ه  0071- 0063

  (كثر من جلوسهم و مذاكرة معهم هلم اجلواري احلسان و جعلهم طبقات حسب تفاوهتم يف العلم و كان ي

 :مد  يف قصيدته وقد و صف أحد الشعرا  أمحد  بن السيد  حممد بن عالل القرومي علو مكانة املعلم يف عهد الباي حم

 يلقي على العلماء حب الجوهر       وترى المعلم قد عال كرسي
 ( 468 ص ،م 8006: ار قي شويتام ) "  تحييه بالعلم الشريف الشاعري       تحويه مدرسة غدت أثارها

تدهورت  مكانة املعلم من قبل السلطات الفرنسية  اليت حاربت  املعلم و كل من حيمل : مار الفرنسي دخالل االست أما
فرنسا دمرت املساجد و هدمت الزوايا و استولت على األوقاف حاربت : " لوا  العلم و كما ورد عن علي ديدونة 

املتاعب و إعال  مكانة املعلمني  املدر  و أهل العلم و طردهتم من املدار  مما أدى إىل هجرهتم و منهم من بقي ليالقي
  ........(:علي ديدونة  )"  نييروبو األو  الفرنسيني

اجلزائري  بقي حمل احرتامهم و تقديريهم  و خري مثاال على ذلك املعلم عبد  أفراد اجملتمعمكانة املعلم من قبل  غري أن
احلميد ابن باديس و غريه من املعلمني الذين كانوا ذو مكانة عظيمة يف نفو  الطلبة و األهايل نظرا للدور اإلصالحي و 

م طيوع ومرب قدير فقد كان كان معل: " حد الباحثني  أ حسب قول ي كان يقوم به أو خلصائص شخصيتهالذ بويالرت 
  يكن : يشرف بنفسه على تالمذته إشرافا دقيقا على طلبته و يعاملهم بلطف و بشاشة  فكما وصفه احد تالمذته 

يعطف على تالمذته  –فلقد كان طيب ا  ثراه  –معلما فحسب كما هو الشأن يف بع  املعلمني بل كان أيضا  مربيا 
الصغار و يعاملهم معاملة كلها مساحة و دماثة ويعىن بتوجيههم التوجيه الصاحل إىل حد  عطف األم الر وم على أبنائها

 (844م، ص  8004:تركي رابح )"بعيد بتفقيههم وهي عناية جديرة بالتقدير و اإلعجاب 
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ن و أيضا مو هذا منوذج يثبت لنا املكانة العالية للمعلم بصفة عامة و اليت استمدها يف الغالب من الدور الذي يقوم 
 .الشيخ  ،الطالب : ومن أهم األلقاب اليت كانت تطلق على املعلم يف هذه الفرتة مسات شخصيته و 

 الذي كان يقوم بتحفيظ القران : الطالب 

 والذي أطلق على املعلم ابن باديس : الشيخ 

حتسنت أوواع املعلم عما كانت عليه يف االستعمار مع علو مكانته فكانت رفيعة وووعهم املادي  :االستقاللوبعد 
 .الطالب و غريها  ،الشيخ  ،سيدي : حسن و ما يدل على ذلك األلقاب اليت كانت تطلق عليه منها 

تدهورت مكانة  إىل اليوم  فمنذ  بداية التسعينات  هذا فيما خيص فرتة الستينات إىل الثمانينات غري أن الووع تغري
  يعد  كانت عليه سابقا حىت األلقاب أصبحت هزلية ال تعكس االحرتام و التقدير نظرا ألنه  ااملعلم و تغريت عم

 .املصدر الوحيد للمعرفة فأصبحت تنافسه وسائل التكنولوجيا املتطورة  

افقده مكانته حبيث   يعد يشرف بنفسه  هتسييس وعامل أساسي أال وهو تدخل الدولة يف شؤون التعليم باإلوافة إىل  
منع الضرب الذي اجنر عنه عدم : على إعداد احملتوى الذي يدرسه باإلوافة إىل القوانني اليت قيدت املعلم و منها مثال 

نته إن فقدان املعلم ملكانته املهنية و استقالليته و مكا" :حد الباحثني أقول حسب ما  امهاخلوف من املعلم واحرت 
االجتماعية جا  نتيجة فقدان املعلم سيطرته على احملتوى الذي يقوم بتدريسه و اخذ يتحول تدرجييا عن الرسالة الرتبوية 
إىل جمال إدارة العملية التعليمية و بالتايل فقد حريته و قدرته على رلية العا  من حوله و النظر فيما يقوم به من أعمال و 

سامي محمد ) "ببساطة من يقوم بذلك بدال منه يف إطار اهليكل التنظيمي للمؤسسة الرتبوية  يف تدبر نتائجها الن هناك
 ( 844ص  ،م 8006: نصار 

باإلوافة إىل التغري االجتماعي و الثقايف والعديد من العوامل اليت هلا أثرا كبري على مكانة املعلم و اليت سيتطرق هلا 
 : العنصر املوايل و املتمثل يف 
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    :العوامل المؤثرة في مكانة المعلم  -8  

 ،اجتماعية  ،الرتبوية )إن مكانة املعلم تساهم يف رفعها أو تراجعها العديد من العوامل ختتلف وتتعدد حسب طبيعتها 
  .(علمية  ،نفسية 

 :ويندرج حتتها  :العوامل التربوية   -أ 

يتقن العملية التعليمية من خالل ما يزوده لطلبته من خربات متعددة ونقصد به قدرة املعلم على أن ": التأهيل التربوي *
وما ميارسه من مهمات يف أوجه متعددة من النشاط الرتبوي والتعليمي وال ميكن القول على معلم مؤهل تربويا إال إذا 

 :توفرت فيه السمات التالية 

هتم وأفكارهم ولماهلم ولالمهم رف على ميوهلم واجتاهامعرفة املعلم لصائص طلبته يف املراحل املختلفة من خالل التع*
تنظيم اخلربات لذا من الضروري عند حتديد أو اختيار  ،يدرك املعلم الكف  أن الرتبية يف أفضل معانيها هي عملية إعارة 

عاداهتم البد من  ،مهاراهتم ،اجتاهاهتم ،العقلية  ،أية فعالية جديدة أن تأخذ بعني االعتبار خصائص التالميذ اجلسمية 
 .الصحة النفسية  ،النمو االجتماعي  ن (الرتبوي)ذلك لتكوين املعلم يف علم النفس 

إن هذا العنصر له  –ذكرنا سابقا  –( غري متسلط معهم)البد أن تكون إجيابية التفاهم املتبادل : عالقته مع الطلبة *
 .والتقدير والعكس أمهية كبرية يف رفع مكانة املعلم وتكسبه االحرتام 

 :و جا  فيها  .االجتماعية العوامل  -ب 

ونقصد به  تع املعلم بعالقات اجتماعية مع األطراف املعينة داخل املدرسة وخارجها هناك  :التأهيل االجتماعي *
 : تميز بـي مستويني أساسيني لدور أهم كقائد اجتماعي بالنسبة للتالميذ واجملتمع واملعلم املؤهل اجتماعي

 متفهما للشؤون االجتماعية من حيث أنه يعرف اجملتمع ويتحسس أخباره وحيل مشاكله  -

 .يتعامل مع أفراد اجملتمع بعالقات إجيابية يسودها الود والتقدير أما املعلم الذي عالقته متوترة يفقد مكانته االجتماعية  -

فة دوافع السلوك والكشف عن األمراض االجتماعية يتميز بشكل واوح من اتصاله الوثيق بعلم النفس من خالل معر  -
 .ليجعل مصلحا اجتماعي ألهم شرحية يف اجملتمع ،وكيفية عالجها داخل الفصل 

ونقصد به أن يكون املعلم واثقا من دينه قادرا على االستفادة من وجوده يف املدرسة لتقريب :   التأهيل الديني -ج 
 :لوك الطالب وغر  القيم عندهم جيب أن يكون النا  إىل دينهم فهو وروري لتهذيب س
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لقد  :"كقوله تعاىل  قدوة صاحلة وحسنة لطالبه يف كافة اجملاالت وخري قدوة هو املعلم األول حممد صلى ا  عليه وسلم*
وأن يكون قدوة يف حسن املظهر " كان لكم يف رسول ا  أسوة حسنة ملن كان يرجو ا  واليوم اآلخر وذكر ا  كثريا

 .(8006: سليمان حسين و  خرون )" واهلندام فإن ذلك يكسبه مهابة واحرتام وتقديرا من طالبه واجملتمع 

علم مادته العلمية ملما بالعلوم األخرى وقادرا على تعليمها يف الظروف املناخية وهو أن يتفق امل:  التأهيل العلمي -د 
 :وأن يكون 

 .(الثقة بالنفس)تقان للمادة العلمية إ*

 ...من خالل أحباثه : مؤهالته العلمية *

 :التأهيل النفسي  -ه 

به من مشاكل يف جمتمع وأسرة وما يعانيه  يقصد هبا أن يتمتع بتوازن نفسي يؤهله من القيام بواجبه فإن املعلم وما حييط
من طالبه قد يفقده جز ا من توازنه إن   يتمتع بالتأهيل النفسي باإلوافة إىل الظروف أو البيئات اليت يعمل هبا 

 .املعلمون فكثريا ما تعاين من ازدحام الفصول وسو  األماكن وقلة اإلمكانيات 
 :بــــــأهيل النفسي يقا  والت

 تع املعلم بسمات شخصية معتدلة وأن يكون متزن يف معاملته لطلبته وال يستشار ألتفه األسباب وأن يؤخذ املشاكل  -
 .وما ألكثر ما يفقد املعلم مكانته عند الطالب هو عدم االتزان النفسي للمعلم .اليت حتدث يف صفه بعقله ال بعاطفته

 :مظهر المعلم  * 

املظهر وارتدا  األلبسة الرخيصة كل ذلك إمهال  اسه أنيق ونظيف ومتناسق ألنأن يكون لب)حسن املظهر واهلندام   -
 (يهدر من كرامته وجيعله مووع النقد والسخرية 

 . ها سلوك املعلم خارج املدرسة وداخل -
  .ما هو سي  و االبتعاد عن كل  جيب أن يتمتع بسمعة طيبة حسنة من قبل احمليط الذي يعيش به -

 : مركز المعلم وعائلته وسمعته * 
إن املعلم ال يستطيع أن ينفصل من السمعة اليت تلصق به وبعائلته ولاصة األقربني و نقلها إىل األجيال القادمة وتأثري 

 :ذلك يكون يف 
 .مسعة عائلة املعلم قد توصف بع  العائالت بالشر أو باخلري  - 

 .ارتباط املعلم بالتنظيمات هلا تأثري على الساحة االجتماعية  -
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سليمان حسين و )   " امتالك العائلة عقارات وثرا  مادي بشكل مميز وكل هذه العوامل تأثر يف مكانة وصورة املعلم -
  ...(، 8006:  خرون 

االجتماعية حمددات من خالهلا يتحدد التوزيع اهلرمي لكل فرد يف السلم  أن للمكانةو ما يستنتج مما سبق ذكره * 
 :التايلاليت يبينها املخطط  االجتماعي و

 

 
 

 مخطت توضيحي لمحددات المكانة االجتماعية للفرد داخل مجتمعه*

 
هذه أهم حمددات املكانة و اليت هي يف نفس الوقت عوامل تؤثر فيها ، باإلوافة إىل أن مكانة املعلم قد تتأثر بعامل 
مهم جدا و هو التغري الذي يطرأ على اجملتمع و ثقافته عرب مراحل زمنية خمتلفة من حيث اخلصائص حىت أن أدواره 

، فأصبح احلاسوب و  اإلعالمو املذهل يف وسائل التكنولوجيا و نظرا للتطور السريع  –حسب ما سبق ذكره  –تغريت 
الشبكة العنكبوتية و الفضائيات تشاركه عدة أدوار ، وهذا ما طرح جدال بني عدة اجتاهات اليت تطرقت إىل قضية 

ه ؟ و أساسية و هي املعلم يف ظل التحوالت االجتماعية و هل ميكن التخلي عن دور املعلم و االستغنا  عن خدمات
 : اختلفت من حيث وجهة النظر حسب ما يووحه العنصر املوايل

محددات المكانة 
 االجتماعية

تتحدد مكانة الفرد من خالل  
 العناصر التالية 

األسرة 
وميراثها 

 المادي

االنتماء 
 المهني 

  طبيعة
عالقته 

  باألخرين 

صول  األأ
االجتماعية 
و الثقافية 

 للفرد

الدور الذي 
يؤديه داخل 

 المجتمع 
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 المعلم  في خطاب الحداثة و ما بعد الحداثة:  رابعا 

 :في خطاب الحداثة  -4

 :هيقبل احلديث عن املعلم يف خطاب احلداثة ال بد من اإلشارة أوال إىل معىن مفهوم احلداثة و اليت 
يشري إىل تلك املرحلة التارخيية اليت دخلها العا  أثنا  عصر التنوير و هو العصر    modernity مصطلح الحداثة" 

الذي شهد تكون الدول احلديثة يف أوروبا و الصراعات املذهبية و الدينية  كما شهد بزوغ الرأمسالية و صيغ من خالله 
لعقل و تفتح على الطبيعة وتعترب احلرية الفردية املشروع الثقايف األورو  وهو الذي يعرب عن رلية جديدة للعا  تقوم على ا

 .( 405ص،م 8006: سامي محمد نصار )" و العلمانية مها الطريق  و احلداثة 
أيضا تتضمن عوامل القطيعة و التحول و التغري داخل اجملتمع فهي منوذج فكري تأسس و ترعرع يف الغرب ثة احلداو 

م العقل النظم لكل نشاطات اإلنسان داخل اجملتمع سوا  تعلق األمر بالعلم مباشرة بعد عصر النهضة و ارتكز على مفهو 
الزمها ظهور االكتشافات العلمية و  أو بالتقنية أو بالتنظيمات االجتماعية و السياسية و االقتصادية و اإلدارية و 

 .( 65ص ،م  8007 : عز الدين الخطابي) ." التكنولوجية
ويف إطار احلداثة  وما تضمنته من نظريات سلوكية و جتريبية  مت تأسيس الرتبية انطالقا من املقوالت الفلسفية الكربى 

 .والعقالنية الفنية مها االجتاهان اللذان سيطر على الرتبية منذ عصر احلداثة حىت اآلن  ،الووعية : للحداثة يف مقدمتها 
وحىت يتسق التعليم مع العقالنية الفنية و النظام البريوقراطي للحداثة كان هناك سعي حثيث من قبل الرتبويني  و 
احلصول على اعرتاف من اجملتمع و السلطة بان املهنة اليت ميارسوهنا مهنة ختصصية مثلها مثل باقي املهن يف اجملتمع  

حتتاج إىل اإلعداد التخصصي يف جمال معريف معني من خالل نظام التدريب  فالتعليم مهنة،احملاسبة  ،احملاماة  ،كالطب 
و املعلمون يشكلون فيما بينهم كيانا له قدر من االستقاللية يقومون يف إطاره بتنظيم أمورهم وووع املعايري اخلاصة 

 (.405ص، 8006: سامي محمد نصار)  "مبمارسة مهنتهم ألهنم ملتزمون أمام اجملتمع 
بد من اإلعداد اجليد ملمارسة هذه املهنة و هذا يستلزم دور لتدريب املعلمني و نتيجة لذلك   قامت كان ال و كذلك  

والتدريب امليداين ,لتكوين الثقايف و االجتماعي ا واإلعداد التخصصي  اد املعلمني من ثالث جوانببرامج نظام اإلعد
 .ومن أهم األسس اليت تقوم عليها برامج إعداد املعلم املهنية و العلمية  ،واليت ما تزال إىل اليوم يف معظم دول العا  

ووجدوا أن "  التي تواجه اإلنسان البحث عن حلول لمشكالت "و القضية الكربى اليت شغلت الفكر احلداثي هي "
هو من أهم احللول و اجملاالت اليت يستطيع الوصول من خالهلا حللول فعالة ومن هنا أصبح النظر إىل املعلم  العلم

الذي حتدد فعاليته مبستوى أدائه يف  إطار احلداثة هو املعلم  الفعالباعتباره خبري ومن هذا املنطلق فاملعلم الناجح  يف 
ادرا على فرز البدائل و اختيار منها ما جيعل تدريسه ناجحا و استبعاد ما خمتلف املواقف اليت يتطلبها عمله و أن يكون ق

  .( 407ص، 8006 : سامي محمد نصار ) "يؤدي إىل عكس ذلك 
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يات و املهارات العملية اواملعلم أيضا باعتباره كناقل حملتوى التعليم و مركز التوصيل واالتصال حيتاج إىل جمموعة من الكف
حىت يستطيع القيام بدوره كمسري أو منظم  ،( مهارة  االتصال وغريها  ) اليت حتقق أفضل النتائج ومن بني هذه املهارات 

   .يستفيد من تكنولوجيا التعليم بالتكوين اجليد لينقل ذلك إىل التالميذ  أنللعملية التعليمية و على املعلم 

ب احلداثة هو ذلك الشخص املعد إعداد جيدا وان يتصف بالفاعلية و مواكبة التطورات احلديثة يف فاملعلم إذن يف خطا
جمال العلوم و التكنولوجيا ومتمكن من املهارات املختلفة حىت يكون  نقطة قوة لطالبه و جملتمعه و لتحقيق ذلك البد 

 .من إعداده يف مراكز إلعداد املعلمني 

 post modernity : بعد الحداثةالمعلم في خطاب ما  -8 

ما بعد احلداثة مثلها مثل احلداثة ليست مذهبا فكريا أو اجتاها فلسفيا وإمنا هي حالة أو مرحلة دخلت إليها البشرية يف 
ويقصد  به ذلك العا  اليت   -سعيها لتأسيس عا  جديد ذي شروط معرفية جديدة ختتلف عما كان سائدا من قبل  

قواعد العقالنية الفنية اليت بسطت نفوذها على شىت مناحي احلياة و من بينها الرتبية و التعليم فكرا و  كانت تسيطر عليه
 .فليس هناك مفهوم حمدد ملا بعد احلداثة   -تطبيقا 

إن عصر ما بعد احلداثة هو عصر املعرفة فمن ميلك املعرفة حيكم العا  و هو عصر يتميز بالتعقيد التكنولوجي و سرعة 
االتصال مما أدى إىل اختزال الزمان و املكان كما ميتاز بالعوملة أو الكوكبة على املستويات االقتصادية و الثقافية و 

تقدات و القيم وغلبة الشك على اليقني وإزالة التعارض بني اإلنسان و العا  السياسية و عصر التعددية يف انساق املع
 .( 441، ص 8006: سامي محمد نصار) "الواقعي املوجود خارجه و احمليط به 

عا  من صنعنا و ليس من عا  ما بعد احلداثة هو :" بقوله ولقد قدم احد الباحثني وصف لعصر ما بعد احلداثة 
" و أيضا "يس فيه حقيقة سوى ما نصنعها  ن و ليس فيها من منطق إال تلك القواعد اليت نعيش عليها اكتشافنا عا  ل

إن ثقافة عصر ما بعد احلداثة أهنا ترف  يقينيات الرتاث القدمية و التقاليد والنزعة التعميمية املطلقة باعتبارها عقالنية 
تصبح عملية العقالنية نفسها مبثابة اليقني اجلديد من خالل الشك هنا ...للممارسة لتضع حملها عملية حبثية دينامكية 

 .( 52ص  ،م8002:حامد عمار )....."يف احلقائق املستقرة 

  وبالتايل عصر ما بعد حسب األوصاف اليت قدمها الباحثني له بأنه عصر الثورة ود كل ما هو تقليدي الذي
يف التفكري فهو عصر التحرر و النقد  و من أهم مظاهر يتميز بالثبات و غلبة اليقني و سيادة الشك كمنهج 

 .هذا العصر التعقيد التكنولوجي و اختزال العا  يف قرية صغرية عن طريق العوملة هذه أهم املظاهر

وما مييز عصر ما بعد ظهور املواقف و اآلرا  اليت هتتم بدراسة ما ترتب عن هذا العصر و خاصة يف جمال الرتبية و التعليم 
 فكيف قدم عصر ما بعد احلداثة املعلم ؟ باخلصو  املعلم و
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 :بالنسبة إىل املعلم و هي  اجتاهاتلقد ظهرت ثالث 

 .و اليت ينفي فيها دور املعلم حبيث يرى أن شرط ما بعد احلداثة يعين موت املعلم  ليوتار و اليت ميثلها: الراديكالية *

 .الذي يرى أن شرط ما بعد احلداثة يضفي أمهية خاصة على دور املعلم  رورتياليت ميثلها  :الوسطية *

 (.480ص : سامي محمد نصار) ."يعلي من أمهية املعلم و غريه و الذي  )*(هابرماسالذي ميثله  : الموقف النقدي*

 :و السؤال الذي يطرح هنا 

 فكيف ينظر كل واحد من هذه املواقف للمعلم وما هي مربرات كل موقف ؟

موت " صاحب مقولة   -و اليت تعين التغيري أي شي  حيل مكان شي  لخر  -الذي ميثل الراديكالية : ليوتار * 
 :و اجلواب هو  ذه املقولة ؟هب ل البع  يف ما الذي يعنيه ليوتارقد يتسا " المعلم 

يعين تراجع سلطته  -* روالند بارتلصاحبها  "موت المؤلف "و اليت استعارها من مقولة  –أن موت املعلم  ليوتاريرى 
معربا عن رأيه مفسرا  ليوتاراملعرفية و خاصة بعد أن فقدت النظريات الكربى يف الرتبية مشروعيتها فكيف ذلك ؟ يقول 

 :ملوقفه 

ن تها  عصر املعلم فلم يعد مطلوب مإن نزع  املشروعية و سيادة معيار األدا  كان مبثابة الناقو  الذي يعلن عن ان"  
ن مهمة التعليم تصبح تدريب الطالب على إصارت خمزنة يف بنوك املعلومات ف املعلم نقل العلم و املعرفة طاملا أن املعرفة

،  8006: سامي نصار ")اسرتجاعها بأنفسهم و هذا يعين موت املعلم أو انتها  سلطته املعرفية على عقول الطالب 
488). 

يف استعمال وسائل التكنولوجيا الواسع نتشار االيعتقد أن بالتطور التكنولوجي و  ليوتارمن خالل هذا الطرح يبدو أن * 
مثال شبكة االنرتنت أصبحت املعرفة متاحة للجميع و بكل أشكاهلا و أنواعها و من هنا   يعد املعلم احملور الرئيسي يف 

و بالتايل  –يث   يكن هناك بديل عن املعلم كما كان سائدا قدميا حب  -عملية نقل املعرفة و   يعد املصدر الوحيد هلا 
فاملعلم   يعد حيتكر املعرفة و هذا ما يؤدي إىل  ،انتهى دور املعلم طاملا أن هناك من يشاركه يف هذا الدور بل حل حمله 

 .أو انتها  سلطته املعرفية  ليوتارموت املعلم على حد تعبري 

و يقصد هبا إن التوسع يف استخدام : "  يف قولهقولة موت املعلم ملشرح  يف تقدميا ما  يذهب إليه أحد الباحثني وهذ
تكنولوجيا التعليم من برامج تعليمية و نظم للية لتأليف املناهج و تقييم أدا  الطلبة و انتشار مواقع التعلم الذايت عرب 

 ( 44ص ،م 8004: نبيل علي ) " إىل االستغنا  عن املعلم أو هناية املعلم  -يف هناية األمر -االنرتنت سيؤديان 
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حىت أهنا ظهرت كتب تعليمية تنتمي إىل التعليم الذايت خاصة يف اللغات األجنبية حبيث حتمل عنوان له داللة و هو 
كتب اللغات اليت تعرض يف معارض الكتب منها كتاب تعلم االجنليزية بدون معلم و هكذا : االستغنا  عن املعلم مثال 

 .هذا املوقف و هذا مؤشر على 

ومن ناحية  ،يف تركيزه على دور املعلم الذي حصره يف نقل املعرفة أمهل األدوار األخرى له هذا من ناحية  ليوتارغري أن *
أخرى فان مقولة موت املعلم مبالغ فيها فكيف ميكن أن يقوم التعليم بال معلمني أو ملاذا إذن توجد املدار  و يتم بنا ها 

 ن هناك مدار  بال مدرسني ؟   ؟ فهل ميكن أن تكو 

الفكرة برتكيزه على دور املعلم يف نقل املعرفة و مبا أن هناك من يقوم هبذا الدور   يعد له هلذه  ليوتار طرح إنكذلك 
كان ليوتار أمهية و لكن املعلم كما مت التطرق إليه سابقا يف عنصر ادوار املعلم ال ينحصر فقط يف هذا  الدور وبالتايل 

 :ه  ناقص و متناق  مع نفسه  يف الوقت نفسه كيف ذلك؟هذا ما أثبتته العديد من  االنتقادات  املوجهة له ومنها طرح

و هو صاحب نظرية و احد رواد الفكر ما بعد  (أي معلم مبعىن من معانيها ) نفسه هو أستاذ جامعي  ليوتارإن * "  
املعرفية و كيف يتحدث عن اهنيار النظريات الكربى و هو يقوم احلداثة فكيف يتحدث عن موت املعلم وانتها  سلطته 

  .هبذه األدوار مجيعها 

يدعونا إىل شن احلر  على التفكري الشمويل أي على النظريات الكربى فان هذه احلرب ال ميكن شنها  ليوتارإن * 
 . فكرين يقودوهناوأهنا حرب فكرية يف حاجة إىل معلمني و أساتذة و م ،باستخدام الكمبيوتر وحده 

يرتتب على هذه النقطة السابقة فان حاجتنا إىل املعلم سوف تتزايد من اجل تعليم الطالب كيف يفكرون و ينتقدون * 
  ( 487، ص  8006: سامي نصار ")و يتدبرون وأيضا من اجل تعليمهم كيف يستخدمون الكمبيوتر 

الطرح جند  منها دي بأمهية املعلم وورورته وو اليت تنا وتارليومن هنا ظهرت العديد من اآلرا  اليت تذهب عكس طرح 
 :و الذي يقدم أفكاره بالشكل التايل رورتي الذي ذهب إليه 

يبين موقفه اجتاه املعلم انطالقا من نظرته للمعرفة حبيث انه ال يرف  فقط فكرة احلقيقة املطلقة و  : rorty أما رورتي* 
ذلك  –حسب ما يذهب إليه أنصار الواقعية  -احلقيقة مرتبطة بالعا  الواقعي املوووعي لكنه يرف  الفكرة القائلة بان 

 .أن الصدق الواقعي صدق زائف يقوم على تكوين مفاهيم مزعومة و هو يرف  هذه األفكار

ريي من اجل واالنشغال ببنا  حوار تفس( االبستمولوجيا)إىل التخلي عن نظرية املعرفة  رورتيوبنا ا على ما تقدم يدعو 
 .االتفاق على األمور املتعلقة بتقدم البشرية 
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كيف   رورتيظر ـــو هنا يكتسب املعلم أمهية خاصة يف ن،الل ما تقدم يصبح نقد املعرفة املهمة األوىل للرتبية  ــو من خ
  .ذلك ؟
عليه أن يوصل لألطفال ما يعتقد انه فاملعلم يف مراحل التعليم العام و االبتدائية و الثانوية مثال جيب : " رورتي يقول 

صحيح من وجهة نظر اجملتمع الذي ينتمون إليه حبيث يستطيعون أن يكونوا مواطنني يف هذا اجملتمع أما يف التعليم العايل 
 ا ــــــــــفان دور التعليم ليس نقل احلقيقة للطالب بل بنا ها و ذلك عن طريق فتح اجملال أمام الطالب للتأمل و إثارهتم فكري

و تشجيعهم على احلوار ليس فقط مع بعضهم البع  و إمنا أيضا مع تراثهم الثقايف و هنا فإننا لن نكون حباجة إىل 
أساتذة ال ينقلون احلقيقة كما  ،جمموعة من أجهزة الكمبيوتر و إمنا إىل جمموعة من األساتذة من تيارات فكرية خمتلفة 

   ( 410، ص 8006: محمد نصار  سامي) " هي بل يثريون خيال الطالب 

  من خالل طرحه يقدم نقدا لنظرية املعرفة و يربط هذا النقد بتأكيده على دور الرتبية  وأمهية املعلم يف  رورتيإن
نقد املعرفة اليت تصبح جز ا من دوره و جيب أن يدرب الطالب على هذا من جهة و من جهة أخرى يوجه نقدا 

بقوله لن نكون حباجة إىل أجهزة الكمبيوتر بل إىل معلمني الذين يتمثل دورهم يف إثارة خيال  ليوتارإىل  
 . الطالب للتفكري و  كينهم من لغة النقد الذي يصبح كمنهج يف احلياة 

 : وهناك أيضا من يذهب يف إعال  أمهية املعلم و هو املوقف النقدي حسب ما يلي  

و الذي يعين عنده حماولة إلنشا  العلم "  الحداثة"صاحب مشروع  هابرماسو منهم يعتقد أنصاره :  الموقف النقدي
ه     و من هذا املنطلق يطمح مشروع"  املوووعي و البىن األخالقية العامة و الفن املستقبل كل وفق منطقه الداخلي اخلا  

املعلمني يف حاجة إىل أن يعتربوا أنفسهم رموزا فكرية ال رموز ف لذلكهذه اجملاالت كل من ليف حترير الطاقة املعرفية 
يشكلون طائفة ( املعلمون)و التفكري و املمارسة وهم  يةعليهم ربط بني املفاهيم النظرية و التطبيقو بالتايل لسلطة معرفية 

 :هلا أدوارها اهلامة يف اجملتمع ألسباب ثالث 

لتعليم اليت تتعامل مع املعرفة ككيان ثابت و تنكر على الطالب حقهم يف التسالل ألهنا  ثل رمزا مرجعيا لنقد أمناط ا -0
.أو إبدا  لرا هم   

.ألهنا توفر األسا  النظري و السياسي للمعلمني كي خيوووا غمار حوار نقدي بينهم و بني الطالب  -2  

  الربامج اليت  كنهم وطالهبم من استخدام وألهنا تشري إىل حاجة املعلمني إلعادة تعريف دورهم كقادة تربويني وبنا -3
 .  لغة النقد االجتماعي وتطبيقها كما تربط بينهم و بني مشكالت عصرهم
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أيضا بني السلطة و املعرفة و بالتايل يصبح على املعلمني أن ميكنوا طالهبم من فهم الكيفية اليت تتجسد فيها العالقة بني 
ن يكونوا معلمني فاعلني يف عاملهم باستخدام لغة النقد و هنا يظهر املعلم كمتدبر له أو املعرفة و تدريبهم ب السلطة

 ( 412، ص  8006: سامي محمد نصار ) " مشروعه الفلسفي و موقفه النقدي 

ضا يف مهنته  وأي امما سبق عروه جند أن املوقف النقدي ينظر إىل املعلم باعتباره ناقدا و فعال يف جمتمعه و قائد تربوي*
منوذج لطالبه و هو الذي يستخدم لغة احلوار مع طالبه  و يعلمهم يف الوقت نفسه لغة النقد البنا  حىت يكونوا على 

 .يف جمتمعاهتم درجة كبرية من الوعي بأنفسهم و مبجتمعاهتم و أيضا يعدهم ليكونوا معلمني ناجحني 

يف كل شي  و هذا هو الدور األساسي  "كمنهج للحياة النقد  " على فكرة أساسية و هي موقفهيبين  إذن فهذا االجتاه
 .احلداثةاملتعلم و اجملتمع و على هذا يصبح املعلم كمتدبر يف خطاب ما بعد  للمعلم اجتاه
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 :خالصة *
له من مهام و أدوار متعددة اجتاه املتعلمني و اجملتمع و ثقافته كنقل  االعناصر يف العملية التعليمية ملإن املعلم يعد من أهم 

و للقيام  بذلك جيب أن تتوفر فيه العديد  ،املعرفة للمتعلمني و قيادة اجملتمع و احلفاظ على معا  الرتاث الثقايف و غريه
االجتماعي و التمتع بصحة جيدة  من اخلصائص و الشروط اليت تؤهله ملمارسة التعليم  كالتوازن العقلي و النفسي و

و اليت هتدف ين املعلمني و ؤسسات تكمبرف باإلوافة إىل التكوين العلمي و املعريف و اإلعداد اجليد لذلك ظهرت ما يع
، ألن تكوين املعلم يؤثر على مكانته االجتماعية يف إىل إعداد معلمني قادرين على ممارسة التعليم من مجيع النواحي 

اجتماعية حبيث كان حيتل مكانة  ،خالل ما يثبته التطور التارخيي ملكانة املعلم عرب التاريخ يف اجملتمع اجلزائريجمتمعه فمن 
غري أهنا تغريت منذ التسعينات إىل اليوم ،و استمرت كذلك إىل ما بعد االستقالل ،و اإلسالمي عالية يف العهد العثماين 

 التحوالت االجتماعية اليت يعرفها اجملتمع يف مستويات متعددة متعددة منها التغري نتيجة لعوامل بع  طرا عليها فلقد 
العديد من  ظهرت ري على مكانة املعلم ومن هنا كل هذا كان له تأث،و غريها  ةثقافي ة، سياسي ة،اجتماعي ة،اقتصادي

 . هة نظره اخلاصةو لكل منها وج االجتاهات اليت هتتم بدراسة املعلم يف عصر احلداثة و ما بعد احلداثة

هو الناقل و  املسري  تغري من حيث الدور و أصبح املعلم والتقليدي املعلم  ترى أن مفهوم عصر احلداثة  فاجتاهات 
 .للتعليم و املعد إعدادا جيدا من حيث إملامه بتكنولوجيا املعلومات و التطورات احلديثة و غريه 

يذهب إىل و الذي  ليوتارميثله  االتجاه الراديكالي :يف واملتمثلة  ثالث اجتاهات  يزت بظهورأما فيما بعد احلداثة 
النتها  سلطته "موت املعلم " و ينادي بفكرة االستغنا  عن املعلم من خالل مقولته املشهورة نفيه دور املعلم  و  انتقاد 

و املعلومات و عملية التعلم حللول حمله عدة وسائل تكنولوجية و إعالمية املعرفية ألنه   يعد هو املصدر الوحيد للمعرفة 
 ،على أذهان املتعلمني لذلك يعد عصر ما بعد احلداثة حسب وجهة نظره هو هناية املعلم أصبح هلا تأثريا قوي و سريع 

علي من أمهية املعلم و دوره و الذي يذهب عس االجتاه السابق و ينتقد أفكاره فهو ي رورتيو ميثله  االتجاه الوسطيو 
ي للمعلم الذي بدوره ينتقد الدور التقليد و   هابرماسميثله  لالتجاه النقدييف التغيري ، و كذلك نفس الشي  بالنسبة 

 .الدور الذي جيب أن يقوم به و املتمثل يف نقد املعرفة و إنشا  جيل ناقد و واعي و يف نفس الوقت يثمن 

ومن هنا تطرح مجلة من  اجتاه،و اليت ختتلف مضامينها عند كل  املعلمصورة هذا الطرح تربز مالمح من خالل   
كيف يكون األفراد الصور يف أذهاهنم عن األشيا  و األفراد و حميطهم االجتماعي   ما معين الصورة ؟ و :منهاالتسالالت 

 .   "االتجاهات النظرية المفسرة للصورة الذهنية " ـمن خالل الفصل املوايل و املعنون بسيتم التعرف عليه وذلك ؟ 
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 .م0980-ه0110،اململكة العربية السعودية ،دار املريخ للنشر و التوزيع ،الرياض ،دط،اهلجري

دار الغرب اإلسالمي للنشر و التوزيع   ،( 0831 – 0311)0ج ،تاريخ اجلزائر الثقايف : أبو القاسم سعد اهلل  -88
 .د   ،تونس 

 . م2119،اجلزائر ،دار الكتاب العر  ، 0ط،اجملتمع اجلزائري و فعالياته يف العهد العثماين  :ار قي شويتام  -81

اجلزائر  ،منشورات دار نوريد ، 0ط ،املنظومة الرتبوية يف اجلزائر بني األصالة و االستئصال  :علي ديدونة  -84
 026 – 023   ،م 2116-ه0127

مصر  ،الدار املصرية اللبنانية ،القاهرة ، 0ط،قضايا تربوية يف عصر العوملة و ما بعد احلداثة  :سامي محمد نصار  -86
 م2113-ه0123
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حبث مقدم ملؤ ر  ،العوامل املؤثرة يف مكانة املعلم  :سليمان حسين موسى المزين و سامي عبد اهلل محمد قاسم  -85
 غزة ،م 2113/2116 ،مركز العلم و الثقافة 
 :منشور على املوقع 

.edu. ps/ stemanhm/files/2010/02/ http://siteivgaza 

الدار العربية للعلوم  ،بريوت ، 0ط ،أسئلة احلداثة و رهاناهتا يف اجملتمع و السياسة و الرتبية  :عز الدين الخطابي  -85
 م2119-ه0131،لبنان  ،للنشر 

 م2118-ه0129،مصر  ،مكتبة الدار العربية للكتاب  ، 0ط،قيم تربوية يف امليزان  :حامد عمار  -82

:موت المؤلف لروالن بارت °   

املؤلفون رموزا للسلطة وهي تعين انه ال ينبغي اعتبار املؤلف وحده هو صاحب احلق يف حتديد معىن النص فلقد أصبح  
عندما ووعوا القارهب يف موقع هامشي و هو هنا يعين موت املؤلف كرمز للسلطة من اجل حترير القارهب كي يبدع فالقرا ة 
يف نظر بارت ليست عملية و إمنا هي نشاط اجيا  يستغرق فيه القارهب من اجل توليد أو إنتاج املعىن أو املعاين املتضمنة 

  .يف النص

إن النص من اآلن فصاعدا على كافة مستوياته و جبميع أدواته منذ صناعته و حىت : " روالن بارت    قولحسب  
 توجهات ما بعد احلداثة(:  0" )قرا اته يظهر بشكل يغيب فيه املؤلف غيابا كامال 

مصر  ،اجمللس األعلى للثقافة ، القاهرة  ،0ط،ناجي رشوان : ترمجة : توجهات ما بعد احلداثة  :نيكوالس ر برج  -10
 م2112 ،

 م0981-ه0111 ،بنان ،دار الرائد العر   ،بريوت  ،2ط ،( سلسلة الرتبية)كتاب املعلمني : اسعد علي  - 14

 ،يف الرتبية و التحول الدميقراطي دراسة نقدية حتليلية للرتبية النقدية عند هنري جريو  :سعيد إسماعيل عمرو  – 18 
 .م  2117 ،مصر  ،الدار املصرية اللبنانية  ،القاهرة  ، 0ط
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االتجاهات النظرية المفسرة للصورة الذهنية   
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التوجهات النظرية في دراسة الصورة الذهنية: انيثا  

التوجه الكلي يف دراسة الصورة الذهنية -1    
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يف دراسة الصورة الذهنية(املركبة)التوجهات التوفيقية  -3      

االجتماعي -التوجه النفسي  /أ     
املعريف -التوجه االجتماعي/ ب   

املعريف -التوجه النفسي/ ج   
الذهنيالعوامل المؤثرة في تكوين الصورة : ا لثثا  

العوامل االجتماعية -1   
العوامل النفسية -2   
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:يقول الفيلسوف 

قد ضاع الفضاء الحقيقي و الزمن الحقيقي " 
و العدد الحقيقي و العالقات الحقيقية بين 
األشياء و األفراد الحقيقيون و األوزان 
الحقيقية لقد تجمدت هذه األشياء في 
الصورة و لكن هي التي تقودنا و توجه 

"مسارات تفكيرنا 
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:تــــــمهيد   
قاهلــــا احــــد العلمــــا  ليعــــرب عــــن كيــــف انــــه مت  إن هــــذه العبــــارة" إن هــــذا العصــــر هــــو عصــــر الصــــورة و ســــقوط الكلمــــة   

معقـــــدة اختـــــزال اإلنســـــان و العـــــا  والـــــدول يف كلمـــــة بســـــيطة يف تركيبتهـــــا اللغويـــــة و متعـــــددة مـــــن حيـــــث اســـــتعماالهتا و 
 فطريـــــة  يف اإلنســـــان و إمنـــــا هـــــا فالصـــــورة ليســـــت املعـــــاين مـــــن حيـــــث مـــــدلوالهتا النفســـــية و االجتماعيـــــة و الثقافيـــــة و غري 

تكتســـــب فمنـــــذ أن ينشـــــأ اإلنســـــان و هـــــو يشـــــكل انطباعـــــات و صـــــور خمتلفـــــة يف ذهنـــــه عـــــن األشـــــيا  احمليطـــــة بـــــه ســـــوا  
يت يكتســــــبها مــــــن احليـــــاة االجتماعيــــــة تصــــــبح مــــــع مــــــرور أكـــــانوا أفــــــراد أو مؤسســــــات أو بيئــــــات و غريهـــــا و اخلــــــربات الــــــ

 .الوقت قاعدة حتكم عالقاته مع اآلخرين و توجه سلوكه االجتماعي و تشكل اجتاهاته يف احلياة 

و للصـــــورة جوانـــــب متعـــــددة تـــــدخل يف تكوينهـــــا لـــــذلك فهـــــي تتـــــداخل مـــــع العديـــــد مـــــن املفـــــاهيم ذات الصـــــلة هبـــــا قـــــد 
ــــــيت تووــــــح تقــــــرتب أو تبتعــــــد عنهــــــا و قــــــد تكــــــون ن تيجــــــة هلــــــا كمــــــا أهنــــــا تتميــــــز جبملــــــة مــــــن اخلصــــــائص و الســــــمات ال

طبيعتهـــــــا و نظـــــــرا ألمهيتهـــــــا علــــــــى الصـــــــعيد الفكـــــــري ظهــــــــرت العديـــــــد مـــــــن االجتاهـــــــات الفكريــــــــة املختلفـــــــة الـــــــيت هتــــــــتم 
بدراســـــتها و حتليلهـــــا و تفســـــريها كـــــل اجتـــــاه ذهـــــب يف منحـــــى معـــــني يف دراســـــته هلـــــا  و كـــــل هـــــذا ســـــيتم التفصـــــيل فيـــــه 

ت ، مكوناهتـــــــا، النظريـــــــا اهيم املرتبطـــــــة بالصــــــورة الذهنيـــــــةاملفـــــــ): و الـــــــيت تضــــــم التاليـــــــة ل العناصـــــــر التحليليــــــة مــــــن خـــــــال
    :املرتبة حسب املنهجية التالية ( املفسرة هلا ، عوامل تكوينها 
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  .ماهية الصورة الذهنية: أوال 

جمموعة من العناصر اليت تدخل يف ماهيتها فمن خالل شارة إليها يف الفصل املفاهيمي إن للصورة الذهنية و كما مت اإل
 :سابقا مت استنباط العناصر التالية  املفاهيم اليت مت عروها

:المفاهيم المرتبطة بالصورة الذهنية  -4  

ترتبط الصورة الذهنية من حيث مضموهنا مبجموعة من املفاهيم واليت تشرتك معها بالعديد من العناصر ذات االرتباط   
 هبا و السؤال الذي يتبادر إىل الذهن هنا هل ميكن فصل هذه املفاهيم عن الصورة الذهنية ؟

:ومنها نذكر ما يلي    
                                  :                         الصورة  النمطية.أ 

تعد مبثابة فكرة خاطئة ومبسطة وخمتزلة  الصورة بأن و الذي يرى "والترليبمان"من بينها تعريف  و تتعدد التعاريف حوهلا
   هلذه البيئةعلى أسا  مزيف وتؤثر سلبا على قدرته على الفهم الصحيح به تقوم على أسا  إدراك الفرد للبيئة احمليطة 
 . "و حتكم منط تعامل الفرد مع اآلخرين

فالصورة النمطية تعد مبثابة تعميم شائع بني أفراد مجاعة معينة تتسم بالتبسيط و االختزال و يغلب عليها الثبات و 
السلبية ويعكس إدراكهم اخلاطئ للبيئة احمليطة وحيكم منط تفاعالهتم و تفكريهم جتاه اآلخرين ،وتشكل التنشئة 

 ،8004: شادن نصير  )."االجتماعية أهم عوامل تكوينها يف حني تعد وسائل اإلعالم أهم عوامل تكوين الصورة الذهنية 
 .( 76ص
لى أسا  أهنا صورة سلبية تتشكل من خالل مع مفهوم الصورة النمطية عالدراسات اليت تناولت  هذا ما أكدته و

 8006:  سليمان صالح  )" تثري مشاعر اخلوف و الكراهية و االحتقار التعميمات و تقوم على جمموعة من السمات اليت 
 .( 465م ، ص 

وبالتايل فالصورة النمطية يف الغالب تأخذ معىن سليب ألهنا تنتج عن فهم خاطئ و منط تفكري سليب  فهي تتكون عند 
الشخص أو اجلماعة اجتاه اآلخرين بنا ا على طريقة تفكريهم و نظرهتم السلبية لألشيا  و هذه النظرة قد تتأثر بطريقة 

تشكيل   يف ا هامادوار يلعبان من وسائل اإلعالم و التنشئة االجتماعية  تنشئتهم ،ولكن أيضا إذا ما عدنا للعوامل فكل
الذهنية ال ميكن من و النمطية الصورة الباحث يف تفريقه بني املفهومني ن و من هنا فإالذهنية  و الصورة النمطية  كل من

ة الذهنية يف كثري من احلاالت و قد تتحول الصور الن كال العاملني يسامهان يف تشكيل كل منهما خالل هذين العاملني 
 .الن الصورة الذهنية قد تكون سلبية منطية أو اجيابية   إىل صورة منطية أو قد تكون نوع من أنواعها
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 : الصورة اإلعالمية.ب 

تعرف بأهنا جمموعة اخلصائص اليت ترمسها وسائل اإلعالم لدولة من الدول أو شعب من الشعوب أو مجاعة من "  
اجلماعات أو شخصية معينة أو قضية حمددة من خالل ما تقدمه من معاجلات إخبارية تتناول املوووعات و القضايا 

لسمات اليت تقدمها وسائل اإلعالم حول الفئات جمموعة اخلصائص وا( الصورة اإلعالمية )املختلفة ويتصل هبا 
االجتماعية املختلفة وكذلك حول املهن املختلفة يف اجملتمع و اجملتمعات األخرى مثل الصورة اليت تقدمها وسائل اإلعالم 

الت املختلفة ، عن املرأة مثال والصورة املقدمة من بع  الفئات االجتماعية مثل الفقرا  ، أطفال الشوارع املهنيني يف اجملا
هذه اخلصائص من شأهنا أن تسهم بشكل بارز يف التأثري على الصور الذهنية املشكلة لدى األفراد عن هذه الفئات 

 .( 72 ، ص 8004 :شادن نصير ) ''واملهن 

فالصورة اإلعالمية ما هي إال حمصلة ما تقدمه وسائل اإلعالم فإما أن تأخذ طابع اجيا  أو سليب حسب مضمون املادة 
طابع السليب حول املضمون املقدم و الالصورة على و لكن إذا ما غلب ،اليت تقدمها هذه الوسائل حول مواويع متعددة 
أن وسائل اإلعالم هي احد عوامل  ،باإلوافة إىلل إىل  صورة منطية املتعلق بشخصية معينة أو مجاعة أو غريها تتحو 

   .تشكل الصورة الذهنية لذلك فالصورة اإلعالمية هي صورة ذهنية يف حقيقة األمر  

 : الصورة القومية.ج 

بأهنا جمموعة االنطباعات واألفكار و اآلرا  واالجتاهات اليت تشكل تصورا عاما لشعب دولة أخرى أو " عرفها مرييل  
دولة من منظور ،حكومة،تعد الصورة القومية مبثابة اخلصائص و السمات الشائعة اليت يتسم هبا شعب و  ،حلكومة 

 .( 408ص  ، 8004 :شادن نصير  )" الشعوب األخرى 

 .فالصورة القومية مرتبطة بنظرة دولة لدولة أو شعب اجتاه شعب أخر وقد تتكون بفعل وسائل اإلعالم

 : مكونات الصورة الذهنية  -8 

 :هي  تشمل الصورة الذهنية كما أمجع معظم الباحثني على ثالث مكونات أساسية و

 :cognitive component  المكون المعرفي . أ

ايا املختلفة و عن القض لدى اإلنسانمقدار املعلومات املخزنة  و الذي يقصد بهملكون باجلانب املعريف و يرتبط هذا ا
 . األشخا  و غريه

د األسا  فهي تع املعلومات اليت يدرك من خالهلا الفرد موووعا أو قضية أو شخصا ما ، " و املكون املعريف أيضا هو 
املواويع املختلفة ، فكلما كانت املعلومات و  و اآلخرين اجتاهالفرد  تتكون لدىو الصورة الذهنية  من خالله تبىن ذيال
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كوهنا عنهم دقيقة ياليت  دقيقة فكلما كانت الصورة الذهنية( و غريه  أفراد ، دول)املعارف اليت حتصل عليها عن اآلخرين 
كونة لدى األفراد اجتاه  اآلخرين هي مللذهنية االصورة اب املتعلقة، وبالتايل فإن األخطا  و العكس صحيح وواوحة 
وكل هذا يرجع   –خطا يف عملية  ثيلها  –بالشكل الصحيح  ذه املعلوماتعاهبم هلأساسا عن عدم استيناجتة أخطا  
عن اجلهد  مبتعدينإىل عمليات التصنيف  األفراديلجأ و للتغلب على هذا النقص على الرتكيز ،  قدرهتمدودية إىل حم

املطلوب هلضم املعلومات اجلديدة والتعامل مع كل معلومة جديدة باعتبارها مثريا جديدا حيتاج إىل  ثيل ، ومن هنا تأيت 
: شادن نصير  )" عن األشخا  و األحداث و القضايا املختلفة الفرد كوهنا ياليت  خاصية عدم الدقة يف الصور الذهنية

 .(402ص  8004

 إذن هو تلك املعرفة و املعلومات اليت يلتقطها الفرد من مصادر متعددة و خيزهنا يف ذهنه عن األشخا  فاملكون املعريف
عن األشيا  و األشخا  أو الدول حسب  اأو اجيابي اسلبيتتخذ بعدا  قدو من خالهلا يشكل صورة ذهنية أو الدول 

املعرفة واوح و صحيح و درجة استيعاهبا بشكل  درجة استيعاب كل شخص هلذه املعلومات فإذا كان مصدر املعلومة و
 .صحيح كلما كانت الصورة واوحة و دقيقة 

 : عاملني كون على و إذن يتوقف هذا امل

 .  لدى الفرد درجة استيعاب املعلومات -

 .بشكل صحيح هاقدرته على تصنيفمدى  - 

و تؤثرها جبانب  صدر املعلوماتمبو من هنا و حسب هذا الطرح فان الصورة الذهنية  تاز بعدم الدقة نظرا لعدم وثوق 
  :األخر و املتمثل يف 

 :  affective component  المكون الوجداني  . ب

 الذي يقصد به و يرتبط هذا املكون باجلانب العاطفي لانسان فهو احملرك له و هو الذي يوجه ميله جتاه اآلخرين  و 
امليل باإلجياب أو السلب جتاه موووع أو قضية أو شخص أو شعب أو دولة ما ، يف إطار الصورة " حسب ما ورد 

 .اجلانب املعريف الذهنية اليت يكوهنا األفراد ، ويتشكل هذا اجلانب مع 

كوهنا األفراد وتبقى اجلوانب الوجدانية اليت  ثل اجتاهات يغري أن مع مرور الوقت تتالشى املعلومات و املعارف اليت  
األفراد  و األشخا  و القضايا و غريها ، ويندرج هذا اجلانب بني اإلجيابية و السلبية ويرتبط بنا  اجلانب الوجداين يف 

اليت تتشكل لدى األفراد باملنظومة القيمية لديهم ، فاالجتاهات تتشكل يف وو  هذه املنظومة اليت حتكم الصورة الذهنية 
 .سلوكيات وتصرفات األفراد 
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كما أن للخربات و االجتاهات السابقة لدى األفراد عالقة هبذا اجلانب يف تكوين الصور الذهنية لديهم فعندما تكون   
 .( 407ص،  8004: شادن نصير )"يف بنا  اجتاهات إجيابية و العكس صحيح اخلربات إجيابية فإهنا تسهم 

و على أساسه تتحدد نظرته لآلخرين و ن و ميله و اجتاهه  و القضايا فاملكون الوجداين إذن يرتبط  بوجدان اإلنسا
السابقة لديهم و على أساسها القضايا املختلفة و حتكمه العاطفة و هو يرتبط أيضا بقيم الفرد اليت يؤمن هبا و اخلربات 

 .حيكم بالسلب و اإلجياب على األشيا  و بالتايل يساهم يف تكوين صور ذهنية سلبية أو اجيابية 

 : behavioral component المكون السلوكي  . ج

السلوك الصادر عن الفرد و الذي  "و هذا املكون كغريه يرتبط بالفعل و يأيت بعد املكونني السابقني و املقصود به 
 (. 444، ص  8004: شادن نصير )" يعكس بطريقة أو أخرى الصور الذهنية املشكلة لديه يف خمتلف شؤون احلياة  

بالتايل فالسلوك إذن الصادر عن اإلنسان و الذي ميكن أن يتجسد على شكل أفعال أو أقوال أو حركات أو تصرفات 
فمن خالل سلوكه ميكن أن يف احلقيقة إال ترمجة و تعبري عن الصور الذهنية املخزنة لديه جتاه اآلخرين  ولفة ما هخمت
جتاه األمور و القضايا و من هنا  كننا  الصورة الذهنية من التنبؤ بسلوك األفراد نظرته اجتاهه يف احلياة و  قيا  كم أواحل

 .تعكس اجتاهاهتم يف احلياة  -ض كما يفرت - مستقبال ، انطالقا من أن سلوكياهتم 

إحدى تناولت : وهذا ما أثبتته العديد من الدراسات حول الصورة الذهنية يف عالقتها بالسلوك فعلى سبيل املثال "
انعكاسات الصورة الذهنية للسلع و اخلدمات على القرارات الشرائية للمستهلكني باعتبار أن موووع  الدراسات

لسلع و اليت يستقيها من اإلعالنات التجارية املقدمة يف وسائل اإلعالم تسهم يف مساعدة األفراد انطباعات األفراد عن ا
 . يف اختاذ القرارات الشرائية املالئمة 

و  الدراسات ببحث أثر الصور الذهنية للمرشحني السياسيني على خيارات األفراداحد وعلى املستوى السياسي اهتمت 
شادن نصير )"االنطباعات اإلجيابية  و املرتشحني ترتبط إجيابيا بالتصويت لصاحل املرتشح إن : ة توصلت إىل النتيجة التالي

 . ( 444ص  ، 8004: 

و املبيعات ، السياسة : وغريها من الدراسات األخرى و اليت ركزت يف دراستها للصورة الذهنية على جماالت متعددة  
 .غريه من املواويع األخرى 

نستخلص نتيجة مهمة و هي أن الصورة الذهنية  ر مبراحل ثالث يف عملية تشكيلها و اليت يووحها الشكل و من هنا 
 :التايل 
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 *مخطط يوضح مراحل تكون الصورة الذهنية *            

  

  اليت لكل منها وجهة نظره و طريقة حتليله  وهذا ما أثبتته العديد من التوجهات النظرية اليت اهتمت بدراسة هذا املوووع و
 :و املتمثلة فيما يلي 

 

 

 

:  المرحلة الثالثة 
صدور الفعل و انتهاج 
  سلوك معني

تشكل : المرحلة الثانية 
امليل اجتاه االشخا  او 
 االشيا  املختلفة

: المرحلة االولى  
ختزين املعلومات عن طريق 

 اجلانب املعريف

تتكون الصورة 
الذهنية عرب 
:املراحل التالية   
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  االتجاهات النظرية المفسرة للصورة الذهنية: ثانيا 
الذي ساهم  "  ليبمان على يدبداية ظهورها اليت كانت و  ليت تناولت موووع الصورة الذهنيةتعدد االجتاهات النظرية ا

يف بلورهتا و ادخلها يف نطاق دراسات العلوم اإلنسانية مث تطورت فيما بعد عرب مراحل خمتلفة و يف كل مرحلة اتسمت 
بزوغ التوجه النفسي يف دراسة الصورة ، بينما د عقد الثالثينيات و األربعينات لصائص فكرية و نظرية معينة فلقد شه

ا ظهرت التوجهات املركبة اليت هبعد ،تبلور االجتاه املعريف  حىت منتصف الثمانينات ستينياتشهد عقد اخلمسينيات و ال
 .( 54ص ،م 8002: أيمن منصور ندا  ) "جتمع بني توجهني يف دراسة الصورة 

 يهسيتم التطرق إلو هذا الذي و كل واحد من هذه التوجهات كانت له زاوية نظر خمتلفة يف دراسته للصورة الذهنية 
 :صيل حسب اآليتبالتف

 : التوجه الكلي العام -4 

هذه األخرية  أول من ظهر بصفته مركب كلي شامل عام مث تفرعت منه بقية التوجهات األخرى و التوجه الكلي يعترب
 الرأي"صاحب كتاب " والترليبمان"تفرعت منها خمتلف النظريات ، و ينسب التوجه الكلي  إىل الصحفي األمريكي 

يتميز هبا هذا االجتاه م و املتضمن لطرح متعدد اجلوانب للصورة الذهنية ، ومن أهم خاصية 0922الصادر سنة  "العام 
 ولعل اخلطوط" الظاهرة"يف جممل  يبحث يف املاهيات و إمنا و ال يهتم باجلزئيات والعامة فهتفاصيل اليف  البحث هي

 : حول الفكرة التاليةتدور الفكرة العامة له الذي  من خالل كتاب الرأي العام تتضح أكثر العامة اليت يقوم عليها 

هي اليت  دنا مبعايري جاهزة للحكم على األشيا  و لتفسري األحداث اليت قد ال  الصور الذهنية املكونة يف رلوسناإن  " 
 ( 15 ص ،دس : عبد اللطيف محمد خليفة و  خرون  )"  نعلم عنها أكثر من اجلزئيات 

فالصور الذهنية إذن اليت خيزهنا األفراد تعد مبثابة معايري و مقاييس يتم من خالهلا احلكم على األشيا  و اعتمادها يف 
تفسري خمتلف القضايا و األحداث اليت تواجههم حىت و لو   يكونوا حميطني على جز  كبري من املعلومات حوهلا بل 

يات فهم يشكلون نظرة ويقة عن عاملهم وهذا نظرا الستحالة اإلملام بكل شي  يكتفون فقط باجلزئيات و يهملون الكل
لذلك يلجؤون إىل عملية االختزال و  ثريةأو التعامل مع مجيع أفراد اجملتمع الواسع ألنه يتطلب جهد اكرب و معلومات ك

 : يف مقولته  ليبمانالتخيل أو االعتماد على أطراف أخرى و هذا ما يذهب إليه 

يعرف  نا و من بني عدد كبري من ال ن كال منا يعيش ويعمل يف بقعة صغرية من األرض ويتحرك يف دائرة صغريةإ " 
و لكن يف الوقت نفسه من احملتم علينا  القليلني عن قرب و ال يرى من أي حدث عام واسع التأثري إال وجهة واحدة ،

أن تشمل لرالنا جماال أوسع و  تد لزمان أطول من زماننا و تتضمن عددا اكرب من األشيا  اليت ال ميكن أن نالحظها 
بصورة مباشرة و بالتايل فهذه اآلرا  تنتج عما يقوله اآلخرون و ما نستطيع  ن ختيله  ، و اآلخرون الذين نعتمد عليهم 
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ورة مباشرة أو غري مباشرة للحصول على معلومات عن هذا العا  هم يف الغالب أشخا  يكرسون أنفسهم لبع  بص
 ) " حكومة الصحفيني النشطا  و غريهم و ما يطلق عليهم الصفوة السياسية  جماالت السياسة و الشؤون العامة وهم

 .( 448 ، 444ص ،  8004: شيماء وو الفقار 

ق فاإلنسان يشكل صوره عن األحداث و اآلخرين من خالل ما يصلهم من معلومات من اجلهات إذن من هذا املنطل
مجاعة الصفوة السياسية فهي احملرك ليبمان اليت تتكفل بتغطيتها وإنتاجها و تقدميها لألفراد يف اجملتمع وهي ما أطلق عليها 

جمرد معلومات صغرية وغري مكتملة يف  يهإلما يصل  هذه املعلومات و مات داخل اجملتمع و الفرد يتلقىاألساسي للمعلو 
 :معربا عن ذلك  ليبماناغلب احلاالت و من هنا يقول 

حييط علما بأشيا  قليلة و من هنا فأي حادث كبري له تأثريات عظيمة قد ال نرى منه إال مجلة ( الفرد ) فانه بذلك "    
معناه أن مساحة تصوراتنا أكرب بكثري من مساحة إدراكنا وبينهما  بسيطة لكن لرا نا تغطي مساحة كبرية زمنا طويال وهذا

 ( 488 ص،  8002: أيمن منصور ندا )"  فجوة

 :  و هذه الفجوة ال بد من طريقة لسدها حىت يتم تغطية النقص و من هنا 

أيا كان اعتقادنا يف يلجأ كل شخص منا ليصنع لنفسه بالتدريج داخل ذهنه صورة موثوقا هبا للعا  الذي يعيش فيه و  " 
تكيف الفرد مع ( حسب ليبمان )وأن ما يطلق عليه  ،هذه الصورة فإننا نتعامل معها كما لو كانت هي العا  نفسه 
 .( 25ص،  8004: أيمن منصور شيماء وو الفقار )"بيئته حيدث من خالل هذه الصورة اخليالية أو البيئية الزائفة 

مبثابة وسيلة نفسية يلجأ إليها قصد التكيف مع بيئته سوا  أكانت األسرة تعد و بالتايل فالصور اليت يصنعها الفرد لنفسه 
و هنا ال بد من اإلشارة ( الزيف و اخليال )ليبمان مبصطلح ه كما عرب عنأو املدرسة أو اجملتمع و غريها مستخدما اخليال  

 :إىل نقطة هامة أال و هي 

يف صورة  أو إعادة إنتاج هذه البيئة مها إعادة تقدمي البيئة احلقيقيةيال و الزيف ال يقصد هبما الكذب وإمنا أن اخل 
 .عياتمجندماج االوحتقيق االمع بيئته يف ختيالته حىت يستطيع التكيف هبا يصنعها اإلنسان داخل عقله ويعيش 

 :وهنا يأيت التسالل التايل 

 ملاذا يلجأ اإلنسان إىل تكوين الصور؟ 

يشري ليبمان إىل أن البيئة احلقيقية هي بالتعقيد و الكرب حبيث ال نستطيع أن نتعامل معها مباشرة وألننا جيب أن نعمل " 
فيها ، فإننا جيب أن نعيد بنا ها يف شكل أبسط قبل أن نتعامل معها ، إوافة إىل حمدودية االتصال االجتماعي وقلة 
 ". الوقت املتاح كل يوم لالنتباه للشؤون العامة ، فإننا نلجأ إىل تبسيط كل ذلك واختزاله يف تكوين صور عن هذه البيئة 
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لكن هذه الصور هل يكوهنا اإلنسان بنفسه أم يستمدها من اآلخرين؟ أي بصيغة أخرى من أين تأيت هذه الصور؟ و ما 
 هو مصدرها ؟

يوصف له العا  قبل أن يراه وذلك من خالل أسرته ومدرسته  ومن مث فهو يتخيل  يذهب ليبمان إىل أن اإلنسان" 
معظم األشيا  قبل أن تكون له هبا خربة وهذه املفاهيم واملدركات املسبقة اليت تغر  يف عقله تتحكم بعد ذلك يف كيفية 

صور يصنعها  ى املعرفة اليقينية ولكن علىكل إنسان ال يكون مبنيا عل إدراكه للعا  وتصوره له وبالتايل فكل ما يقوم به
 ( 52 ص،  8002: أيمن منصور ندا  )" بنفسه أو تعطى له 

 :من خالل تعبير ليبمان يستنتج األتي 

إن مصدر الصور اليت تتشكل لدى اإلنسان هو التنشئة االجتماعية و مؤسساهتا  و املتمثلة يف األسرة و املدرسة كأحد 
فالطفل الصغري هو صفحة ،أهم مؤسسات التنشئة االجتماعية و اليت  يتم فيها تلقينه معلومات و سلوكات بطرق خمتلفة 

لقاه من معلومات أو سلوكات و مفاهيم حيفر يف ذهنه و عقله مث بيضا  يكتب عليها الكبار ما يشالون فكل ما يت
و من خالهلا يشكل انطباعاته و صور خمتلفة حول بيئته و حميطه االجتماعي  و اليت يظهر  ،تتجسد يف سلوكه فيما بعد

 .تأثريها مستقبال 
ل اجتاهاته يف يإلنسان و مدركاته و تشكفمرحلة الطفولة تعترب القاعدة اليت يتم فيها تكوين اللبنات األساسية لشخصية ا

 . احلياة وانطباعاته املختلفة اجتاه األشيا 
مرتبطة باملعرفة و املعرفة تسبق الصورة وهي مصدرها كيف ذلك ؟ إن اإلنسان  ليبمانو أيضا الصورة الذهنية حسب  

  و األمور املختلفة قبل أن يتعامل معها يتلقى املعلومات من خالل املعرفة املستمدة من الثقافة اجملتمعية حول األشيا
 . من خالل األسرة و املدرسةهبا مباشرة نيا أي قبل أن تكون له معرفة ميدا

ففي العا  " و يضيف قائال  "أن اإلنسان ال يرى أوال ثم يعرف ولكنه يعرف أوال ثم يرى": قول ليبمان  على حد
تقي فقط ما عرفته لنا الثقافة مث منيل إىل إدراكه يف الصورة اليت صنعتها الذي يتصف بأنه حمري وسريع الزوال ومربك  ن نن

لنا الثقافة و ن ننتقي وخنتار رموزا وعالمات ميكن لنا التعرف عليها من الواقع وهذه الرموز تكون مليئة باألفكار اليت 
لشي  الذي هو رأسنا رجل مث نرى حتمل خمزونا من صورنا ، فنحن ال نرى الرجل أو غروب الشمس ولكننا نالحظ هذا ا

ما سوف ميأله عقلنا يف هذه املواويع املرئية وألنه ال يوجد لدينا الوقت الكايف للمعرفة ، فنحن نالحظ خاصية أو مسة 
أيمن )" قد  يز فئة معروفة عندنا مث منأل بقية الصورة مبعان مستمدة من الصور املوجودة عندنا واليت  ملها يف رلوسنا 

 (. 57، ص  8002: ور ندا منص

  لكن السؤال األهم الذي يطرح هنا كيف يستخدم اإلنسان الصور الذهنية  ؟ 
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يستخدم اإلنسان الصور الذهنية للتكيف مع البيئة اليت يعيش فيها و أيضا للحكم على األشيا  فالصورة الذهنية املخزنة 
  .يف ذهن اإلنسان هي اليت توجه تفكريه و للصورة الذهنية 

 :و ميكن تلخيص حمتوى هذا االجتاه يف املخطط التايل  

 
أمهل اجلزئيات  و بذلك،بشكل كلي عام حبيث ركز على العموميات و   يفصل يف كل جزئية الصورة هذا التوجه  تناول 

و أيضا اجلوانب األخرى للصورة كاجلانب النفسي و االجتماعي و  ،اهلامة العديد من التفاصيلما ترتب عليه غياب 
 فيما  جا ت و اليت تطرق إليها هذا االجتاه بشكل عام بإعطا  حملة خمتصرة املعريف فللصورة الذهنية عدة جوانب ومكونات 

 : و هي كاأليت  منفصلةاجتاهات 

 :االتجاهات التفصيلية  -8 

 :التوجه النفسي  -أ  

التوجه النفسي يف دراسة الصورة يف الثالثينيات و األربعينيات من القرن العشرين و من أهم األفكار اليت يقوم لقد ساد 
 :عليها هذا التوجه يف دراسته للصورة الذهنية ما يلي  

 : وهي ينطلق هذا التوجه من الفكرة األساسية التالية* 

أو حاجات داخلية للشخص الذي يكون  " inner drivers " أن الصورة الذهنية ما هي إال جتسيد لدوافع داخلية" 
 ( 54، ص  8002: أيمن منصور ندا )" هذه الصور ، فهي يف جوهرها وسيلة للدفاع عن الذات 

 

 

 

قالب نمطي    •
 جامد  

 

 

 

 الصورة الذهنية 

 لصفوة السياسيةا•

 السرةا•

 المدرسة•

 الثقافة المجتمعية•

عملية تشكلها 
:تدخل فيها  للحكم على االشياء • 

 و االخرين 

 و القضايا المختلفة •

:استخداماتها    
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و تلبية  لتحقيق ذاتهإليها  أباعتبارها وسيلة يلجفالصورة الذهنية من هذا املنطلق ناجتة من الدوافع النفسية لانسان 
 .  حاجات النفس الباطنية 

الصورة )إهنا  ":  احد الباحثني قولو الزيف و افتقاد املوووعية و احلقيقة حسب  الذاتيةو هذا ما جيعلها تتميز ب 
 ثل نوعا من التفكري املعيب الناقص ومجيعها خاطئ وحيتوى على شر وكلها زائفة وغري ( الذهنية حسب التوجه النفسي 

 ( 58 ص،  8002: أيمن منصور ندا  )" كوينها عملية نفسية حتمية ال ميكن جتنبها صحيحة وأن عملية ت

إىل أن عملية تكوين الصور الذهنية هي عملية نفسية ال ميكن للفرد أن يتجنبها أي خارجة عن يف هذا القول يشري فهو 
 . إرادته، و بالتايل تنتفي اجلوانب األخرى يف عملية تكوينها و هذه أهم خاصية

لتعصب أو التحيز أو كرد فعل ا تيجةنتأيت الصور الذهنية لدى األفراد وفق التوجه النفسي  من هنا فان عملية تكوين و 
معظم الدراسات األوىل يف جمال الصورة الذهنية و اليت قامت بتجربة تتضمن ووع  "و هذا ما أثبتته  ،ألحداث معينة 
ن الصور فإ ووفقا هلذه الدراسات الذين يعانون اإلحباط و التعصب و املتمركزين حول الساللة  ، األفرادالصور يف عقول 

  "  تكن إال تعميمات خاطئة أتت من ووع أفراد متحيزين ومتعصبني أو نتيجة لظروف غري سوية 

، نظرية (اإلحالل)ل نظرية اإلبدا: ومن هنا ظهرت نظريات نفسية تفسر مصادر تكوين الصورة وللياهتا و منها  
 .لتسلطية، نظرية كبش الفدا الشخصية ا

 scopegoating theory:نظرية كبش الفداء *

 frustration aggression hypothesisولقد اشتقت هذه النظرية من فروية امليول العدوانية الناجتة عن اإلحباط "  
من الوصول إىل  بع  األفراد واليت تنص على أن السلوك العدواين هو دائما رد فعل و انعكا  لبع  اإلحباط فلو منع

بع  األهداف ذات اجلاذبية اخلاصة لديهم فإهنم يتصرفون بعنف مع الشخص مسبب اإلحباط غري أن هذا الشخص 
فعدا  األفراد وعدوانيتهم سوف تتجه إىل أفراد أقل قوة و  قد يكون قويا جدا أو ال ميكن حتديده والتعرف عليه ، فلذا
  . ( 54-51ص  ، 8002: أيمن منصور ندا ) "أكثر حتديدا وهذا جنده يف اجلانب السياسي يف الغالب 

لو أن احد األطفال الذين  طار  الحبيبو من األمثلة اليت قامت بشرح هذه النظرية املثال الذي قدمه الربوفسور  
يسريون يف الشوارع و معه احلجر و يرمي به  اوا ات الشوارع و ممتلكات الدولة ما الذي حيدث ؟ و ملاذا يقوم هبذا 
الفعل ؟ إن ذلك الطفل يزيح عدوانا داخليا من قسوة أبيه عليه فيوجهه إىل ممتلكات الدولة فهل يكره وطنه ال فالوطن 

     ( 8041: طار  الحبيب )" مز األب فاجته إىل أبيه و جعله رمزية للوطن و الوطن استعمله ككبش فدا  بالنسبة إليه هو ر 

إىل أن أفراد مجاعات األقلية عادة ما يقومون بدور اجلماعات اليت حيل العدوان هبا فيتم لوم هذه أيضا وتشري النظرية 
كما أن هناك أشكاال خمتلفة هلذا السلوك فقد حيدث . هبا اجلماعات ويعزى إليها اإلحباط وذلك بلصق صفات سلبية 
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اإلشاعات ، النكت ، القصص، إلصاق األلقاب السيئة ، : على املستوى اخليايل احمل  أو قد يكون لفظيا متمثالن يف 
 .( 12 ص  :عبد اللطيف محمد و  خرون )" االهتامات الباطلة وقد يكون ماديا مثل العنف اجلسدي 

و بالتايل فالصورة اليت يكوهنا الفرد اجتاه شخص معني أو مجاعة معينة يعرب عنها باستخدام األلقاب و النكت أو تتحول 
 .  إىل فعل عنف و غريها نتيجة اإلحباط الذي يشعر به أو لفشل مر به  

 :  املخطط األيت ألفكار يووحهاجمموعة من ا اخلروج هبا من هذا التوجه و اليت ختتصر يف  و النتيجة العامة اليت ميكن

 
  و هو البعد النفسي لكوهنا ناجتة عنه و ،كز التوجه النفسي يف دراسة الصورة الذهنية على بعد وحيد ر و منه

الفرد هو الذي ينتجها استجابة لدوافعه و حاجاته النفسية أو ظروف نفسية معينة ، كما أنه اكتفى بذكر 
 .   لصفات السلبية للصورة الذهنيةا

 و بذلك أمهل اجلوانب األخرى فهل ميكن فصل اإلنسان عن أبعاده األخرى ؟

فاإلنسان يبقى كائن اجتماعي يؤثر و يتأثر مبا حيدث داخل الكيان الكلي الذي يعيش فيه و هو اجملتمع و بالتايل 
 :التايل فللجانب االجتماعي دور يف تكوين الصور الذهنية لدى األفراد حسب ما يذهب إليه التوجه 

     

 

 

الصورة الذهنية 
  

• وسيلة 
للتعبير 
عن 
دوافع 
وحاجات 
 نفسية 

أهم خصائصها 
  

•  الزيف 

• االبعاد 
عن 
 الحقيقة 

عملية تكوينها 
  

• تتكون 
نتيجة 
لحاالت 
نفسية 
 متعددة 
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  :التوجه االجتماعي -ب  

كغريه من التوجهات األخرى لديه منظوره اخلا  وهو خيتلف عن غريه يف دراسته للصورة انطالقا من مرجعيته فكيف 
 عاجل الصورة الذهنية ؟ 

لكثري من األفراد   ready modeأن الصور أشيا  جاهزة  "ينطلق التوجه االجتماعي من فروية أساسية أال وهي 
ويتم احلصول عليها من خالل الثقافة وهم يكتسبوهنا من خالل التنشئة االجتماعية وهي تشكل األعراف السلوكية هلم 

 ( 55ص : عبد اللطيف محمد و  خرون )  "جتاه اجلماعات أو األفراد اآلخرين 

ويكتسبوهنا من  وهنا من ثقافة اجملتمع السائدةمدفهم يست تعطى هلم ،طلق ال يكوهنا األفراد بل فالصورة من هذا املن
رتسيخ الصور يف ذهن اليت تستعمل لالوسائل الرتبوية  مناحلكايات و القصص  تعتربو خالل عملية التنشئة االجتماعية 

 .و هي اليت تشكل سلوكهم األفراد 

دور فعال حسب ما يشري  ( channels socialقنوات االجتماعية ) مؤسسات التنشئة االجتماعية  تلعبهنا من و 
املدرسة ، األسرة ، املسجد ، وسائل اإلعالم ، : إليه هذا التوجه يف نقل الصور و تكوينها عند األطفال و املتمثلة يف 

تأثري كبري على الطفل نظرا ألهنا تستحوذ  هذه املؤسساتفل تعد على قدر كبري من األمهية و اليت،مجاعة الرفاق و غريها 
و األشخا  و اجملتمع ككل ، و يط موعة من الصور الذهنية عن احمليكون جما فمن خالهلجز ا كبري من وقته على 
بشكل كبري يف تشكيل االنطباعات لدى األفراد حول املواويع املتعددة من سائل اإلعالم اليت بدورها تساهم خاصة و 

 .م أوقاهتم يف مشاهدة الربامج املختلفة خالل ما تقدمه من برامج و غريها فأغلبية األطفال يقضون معظ

السابقة يتم اكتساهبا من خالل خمتلف الوسائل الثقافية و االجتماعية فإن الصور املغروسة يف الثقافة  "إذن فوفقا ملا سبق 
 .الذكر 

كما يربط هذا التوجه التغريات اليت حتدث يف جمال الصورة مبختلف احلركات االجتماعية و الثقافية مثل األزمات * 
 . االقتصادية ، الصراعات و غريها من األحداث

دية و تتغري نتيجة للتغريات اجملتمعية و االقتصافهذه األخرية فلهذه التغريات تأثري كبري على الصورة اليت يكوهنا الفرد 
 ( 51، ص  8002: أيمن منصور ندا  ) "الثقافية اليت حتصل يف اجملتمع 

فمثال صورة املعلم  ونتيجة لألحداث اليت شهدهتا املنظومة الرتبوية و املتمثلة يف اإلورابات فان هذه األخرية سوف تؤثر 
تمع من تطورات على مجيع األصعدة و حاصل يف اجمل على الصورة املشكلة لدى األفراد عن املعلم فالصورة تتأثر مبا هو

 .   قد تتحول من معناه االجيا  إىل السليب أو العكس 
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الصورة ميكن أن تنبع من الواقع االجتماعي للجماعة موووع الصورة ،  نإ: "  و هذا ما يؤكده أحد الباحثني يف قوله * 
حيث يذهب بع  الباحثني إىل أن األمناط السلوكية املميزة للجماعة أو ظروفها االقتصادية واالجتماعية اخلاصة هبا 

ظيفة إيديولوجية لتربر أو كما أهنا ميكن أن تنتج من و   ،ميكن أن  دنا بالبذرة اليت ميكن للصور أن تنمو منها وتتشكل 
 "   تنتقد الووع احلايل 

مبختلف أشكاهلا مغروسة يف شبكة العالقات االجتماعية بني اجلماعة  -حسب هذا التوجه  - الصور باإلوافة إىل أن *
وإمنا هي فهي ليست ناجتا إبداعيا لشخص منعزل  ،فهي تتأثر بشدة العالقات بني أفراد اجلماعة اليت ينتمي إليها الفرد ،

 .وهذا معناه أهنا ليست جمرد  نشاط فردي ولكنه نشاط اجتماعي   ،نتاج للجماعة ونشاط  هلا 

)  "وغريها ....نظرية التمثيل االجتماعي  ،نظرية التعلم االجتماعي : وتندرج حتت هذا التوجه العديد من النظريات منها 
 ( 56-54،  8002: أيمن منصور ندا 

  التوجه ميكن اخلروج باألفكار التالية من خالل عرض هذا:  

إن الصورة هي إنتاج اجتماعي و ليست فردي فاألفراد ال يكونون الصور بل تنتجها ثقافة اجملتمع و تعطى هلم و * 
 .يكتسبوهنا من خالل عملية التنشئة االجتماعية

هبا يف كل مرحلة معينة و األوواع اليت  ر هبا ن الصورة تتأثر بالتغريات اليت حتصل يف اجملتمع و األحداث اليت مير إ *
 .اجلماعة أو األفراد حمل الصورة

ن للعالقات االجتماعية بني األفراد و اجلماعات دور يف غر  الصور الذهنية لدى األفراد نتيجة التفاعل االجتماعي إ *
 .و بني األفراد يف حياهتم االجتماعية أ( مدرسة و غريها  ،قد تكون أسرة ) بني الفرد و اجلماعة اليت ينتمي إليها 

 هذا ال يكفي لكي ،إن تركيز التوجه االجتماعي يف دراسته للصورة الذهنية على بعد واحد أال و هو البعد االجتماعي 
شامل للصورة الذهنية فاإلنسان ثالثة أبعاد و ليس بعد واحد  فاستبعاد األبعاد األخرى قد ينتج عنه  إىل تفسري للوصول
فللبعد النفسي دور مهم يف تشكل الصورة الذهنية كما ذكر سابقا و  ،ور معريف و إغفال العديد من اجلوانب املهمة قص

تكون نتيجة حلاجات الفرد النفسية و ثقافة فالصورة ال ت،املعريف  بعديف الصورة الذهنية أال وهو الكما أن هناك بعد مهم 
  :إليه التوجه املعريف حسب األيتو هذا ما يذهب لدى األفراد سبقة املعرفة املعلومات و أيضا نتيجة امل تشكلبل ت اجملتمع
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 : التوجه المعرفي  -ج   

األبعاد " أول من الفت االنتباه إىل اجلوانب املعرفية يف الصورة وذلك من خالل دراسته الرائدة  (0969) تاجفيليعترب 
 23وكانت هذه نقطة التحول يف الدراسات املتعلقة بالصورة و لقد سيطر هذا االجتاه ملدة تزيد عن " املعرفية للتعصب 

فإن   ،أمهية البعد االجتماعي و الدوافع يف دراسة الصورة  على تاجفيلوعلى الرغم من تركيز  ،عاما على الساحة املعرفية 
كثري من الباحثني الذين أعجبوا بدراسته قد ركزوا على التحليل املعريف احمل  للصورة مؤكدين على أمهية كل من 
تب التمثيالت العقلية و املخططات العقلية يف تشكيل إدراك األشخا  للموووعات و األحداث االجتماعية حيث يرت 

فيتكون لديه معلومات إوافية عن  الفئة  ،على عملية التصنيف معاجلة املعلومات املتاحة لدى الفرد عن موووع ما 
موووع التصنيف حبيث  تتسق املعلومات مع نوع التصنيف كما قد يرتتب عن عملية التصنيف أشكال خاطئة من 

عبد اللطيف محمد خليفة و عبد المنعم  ")عدوان و التعصب اإلدراك ميكن أن يؤدي إىل اجتاهات سلبية تصل إىل درجة ال
 .( 12ص  ،دس : شحاتة محمود 

فالفرد يتلقى املعلومات مث يقوم بتصنيفها و  ثيلها يف عقله مث يعاجلها مث تأيت بعدها مرحلة اإلدراك ليشكل فيما بعد 
قد تكون سلبية أو اجيابية حسب درجة التمثيل و اجتاهه و انطباعاته  و املواويع و الفئات االجتماعية املختلفة و 

 .االستيعاب و اإلدراك بالشكل الصحيح 

و من هنا يشري هذا االجتاه إىل كيفية تكوين الصورة حبيث يرى أن عملية تكوينها واليت هي يف أساسها أخطا  يف عملية 
على الرتكيز و االنتباه وهذا النقص  مت  املعلومات بيد أهنا أخطا  ورورية وذلك بسبب نقص قدرتنا( تشغيل ) ثيل 

تغطيته جزئيا بواسطة عمليات التصنيف اليت هي من وجهة النظر هذه تعمل كآلية لتحليل املعلومات إىل صور مهضومة 
 . و ملخصة ال حتتاج معها إىل التعامل مع كل مثري باعتباره مثريا جديدا يف حاجة إىل  ثيل 

 : إن التوجه املعريف يلخص مراحل تكوين الصورة يف ثالث مراحل ف هيوستون ويراون ـووفقا ل*

 .و غريه  العرق ،تصنيف األفراد على أسس ميكن التعرف عليها بسهولة مثل النوع  -أ

إلصاق جمموعة مسات لكل أو ملعظم أفراد هذه اجلماعة ويفرتض األفراد الذين ينتمون إىل اجلماعة موووع الصورة  -ب
 .والتشابه التجانس 

  .( 55 ، ص 8002: أيمن منصور ندا ). " قصر هذه السمات على هذه اجلماعة  -ج

و بالتايل فان عملية تكوين الصورة الذهنية لدى األفراد هي  ثيل املعلومات املتحصل عليها مث تصنيفها لتغطية العجز يف 
إذن فعملية تكوين الصور هي عملية عقلية  ر بعدة مراحل ،حتويلها و اختزاهلا يف شكل  صور  ،القدرة على استيعاهبا  
 : حسب الشكل األيت 
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 *مخطط يوضح عملية تكوين الصور حسب التوجه المعرفي *             

 

يتلخص يف كوننا ال منتلك السعة املعرفية وال الوقت للتعامل مع كل  ،"نيوبريج" و" فيسكي" وجوهر هذا التوجه حسب*"
املعلومات الشخصية املتاحة وبالنظر إىل مصادرنا املعرفية احملدودة فإنه من السهل ومن املهارة بالنسبة للفرد أن يستخدم 

 "تحليل كل فرد على أسا  فردي الصور املوجودة لديه لعمل استنتاجات عن انتما  األفراد جلماعة ما أكثر من قيامه ب

و من مث  يعمم الصورة أو االستنتاجات اليت لديه حول فرد من مجاعة أو فئة اجتماعية معينة على بقية أفراد اجلماعة أو 
 . الفئة بطريقة سهلة ال تتطلب وقتا فيصبح ما ينطبق على الفرد ينطبق على اجلماعة اليت ينتمي إليها 

و اليت مفادها أنه كلما زادت املهام   "االشتغال المعرفي  فرضية"يت ينطلق منها هذا التوجه  ومن أهم الفرويات ال" 
املعرفية و العمليات العقلية اليت تتطلب قيامنا هبا زاد اعتمادنا على الصور املوجودة لدينا كمسارات خمتصرة للتوصل إىل 

  ( 55-55 ، ص  8002: أيمن منصور ندا )  " األحكام و التقييمات االجتماعية 

 "منوذج االرتباط الزائف:" توجه العديد من النظريات منها وتندرج حتت هذا ال

 

 

عملية تكوين الصورة حسب 
التوجه المعرفي تتضمن ثالث 

:عمليات   

تتوفر لدى الفرد معلومات حول  
 افراد او فئات اجتماعية معينة

بقوم بعملية تصنيفها الى فئات   
(عملية التصنيف)  

تاتي مرحلة تمثيلها و تبسيطها و 
 تحويلها إلى  صور
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  illusory currelation effectsتأثيرات االرتباط الزائف ( االرتباط) نمووج *

التحيز الناتج عن املركزية اإلسقاط الذايت و  ،االرتباط الومهي : و يعرف أيضا هذا النموذج مبصطلحات متعددة منها 
 .( 400ص ،م 8004: أيمن منصور ندا و شيماء وو الفقار )" غريها 

 Emil)مث تبعه بعد ذلك هاميلتون وجيفورد  م4755هو أول من أشار إىل هذا النموذج  "Chapman"يعترب تشامبان 
ton&GIF fore ) وهذا النموذج عموما حيتوي على األفكار التالية  ،اللذان أواف إليه الكثري: 

إن األفراد يبالغون يف تقدير حجم ونسبة اآلخرين الذين يتفقون معهم يف وجهة نظرهم عن القضايا االجتماعية و  
،  8002: أيمن منصور ندا  )".ألنفسهمميتصون وجهات نظر اآلخرين السياسية و االجتماعية و يتبنوهنا  ولسياسية ا
 .( 80ص

من حيث االشرتاك يف خصائص معينة بينهم ارتباط و بالتايل اآلرا  و يتفقون يف نفسها الصفات  فهم يشرتكون يف
ا يف دواخلهم هي مأخوذة من هناليت يكونو  و منه فالصورةل نفس امليو مشتقة من باإلوافة إىل أن نظرهتم لألشيا  

 . وجهات نظر اآلخرين 

باعتبارمها مرتابطني أشد االرتباط  مجاعات معينة و بني صفات أن األفراد أيضا يبالغون يف تقدير درجة االرتباط "كما *
 :حسب ما يووحه املثال األيت 

لو كنا يف جمتمع أغلبية سكانه من البي  فإهنم سوف يكون لديهم استعدادا مرتفع نسبيا لتذكر السلوكيات غري   
أكثر من استعدادهم  لتذكر هذه السلوكيات نفسها اليت يقوم ( كجماعة أقلية )يت يقوم هبا السود االجتماعية القليلة ال

 "هبذه الطريقة فإن هناك إدراكا خاطئا يف شكل صورة للعالقة بني العنف ولون اجللد سوف يظهر ،هبا البي  

و للصفات الين  أفرادها خلاطئ لسلوكياتأيت من إدراكهم امجاعة األغلبية عن مجاعة األقلية ت اشكلهتفالصورة اليت 
 .( 80ص،  8002: أيمن منصور ندا  )".من التحيز و العنصرية كبري فهم يكونون صورة خاطئة و على قدر ،يتميزون هبا 

 :ص مضمونه يف النقاط التالية لخالتوجه النفسي يتهي أن   إذن النتيجة اليت ميكن اخلروج هبا مما سبق ذكره  

  ة و هي عملية التصنيف و عملية تكوين الصورة عملية معرفية تتداخل فيها العديد من العمليات العقلياعتبار
 .تقوم بعالج املعلومات من مصادر معرفية خمتلفة مث تصنيفها و  ثيلها أي حتويلها إىل صور التمثيل 

  إن الصور هي طريقة سهلة و ال حتتاج للجهد للحكم و تقييم األشيا  واألشخا  
  الصورة هي تعميمات خاطئة حبيث ال جتمع املعلومات على كل فرد من أعضا  اجلماعة أو الفئة حمل الصورة و

تعميم صورة الفرد على كل أعضا  اجلماعة اليت ينتمي هلا الفرد فتحليل املعلومات يكون حتليل تلجأ إىل لكن 
 .فردي مث يتم تعميمه 
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بتحليلها و تفسريها و اكتفى و بذلك أمهل التوجه املعريف كغريه من التوجهات السابقة الذكر األبعاد األخرى للصورة 
املعرفة و املعلومات اليت يتحصل عليها األفراد هلا وعائها ألن  و هذا ال يعطي تفسري شامل ، معتمدا على جانب واحد 
 . الذي يؤثر فيها و اجلانب النفسي االجتماعي الذي حيتويها 

يتناول مجيع اجلوانب اليت تدخل يف عملية تكوينها قام  ومن هنا و حىت يتم التوصل إىل تفسري شامل للصورة الذهنية
حبيث تدر  الصورة الذهنية من جوانب متعددة واليت أطلق  شاملةتوجهات نظرية  جمموعة من الباحثني مبحاولة إلجياد

  : املتمثلة يف و" قية أو املركبة التوجهات التوفي" عليها اسم 

 :في دراسة الصورة ( المركبة) التوجهات التوفيقية  -1

 : وهي كاآليت من التوجهات السابقة الذكر حماولة التوفيق بينهما مع بني توجهني اثننيجت تهي اجتاها

 :التوجه النفسي االجتماعي -أ 

نفسية ذات أبعاد اجتماعية أو  وفق هذا التوجهالصورة و جا  حماولة للتوفيق بني االجتاهني النفسي و االجتماعي  
تتأثر  و مع ذلك فهيبشخصيته  رغم كون الصور تنتج داخل عقل الفرد وتتأثر اجتماعية ذات أبعاد نفسية أو مها معا و
ودة داخل اجلماعة الصور املوجودة لدى الفرد تتأثر بالصور املوج هذا معناه أنو أكثر باألمناط الثقافية السائدة يف اجملتمع 

 ( 52 ، ص 8002:أيمن منصور ندا )" هلا  وبطريقة تكوينه

بالسمات الشخصية و النفسية للفرد مكون الصورة هذا من جهة و من جهة متأثرة إذن فالصورة تتكون يف عقل الفرد 
وسائل اإلعالم و  ،األسرة  ،املدرسة : ة السائدة يف اجملتمع و املؤسسات االجتماعية مثل أخرى فإهنا أيضا تتأثر بالثقاف

 .غريها 
فاإلنسان ابن بيئته  فهو يؤثر و يتأثر و ال شك أن الصورة اليت يشكلها يف ذهنه عن اآلخرين تتأثر لصائص البيئة 

 . ة اليت ينتمي إليها باإلوافة إىل طبيعة تفكريه و شخصيته اليت يعيش هبا و طبيعة اجلماع( ثقافية  ،طبيعية  ،اجتماعية )

هي عملية نفسية اجتماعية أو اجتماعية نفسية تقوم على جمموعة من القواعد من هذا املنطلق فعملية تكوين الصور 
 :حيددها هذا التوجه يف النقاط التالية 

تعترب الصورة نتيجة مليلنا  و املبالغة يف تقييم درجة االرتباط بني العضوية يف مجاعة ما وبع  اخلصائص النفسية  - 
 . وعلى الرغم من أنه قد يوجد ارتباط فعلي بني اجلماعة و اخلصائص النفسية فإنه ارتباط أقل كثري مما نفرتض 

 . الصور تؤثر على طريقة  ثيلنا للمعلومات  - 

 .الصور تدخل توقعات تتعلق بكيفية تصرف أفراد اجلماعة اخلارجية  -
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 إذ منيل إىل رلية السلوك الذي يؤكد توقعاتنا حىت ولو كان غري موجود  ،إن هذه الصور حتدد األمناط االتصالية للغري  -

لناحية النفسية ولكنها نتاج معىن هذا أن الصور املتكونة عن الغري ال تتوقف فقط على الفرد صانع الصورة والذي ميثل ا
فالصورة ليست إبداعا فرديا  ،يتفاعل معه الذي يعيش بداخله و  social contesctإدراك الفرد للسياق االجتماعي 

 . (57 ، ص 8002: أيمن منصور ندا )."خالصا ولكنها نتاج للتفاعل بني الفرد ومجاعته الداخلية و اجملتمع ككل

بني عاملني اثنني العامل النفسي و الذي ميثل الفرد و العامل االجتماعي و الذي ميثل اجملتمع فالصورة تأيت نتيجة تفاعل 
 .و ثقافته السائدة 

الربط بني اجتاهني يف دراسة الصورة إال انه أغفل اجلانب املعريف للصورة و اكتفى    كن من و بالرغم من أن هذا التوجه 
و هذا ما ذهب رفية تلعب دورا مهما يف تكوينها للصورة أيضا جوانب مع فقط باجلانب النفسي و االجتماعي و لكن

  :جيمع بني البعد االجتماعي للصورة و البعد املعريف و الذي يتضمن األفكار التالية األيت و الذي توجه إليه ال

  :المعرفي  التوجه االجتماعي -ب

اجلانب على ألول مرة  املعرفية للصورة و اليت ركز فيها و تاجفيل ألطروحة  "يعود الفضل يف ظهور هذا االجتاه 
يف السنوات األخرية دراسات تعرتف بأن التوجه املعريف غري كايف و أن الصور ظهرت االجتماعي املعريف للصورة بعد ذلك 

ثقافية تتداخل ال يتم تكوينها فقط من خالل اجلانب املعريف وحده بل من خالل متغريات متعددة عاطفية واجتماعية و 
  " فيما بينها  

فعملية تكوين الصورة متداخلة األطراف و تشرتك فيها العديد من املتغريات و العوامل منها ما و اجتماعي و منها ما هو 
 .  معريف 

املعرفية يف الصورة فكيف تناولت  –و من هنا ظهرت كثري من الدراسات اليت اجتهت  و دراسة اجلوانب االجتماعية 
 ه الدراسات الصورة ؟هذ

مهمة علم اجتماع املعرفة هو دراسة كيف تؤثر  أن  الصورة هي  ثيالت عقلية وبنا ات معرفية وبهذه الدراسات  ترى
هذه التمثيالت والبنا ات على  ثيل األفراد للمعلومات االجتماعية وعلى اإلدراك االجتماعي هلم وعلى سلوكهم داخل 

  "اجلماعة وخارجها 
و الصور ( و غريها  ،املدن ) ب هذا التوجه إىل التفريق بني الصور اليت يكوهنا الفرد عن األشيا  املادية و الفيزيقية و يذه

اليت ترتبط باألشخا  أو اجلماعات أو فئات اجتماعية معينة ختتلف من حيث طبيعتها و خصائصها و طريقة تكوينها  
يرى باحثو هذا التوجه أن هناك فروقا جوهرية بني عملية تكوين الصور ألشيا  مادية فيزيقية  "كيف ذلك ؟ حبيث 

إذ توجد مسافة مادية بني الفرد و األشيا  املادية تسمح بتكوين صور عنها  أما  ،وتكوين صور عن سياقات اجتماعية 
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ي نعيش فيه هو مكون لفكرنا وحمدد لطريقة فالسياق االجتماعي الذ ،يف حالة السياق االجتماعي فالفرد جز  منها 
أيمن )"املعريف  –إدراكنا وأن أحد نتائج هذه التفرقة هو ورورة وجود منظور نظري لدراسة الصور وهو التوجه االجتماعي 

 .( 20ص  – 57ص  ، 8002: منصور ندا 

دي و الفيزيقي و الصور اليت يكوهنا ذات إذن فجوهر االختالف بني الصور اليت يكوهنا الفرد عن األشيا  ذات الطابع املا
غري مرتبطة به و مستقلة عنه وختتلف من حيث اخلصائص و ال تشرتك معه من  األوىليتمثل يف كون طابع االجتماعي 

يف عدة  ايشرتك معه او الذي هو جز  منه فهي تتعلق بنفس السياق االجتماعيأما الثانية ،حيث طبيعة كل منهما 
 .وبالتايل تصبح عملية تكوين الصورة تتطلب البعد االجتماعي و املعريف معا ،أشيا  كالرتاث الثقايف و غريه 

أواف شي  جديد يف دراسة الصورة الذهنية و غري العديد من القضايا و املعتقدات و هذا ما اقره هذا التوجه و بذلك 
قد حول وغري مفاهيمنا عن الصورة من كوهنا معتقدات غري  ": هم التالية حثوا هذا التوجه على حد تعبريهم يف مقولتاب

أي جعلها داخل نسيج حياة  ،إىل معتقدات عن أشيا  مادية ومعتقدات اجتماعية يومية  ،منطقية وغري دائمة احلدوث 
نظرية اهلوية  :وجه وتندرج حتته هذا الت ،اجلماعة ويف سياق اجملتمع بعد أن كانت معزولة عنه وخارجة عن نطاقه 

 . ( 24ص  ، 8002: أيمن منصور ندا ) "التصنيف القائم على قواعد و غريها من النظريات األخرى  ،االجتماعية 

إذا كان هذا التوجه قد مجع بني اجلانب االجتماعي و املعريف لكنه   يذكر جانب مهم أال و هو املعريف فكيف إذا مت 
يف الصورة الذهنية حسب التوجه النفسي املعريف و الذي ذهب يف دراسته إىل الرتكيز على مجع بني ما هو معريف و نفسي 

 :األفكار التالية 

 : المعرفي التوجه النفسي -ج 

انطلق هذا التوجه بالتسليم بأمهية األبعاد املعرفية يف تشكيل الصورة و ربطها مع العوامل النفسية حبيث قام بدراسة  
 .     فيها العوامل املعرفية باحلالة املزاجية للفرد يف عملية تكوين الصور  الطريقة اليت تتأثر 

ا يمفهوما أساس هتعترب و الذي  "الذات  تصنيف" ومن أهم املفاهيم اليت ركزت عليها الدراسات النفسية املعرفية مفهوم 
 . للبحث وعملية جيب البد  هبا عند تفسري كيفية تكون الصور لدى األفراد 

ويكمن جوهر عملية تصنيف الذات يف أن األشكال املختلفة من السلوك الذي يقوم به اإلنسان تنبع من تعريفه لذاته و 
له هي عملية إدراك النا  كأفراد يف التصنيف  فقاو تصنيفه هلا و لآلخرين يف مستويات خمتلفة من التجريد و الصورة  

حول و هذا ما ذهبت إليه جمموعة من الدراسات اليت أجريت ية االجتماعي لكل من اجلماعات الداخلية و اخلارج
مفهوم تصنيف الذات كمفهوم نفسي معريف وخلصت إىل وجود ارتباط قوي بينه وبني إدراك التميز واستقطاب األحكام 

  .( 21ص  ، 8002: أيمن منصور ندا ").وإدراك التجانس اجلماعة وغريها
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 :خالل عرض هذه االجتاهات و هي و ما ميكن اخلروج به كنتيجة من 
الصورة الذهنية تتداخل العديد من العوامل يف تكوينها منها ما هو نفسي و منها ما هو اجتماعي و من ما هو معريف إن 

ما بينها هذه التوجهات تتكامل فيفجميع  ه على عملية تكوين الصورفال ميكن فصل عامل عن األخر و لكل درجة تأثري 
باالكتفا  بتفسريها من الناحية النفسية وحدها و إمهال النواحي األخرى  لصورة الذهنيةا ة دراسحبيث ال ميكن يف

باإلوافة إىل انه كما مت ذكره سابقا يف عنصر مكونات الصورة أن لانسان ،فاإلنسان كل متكامل روح و عقل و جسد 
بينها و تساهم   البعد االجتماعي و البعد النفسي و كل هذه األبعاد تتفاعل فيما ،ثالث مكونات أو أبعاد البعد املعريف 

 . عن القضايا املختلفة الصور لديه  كل منها يف تشكيل
تماعي و منها ما هو معريف للصورة الذهنية عوامل متنوعة تساهم يف تكوينها منها ما هو نفسي و منها ما هو اج و منه
 :صيل فيها يف العنصر املوايل و اليت سيتم التف و غريه
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  الصور الذهنية العوامل المؤثرة في تكوين  -ثالثا

أشخا   : تتعدد العوامل املؤدية أو املساعدة يف عملية تشكيل الصور الذهنية لدى األفراد اجتاه اآلخرين سوا  أكانوا
 :  اليت تنقسم إىل فرد و وختتلف درجة تأثريها من فرد إىل  ،دول و غريها  ،مهن  ،مؤسسات 

 :و اليت تضم كل من  :العوامل االجتماعية  -4 

 :  وسائل اإلعالم -أ 

تلعب وسائل اإلعالم مبختلف أنواعها دورا مهما يف تشكيل الصور الذهنية لدى األفراد يف شىت اجملاالت من خالل ما 
 س عدة مواويع و قد تركز على فئة اجتماعية معينة من اجملتمع أو عدة فئات دون  نوعةتقدمه من مضامني إعالمية مت

دراسة ال و منهاغريها و تكاد جتمع الدراسات اإلعالمية على التأثري الكبري لوسائل اإلعالم يف تشكيل الصور الذهنية  
يبنيها اإلنسان لعامله مستمدة من وسائل  من الصور اليت% 50أن حوايل " واليت توصل فيها إىل  شراماليت قام هبا 

 ". اإلعالم اجلماهريية 
باإلوافة إىل الدراسات اليت أجريت حول صورة املرأة يف وسائل اإلعالم و اليت وجدت أن هناك حتيز واوح ينطوي على 

 . ( 45ص ،  4775: عاطف عدلي  ) "تزييف للواقع من قبل وسائل اإلعالم لصورة املرأة 

تعترب وسائل اإلعالم من أهم الوسائل اليت تقوم بنقل الصور و اآلرا  و األفكار فهي تدعم الصور الذهنية وبالتايل 
ا و تضفي عليها بعدو غريها داخل األسرة و املدرسة اليت تكونت يف مرحلة الطفولة  املوجودة مسبقا يف أذهان األفراد
دورا مهما يف خلق صور ذهنية عن  تلعبكما   يف هذه الصور ،من خالل التغيري و التعديل أوسع نطاقا و ثقة إوافية 

 .( 884ص ،م  8048: عبد الر ا  محمد الدليمي ") املوووعات اجلديدة اليت ال ميتلك الفرد عنها أية معلومات 
 :النقاط التالية  إىلويرجع التأثري الكبري لوسائل اإلعالم على عقول األفراد 

 .واسع ملا هلا من انتشار سريع و  -
قدرهتا على االستيال  على وقت األفراد ولتجاوهبا مع متطلبات العصر كل هذا جعل منها مصدر للشعور  -

 باملشاركة وعدم العزلة 
ألهنا موجهة إىل مجيع فئات اجملتمع دون حتديد هذا ناهيك عن درجة استيعاب كل فرد و قدرته على فرز  -

 .تلف درجة التأثري حسب املضامني اإلعالمية املقدمة احلقائق و معرفة الصحيح منها و املزيف و خت
فمتابعة  ،ذهنية وتعد املضامني اإلخبارية من أهم املضامني اليت تسهم من خالهلا وسائل اإلعالم يف تشكيل الصور ال 

املشاركة يف األفراد من اإلحاطة مبا حيدث يف دول العا  املختلفة وحيقق ذلك لديهم الشعور ب  كني ااألخبار من شأهن
عاطف عدلي  )" األحداث اجلارية كما تشبع لديهم الفضول يف معرفة ما يدور حوهلم و خاصة اجلرائد والصحف اليومية 

 .(46 ص  ،44 ، ص 4775: العبد عبيد 
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يف التأثري على بنا  الصور الذهنية من خالل عدة أساليب منها جعل املواقف واألحداث منسوبة  هذه املضامنيوتسهم 
حىت ال يهرب جلعلها أكثر جاذبية ألشخا  مع الرتكيز على اجلوانب اإلنسانية وأيضا يف إوفا  الطابع الدرامي عليها 

 . اجلمهور من متابعتها 

رسم صورة الواقع االجتماعي لدى اجلمهور وأيضا يف  بنا  صورنا الذهنية  وكذلك املواد الدرامية تسهم بشكل كبري يف
  .عن الفئات واملهن املختلفة باإلوافة إىل اإلعالنات و غريها 

تمع ولقد أشار بع  الباحثني إىل أمهية التلفيزيون لكونه املوزع الرئيسي لألفكار فهو يشكل االجتاه السائد لثقافة اجمل
التلفزيون كان من احملتمل أن يبين مفاهيم  ملشاهدةما زاد الوقت الذي يقضيه الفرد كل  حبيث الثقايف يووح منوذج الغر 

الواقع االجتماعي مبا يتطابق مع ما يقدمه التلفزيون والدراما واليت تصبح أساسا للقيم و الصور الذهنية اليت يبينها عن 
 .(447 ص – 442  ص: شادن نصير  )"العا  احلقيقي

املوسيقى و غريها من املؤثرات النفسية و  فللدراما و ما تقدمه من مغريات و مضامني  تاز حبسن اختيار األماكن و
الريادة يف تشكيل الصور الذهنية لدى ها حتتل موقع احملسنات اليت تستخدمها جللب اجلمهور و هذا ما جعل وجلسدية ا

 .األفراد يف اجملتمع 

 : األحداث االجتماعية  -ب 
األحداث : تتعدد األحداث اليت تسهم بشكل بارز يف تشكيل الصور الذهنية لدينا عن الواقع احمللي والدويل وتشمل " 

 .( 484ص  ، 8004: شادن نصير ")املثرية ، املرتاكمة ، املؤقتة، املصنعة
معها من خالل  واهتمامهم و تفاعلهمفلألحداث االجتماعية اليت حتصل يف اجملتمع دورا فعاال يف جذب انتباه األفراد 

عد املصدر الذي يوفيهم بأهم األحداث و اليت من خالهلا يشكلون مواقف و اجتاهات واليت ت يتوسائل اإلعالم  ال
اجتماعية ، اقتصادية ، )بدورها تكون مصدر لتكوين الصور الذهنية لديهم عن هذه األحداث املتعلقة بقضايا خمتلفة 

 .(تربوية و غريها 

و اليت كان هلا أثرا  يف تكوين " إوراب املعلمني " من األحداث االجتماعية اليت حصلت يف اجملتمع اجلزائري  :مثال 
 .لدى األفراد عن فئة املعلمني   خمتلفةمواقف 
  :االتصال الشخصي بين األفراد  -ج   

لعملية االتصال الشخصي يف شبكة العالقات االجتماعية بني األفراد دور فعال يف تكوين الصور الذهنية لدى األفراد و 
االتصال الشخصي هو الذي يتم  بني فرد وأخر و فيه تعاين تلك العملية من فقدان بع  املعلومات و هذا الشكل من 

يف األسرة مثال و كذلك يف اجلماعات اليت تنشأ بني أعضائها عالقات االتصال يتحقق يف اجلماعات األولية اليت تتمثل 
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،  8004: عبد المنعم سامي  )"شخصية محيمة و جيري فيها االتصال على منط املواجهة و االحتكاك املباشر وجه لوجه 
 .( 51،  58ص 

األفراد يف املواقف االجتماعية املختلفة و يعترب االتصال الشخصي ذو أمهية كبرية يف بنا  و تشكيل الصور الذهنية لدى 
  أو غري( كالم)من حيث يتناول أطراف االتصال و اليت تتألف من املرسل و املستقبل و الرسالة سوا  أكانت مباشرة 

 ( 442، ص  8004: ادن نصير ش) (." و املظهر الشخصي  و غريه  مالمح الوجه)مباشرة 
  :االجتماعية ة ـالبيئ -د  

املؤثرات البيئية الطبيعية دورا حموريا يف تشكيل الصور الذهنية فاخلصائص اجلغرافية وكذلك اخلصائص املناخية اليت تلعب "
فرض بطبيعتها منط تفاخلصائص اجلغرافية و املناخية  تتسم هبا الدولة من الدول تؤثر على صورهتا الذهنية لدى اآلخرين ،

دون الذهاب إليها من خالل املعلومات املتاحة ليه ع اعرفو تطيع اآلخرين أن يمعني للحياة ، كما تفرض منط ثقافيا يست
 .( 488ص  ، 8004: شاون نصير )"هلم

 فقط يشري  الهذا املفهوم واسع الداللة يف حني أن  ،واحدة ناحيةيف البيئة  ملفهوم حصره ثالباح يالحظ على
 .غريهااحلضرية و  االجتماعية وو الثقافية الطبيعية و  فهو يشمل البيئة الطبيعية

البيئة مبفهومها العام تسهم بشكل كبري يف تشكيل الصور الذهنية لدى األفراد سوا  أكانت أسرة ، مدرسة  
و اليت تعين كل املتغريات املادية و االجتماعية و الثقافية و  –تسهم البيئة : " حسب ما يقول احد الباحثني 

تشكيل السلوك اإلنساين و منطه و حتديد أسلوبه يف احلياة و كيفية معاجلة و إسهاما بالغا يف  -احلضارية 
 . ( 64ص ،دس : نبيه إبراهيم إسماعيل ) "مواجهة مواقفها و اجتاهاته 

 :العوامل النفسية  -8

 : الخبرات السابقة  -أ  

و هو اإلنسان حىت قبل أن يولد ف امليالد وأن الصورة الذهنية تبىن على خربات اإلنسان السابقة من حلظة "بولدنج"ويرى 
 بإدراك رسائل مستمرة عن طريق األحاسيس و الصور تكون غري واوحة مث يبدأ اإلنسان بعدهايتقلى جنني يف بطن أمه 

يدرك الطفل وجوده كشي  وسط عا  األشيا  ويكون هذا بداية التصور ليشمل يف النهاية كل شي  موجود ، فأول ما 
 . ( 80ص : عاطف عدلي العبد  )" و غريه مث بيته بعدها احلديقة و الشارع  و فراشهأحضان أمه 

لخربات السابقة دورا مهم فهي تعتمد على تفاعل كل ما حيتفظ به العقل من معارف وخربات و اجتاهات وأفكار ومن ل 
و البيئة ووسائل اإلعالم املختلفة مع املعلومات احلالية من  سرة و املدرسةها خالل مراحل حياته من خالل األاكتسب
 .املختلفة االجتماعية املواقف 
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على خرباته  ابنا تتحدد و مما ال شك فيه أن األحاسيس و املشاعر اجيابية كانت أو سلبية عند الفرد  و اآلخرين 
 )."من مث تتفاوت درجة إدراكه لغريه بنا  عليها  السابقة معهم و ما تتميز به من كوهنا خربات سارة أو خربات مؤملة و

 .( 464ص ،م 4778: ماهر محمود عمر 

 : المؤثرات النفسية  -ب  

أن "   James Downsجيمس دوانز"للمؤثرات النفسية دورا جوهريا يف تكوين الصور الذهنية لدى األفراد حيث يرى 
أحد أكرب احلواجز اليت حتول بيننا وبني فهم اآلخرين سوا  من الثقافات األخرى هو ذلك امليل الكبري إىل احلكم على 

 ."تصرفات اآلخرين وفقا ملنظورنا اخلا  

و بشكل بسهولة معه لجأ اإلنسان إىل التصنيف نظرا ألن الواقع احمليط به كبري ومعقد ومتنوع وال يستطيع أن يتعامل و ي 
سهل تفاعل األفراد مع فعملية التصنيف ت األشخا  يف فئات معينة ، لذا يلجأ إىل عملية تصنيف األشيا  ومباشر 

ك فالتصنيف عملية ورورية وال مفر للذ ،بشكل صحيح التفكري و استيعاب األمور  تمكنون مني حىت حميطهم املعقد،
املختلفة هلم تنطوي على قدر كبري من الشخصية لسمات ا وم علىو اليت تقمنها ، غري أن عملية التصنيف لآلخرين 

التحيز و التحريف و األخطر من ذلك أن تستقر هذه الصور الذهنية يف ذهن األفراد عن شعوب الدول األخرى أو عن 
تمر مع حتول هذه الصور مع مرور الوقت إىل صور منطية غري موووعية تس يهايرتتب علاليت بع  الفئات يف الداخل و 
 (488،481ص   ، 8004: شادن نصير  )"زمن طويل  إىل الوقت وحيتاج تغيريها 

 :العوامل الوراثية  -1

 : (الوراثية) المؤثرات الجسدية  -أ 

هذه العناصر  فمن شأن بأقسام اجلسد البشري ولصائصه القد أثبتت الدراسات النفسية أن الصورة الذهنية تتأثر كثري 
ذلك يرجع إىل أن اجلاذبية تربز فيها  وتعد أكثر أمهية أن منطقة الرأ  على تشكيلها ، وتقر هذه الدراسات  التأثري يف

أكثر من مناطق اجلسد األخرى إىل جانب ذلك فهي تعد الفتة لالنتباه أكثر من غريها ولعل مالمح الوجه هي ما جيذب 
بريا يف عملية االتصال وهذا يعود إىل أن الوجه يشتمل على أعضا  أن الوجه يؤدي دورا كفاالنتباه يف هذه املنطقة  لذلك 

الدكتور الشفاه ، العيون ، احلواجب ، اخلدود ، ولقد توصلت إحدى الدراسات كما ورد على لسان : اتصالية من قبيل 
عملية   موذلك من خالل تقسي الوجه يؤدي دورا كبريا يف عملية االتصال: م إىل نتيجة مفادها أن 4752يعقوب 

 :االتصال إىل 
 %33:االتصال الذي حيدث عن طريق الوجه بشكل   -
 %7: أما االتصال الذي حيدث عن طريق تبادل الكالم   -
 %.38أما االتصال الذي حيدث عن طريق حسن انتقا  املفردات اللغوية وأسلوب التواصل الكالمي    -
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نساين وتثبيتا هلذا القول ، عروت إحدى الدراسات على وهذا يدل على أن للوجه أمهية كبرية يف عملية االتصال اإل
صور اجملموعة من األطفال بعضهم يتصف باجلاذبية و . م0988معلمي تالميذ الصف اخلامس االبتدائي كما ورد سنة 

لخرون ال يتصفون هبا وطلب من هؤال  تقدمي وصف لكل صورة وبعد تسجيل األوصاف تبني أن املعلمني وصفوا 
  .( 61ص  ،م 8005: محمود شمال حسن) "األطفال ذوا اجلاذبية بالذكا  واآلخرين عكس ذلك 

يتصفون بعدم االهتمام و الذين يف علم النفس أن األفراد من ذوي املظهر البدين املشوه وكذلك تشري العديد من الشواهد 
 . "جعلهم عروة للنعت ببع  الصور النمطية ( النظافة امللبس ، انتقا  اللون،)باملظهر الشخصي 

ذلك أن الفرد الذي ميتلك طول يف قامته يؤهله ألن جيذب االنتباه حوله ، بيد أن طول القامة  ا وأيضا طول القامة فله أثر 
و  الذي يزيد عن املعيار االجتماعي أو يقل يفضي إىل خف  جاذبية الفرد واحتمال تعروه للوصف بصور منطية خمتلفة

 .  ( 65ص ،  8005: حمود شمال م)"بالتايل فالصورة تتأثر بالقامة أيضا كما أثبتته الدراسات النفسية

 .قد تلعب املؤثرات النفسية دورا يف تشكيل الصورة الذهنية و لكن هناك مبالغة يف هذا الطرح 

 :ة تكوين الصورة يف الشكل التايلميكن تلخيص العوامل املؤثرة على عملي و منه 

  

  

  

                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      *لدى اإلنسان مخطت يوضح العوامل المؤثرة على عملية تكوين الصور الذهنية *

 مؤثرات
 إجتماعية 

 مؤثرات
  و نفسية
  وراثية

الذهنية  الصورة  

 السياسة العامة  -

 وسائل اإلعالم  -

 البيئة االجتماعية -

 

 

 سمات الشخصية  -

 الخبرات السابقة  -

   السمات الوراثية -
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 :ة ـــــــالصــــــخ*
الصورة : هذه األخرية و اليت ترتبط هبا جمموعة من املفاهيم منها  -اختلفت االجتاهات الفكرية املفسرة للصورة الذهنية 

اإلعالمية و غريها و اليت على إثرها ووع جمموعة من الباحثني تصنيفات هلا تنقسم إىل تصنيفات قدمية و اليت  ،النمطية 
و تصنيفات جديدة و اليت تركز على جيفكنيز و  بيش تركز على الصورة داخل املنشاة أو املؤسسة كتصنيف كل من

-  الصورة لدى الفرد و اجلماعة لتخرج عن إطار املنشأة

حبيث قدم حتليال عام و الذي يضم كيفية تكوينها فهو يرى ،حبيث ذهب االجتاه الكلي إىل إعطا  تفسري شامل للصورة 
بأهنا تتشكل نتيجة لتفاعل العديد من العوامل و املتمثلة يف التنشئة االجتماعية للفرد و املعلومات و املعرفة اليت تلقاها 

عية و من املدرسة و األسرة و يستخدمها اإلنسان للحكم عن األشيا  يف حياته من مصادر متنوعة و من الثقافة اجملتم
و أما االجتاهات اجلزئية و اليت كل منها ركز على بعد وحيد يف تفسريه للصورة و منها االجتاه النفسي و ،االجتماعية 

ه النفسية عكس االجتاه االجتماعي الذي يرى بأهنا نتاج ما هو نفسي فالفرد هو الذي ينتجها استجابة لدوافعه و حاجات
الذي يعتربها نتاج اجتماعي و ليست نتاج فردي فاألفراد حسبه ال يكونون الصور بل تنتجها ثقافة اجملتمع الذي ينتمون 

كما أهنا تتأثر باملتغريات اليت حتصل يف اجملتمع ،إليه و تعطى هلم و يكتسبوهنا من خالل عملية التنشئة االجتماعية 
و الذي يرى أن الصورة هي ،مرحلة مير هبا و اليت  ر هبا الفئة أو اجلماعة حمل الصورة على غري االجتاه املعريف  حسب كل

عملية معرفية حبتة تتداخل فيها العديد من العمليات العقلية و املتمثلة يف عملييت التصنيف و التمثيل فالفرد من هذا 
ها من مصادر خمتلفة حول أشيا  أو أشخا  مث يصنفها و حيوهلا إىل صور و املنطلق يقوم بعالج املعلومات اليت يتلقا

نظرا ألن كل اجتاه أمهل جانب معني و ركز على جانب واحد ظهرت اجتاهات أخرى حاولت اجلمع بني االجتاهات 
أكثر و هي تضم كل من السابقة و التوفيق بينها لذلك عرفت باالجتاهات التوفيقية أو املركبة و اليت جتمع بني عاملني أو 

االجتاه النفسي االجتماعي و الذي ينظر إىل الصورة باعتبارها نتاج تفاعل بني العامل النفسي و الذي ميثل الفرد و 
العامل االجتماعي و الذي ميثل اجملتمع و ثقافته و االجتاه االجتماعي املعريف الذي يعترب عملية تكوين الصورة متداخلة 

معريف و اجتماعي و كذلك االجتاه النفسي املعريف و الذي سلم بأمهية األبعاد املعرفية يف تكوين  األطراف بني ما هو
الصورة و ربطها مع العوامل النفسية و اليت  ثل احلالة املزاجية للفرد و منه فالصورة هي نتاج لتفاعل العديد من العوامل و  

البيئة االجتماعية و التنشئة  ،ية و اليت تضم كل من وسائل اإلعالمكل عامل له اثر معني عليها فهناك العوامل االجتماع
و غريها و العوامل النفسية كاخلربات السابقة و الشخصية و العوامل معرفية كاملعلومات و املعارف السابقة و غريها ففي 

تكون يف نفس  قد و املختلفة اتالصور املختلفة يف ذهن األفراد اجتاه األشيا  و اجلماعات و الفئ كونالنهاية تتفاعل لت
التعرف على أهم العوامل و هذا ما تسعى الدراسة احلالية للوصول إليه من خالل  ،مؤثرة على هذه الصورعوامل الوقت 

    . اجلانب امليداين و املتمثل يف للدراسة الباب الثايناملؤثرة على صورة املعلم و درجة تأثريها من خالل 
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 :رابع الالفصل  مراجع* 
القاهرة ، ايرتاك للنشر و التوزيع  0، ط( الصورة الذهنية و الرأي العام )صورة الشرطة عند اجلمهور  :شادن نصير  - 4 

   .م 2111، مصر ، 
، عمان ، مكتبة الفالح للنشر و التوزيع ، األردن  0وسائل اإلعالم وصناعة الصور الذهنية ، ط :سليمان صالح  -8 
   .م 2113، 
 3ط ،( األسس النظرية و اإلسهامات العربية)مدخل إىل االتصال و الرأي العام  :عاطف عدلي العبد عبيد  -3 

 . م0999 -ه0109دار الفكر العر  للنشر و التوزيع ، ،القاهرة 
دار  ، دط ،القاهرة ،" عوامل التشكيل و اسرتاتيجيات التغيري "الصور الذهنية و اإلعالمية  :أيمن منصور ندا  -4 

 .م 2118الكتاب للنشر و التوزيع ، مصر ، 
سيكولوجية االجتاهات ، دط ، دار الغريب للنشر و : عبد اللطيف محمد خليفة و عبد المنعم شحاتة محمود  -6 

 . التوزيع ، مصر ،د 
، القاهرة ، الدار املصرية اللبنانية ،  0نظريات يف تشكيل اجتاهات الرأي العام ، ط :شيماء وو الفقار  غيب  -6 

  .  م  2111مصر ، 
، القاهرة ، املدينة بر  للطباعة و  0دراسات يف نظريات الرأي العام ، ط :أيمن منصور ندا و شيماء وو الفقار  -7 

 .  م 2111النشر ، مصر ، 
، القاهرة ، دار الفكر العر  للنشر و التوزيع ،  0صورة املعلم يف وسائل اإلعالم ، ط :عاطف عدلي العبد عبيد  -8 

 .م 0997 -ه0107مصر ، 
اإلنسان و السلوك االجتماعي ، دط ، اإلسكندرية ، مركز اإلسكندرية للكتاب ، مصر ،  :نبيه إبراهيم إسماعيل  -9 

 .د  
، القاهرة ، دار  0الصورة واإلقناع دراسة حتليلية ألثر خطاب الصورة يف اإلقناع  ط :محمود شمال حسن  -01 

 .م 2116األفاق العربية ، مصر ،  
 –ه  0118الرأي العام بني القوة و اإليديولوجية ، بريوت ، دار النهضة العربية ، لبنان ،  :إسماعيل علي أسعد  -00 

 .  م 0983
، عمان ، دار املسرية للنشر و الطباعة ، األردن  0مدخل إىل وسائل اإلعالم اجلديد ، ط :عبد الر ا  الدليمي  -02 
 . م2102-ه 0133، 

، قناة أبو ظيب اإلمارات ، رمضان " االستهزا  " ، عنوان احللقة " برنامج أبواب النفس " :  طار  الحبيب -41 
 41.00: ، الساعة  8041



 
 

 

 
 

 

 

:الباب الثاني   
الجانب الميداني 

 للدراسة
 

 

 

 

 



:تبارك و تعاىل اهللا يقول 

و أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين " 
يديه من الكتاب و مهيمنا عليه فاحكم بينهم 
بما انزل اهللا و ال تتبع أهواءهم عما جاءك من 

"الحق لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: الفصل األول   

اإلجراءات المنهجية للدراسة   

تمهيد*  

التعريف بميدان الدراسة: أوال   

اجملال املكاين للدراسة  - 1 

اجملال البشري -2  

مدى مالءمة ميدان للبحث -3  

اجملال الزمين للدراسة -4  

منهجية البحث: ثانيا   

املنهج -1  

أدوات مجع املعطيات -2  

 االستمارة / أ 

 املقابلة / ب

عينة الدراسة  -3  

 خالصة*

  
  
  

المؤثرة في تكوين الصورة الذهنيالعوامل : ا لثثا  
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:تمهيد   
منهجية تتبعها من بدايتها إىل هنايتها توجهها للوصول إىل حتقيق األهداف املسطرة إن لكل دراسة        

هلا فهي ال ميكن أن تقوم من فراغ وهذه املنهجية  و املتمثلة يف  املنهج  و أدوات مجع البيانات ختتلف من 
 :دراسة إىل أخرى حسب كل باحث و طبيعة املوووع  فكما قال الشاعر 

 من يف الوجود يطلب صيدا     غري أن الشباك خمتلفاتكل               

كما أن الدراسة مقيدة بزمان ومكان فهي ال تنشأ من فراغ بل تتم يف ميدان  له مسات معينة تتماشى مع  
اجملال املكاين و : اخلصائص املميزة ملوووع البحث و هذا امليدان يتشكل من عدة جماالت  و املتمثلة يف 

 .الذي تؤخذ منه عينة الدراسة  و اجملال الزماين  اجملال البشري و

 :التاليةخالل العناصر البحثية  الفصل منوكل هذا سيتم عروه يف هذا  
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التعريف بميدان الدراسة: أوال    
كبرية يف اجلانب املكاين واجلانب البشري واجلانب الزماين فلكل من هذه اجلوانب أمهية  : يتضمن  ثالثة جوانب أساسية 

:  الرتتيب اآليت حسبو جا ت  اجلانب امليداين للدراسة  

  : المجال المكاني  -4

 88جرت الدراسة يف مدينة سطيف و بالذات يف املؤسسات التعليمية و املتمثلة يف املدار  االبتدائية و اليت تضم 
 :مدرا  موزعة عرب أحيا  خمتلفة و بعضها متجاورة و هي كالتايل  18مدرسة و لقد مت  أخذ عينة منها و املتمثلة يف 

الموقع و المساحة     نبذة تاريخية           اسم المدرسة     
هنج حبري اخلري حي بيزار : العنوان 
 سطيف
2م 2116: مساحتها   
2م 611, 81 :المبنيةالمساحة   

02: عدد الحجرات   
17: الطابق األرضي   

  13: الطابق األول  
 d : 090311  قم التعريف الوطنير  

100103: الرمز   
               

 
 

م 0968: تاريخ بناء االبتدائية   
م 22/19/0968 :افتتاحهاتاريخ   

العالمةمسيت ختليدا للعالمة الراحل   
"عبد احلميد بن باديس "   

   
 
 
 

 عبد الحميد بن باديس

 :العنوان 
 :مساحتها 
 :املبنية  املساحة

 :عدد احلجرات 

 : سنة التأسيس
 :اإلنشا سنة 
 :التسمية

 

 صفاقصي    

 م4270: تأسست سنة  .حي جبل بوطالب سطيف : عنوانها 
كانت تسمى كوليك تابعة لفرنسا مث 
أمسوها عمارجية للذكور مث أصبحت 
 .عمارجية للطلبة ذكور و إناث إىل اليوم 

مسيت على اسم الشهيد عمارجية من 

 عمارجية عباس   
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م بعني عباسة والية  4/08/4710مواليد 
سطيف در  يف ثانوية حممد قريواين و نال 
شهادة البكالوريا مث انتقل إىل سيدي 
بلعبا  ملتابعة الدراسة العليا مث عاد إىل 
سطيف ليعمل مدرسا يف ثانوية اليت در  
فيها التحق بصفوف جيش التحرير سنة 

سقط شهيدا سنة  الثالثة باملنطقة م4766
 .م جببال جرجرة  4767

 
شارع صابري عبد احلميد سطيف  16:عنوانها
 ( .األقوا  لبالد ) 

 2م 792 :المساحة الكلية 
 2م 661 :المساحة المبنية 

 18 : األقسامعدد 
 10عربية و  17)منهم  18 :عدد المعلمين 

 (فرنسية 

 م0873 البنا  سنة 
 م0896اإلنشا   سنة 

مسيت على اسم الشهيدة بوشارب روميلة 
املدعوة حورية املولودة بتاريخ الفاتح جويلية 

م التحقت بصفوف جيش التحرير 0933
م و استشهدت بعد لس 0931سنة 

 .م 0939سنوات  يف سنة 

 بوشارب روميلة  

سطيف  شارع زادي حي حيياوي: عنوانها 
يف طنجة ( قرب األمن احلضري الثالث ) 
  04704: الرمز اجلغرايف للبلدية . 

19154474H    رقم التعريف الوطين
 :للمدرسة 

 حضرية: نوع المنطقة 
 2م 4264: المساحة الكلية للمؤسسة 

 2م 228: المساحة المبنية 
 04+48: عدد الحجرات الدراسية 

 حجرة املكتبة
 

                                         

 م4755: بنيت سنة 
 م4752: و دشنت يف 

نسبة للشهيد معيزة حممد الصغري املولود ب 
زاول دراسته , م ابن العر   05/04/4711

مث  ، و حاز على شهادة التعليم الثانوي
انضم بعدها إىل صفوف الثورة و أصبح 
عضوا مكلف بالتموين و حترير خمتلف 
التقارير و   يدم كثريا حيث ترقى إىل أن 
ر أصبح مسؤوال عن النظام عن جهة بيال
بسطيف و ملا انكشف أمره لدى املخابرات 
الفرنسية تعرض للحصار مث فر و التحق 

املنطقة و شارك يف عدة  0جببال الوالية 

 ابن معيزة محمد الصغير
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كلف   م4767مواجهات و يف أواسط سنة  
مبهمة جبال بابور و هناك استشهد يف 

 مع جيش العدو و دفن جثمانه هناك معركة 
 1915462Z: رقم التسجيل الوطني 
                    2م 1338,11: المساحة الكلية 
                 2م م0636,11: المساحة المبنية 
                          21: عدد الحجرات 
 كم  0: البعد عن البلدية 
 م 311: البعد عن الدائرة 
 م 311: البعد عن الوالية 

النقار مقابلة للمقربة املسيحية : الموقع 
 سطيف

 

  4758: سنة بناء المؤسسة 
      م 4758: سنة التدشين  
 م  10/04/4757: تاريخ التأسيس  

 م 10/04/4757: تاريخ الموافقة 
                                       

 فالحي العمري

حي حيياوي سطيف : عنوان المؤسسة 
 طنجة

 CG 090311 :رقم التعريف للمؤسسة 
 091003: رمز المؤسسة 

  2م 0261: مساحة المؤسسة اإلجمالية 
  2م 931: المساحة المبنية  

 2م 331: مساحة الساحة 

    
 

ملعوش الساسي على "  :تسمية المؤسسة 
 84يوم  ولد اسم الشهيد املدعو عزوز

 .  م 4744مارس 
بدا نضاله مبكرا كفدائي يف صفوف جيش 
التحرير الوطين مكلفا بأعمال سرية مبدينة 

يف م  4767سطيف استشهد يف جوان 
منطقة تسمى ثنية الطني بالقرب من 
 ."أوريسيا و   يعرف حلد اآلن مكان دفنه 

 م   0968: سنة بناء المؤسسة 
 م              0976: سنة اإلنشاء  

 لمعو  الساسي

 2م 8000ترتبع على مساحة : المساحة 

 2م 0111: المبنية منها 

 2م 611: مساحة الفناء 

 حي بومرشي سطيف: الموقع 

 اسم حتت 4767كان  في  :تسميتها 
و بقيت حتت هذا االسم مدرسة البنات 

 أصبحتحبيث م  4757سنة  إىل غاية
و بعد هذا التاريخ توسعت خميستي للبنات

 مدور علي : و أصبحت حتمل اسم الشهيد 

 مدور علي 



سطيف       منطقةبدراسة ميدانية               صورة المعلم في المجتمع الجزائري                                                                           

                                                                                              

 

145 
 

و املؤسسة تعمل بنظام الدوام الواحد و 
 .الدوام اجلزئي 

تأسست ابتدائية مدور : سنة التأسيس 
  م 4767علي يف سنة 
 م 0939: سنة البناء 
 م 0939: سنة االفتتاح 

 
 

 :المجال البشري للدراسة  -1
املوظفني و الذي يضم الفئات االجتماعية األخرى ملدينة سطيف و وواحيها و املتمثلة يف املعلمني يف الطور االبتدائي و 

    فئة عينة  كل  خذ منمت أ حبيثأوليا  التالميذ  و ملدار  االبتدائية السابقة الذكرداخل االذين يعملون  (املؤطرين )
 . ( أوليا  التالميذ ،معلمني  ،موظفني )مفردة من الفئات الثالثة  414و تضم تمع البحث جمل حبيث تكون ممثلة

 :المجال الزمني للدراسة  -1   
دة عاميني مت خالهلا م استغرقت م حبيث 2101م و انتهت يف جوان  2103جانفي بداية شهر بدأت الدراسة من 

 : املتمثلة يفتقسيم العمل إىل ثالث فرتات زمنية و 
و لقد عنيت هذه املرحلة بالعمل  2103إىل هناية شهر جوان  2103امتدت من بداية شهر جانفي :  الفترة األولى

املعطيات املتعلقة باإلطار النظري و املنهجي للدراسة مع تعديل الفصول و النظري حبيث مت ختصيصها جلمع املعلومات و 
 .بع  العناصر 
و هي مرحلة الشروع يف العمل  8044إىل بداية شهر جانفي  8041و اليت امتدت من شهر سبتمرب :   الفترة الثانية

ع مليدان الدراسة و بعد االنتها  النهائي من امليداين عن طريق صياغة االستمارة و حتضري أسئلة املقابلة مع إجرا  استطال
صياغة االستمارة يف شكلها النهائي بعد عروها للتحكيم على أربعة أساتذة من قسم علم االجتماع و احلصول على 

 .رخصة العمل امليداين من مديرية الرتبية مت االنتقال إىل املرحلة املوالية 
و يف هذه الفرتة مت النزول من نفس السنة إىل هناية شهر أفريل  8044ي بدأت من هناية شهر جانف:  الفترة الثالثة

فيفري و يف  47أول مقابلة يوم  أجريتالفعلي إىل ميدان الدراسة و بداية الشروع يف القيام مبقابالت مع املعلمني حبيث 
 . نفس الوقت مت توزيع االستمارات على املبحوثني و  مجعها منهم و هكذا 

و هي مرحلة تفريغ البيانات الواردة يف   8044إىل  بداية شهر جويلية 8044بدأت من شهر ماي :  الرابعةالفترة 
 .االستمارة و املقابلة و حتليلها و صياغة نتائج البحث مع التعديل يف بع  اجلوانب و اإلعداد النهائي للدراسة 
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 :مدى مالءمة ميدان الدراسة للبحث  -4

 :متعددة ما جعلت منه ميدان جد مناسب نظرا ألنه يتماشى مع موووع الدراسة  من حيث  مليدان الدراسة خوا 

 ثل الوسط الرتبوي  االبتدائيةاملدرسة ف اجتماعية خمتلفة يضم فئاتأجريت فيه الدراسة متنوع ألنه املكان الذي يعد * 
ميدان خصب للعالقات االجتماعية و التفاعل  لكوهناأكثر منه مؤسسة رمسية الذي هو جمتمع مصغر عن اجملتمع الكبري 

االجتماعي بني فئات اجتماعية متعددة و خمتلفة من حيث الدور و املكانة  و هذا ما يسمح بالتعرف على صورة املعلم 
هم و خارج الوسط الرتبوي من خالل أوليا  التالميذ و الذين ( املدار  االبتدائية السابقة الذكر ) داخل الوسط الرتبوي 

 .أفراد من مدينة سطيف و وواحيها 

قرب و سهولة معرفة األماكن املوجودة يف مدينة سطيف يف وقت قصري لتوفر املواصالت مما يسمح بالتنقل من مدرسة * 
إىل أخرى دون صعوبة باإلوافة إىل قرب ميدان الدراسة فهو يوفر على الطالب الوقت يف التنقل إىل أماكن أخرى تكلفه 

 . اجلهد و املادة 

سطيف من حيث األماكن املتواجدة هبا و هذا ما يثري الدراسة من خالل معرفة صورة تنوع املدار  داخل مدينة * 
املعلم  و تتبعها  عرب أحيا  خمتلفة يف سطيف من داخل املدينة مث الوسط مث األطراف حبيث كل مدرسة ابتدائية  ثل 

 . احلي املتواجدة فيه 
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 منهجية البحث : ثانيا  
 :المنهج  -4

الذي يعرف على انه جمموعة من العمليات واخلطوات  "املنهج املعتمد يف الدراسة البد من إعطا  معىن املنهج وقبل ذكر 
) "اليت يتبعها الباحث بغية حتقيق أهداف حبثه ونظرا لتنوع  فروع علم االجتماع و مواويعه تتعدد املناهج تبعا لذلك 

 (. 480ص،م8008: رشيد  رواتي 

حسب الفرع الذي ينتمي إليه و املنهج املتبع يف هذه الدراسة هو  معني وافق طبيعة موووعــــ م و يالــــــوكل منهج ي 
 :منهج المسح االجتماعي بالعينة  

فبما أن الدراسة احلالية تنتمي إىل الدراسات الوصفية ألهنا تسعى لوصف واقع معني و املتمثل يف واقع صورة املعلم يف 
باإلوافة ، اجملتمع و يف نفس الوقت تسعى لتفسري هذا الواقع عن طريق  البحث يف األسباب و العوامل الكامنة ورا ه 

اهلدف األساسي هلذه الدراسة هي ألن ث الرأي العام و قيا  االجتاهات و إىل أن طبيعة املوووع و الذي ينتمي إىل حب
يساعد على توفري  اجتاه موووع صورة املعلم و منهج املسح االجتماعي بالعينةاألفراد يف اجملتمع معرفة وجهة نظر 

و حتليلها ملعرفة العلل  ي إليهداخل اجملتمع الذي تنتمأوواع فئة اجتماعية معينة  معرفةاملعلومات اخلاصة مبوقف معني أو 
 . اليت تقف ورا ها و إعطا  تشخيص هلا

يف ه الفئة من خالل الفئات األخرى لكشف عن ووعية هذتسعى لتم بدراسة فئة اجتماعية و دراسة احلالية هتن الأل و 
فهو يهدف إىل التعرف على ظروف فئة اجتماعية معينة أو ،تمع فمنهج املسح االجتماعي يسهل من هذه املهمة اجمل

كما أن الدراسة تسعى إىل معرفة صورة املعلم يف اجملتمع من خالل بع  الفئات االجتماعية و تفسريها ،  جمتمع بكامله 
و ما ، و هذا املنهج يستخدم يف معرفة اجتاه الرأي العام اجتاه موووع معني و هذا املوووع يدخل ومن هذا النطاق

يعد منهج املسح االجتماعي بالعينة  أحد  : "يقول أحدهم و منها الباحثني يف هذا املنهج بع  مقوالت  يؤكد ذلك
مناهج البحوث الوصفية واليت تقوم على مجع و حتليل البيانات االجتماعية عن طريق أدوات حبثية كاملقابلة أو االستمارة 

ري من النا  املعنيني بالظاهرة حمل البحث و هتدف املسوح االجتماعية عادة عدد كب من أجل احلصول على معلومات من
إىل الكشف عن معدل توزيع بع  اخلصائص االجتماعية كاملهنة و الدخل و السن و امليول وغريها أي أهنا هتدف إىل 

إبراهيم ") قوانني و التعميمات توفري املعلومات حول موقف أو جمتمع أو مجاعة و حتليلها ملعرفة العلل و األسباب وووع ال
   (. 468ص  ،م  8007: أبرا  

يعتمد عليه الباحثون يف احلصول على بيانات و معلومات وافية و دقيقة تصور الواقع االجتماعي و    : "و يقول أخر 
احليايت و الذي يؤثر يف كافة األنشطة اإلدارية و االقتصادية و الرتبوية و الثقافية و العلمية و تسهم تلك البيانات 

 ،املدار  مبختلف مستوياهتا )اجملال الرتبوي : اليت خيتص هبا  واملعلومات يف حتليل الظواهر و تفسريها ومن أهم اجملاالت
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معرفة )جمال الرأي العام  ، ....(القضايا االجتماعية العالقات األسرية ) اجملال االجتماعي  ،( وما إىل ذلك...الطلبة 
 ( .وجهة نظر اجملتمع يف مسألة معينة 

ويهدف املسح االجتماعي إىل التعرف على اجلوانب املختلفة لظروف جمتمع من اجملتمعات و الذي قد يكون فئة 
اجتماعية أو بكامله أو عدة جمتمعات مثال ميكن أن نطبق منهج املسح ملعرفة اجتاهات الرأي العام حول موووع معني و 

   (. 461ص  ، نفس المرجع)" ة اليت ستمثل اجملتمع املبحوث هذا يتحتم يف حالة اللجو  إىل هذا املنهج حتديد العين

 :و املسح 

 .يقوم بوصف الظاهرة حمل الدراسة كخطوة أوىل *

 . مث يقوم بتحليلها و شرحها و معرفة العلل و األسباب*

التفكري يف طريقة و لقد ارتبط منهج املسح االجتماعي ارتباطا وثيقا بنشأة البحث االجتماعي حني كان من الضروري 
ميكن من خالهلا التعرف على النتائج اليت ترتبت على التصنيع و التغري االجتماعي الذي أحدثه و تأثري ذلك يف خمتلف 
فئات اجملتمع و طبقاته مث استخدم املسح االجتماعي كطريقة للبحث يف خمتلف اجملاالت اليت تتطلب مجع بيانات و 

 .املواقف والرأي العام و غريها من الظواهرمعلومات كمية عن االجتاهات و 

  ( 442ص  ،م 8044: أمل محمد سالمة ) .و يقوم على وصف الظاهرة املدروسة و تصويرها كميا 

مت االعتماد للحصول على املعلومات و املعطيات الالزمة و األهداف اليت يسعى لتحقيقها و نظرا لطبيعة هذا املنهج 
 :  مع طبيعة هذا املنهجماشى و اليت تت التاليةعلى  األدوات البحثية 

 :مت توظيف أداتني يف هذا البحث و مها  :أدوات جمع المعطيات  - 8

بأهنا تقنية مباشرة لطرح األسئلة على األفراد و بطريقة : " كأداة رئيسية و تعرف بشكلها األكثر شيوعا  :االستمارة  -أ
موجهة ذلك أن صيغ اإلجابات حتدد مسبقا و هذا ما يسمح بالقيام مبعاجلة كمية هبدف اكتشاف عالقات رياوية و 

  ( . 804ص  ،م8005: موريس أنجرس ) " إقامة مقارنات كمية 

منوذج يضم جمموعة من األسئلة اليت توجه لألفراد هبدف " و هناك من يطلق عليها مصطلح االستبيان و يعرف على انه 
احلصول على بيانات معينة و يطلق على جمموع األسئلة اليت يوجهها الباحث لألشخا  كتابة على صحيفة و يطلب 

تسمى صحيفة املدون عليها هذه األسئلة استمارة االستبيان  منهم اإلجابة عليها بأنفسهم دون ورورة تواجده معهم كما
 (. 24ص،م 4776: طلع  إبراهيم لطفي )" 
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هي وسيلة للدخول يف اتصال باملخربين عن طريق طرح األسئلة عليهم واحدا واحد و بنفس الطريقة  : "فاالستمارة إذا
: موريس أنجرس) "القا من األجوبة املتحصل عليها هبدف استخال  اجتاهات و سلوكيات جمموعة كثرية كمن األفراد انط

 (. 805ص ،م  8005

مت االعتماد على االستمارة كأداة رئيسية يف الدراسة نظرا ألن املوووع اقرب من حبوث االجتاهات والرأي العام و آلن 
د  و اليت تتشكل من عد املناسبة لعينة الدراسة كوهنا األداة ، باإلوافة إىلموووع الدراسة يدخل ومن هذه البحوث 

إلجرا  املقابلة معهم املكان املناسب  غيابو لربح الوقت و ،أوليا  التالميذ و املوظفني كبري يستحيل إجرا  مقابلة مع 
 .  و املوظفني النشغاهلم بالعمللظروف خاصة هبم  األوليا  من قبل  استجابةهذه األداة اليت   تلقى 

بداية من شهر  أربعة أساتذة من قسم علم االجتماع و الذين ينتمون لفروع خمتلفةعلى بعد حتكيمها و عروها  و 
أفراد ن شهر فيفري على بداية م توزيعهابدأ الشروع يف جتريبها على بع  أفراد العينة و بعد التصحيح النهائي  نوفمرب و
استمارة على األوليا   و  (21)توزيع حبيث مت ( مدار  18)يف املدار  االبتدائية ملدينة سطيف املتواجدين العينة 
الباقي و  06اسرتجع منها  واستمارة  (21) حبيث مت توزيعا اجنر عنه إعادة التوزيع من جديد ممثالث فقط منها اسرتجاع 
و نظرا ( 02)فقط و الباقي  (12) اسرتجع منها استمارة و (31)وزعت عليهم أما فيما خيص املوظفني و  يعدمنها   

 .ويل ( 60)موظف و ( 31استمارات و اسرتجعت مجيعها ليكتمل العدد (  18)لنقص العدد مت إعادة التوزيع من جديد 

 . 8044و انتهت عملية توزيع االستمارة و مجعها يف أواخر شهر أفريل 

 : المقابلة  - ب

باملقابلة و بني شخص لخر أو جمموعة أشخا  بأهنا حوار لفظي وجه لوجه بني باحث قائم " كأداة مساعدة وتعرف 
لخرين و عن طريق ذلك حياول القائم باملقابلة احلصول على املعلومات اليت تعرب عن اآلرا  و االجتاهات أو االدراكات أو 

 .املشاعر أو الدوافع أو السلوك يف املاوي و احلاور

احملادثة اجلادة املوجهة  و : " بأهنا  بنجهامعن م 4770و يعرفها حسن ( االستبار)ويطلق البع  على املقابلة كلمة 
حمادثة موجهة يقوم هبا شخص أخر أو : " و يعرفها نفس الباحث بأهنا " هدف حمدد غري حمدد الرغبة يف احملادثة لذاهتا 

التوجيه و أشخا  لخرين هدفها استثارة أنواع معينة من املعلومات الستغالهلا يف حبث علمي لو لالستعانة هبا يف 
  (. 828ص ،م 4772: عدلي علي أبو طاحون)  "التشخيص و العالج 

قيام الباحث بزيارة املبحوثني يف بيوهتم أو مكان عملهم من أجل احلصول على معلومات " و تتم املقابلة عن طريق 
يعتقد الباحث أن املبحوثني يتوفرون عليها و  يف الغالب يتم اللجو  إىل املقابلة كأداة جلمع البيانات يف منهج دراسة 

  (. 856ص  ، 8007: إبراهيم ابرا  ) " احلالة و كذلك يف الدراسات املسحية أحيانا 
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 ( .املقننة )و النوع املعتمد يف الدراسة فهي املقابلة شبه احلرة 

 :و مساعدة ألداة االستمارة لسببني أساسيني و تكميلية و اعتمدت الدراسة على أداة املقابلة كأداة فرعية   

إجابات هلا و هم املعلمني حىت يتسىن للدراسة معرفة ألن أسئلة الدراسة بع  منها حيتاج للتقرب من املصدر و  -4
ل هلذه بع  اجلوانب املتعلقة هبذه العينة و نظرا لتوفر اجلو املناسب و املكان املالئم مقابل ذلك العدد القليالتعرف على 

طرف مهم يف املقابلة األنسب يف احلصول على معلومات مباشرة من قبل كانت هذه األداة الفئة عكس الفئات األخرى  
  .البحث 

احلصول على معلومات مهمة تكون مساعدة يف عملية حتليل البيانات املتحصل عليها من االستمارات املوزعة على   -8
ألهنا متعلقة بفئة حمددة و هي فئة املعلمني و ال أطراف العينة و اليت ال ميكن التوصل إليها بدقة إال عن طريق هذه األداة 

البحث معلومات تعجز االستمارة عن الوصول إليها نظرا  نح  األخرى اإلجابة عنها ، باإلوافة إىل أهناميكن للفئات 
حظته من ألهنا تسمح للباحث بالدخول يف حوار مباشر مع املبحوث دون حواجز ما ميكنه من تسجيل كل ما ميكن مال

 .و هذا ما مينح البحث قوة يف التحليل  ستمارةتساعده على حتليل البيانات اخلاصة باال أقوال املبحوث و تصرفات

 حبيث أجريت أول مقابلة معلما  (80)ا من شهر فيفري مع فئة املعلمني و اليت تضم  املقابالت بد إجرا  مت الشروع يف و
 .م  8044أفريل  07 م لتستمر إىل غاية 8044 فيفري 47يف 

   :عينة الدراسة  -1

جمموعة : "  و الذي يذهب إىل أهنامبفهومها من إعطا  تعريف بسيط أوال  نوعها ال بدديث عن عينة البحث و قبل احل
فرعية من عناصر جمتمع حبث معني فهي  ثل جز  من جمتمع البحث الذي ستجمع من خالله املعطيات و البد أن 

تعميمها على كل جمتمع  تسمح لنا العينة املأخوذة من جمتمع البحث حسب حجمها بالوصول إىل التقديرات اليت ميكن
 (.  451ص: موريس أنجرس ) " البحث األصلي 

غري )العينة غري العشوائية  ،( االحتمالية )العينة العشوائية : ويوجد يف العادة نوعان من العينة حسب طريقة االختيار 
 (  االحتمالية

ور البحث معروفة إذا كانت مفردات مجه ما الطالب يف حالة هايستخدماليت على العينة العشوائية و  اعتمدو يف البحث 
ن هذا األسلوب أن أومن ش يريد أن يقوم بدراسة وصفية دقيقة أو تقدمي صورة عامة عن هذا اجلمهور أوللباحث و 
من اختيار عينة البحث حبيث تكون ممثلة جلمهور البحث حىت يستطيع تعميم النتائج املتوصل  و الطالب ميكن الباحث

  (. 51ص ،م 4776: طلع  إبراهيم لطفي ") إليها 
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الذي ينطلق من فكرة أن هناك خاصية أو لعشوائية هي صنفا من العينة او :العينة الطبقية أما نوع العينة املعتمد فهو 
عدة خصائص  يز عناصر جمتمع البحث واليت البد من أخذها بعني االعتبار قبل االنتقا  يسمح هذا اإلجرا  بإنشا  

عة صغرية أو طبقات سيكون هلا بع  االنسجام ألننا نعتقد أن العناصر املكونة لكل طبقة هلا بع  التشابه وأن  جممو 
مث نقوم مبعاينة عشوائية بسيطة داخل كل ( فئات )كل منها يتميز يف نفس الوقت عن اجملموعات األخرى ننشأ طبقات 

, السن:  االعتبار أثنا  سحب العينة عدد من املتغريات بفضل املعاينة الطبقية يصبح من املمكن أخذ بعني ،طبقة 
اللغة اليت حيتمل أن يكون هلا تأثري يف النتائج هكذا ال تتعرض فئات من عناصر مع البحث موووع الدراسة  ،التمدر 

عاينة العشوائية واليت هي خمتلفة عن الفئات األخرى خلطر التهميش من  العينة رغم أن هتميشها كان ممكنا لو استعملنا امل
عامر ) "تسمح املعاينة الطبقية إذن بضمان درجة  ثيلية عالية للعينة وحتدث أقل أخطا  من املعاينة العشوائية  ،البسيطة 

 (. 425ص،م 8007: قنديلجي و إيمان السامرائي

عينة خمتارة عن طريق تقسيم السكان إىل فئات على أسا  بع  املتغريات املالئمة مث  : "و العينة الطبقية أيضا هي * 
محمد عاطف )  " اختيار عدد حمدد من احلاالت من كل فئة مع التأكيد من أن كل فئة البد أن تكون ممثلة يف العينة  

 (. 155ص ،م 8005: غيث 

    األجنبية مصطلح يقابلها يف اللغةية أو المصفوفية و العينة العشوائية الطبق: و يطلق عليها بع  الباحثني 
:Statified random sample     

تلك العينة اليت ختتار من جمتمع مقسم لطبقات أو شرائح  ثل كل منها فئة من فئات املتغري مووع  ": وهي حسبهم  
   . ( 460ص ،م 8004: كمال عبد الحميد  يتون ") الدراسة و تسحب عينة عشوائية من كل شرحية أو مصفوفة 

لى هذا النوع من ع إىل االعتماد الدراسة احلاليةب أدت الدوافع اليت ض هذه اجملموعة من التعاريف تتضحو من خالل عر 
 .املستخدمة يف البحث و اليت تتوافق و طبيعة املنهج املتبع و األدوات البحثية  االعينة دون غريه

   :الدوافع تتمثل يف هذه و  

     الذين طبيعة منهج الدراسة و الذي يسعى للحصول على معلومات من عدة أفراد من اجملتمع حول موووع معني و -
دقيقة و من عدة طبقات متعددة ينتمون إىل فئات اجتماعية خمتلفة و العينة الطبقية تسمح له باحلصول على معلومات 

العينة ا النوع من ذهب استعانتهامعظم الدراسات اليت تصب يف حبوث الرأي العام  علىيف وقت قصري ، لذلك يالحظ 
 . و خمتصرة بطريقة دقيقة و منظمة  لتسهيل مهمة البحث

 اتفئجمموعة من األفراد املختلفني من حيث الدور و املكانة و الذين يشكلون  هضملجملال البشري للدراسة تنوع ا -
طبقات  يف ثالث تصنيفو اليت فئة أولياء التالميذ  ،فئة المؤطرين  ،فئة المعلمين  :و اليت تشمل  اجتماعية خمتلفة

 :و جا  التصنيف كاآليت العينة  ا النوع منهذ  يزمن أهم امليزات اليت تقوم تعد هذه امليزة و عن طريق العينة الطبقية 
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 .تضم فئة املوظفني داخل املدار  االبتدائية  : الطبقة األولى 

 . تضم فئة املعلمني  : الطبقة الثانية 

 .تضم فئة أوليا  التالميذ   :الطبقة الثالثة 

 :يتاأل لشكلموزعة حسب ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفئة و عددها            

(          مفردة50)موظفو االدراة   

(         مفردة 61)أولياء التالميذ   

(مفردة 20)المعلمين   

  131: االجمالي  
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:خالصة   
اجملال املكاين و الذي  -ما ميكن اخلروج به من خالل عرض هذه العناصر كنتيجة هو أن مليدان الدراسة مبجاالته الثالث 

املوظفني يف  ،أوليا  التالميذ  ،املعلمني :  ثله مدينة سطيف و اجملال البشري و الذي يضم جمموعة من األفراد و هم 
أمهية كبرية يف إعطا  الدراسة معىن و يضفي  -و املتمثل يف سنتني مشلتها الدراسة املدار  االبتدائية و اجملال الزماين 

عليها طابع من املوووعية كما أن عينة البحث و اليت  مت اختيارها بطريقة عشوائية و املتمثلة يف العينة العشوائية الطبقية 
ات اليت تتميز هبا فهي تتماشى مع طبيعة سمب و تسهل من مهمة الدراسة نظرا لتضبط البحث و توفر اجلهد و التع

و الذي يستعمل يف غالب  -املوووع املدرو  و املنهج املتبع يف الدراسة و الذي هو منهج املسح االجتماعي بالعينة 
األحيان يف حبوث الرأي العام و البحوث االجتماعية اليت هتتم بدراسة أوواع فئة اجتماعية معينة من اجملتمع و الذي هو 

لذي حيدد األدوات البحثية للدراسة فطبيعة املنهج حتدد طبيعة األدوات املستعملة و املتمثلة يف أداتني مت توظيفهما يف ا
االستمارة و اليت هي عبارة عن جمموعة من األسئلة اليت يقوم املبحوث اإلجابة عنها و املقابلة و : الدراسة احلالية و مها 

مل الباحث و املبحوث أو عدة مبحوثني بطريقة مباشرة و هذين األداتني  د الدراسة اليت هي عبارة عن حوار لفظي يش
 ـمبعطيات مهمة للبحث تساعد على اخلروج بنتائج بعد تفريغها و حتليلها و ذلك من خالل الفصل املوايل و املعنون ب

 .تفريغ و حتليل النتائج 
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:مراجع الفصل األول  *   
ديوان املطبوعات  ،3ط ،مناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث : عمار بحو  محمد محمود الذنبيات  -0

 م2100 ،اجلزائر  ،اجلامعية 

 اجلزائر  ،دار القصبة للنشر و التوزيع  ، 2ط ،منهجية البحث يف العلوم اإلنسانية تدريبات عملية :موريس أنجرس  -8
 .م2116

املكتب اجلامعي احلديث   ،اإلسكندرية  ، 2ج،مناهج و إجرا ات البحث االجتماعي : عدلي علي أبو طاحون  -1
 م0998،مصر 

دار اليازوري العلمية للنشر و  ،عمان  ،دط  ،البحث الكمي و النوعي : عامر قنديلجي و إيمان السامرائي  -4
 .م2119 ،األردن  ،التوزيع 

عا   ،القاهرة  ، 0ط ،منهجية البحث الرتبوي والنفسي من املنظور الكمي و الكيفي : كمال عبد الحميد  يتون   -6
 .م2111 -ه0121 ،مصر  ،الكتب للنشر و التوزيع 

 ،دار الشروق للنشر و التوزيع  ،عمان  ، 0ط ،املنهج العلمي و تطبيقاته يف العلوم االجتماعية : إبراهيم ابرا  -5
 م 2119 ،األردن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

و تفسير نتائج الدراسة  عرض و تحليل: الفصل الثاني   
تمهيد*   

عرض المعطيات: أوال   

المعطياتو تفسير تحليل : ثانيا   

مناقشة النتائج : ثالثا   
يف ظل تساؤالت الدراسة  -1  

يف ظل األهداف -2  
يف ظل الدراسات السابقة -3  

النظريةيف ظل املقاربة  -4  

نتائـــــج البحث: رابعا   

 خالصة* 
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 :تمهيد * 
و الذي وم أهم اخلطوات اليت سارت عليها الدراسة تأيت اخلطوة ،بعد عرض اجلانب امليداين للدراسة و اجلانب املنهجي 

و اليت تضم أهم ما توصلت الدراسة إليه من نتائج اليت جتيب عن كل من التسالالت و تثبت مدى ،األخرية من البحث 
ية فمن خالله البحثأهم  العناصر من الذي يعد عرض و حتليل النتائج  حتقق األهداف املسطرة يف الدراسة و ذلك  بعد

 حتليلها للوصول إىل النتائج و  يتم عرض البيانات اليت مت مجعها من امليدان عن طريق أدوات مجع البيانات السابقة الذكر 
 :النهائية للدراسة و ذلك كاأليت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



سطيف       منطقةبدراسة ميدانية               صورة المعلم في المجتمع الجزائري                                                                           

                                                                                              

 

156 
 

 و تفسيرها و تحليلها عرض المعطيات : أوال 
  المعطيات الخاصة باستمارة البحث -4 
 الجداول الخاصة بمحور البيانات الشخصية /أ 

 :يبني جنس املبحوثني  :04جدول رقم 
  

 الجنس   
 أنثى ذكر    المجموع

  
 

 المبحوث

مــــــــــــــــــوظفني باملــــــــــــــــــدار  
 االبتدائية

 50 34 16 ت
% 32,0% 68,0% 100,0% 

 61 32 29 ت أوليا  التالميذ
% 47,5% 52,5% 100,0% 

 111 66 45 ت المجموع        
% 40,5% 59,5% 100,0% 

 

                   

 : التحليل *

مـــــــن إمجـــــــايل فئـــــــة املـــــــوظفني أو املـــــــؤطرين يف املـــــــدار  االبتدائيـــــــة  100%يقابلهـــــــا  31مبحـــــــوث مـــــــن أصـــــــل  06يوجـــــــد 
 .68.0%مبحوث املتبقني من نفس الفئة من جنس أنثى بنسبة  31أما  32%من جنس ذكر بنسبة 

0 
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35 

 أولياء التالميذ موظفين بالمدارس االبتدائية

 الجنس ذكر

 الجنس أنثى
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من إمجايل فئة أوليا  التالميذ ينتمون إىل جنس ذكر بنسبة  100%يقابلها  60مبحوث من أصل  29كما يوجد 
 .% 68,6مبحوث ينتمون إىل جنس أنثى بنسبة  32العدد املتبقي من هذه الفئة و الذي ميثل و %47.5

مــــن إمجـــــايل جممــــوع فئــــيت عينـــــة البحــــث مــــن جـــــنس 100%مفـــــردة يقابلهــــا  000مبحـــــوث مــــن أصــــل  66يوجــــد  و منــــه
 . % 11,3مبحوث املتبقني من جنس ذكر بنسبة  13يف حني % 39,3أنثى بنسبة 

فــــــإن معظـــــم أفــــــراد عينـــــة جمتمــــــع ،و بالتـــــايل و حســــــب مـــــا هــــــو مووـــــح مــــــن خـــــالل اجلــــــدول و الرســـــم البيــــــاين أعـــــاله *
ن أغلبيـــــة املــــوظفني يف املــــدار  االبتدائيـــــة إنــــاث باســــتثنا  بعـــــ  ال الفئتــــني مــــن جـــــنس اإلنــــاث نظــــرا ألالبحــــث مــــن كـــــ

كثـــــر إقبــــــاال علــــــى العمـــــل داخــــــل املؤسســــــات و هـــــذا راجــــــع إىل أن املــــــرأة أ ،املـــــوظفني الــــــذكور كمـــــدير املدرســــــة و غــــــريه
مــــــن جـــــــنس الــــــذكور و لكــــــن عنـــــــد الرتبويــــــة عكــــــس الرجـــــــل كمــــــا أن أغلبيــــــة األوليـــــــا  عنــــــد توزيــــــع االســـــــتمارات كــــــانوا 

و هــــــذا رمبـــــــا يعــــــود إىل انشـــــــغاهلم بالعمــــــل و تــــــرك األولويـــــــة لربــــــات البيـــــــوت و ،حـــــــدث العكــــــس  االســــــتمارات اســــــتالم
باإلوـــــافة إىل ارتفـــــاع عـــــدد النســـــا  يف اجملتمـــــع مقارنـــــة ملراقبـــــة  ـــــدر  أبنـــــائهم ، الـــــاليت هـــــن أكثـــــر إقبـــــاال علـــــى املـــــدار 

 .    بعدد الرجال 

 :مرية للمبحوثني يبني املرحلة الع:  08م جدول رق
 

 الـــــــسن    

 المجموع
 31 إىل 21 مــــــــــــــــــن  المبحوثين 

 سنة
 11 إىل 31مــــــــــــــــن 
 سنة

 31 إىل 11 مــــــــــــــــــن
 سنة

ســـــــــــــــــــــــــــنة  31
 فما فوق

  
 
 

دار  املــــــــــــمــــــــــــوظفني ب
 االبتدائية

 50 2 5 19 24 ت
% 48,0% 38,0% 10,0% 4,0% 100,0

% 

 61 7 13 31 10 ت أوليا  التالميذ
% 16,4% 50,8% 21,3% 11,5% 100,0

% 

 111 9 18 50 34 ت المجموع
% 30,6% 45,0% 16,2% 8,1% 100,0

% 
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 :التحليل *  

-21) من إمجايل فئة املوظفني يف املدار  االبتدائية يرتاوح سنهم بني 100%ما يقابله  31مبحوث من أصل  21هناك 
 38,1بنسبة ( سنة  11- 31)مبحوث من نفس الفئة ينتمون إىل الفئة العمرية من  09و  % 18,1بنسبة ( سنة  31
و مبحوثني  %01,1بنسبة ( سنة 31-11) أعمارهم ما بني من مبحوثني فمنهم  7و أما العدد املتبقي و الذي ميثل %

 .فما فوق  31أعمارهم من 

 31-  21من ) من إمجايل فئة أوليا  التالميذ تنتمي أعمارهم إىل  %011يقابله 60مبحوثني من أصل  01كما يوجد 
و العدد املتبقي من % 31,8بنسبة ( سنة  11- 31)مبحوث ترتاوح أعمارهم ما بني  30و % 06,1بنسبة  (  سنة 

 7و  (سنة  31 -31)مبحوث ينتمون إىل الفئة العمرية من  03مبحوث فهو ينقسم إىل  21هذه الفئة  و الذي ميثل 
 . فما فوق  31مبحوثني أعمارهم من 

من جمموع كال الفئتني من عينة البحث  تنتمي  %011مفردة ما يقابله  000مبحوث من إمجايل  31ومنه يوجد 
بنسبة ( سنة 11-31)مبحوث أعمارهم ما بني  31و  %  31,6بنسبة ( سنة 31-21)أعمارهم إىل الفئة العمرية 

 % 06,2بنسبة ( سنة31-11)مبحوث سنهم من  08مبحوث يتوزع على  27و العدد املتبقي و الذي ميثل  % 13,1
   .% 8,0فما فوق بنسبة  31مبحوثني ترتاوح أعمارهم من  9و 

و ( سنة 11-31)إذن و ما هو مووح أعاله فإن أغلبية املبحوثني من كال الفئتني من عينة جمتمع البحث هم من سن 
 .الشباب إىل فئةايل فهم ينتمون و بالت( سنة 31-21)من سن 
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 يبين المستوى الدراسي للمبحوثين :  01جدول رقم 
  

 المستوى الدراسي   
 جامعي ثانوي متوسط ابتدائي  المبحوث  المجموع

 
 50 33 16 1 0 ت موظفني باملدار  االبتدائية 

% ,0% 2,0% 32,0% 66,0% 100,0% 

 61 33 18 8 2 ت أوليا  التالميذ
% 3,3% 13,1% 29,5% 54,1% 100,0% 

 111 66 34 9 2 ت عالمجمو 
% 1,8% 8,1% 30,6% 59,5% 100,0% 

 
 

     
 

 : التحليل *

 مـــــن إمجـــــايل فئـــــة املـــــوظفني يف املـــــدرا  االبتدائيـــــة هـــــم خرجيـــــي %400 مـــــا يقابلـــــه 60 مبحـــــوث مـــــن أصـــــل 11 يوجـــــد
هــــــذه بينمــــــا العــــــدد املتبقــــــي مــــــن % 18,0 مبحــــــوث لــــــديهم املســــــتوى الثــــــانوي بنســـــبة 45 و % 55,0 اجلامعـــــة بنســــــبة
ـــــــو ام % 8,0 ميثــــــل مبحــــــوث واحــــــد لديــــــه املســــــتوى املتوســــــط بنســــــبة الفئــــــة و الــــــذي ـــــــا املســــــتوى االبتدائـــــــ  يمثــــــلفي ـــــــــــ

 .% 0 بنسبة 0
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ــــــديهم املســــــتوى ( %400%) مــــــا يقابلــــــه 54 مبحــــــوث مــــــن اصــــــل 11 كمــــــا يوجــــــد مــــــن إمجــــــايل فئــــــة أوليــــــا  التالميــــــذ ل
و العــــــــدد % 87,6 نفــــــــس الفئــــــــة لــــــــديهم املســــــــتوى الثــــــــانوي بنســــــــبةمبحــــــــوث مــــــــن   42 و% 64,4 اجلــــــــامعي بنســــــــبة

يهم دو مبحـــــــــوثني لـــــــــ% 41,6 لـــــــــديهم املســـــــــتوى املتوســـــــــط بنســـــــــبة  2 مـــــــــنهم  مبحـــــــــوثني 40 املتبقـــــــــي و املتمثـــــــــل يف
 .% 4,2 املستوى االبتدائي بنسبة

جمتمــــــــع مــــــــن إمجــــــــايل كــــــــال الفئتــــــــني مــــــــن عينــــــــة  (%400) مفــــــــردة يقابلهــــــــا 444 مبحــــــــوث مــــــــن اصــــــــل 55 إذن يوجــــــــد
 10,5 مبحـــــوث لـــــديهم املســـــتوى الثـــــانوي بنســــــبة 14 يف حـــــني يوجـــــد% 67,6 خرجـــــي اجلامعـــــة بنســـــبة البحـــــث هـــــم

و مبحــــــــوثني % 2,4  لــــــــديهم املســــــــتوى املتوســــــــط  بنســــــــبة 7 مبحــــــــوث مــــــــنهم 44 يف و العــــــــدد املتبقــــــــي و املتمثــــــــل%
 . % 4,2 لديهم املستوى االبتدائي بنسبة

فـــــإن أغلبيــــــة املبحـــــوثني مــــــن كــــــال ،و بالتـــــايل  و مــــــن خـــــالل مــــــا هـــــو مالحــــــظ علـــــى اجلــــــدول و الرســــــم البيـــــاين أعــــــاله  
و املتعلمــــة ســــوا  اكــــانوا مــــن جــــنس االنــــاث او الــــذكور و ،البحــــث ينتمــــون اىل الفئــــة املثقفــــة جممتــــع الفئتــــني مــــن عينــــة 

ظـــــــم ســـــــكان احلضــــــــر متعلمـــــــني و هــــــــذه هـــــــذا يرجـــــــع اىل خاصــــــــية املكـــــــان فحســـــــب الدراســــــــات االجتماعيـــــــة فــــــــأن مع
الســــــــمة تعــــــــد مــــــــن الســــــــمات الــــــــيت  يــــــــز املــــــــدن عــــــــن االريــــــــاف باالوــــــــافة اىل االصــــــــول االجتماعيــــــــة و الثقافيــــــــة هلــــــــم 

 .الفراد يف اجملتمع  لاملستوى التعليمي  يف حتديدأثري كبري و اسرهم فلهذه العوامل ت( املبحوثني )

 للمبحوثنييبني احلالة املدنية :  04جدول رقم 
  

 الحالة المدنية   
 مطلق متزوج أعزب    المجموع

  

 المبحوث
 50 3 25 22 ت موظفني باملدار  االبتدائية

% 44,0% 50,0% 6,0% 100,0% 

 61 0 54 7 ت أوليا  التالميذ
% 11,5% 88,5% ,0% 100,0% 

 111 3 79 29 ت المجموع
% 26,1% 71,2% 2,7% 100,0% 
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 : التحليل *

مــــــن إمجــــــايل فئـــــــة املــــــوظفني يف املــــــدرا  االبتدائيــــــة عـــــــزاب  (%400) مـــــــا يقابلــــــه 60 مبحــــــوث مــــــن أصــــــل 88 هنــــــاك
مبحـــــــــوثني  1و % 60 متـــــــــزوجني بنســـــــــبة 86 مـــــــــن هـــــــــذه الفئـــــــــة فمهـــــــــم مبحـــــــــوث املتبقـــــــــني 82 بينمـــــــــا% 44,0بنســـــــــبة 

 .و أما االرامل فال يوجد % 5,0 مطلقني بنسبة

مــــــن إمجــــــايل فئــــــة أوليــــــا  التالميــــــذ متــــــزوجني بنســــــبة ( %400) مــــــا يقابلــــــه 54 مبحــــــوث مــــــن اصــــــل 64كــــــذلك يوجــــــد 
 44,6مبحـــــــوثني فهـــــــم ينتمـــــــون اىل فئـــــــة العـــــــزاب بنســـــــبة  5ثـــــــل يف و العـــــــدد املتبقـــــــي مـــــــن هـــــــذه الفئـــــــة و املتم% 22,6

 .أي ال يوجد مطلقني و أرامل يف هذه الفئة  0و الباقي %

مــــــن إمجــــــايل كــــــال الفئتــــــني مــــــن عينــــــة جمتمــــــع  (%400) مفــــــردة يقابلهــــــا 444 مبحــــــوث مــــــن  اصــــــل 57و منــــــه يوجــــــد 
 85,4عــــــــزاب بنســــــــبة  87مبحــــــــوث مــــــــنهم  18 املتمثــــــــل يف و العــــــــدد املتبقــــــــي و% 54,8البحــــــــث متــــــــزوجني بنســــــــبة 

 . أما االرامل فال يوجد ، % 8,5مبحوثني مطلقني بنسبة  1و %

ـــــذين هـــــم بـــــدورهم  إذن أغلبيـــــة املبحـــــوثني مـــــن أفـــــراد عينـــــة جمتمـــــع البحـــــث ســـــوا  أكـــــانوا مـــــوظفني داخـــــل املـــــدار  و ال
حســـــــب مـــــــا تووـــــــحه متـــــــزوجني أوليـــــــا  التالميـــــــذ أو اوليـــــــا  التالميـــــــذ اخلـــــــارجني عـــــــن نطـــــــاق العمـــــــل داخـــــــل املـــــــدار  

 .النسب و الرسم البياين أعاله 
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 يبني مكان إقامة املبحوثني:  06جدول رقم 
  

 مكان اإلقامة   

 المجموع
   

 حضري ريفي
شبه 
 حضري

 
 

  ثالمبحو 
موظفني باملدار  
 االبتدائية

 50 12 34 4 ت
% 8,0% 68,0% 24,0% 100,0% 

 61 8 47 6 ت أوليا  التالميذ
% 9,8% 77,0% 13,1% 100,0% 

 111 20 81 10 ت المجموع
% 9,0% 73,0% 18,0% 100,0% 

 

         
 : التحليل *

مــــــن إمجــــــايل فئــــــة املــــــوظفني يف املــــــدرا  االبتدائيــــــة يقيمــــــون  (%011) مــــــا يقابلــــــه 31 مبحــــــوث مــــــن أصــــــل 31 يوجــــــد 
يقيمــــــون  02مبحــــــوث فمــــــنهم  06بينمــــــا العــــــدد املتبقــــــي مــــــن هــــــذه الفئــــــة و الــــــذي ميثــــــل ، % 68,1يف احلضــــــر بنســــــبة 

 .% 8,1مبحوثني يقيمون يف الريف بنسبة  1و % 21,1يف منطقة شبه حضرية بنسبة 
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مـــــــن إمجـــــــايل فئـــــــة أوليـــــــا  التالميـــــــذ يقيمـــــــون يف احلضـــــــر % 011 بنســـــــبة  60مبحوثـــــــا مـــــــن أصـــــــل   17كمـــــــا يوجـــــــد    
مبحـــــــوثني يقيمـــــــون يف الريـــــــف بنســـــــبة   6و % 03.0مبحـــــــوثني يقيمـــــــون يف شـــــــبه حضـــــــر بنســـــــبة  8 و% 77.3 بنســـــــبة 
9.8%.  

مفردة من إمجايل عينة جمتمع البحث من كال الفئتني يقيمون يف % 011 بنسبة ( 000)مبحوث من أصل  80إذن يوجد 
يقيمون يف وسط شبه حضري  21مبحوث منهم  31بينما العدد املتبقي والذي ميثل ، % 73,1 وسط حضري بنسبة 

 . % 9,1يقيمون يف الريف بنسبة  01و% 08,1بنسبة 

يقيمون يف وسط % 73,1 بنسبة ومن هنا و ما هو مالحظ فإن أغلبية املبحوثني من كال الفئتني من عينة البحث 
حضري و هذا راجع اىل أن سكان احلضر يف تزايد مستمر عكس سكان  الريف نظرا لعامل اهلجرة بنوعيها الداخلية و 

هاجروا اىل مدينة الذين أغلبهم يف الوفود القادمة من مدن أخرى  املتمثلة يف النزوح الريفي و اهلجرة اخلارجية  و املتمثلة
و تركوا مدهنم بسبب التجارة أو الزواج أو البحث عن عمل حىت املناطق الريفية بدأت تتحول اىل مناطق شبة  سطيف

اصالت و حضرية نتيجة لعدة عوامل سياسية ، اقتصادية ، اجتماعية و غريها فالريف تطور عن سابقه من حيث املو 
 .      املؤسسات العمومية و املدار  و غريه و منه فإن مفهوم الريف تغري من حيث اخلصائص و السمات 

  يبني الووعية املهنية للمبحوثني:  05جدول رقم 
  

 الوظيفة   

 المجموع
   

 بطال يعمل
موظف باملدرسة 
 االبتدائية

 

  المبحوث
موظفني باملدار  
 االبتدائية

 50 50 0 0 ت
% ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

 61 0 22 39 ت أوليا  التالميذ
% 63,9% 36,1% ,0% 100,0% 

 111 50 22 39 ت المجموع
% 35,1% 19,8% 45,0% 100,0% 
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 : التحليل  *

مـــــــن إمجـــــــايل فئـــــــة املـــــــوظفني داخـــــــل املـــــــدار  اإلبتدائيـــــــة كلهـــــــم  %011بنســـــــبة  31مبحـــــــوث مـــــــن  أصـــــــل  31يوجـــــــد 
يتوزعــــــون إىل مــــــوظفني يف اإلدارة ومــــــنهم عمـــــــال يف املطعــــــم املدرســــــي ومـــــــنهم % 011يعملــــــون هبــــــذه املــــــدار  بنســـــــبة 

 .مدرا  وغريهم 

أي   لــــــديهم وظيفــــــة  مــــــن إمجــــــايل هــــــذه الفئــــــة( % 011) يقابلــــــه 60 مــــــن اصــــــل 39 فيوجــــــد أمــــــا فئــــــة أوليــــــا  التالميــــــذ  
مــــــن هــــــذه الفئــــــة هـــــم عــــــاطلون عــــــن العمــــــل أي ليســــــت  22يف حـــــني يوجــــــد  %63.9يشـــــغلون منصــــــب مهــــــين بنســــــبة 

 .   %36.0 لديهم وظيفة بنسبة

مفـــــردة مـــــن إمجـــــايل عينـــــة جمتمـــــع البحـــــث  مـــــن كـــــال الفئتـــــني % 011بنســـــبة  000مبحـــــوث مـــــن أصـــــل  89إذن يوجـــــد 
مبحـــــــوث عـــــــاطلني عـــــــن العمـــــــل بنســـــــبة  22يف حـــــــني  % 81.08لـــــــديهم وظيفـــــــة أي يشـــــــغلون منصـــــــب عمـــــــل بنســـــــبة 

09.80%. 

 –بإســــتثنا  املـــــوظفني داخـــــل املـــــدار  اإلبتدائيـــــة  -وبالتــــايل فـــــإن أغلبيـــــة أفـــــراد عينـــــة جمتمــــع البحـــــث مـــــن كـــــال الفئتـــــني  
لـــــــديهم عمـــــــل ومعظمهـــــــم يشـــــــغلون منصـــــــب ذو أمهيـــــــة كبـــــــرية بـــــــالنظر إىل أن  أكثـــــــرهم حســـــــب مـــــــا % 81.08بنســـــــبة 
 . لديهم شهادات جامعية يف ختصصات خمتلفة 01جدول رقم يووحه 

هو أن أغلبية املبحوثني من  04م قدول ر جحسب ما يووحه  و( البطالني)ن العمل أما ما يفسر نسبة العاطلني ع
باإلوافة إىل بع  من  ، ا  التالميذ أي ليست لديهن وظيفةجنس إناث ومعظمهن ماكثات يف البيت من فئة أولي

أو ألن لديهم مردود األوليا  من جنس ذكور بطالني نظرا إىل الظروف اإلجتماعية وصعوبة العثور على منصب عمل 
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مادي ورثوه من أسرهم أو أن أزواجهن عامالت فهم يعتمدون على مرتبهن و هذا ما يثبته الواقع االجتماعي لبع  
 . إىل سهو منهم لالجابة على هذا السؤالاألسر اجلزائرية أو قد يعود االمر 

ــــــهـــــذا ن ــــــاهيك عـــــن أن بـــ ــــــحســـــب مـــــا ي( يف ســـــن التقاعـــــد)ع  مـــــنهم متقاعـــــدين ــ ــــــفهن 08جـــــدول رقـــــم ووحه ــ اك ــــــــ
   مبحوثني هم يف سن التقاعد 9

 السمات الشخصية للمعلم: الجداول الخاصة بمحور  /ب 

 :معلم يبني تصور املبحوثني لكلمة :  04جدول رقم 

 

 تصور كلمة معلم   
 تصور سليب تصور إجيا     المجموع

 
  المبحوث

 50 9 41 ت موظفني باملدار  االبتدائية
% 82,0% 18,0% 100,0% 

 61 12 49 ت أوليا  التالميذ
% 80,3% 19,7% 100,0% 

 111 21 90 ت المجموع
% 81,1% 18,9% 100,0% 

 
 :التحليل  *

من إمجايل فئة املوظفني داخل املدار  اإلبتدائية لديهم تصور إجيا  % 011بنسبة  31من أصل مبحوث  10يوجد 
 . %08,1مبحوثني من نفس الفئة لديهم تصور سليب لكلمة معلم بنسبة  9يف حني % 82,1لكلمة معلم بنسبة 

من إمجايل فئة أوليا  التالميذ لديهم تصور إجيا  إجتاه كلمة معلم % 011 بنسبة  60مبحوث من أصل   19كما يوجد 
مبحوث لديهم تصور سليب إجتاه ما تعنيه كلمة معلم  02و العدد املتبقي من هذه الفئة و الذي ميثل % 81,3بنسبة 
 .% 09,7بنسبة 

كال الفئتني ليهم تصور   مفردة من إمجايل عينة جمتمع البحث من% 011بنسبة  000مبحوث من أصل  91إذن هناك 
 .% 08,9مبحوث املتبقني لديهم تصور سليب لكلمة معلم بنسبة  20يف حني % 80,0إجيا  لكلمة معلم بنسبة 
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لديهم تصور  %24,4بنسبة فإن أغلبية املبحوثني من كال الفئتني من خالل النسب الحظ ما هو مو حسب   و منه
مرتبط باملفهوم العام للمعلم الهنم اعطوا تعاريف للمعلم و اليت ال  التصور هو  إجيا  لكلمة معلم و هذا يرجع اىل أن

موووع الدراسة يف عنصر : خترج مدلوالهتا عن التعاريف اخلاصة مبفهوم املعلم و اليت مت التطرق اليها يف الفصل االول 
كلمة املعلم من دالالت و ما حتمله من   االطاراملفاهيمي و هذا يؤكد ان لدى افراد العينة وعي و اطالع على ما تعنيه

كما ان التصوراالجيا  لكلمة معلم نابع من املعتقدات السابقة و اليت مت ختزينها يف ، اجتماعية و ثقافية و معرفية ابعاد
من يقوم  ،مر  : فعند قول كلمة معلم تتبادر اىل الذهن معاين متعددة منها ،الذهن من خالل عملية التعليم و التعلم 

حسب ما جا ت به اجابات املبحوثني فهذا التصور هو مكتسب من اجملتمع و ثقافته و ،بالرتبية و التعليم و غريها 
فاملفهوم ابن البيئة اليت ظهر فيها فهو يؤخذ مدلوالته منها باالوافة اىل ان اغلبية املبحوثني متعلمني و ،الرتبية و التنشئة 

 .فللمستوى التعليمي للمبحوث دورا كبريا يف حتديد تصوره ملا تعنيه االشيا   13ل رقم مثقفني حسب ما يووحه اجلدو 
و ايضا للخربات السابقة عالقة بتصور االنسان لالشيا  و هذا ما يفسر اجابات الفئة املتبقية من املبحوثني و اليت  

فماملالحظ من خالل اجاباهتم و اليت كانت ، %42,7بنسبة تشمل املبحوثني الذين  أعطوا تصور سليب لكلمة معلم 
و هذا ما اثبتته ،فئة املعلمني  حولاملاوية السيئة هلوال  املبحوثني  اخلربات نتيجةمشحونة بالغضب و احلقد على املعلم 

ن هذه ن تصورنا ملا تعنيه االشيا  مرتبط بالذكريات املاوية و اخلربات السابقة عأ و اليت تؤكد علىسات النفسية الدرا
باالوافة اىل الشكوى اليت تلقوهنا من أوالدهم عن املعلمني حسب  ( 037صفحة  امسارجع اىل فصل اخل)االشيا  

 .  من اجلادول اخلاصة مبحور سلوك املعلم و اليت سامهت يف ترسيخ تصور سليب عن املعلمن يف أذهاهنم  13اجلدول رقم 
 

  المعلم يوضح إجابة المبحوثين عن دور:  08جدول رقم 
 

قيام المعلم بدوره كما    
 ينبغي

 ال نعم    المجموع
 

  المبحوث
موظفني باملدار  
 االبتدائية

 50 26 24 ت
% 48,0% 52,0% 100,0% 

 61 36 25 ت أوليا  التالميذ
% 41,0% 59,0% 100,0% 

 111 62 49 ت المجموع
% 44,1% 55,9% 100,0% 
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 : التحليل *

 ـــــــــــل املدار  اإلبتدائية كانت إجابتهم بـــــمن إمجايل فئة املوظفني داخ% 011بنسبة  31من أصل  مبحوث 26 يوجد
 .% 18,1بنسبة ( نعم )مبحوث املتبقني من هذه الفئة كانت إجابتهم ب  21يف حني % 32,1بنسبة (ال )

بنسبة ( ال)ـأوليا  التالميذ كانت إجيابتهم بمن إمجايل فئة % 011 بنسبة  60مبحوث من أصل   36كما أن هناك 
 .% 11,9 بنسبة ( نعم)مبحوث املتبقني كانت إجيابتهم ب  23و العدد املتبقي % 39,1

مفردة من إمجايل عينة جمتمع البحث من كال الفئتني كانت % 011بنسبة  000مبحوث من أصل  62إذن يوجد 
 .% 11,0بنسبة ( نعم) ـمبحوث كانت إجابتهم ب 19يف حني % 33,9بنسبة ( ال)ـإجابتهم ب

يرون ان املعلم ال يقوم بدوره كما ينبغي و هذا يرجع % 66,7بنسبة  جمتمع البحثفان اغلبية املبحوثني من عينة  منهو 
بل جمرد و الذي أصبح يفكر يف املادة قبل كل شي  فهو   يعد ينظر ملهنة التعليم باهنا رسالة ،اىل طبيعة املعلم اليوم 

و املؤشرات على ذلك كثرة االورابات و جلو  التالميذ و هم يف املرحلة االبتدائية اىل الدرو  مهنة للحصول على املال 
و لكن ما يفسر عدم قيام املعلم ،حسب ما امجعت عليه معظم اجابات املبحوثني  صحيح ان هلذا عالقة اخلصوصية 

 :متعددة تقف كعائق امام عمله منها ما يعود اىل بدوره املوكل اليه و هو وجود عوامل 
السياسة الرتبوية و طبيعة النظام الرتبوي السائد يف املدار  اجلزائرية و الذي يقيد املعلم و يف نفس الوقت ال يتناسب مع 

ن خالل انعكس على مهمة املعلم حسب اقوال بع  املعلمني مما املرحلة العمرية للمتعلم و ميوله ورغباته و هذا 
ان هذا النظام  الرتبوي ( : "   يف مدرسة صفاقسي 12و 10املقابلة رقم ) املقابالت اليت اجريت معهم اذ يقول احدهم 

اجلديد سي  من حيث افتقاره للتدرج يف املعلومات و عدم مراعاة سن املتمدر  فلو نظرنا اىل الكتاب املدرسي فهو 
ق  و عدم تناسق و فيه مواد التتناسب مع طبيعة املتعلمني مما ووع املعلم يف ملي  باالخطا  باالوافة اىل ان فيه تنا

 ." ارتباك كيف يوصل املعلومة للمتعلم و الذي جيد صعوبة يف استيعاب ما يقدم له 
و ني ذا اثر على اجلانب النفسي للمعلمباالوافة اىل القوانني اليت مهشت املعلم كفاعل تربوي و عدم تلبية مطالبه كل ه

مع املعلمني فهناك تذمر و سخط من اليت أجريت ت و هذا ما كان واوح  من املقابال يف ادا  دورهم ممحاسه همافقد
 .اجلزائرية السياسة الرتبوية و املنهج الذي تسري عليه املدار  

رق اليت علم و الذي صرف تفكريه عن مهنته و دوره االساسي اىل البحث عن الطمي للاعناهيك عن الووع االجتم
إذا  :" (  يف مدرسة بوشارب روميلة 12املقابلة رقم ) و اسرته حسب قول احد املعلمني يكسب من خالهلا اجرا يكفيه 

كان املرتب كايف جيعل املعلم متفرغا للعملية التعليمية فقط و بالتايل يبدع ، ألن املشاكل االجتماعية اليت يسببها وعف 
املرتب تشغل ذهنه و إذا شغل ذهنه باملاديات ويع رسالته مع التالميذ ، فعندما يتوفر له راتب جيد يشرتى وسائل 

سيهمل  'ببقيطة اخلبز 'يثة يف العلم و بذلك حيسن مستواه ، فعندما يكون مشغوال حديثة و بذلك يواكب التطورات احلد
 ".عمله 
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فاملعلم و من خالل مالحظات   ه القيام به أو إجنازهايضا للعامل النفسي دور هاما يف ادا  االنسان ملا هو مطلوب من
دة عنه يف اجملتمع فالشعور بالتقدير و االحرتام املسجلة من املقابالت لديه شعور بالنقص و التهميش نظرا للنظرة السائ

و هذا ما أثبتته الدراسات النفسية و منها قول الربوفيسور يف الطب ،جيعل من االنسان يعطي دون توقف و باستمرار 
التقدير هو حاجة انسانية حق لالنسان ان يقدر و ان لم يقدر االنسان فانك لن تستخرج :" النفسي طارق احلبيب 

 " .اقصى ما يملك منه 
" الووع االجتماعي للمعلم و مكانته االجتماعية " ـو املعنونة بحسب ما توصلت اليه الدراسة املشاهبة للدراسة احلالية 

 .يف احدى نتائجها 
و  د  شروط الراحة و افتقارها للوسائل التعليمية على ادا  دوره ان كانت تفتقد ألثريأكما ان للبيئة احمليطة باملعلم ت
و هذا املالحظ  على واقع ، الذي يكون حمفزا ال مثبطغي و املوقع املساعد على العمل االقسام غري جمهزة كما ينب

فاملوقع الذي تبىن فيه غري مناسبا من حيث الضجيج و وقعوها املؤسسات التعليمية و خاصة املدرسة االبتدائية يف اجلزائر 
 .را  داخلها على الطرق العامة و غياب املساحات اخلض

مت مالحظته معظم املعلمني و من خالل ما باالوافة اىل عامل جد هام و الذي له تاثري مباشر و املتمثل يف سن املعلم ف
ارجع اىل ) سنة يف التعليم  12لديهم اكثر من تهم ة عمرية متقدمة يف العمر فأغلبياملقابالت ينتمون اىل فئمن خالل 
يا و فكريا فلم جسديا و معنو على مجيع االصعدة تعب لل  انظر ما انعكس نقص يف املردود هذا (  احملور االول  املقابالت

 . حصوهلم على التقاعد  صعوبة يف ظل ميعد يف قمة عطا ه
نه يبذل جهدا  نظرا ال و هم املبحوثني الذين يرون أن املعلم يقوم بدوره% 44,4 ـأما ما يفسر النسبة املتبقية و املمثلة ب
فاملعلم هو الذي يعد االجيال و هو االسا  لوال الدور  ،زمة يف جماالت متعددةالكبريا يف امداد اجملتمع بالنخب ال

كما ان هناك فئة من املعلمني الذين ال يتأثرون ،الكبري للمعلم ملا كان هناك متعلمني يف الفئة حسب اجابات املبحوثني 
 العمل حسب طبيعة شخصيتهم باالوافة اىل حتسن مستواهم املعيشي و بالظروف االجتماعية هلم بل تزيدهم مهة يف

و بالتايل العطا  أكثر و قد يعود ذلك اىل املعاملة احلسنة ،ووعهم املادي الذي يساهم يف حتقيق االكتفا  الذايت 
 .وة االحرتام و التقدير اليت يالقونه من قبل افراد اجملتمع و الذي يعطيهم الرغبة يف العمل بكل ق
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 يبين صفات شخصية للمعلم اليوم حسب إجابات المبحوثين:  01جدول رقم 
 

 صفات معلم اليوم   

 المجموع
صفات    

 إجيابية
صفات 
 سلبية

 
 المبحوث 

موظفني باملدار  
 االبتدائية

 50 33 17 ت
% 34,0% 66,0% 100,0% 

 61 29 32 ت أوليا  التالميذ
% 52,5% 47,5% 100,0% 

 111 62 49 ت المجموع
% 44,1% 55,9% 100,0% 

 

 : التحليل *
 أعطوا صفات سلبية من إمجايل فئة املوظفني داخل املدار  اإلبتدائية% 011%بنسبة  31من أصل  مبحوث 33 يوجد

صفات إجيابية أعطوا مبحوث  07و املتمثل يف و العدد املتبقي من هذه الفئة  % 66,1% لشخصية املعلم اليوم بنسبة
 .% 31% لشخصية املعلم بنسبة

من إمجايل فئة أوليا  التالميذ أعطوا صفات إجيابية % 011 %بنسبة  60من أصل   مبحوث 32 يف حني يوجد
مبحوث املتبقني من هذه الفئة أعطوا صفات سلبية لشخصية املعلم بنسبة  29و % 32,3%لشخصية املعلم اليوم بنسبة 

17,3 %. 
مفردة من إمجايل عينة جمتمع البحث من كال الفئتني أعطوا صفات % 011بنسبة  000مبحوث من أصل  62إذن هناك 

 .% 11,0 مبحوث أعطوا صفات إجيابية بنسبة 19و العدد املتبقي % 33,9سلبية لشخصية املعلم اليوم بنسبة 
ن سلبية أكثر منها إجيابية نظرا أل اليومصفات الشخصية للمعلم اليرون أن % 33,9بنسبة ن أغلبية املبحوثني فإ منهو 

املعلم ال يقوم بدوره كما ينبغي حسب ما يووحه جدول السابق و أيضا من خالل التفاعل اليومي للمبحوثني مع فئة 
و  ،البحث عن املادة  ،الطمع ،بخل ال: املعلمني اعطى املعلم صفات سلبية و اليت أكثرها تنحصر حسب املبحوثني يف 

، الالمباالة ، القلق و العصبية ، االمهال ، االوطراب ، عنيف ، أفعاله عكس أقواله ، وعيف سوقي لاكالم ال
 .الشخصية ، امهال اهلندام هذه أهم الصفات اليت أمجعت عليها معظم اجيابات املبوحثني

، كما أن حتديد السمات الشخصية لالنسان  دور اساسي يف و هذه الصفات أغلبها مستمدة من سلوك املعلم فللسلوك
 :أساسية تتكون من ثالث جوانب عموما لشخصية اذلك فللمحيط االجتماعي ايضا عالقة ب
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اجلانب النفسي و املتمثل يف االنفعاالت و الوجدان و املزاج و الطبع و غريها و اجلانب االجتماعي و هو ترسبات 
ارجع اىل  )اليت تلقاها ولد فيها و مؤسسات التنشئة االجتماعية و الرتبية ياليت خصية الفرد مرتبطة بالبيئة اجملتمع فش
 .(038صفحة فصل الرابع 

 .تتمثل يف القيم و املبادهب الدينية  ذياجلانب الروحي و ال
 .  و الضغوطات اليت يتعرض هلا املعلم تؤثر على اجلانب النفسي له و الذي ينعكس على مساته الشخصية 

عالقة هلاو املوظفني عالقته مع التالميذ  ،الطبقية بني التالميذ  ،الدرو  اخلصوصية : ارسات املعلم مثل ايضا ملم
أن التالميذ رادار يعيد كل ما : " حسب ما قالته احدى املعلمات اثنا  اجرا  املقابلة معها بتحديد مساته لدى االخرين 

 ." تبه هلذه النقطة اهلامة حيصل يف حجرة الدر  اىل اوليا هم و املعلم ال ين
غتصاب و االحوادث : عن املعلم مثال ختلفة املسمات ال مشحونة بالعديد مناالعالم و ما تسوقه من اخبار وسائل لو 
و تكر  صفات سلبية عنه اليت تعطي انطباعا سي  على املعلم  ،عتدا  على االطفال و العنف و غريها من االنبا  اال

هزلية و  بطريقةملعلم عكس يف مضموهنا صفات شخصية االكاريكتور و اليت ترسوم وافة اىل باال،يف أذهان أفراد اجملتمع 
ه و املوجهة لل املعلم و طمع موووع هااليت تتناول يف غالب دورا يف ترسيخ انطباعا سلبيا او اجيابيا عن املعلم و لنكتل

 . معينة يف اجملتمعمن قبل جهات 
ومنه تعمل يف الالشعور  تكما ان بع  الصفات تعود خلربات سابقة بقيت يف ذهن املبحوث اجتاه من درسوه و بقي

ه للصورة دون مراعاة الفروق الفردية و هذا ما يذهب اليه االجتاه املعريف يف تفسري املعلمني  تعميم هذه الصفات على مجيع
 .( 027صفحة  ارجع اىل الفصل اخلامس) 

كذلك بع  املعلمني ينقصهم شروط املهنة كالتوازن النفسي الذي يلعب دور كبريا يف حتديد مسات املعلم فنقص هذا 
 (83،88ارجع اىل الصفحة رقم )  رابعفصل الالذكره يف  من خالل ما سبقاجلانب جيعل املعلم عصيب و حاد الشخصية 
و اليت جعلتهم يقتقدون اجملتمع  فرادأ تأثري على مسات شخصية املعلم لدىايضا لالورابات االخرية اليت قام هبا املعلمني 

ترصيخه لدى الراي  معينة داخل اجملتمعجهات  ههلروب و التسيب من املسؤولية و هذا ما تعمدتااملعلم يريد املال و بأن 
 .  العام 

ل و اليت تتمث% 11,0قي من املبحوثني و الذين أعطو صفات اجيابية لشخصية املعلم بنسبة أما ما يفسر العدد املتب
مكون و أكثر اطالع ،شخص مقاوم ،  الرزانة و اهلدو  ، الثقافة العالية و اليت هلا عالقة  :اغلبها يف الصفات التالية 

مباشرة بنوع شخصية املعلم و تكوينه املعريف و النفسي و باخلربة اليت اكتسبها من السنوات اليت قضاها يف مهنة التعليم 
ارة ميارسون مهنة التعليم و بالتايل قدموا صفات اجيابية باالوافة اىل انه يوجد بع  املبحوثني الذين اجابوا على االستم

 .عن املعلم لكوهنم ينتمون اىل هذه الفئة 
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 :الجداول الخاصة بمحور تكوين المعلم -ج 
  يبني إجابة املبحوثني عن إن كان املعلم مكون جيدا:  04جدول رقم 

 

 المعلم مكون جيدا   
 ال نعم    المجموع

  
 المبحوث

موظفني باملدار  
 االبتدائية

 50 29 21 ت
% 42,0% 58,0% 100,0% 

 61 36 25 ت أوليا  التالميذ
% 41,0% 59,0% 100,0% 

 111 65 46 ت المجموع
% 41,4% 58,6% 100,0% 

 
 : التحليل *

 (ال) ـاالبتدائية كانت إجابتهم بمن إمجايل فئة املوظفني يف املدار   (% 011) ما يقابله 31 مبحوث من أصل 29يوجد 
 .% 12,1 بنسبة( نعم) ـمبحوث كانت إجابتهم ب 20 يف حني% 38,1بنسبة 

 بنسبة( ال)ـمن إمجايل فئة أوليا  التالميذ كانت إجابتهم ب( %011) ما يقابله 60 مبحوث من أصل 36 كما يوجد
 . %10,1بنسبة ( نعم)ـإجابتهم ب تكان  مبحوث 23 و العدد املتبقي من هذه الفئة و املتمثل يف% 39,1

املوظفني و ) من إمجايل عينة جمتمع البحث من كال الفئتني  (%011) يقابله 000 مبحوث من أصل 63 و منه يوجد
 .% 10,1بنسبة ( نعم)مبحوث كانت إجابتهم ب 16يف حني  %38,6  بنسبة( ال)ـإجابتهم ب كانت( األوليا  

يرون أن املعلم غري مكون بشكل جيد فهو ينقصه التكوين نتيجة % 38,6بنسبة  عينة البحثإذن أغلبية املبحوثني من 
 : لعدة أسباب منها 

حسب ما هو مالحظ من خالل التحليل الكمي للبيانات يرون أن املعلم غري % 38,6  بنسبة ن أغلبية املبحوثني إ* 
 :يعود ألسباب متعددة منها مكون بشكل جيد فهو من هذا املنطلق ينقصه التكوين و هذا 

يقابله عدم مواكبة املعلمني هلذا التطور نظرا ألن و التغيري االجتماعي و التطور التكنولوجي وسرعة تدفق املعلومات  -
معظمهم من اجليل القدمي و الذين خيتلفون من حيث التكوين الذي تلقونه قدميا مع العصر احلايل ، باإلوافة إىل نقص 

 طرة هلذه الفئة ؤ املفا ات تكوين املعلمني اليت تعطى هلم من حيث اجلودة و الكفا ة يف ظل نقص الكمج برايف نوعية 
التكوين الذي مينح هلم ومن مراكز التكوين اخلاصة باملعلمني غري فعالة فهذه الربامج تركز على اجلانب البيداغوجي ف
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مينح للمعلم يف الدول املتطورة فهم يركزون على البعد أكثر منها على اجلوانب األخرى للمعلم عكس التكوين الذي 
هذا النوع  و يف ظل غياب ثقافة التكوين الذايت عند بع  املعلمني ، ،كثريا نظرا ألمهيته يف ممارسة مهنة التعليم  النفسي

طالع و جتديد و باستمرار عن طريق اال سهاملعلم يف تكوين نفسه بنف املبذول من هداجلتمد على من التكوين الذي يع
ارجع ) ملعلم ا عنصر تكوين حسب ما يووحه و معارفه و معلوماته دون أن ينتظر تكوين رمسي كما يراه أغلب املعلمني 

 .(  91-93   اخلا  باملعلم يف عصر التحوالت االجتماعية رابعإىل الفصل ال

يضا ميكن أن يرجع إىل نوع التكوين الذي تلقاه كما أن املعلم هو نتاج لسياسة تربوية و نظام تعليمي معني لذلك فإنه أ
طالب و هذا يثبت هشاشة النظام الرتبوي الذي يطغى عليه اجلانب  لم قبل أن ميار  التعليم فهو كانفاملع،الطالب 

فاملالحظ على النظام  ،النظري و املتمثل يف حشو للمعلومات على اجلانب امليداين و املتمثل يف املمارسة و التطبيق
و الذي يتلقاه الطالب خالل مدة تكوينه بعيدا عن امليدان و ،لتعليمي هو انفصاله عن الواقع االجتماعي فهو ال يسايره ا

فعندما خيرج إىل ميدان العمل يف أي جمال جيد تصادم وتناق  فالتعليم الفعال هو الذي يعد الطالب ،غري مرتبط به 
ن ، حىت تكون لديه معرفة مسبقة بنوع العمل و ظروفه وهذا يسهل من عملية للمهنة ويربطه بواقعه قبل خروجه إىل امليدا

تكيفه و اندماجه بسرعة و هذا النوع من التعليم الذي يطرح من قبل الباحثني الرتبويني و الذي جيب أن يكون يف عا  
ربط املعرفة بالواقع، أرجع إىل عنصر ) عده للمستقبل و يربط النظري بامليداين يهو الذي ينشئ الفرد و  ،احلداثة ما بعد 

 (. 013   رابعو ما بعد احلداثة يف الفصل الاملعلم يف عصر احلداثة 

باإلوافة إىل أن السياسة الرتبوية تركز على اجلانب الكمي على اجلانب الكيفي و النوعي من خالل رفع نسب النجاح 
و يقابله ،و ارتفاع عدد املتخرجني و احلاملني للشهادات أعداد كبرية حسب ما تووحه اإلحصائيات  يف البكالوريا

افتقار اخلربة والكفا ة و النوعية اجليدة يف ظل نقص الثقافة يف مسابقات توظيف املعلمني و اليت أدت إىل نقص الشفافية 
من حيث التأهيل النفسي و ،لشروط الالزمة ملمارسة املهنة توظيف فئة من املعلمني ال تتوفر فيهم امما نتج عنه  هافي

 .املعريف و هذا ما يثبته الواقع االجتماعي

رغم من أن املعلمني القدامى   حيصلوا على تكوين كايف إال أهنم أكثر كفا ة من املعلمني اجلدد و هذا ما يفسر بالو 
املعلم مكون جيدا و الذين بع  منهم ينتمون إىل فئة املعلمني من املبحوثني و الذين يرون أن % 10,1نسبة املتبقية 

 .حسب ما ورد يف استمارات البحث 
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 :يبني إن كان املعلم على درجة كبرية من االطالع و املعرفة  : 08جدول رقم 
 

المعلم على درجة كبيرة من    
 اإلطالع والمعرفة

 ال نعم    المجموع
 

 المبحوث
موظفني باملدار  
 االبتدائية

 50 30 20 ت
% 40,0% 60,0% 100,0% 

 61 42 19 ت أوليا  التالميذ
% 31,1% 68,9% 100,0% 

 111 72 39 ت المجموع
% 35,1% 64,9% 100,0% 

 

 : التحليل *
 (ال)ـمن إمجايل فئة املوظفني يف املدار  االبتدائية كانت إجابتهم ب (%011) يقابله 31 مبحوث من أصل 31 يوجد
 .% 11,1 بنسبة( نعم)ـمبحوث املتبقني من هذه الفئة كانت إجابتهم ب 21 يف حني% 61,1 بنسبة

 بينما العدد،  68,9% بنسبة( ال)ـمن إمجايل فئة أوليا  التالميذ كانت إجابتهم ب 60 مبحوث من أصل 12 كما يوجد
 .% 30,0بنسبة ( نعم)مبحوث كانت إجابتهم ب 09 املتبقي و املتمثل يف

من إمجايل عينة جمتمع البحث من كال الفئتني كانت ( %011)مفردة يقابله  000مبحوث من أصل  72إذن هناك 
 .% 33,3بنسبة ( نعم)مبحوث كانت إجابتهم ب 39و العدد املتبقي و الذي ميثل % 61,9بنسبة ( ال)ـإجابتهم ب

أن املعلم تنقصه املعرفة و سعة االطالع و هذا يرون % 61,9بنسبة فاملالحظ من خالل النسب أن أغلبية املبحوثني 
ىل أن الووعية االجتماعية اليت يعيشها إباإلوافة ،ل على مجيع األصعدة ينقص التكوين و التأه يعود كما سبق ذكره إىل

لالطالع  يف الطريقة اليت يسعى هبا لتلبية احتياجات أسرته دون أن يعطى لنفسه جمال لتطوير قدراته وجعلته يفكر املعلم 
التعليم حسب ما أكده أغلبية املعلمني خالل املقابلة ليت أجريت معهم ال  ةفاألجر الذي يتلقاه املعلم من مهن،و املعرفة 

إن كان و يكفي و ال يسمح له لالستعانة بوسائل حديثة و متطورة تساعده على االطالع و البحث و اكتساب املعرفة 
ل عدم توفر الدافعية لدى بع  املعلمني نظرا لغياب التحفيز يف ظا من احلقيقة  يف ال أن فيه جز إ،نوعا من التربير 

العمل و املساواة بني اجلميع سوا  الذي يدر  و يبذل جهدا أو الذي ال يدر  و ال يبذل أي جهد هذا انعكس سلبيا 
 .املقرر و فقط فلم يعد لالطالع و طلب املعرفة أمهية لدى املعلم فاملهم عنده هو تنفيذ الربامج
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املبحوثني الذين يرون أن املعلم على درجة كبرية من االطالع و املعرفة فلسببني  من% 33,3  املتبقيةنسبة الأما ما يفسر 
 .األول ألن بع  منهم ينتمون إىل مهنة التعليم فهم معلمني 

و الذين ميلكون خربة و ( السبعينات و الثمانينات ) و الثاين هو وجود فئة من املعلمني و الذين ينتمون إىل اجليل القدمي 
 . جتربة أكثر من غريهم من املعلمني اآلخرين

 : يبني إن كان املعلم مطلع على التطورات احلديثة يف جمال التكنولوجيا : 01جدول رقم 
 

المعلم مطلع على التطورات    
 الحديثة في مجال التيكنولوجيا

 ال نعم    المجموع
  

 المبحوث
موظفني باملدار  
 االبتدائية

 50 30 20 ت

% 40,0% 60,0% 100,0% 

 61 42 19 ت أوليا  التالميذ

% 31,1% 68,9% 100,0% 

 111 72 39 ت المجموع

% 35,1% 64,9% 100,0% 
 

 : التحليل *
 (ال)ـاالبتدائية كانت إجابتهم بمن إمجايل فئة املوظفني يف املدار  ( %011) يقابله 31 مبحوث من أصل 31 يوجد
 .% 11,1 بنسبة( نعم)مبحوث املتبقني من هذه الفئة كانت إجابتهم ب 21 يف حني% 61,1 بنسبة

بينما % 68,9 بنسبة( ال)ـمن إمجايل فئة أوليا  التالميذ كانت إجابتهم بمبحوث  60 مبحوث من أصل 12 كما يوجد
 .% 30,0بنسبة ( نعم)ـكانت إجابتهم بمبحوث   09 املتبقي و املتمثل يف العدد

من إمجايل عينة جمتمع البحث من كال الفئتني كانت  (%011)مفردة يقابله  000مبحوث من أصل  72إذن هناك 
 .% 33,3بنسبة ( نعم)ـمبحوث كانت إجابتهم ب 39و العدد املتبقي و الذي ميثل % 61,9بنسبة ( ال)ـإجابتهم ب

رون أن املعلم غري مطلع على التطورات احلديثة يف  التكنولوجيا و هذا راجع إل أن ي% 61,9بنسبة إن أغلبية املبحوثني 
معظم املعلمني هم من اجليل القدمي حسب ما تثبته املقابالت اليت أجريت مع املعلمني يف مدرا  متعددة من مدينة 

تعامل مع التكنولوجيا و استعمال الكومبيوتر فأغلبيتهم لديهم أكثر من ثالثني سنة يف التعليم فهم ال حيسنون ال،سطيف 
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ني الذين ينتمون إىل اجليل ة االنرتنت  ألهنم   يتلقوا تكوينا من قبل أو تدريبا عليها حسب قول أحد املعلمكأو شب
 ."إن أوالدي حيسنون التعامل مع هذه الوسائل أفضل مين : " قدمي ال

العمل هبا و هذا  ها وو طريقة استخداممع وسائل التكنولوجيا لتعامل حيسنون ا عكس اجليل اجلديد من املعلمني الذين
املبحوثني الذين يرون أن املعلم مطلع على التطورات احلديثة يف جمال التكنولوجيا فلكل عصر  من% 33,3ما يفسر نسبة 

 .جيله

 : يبني إن كان املعلم يقدم تعليما جيدا للتالميذ : 04جدول رقم 
 

تعليما جيدا املعلم يقدم    
 للتالميذ

 ال نعم    المجموع
  

 المبحوث
موظفني باملدار  
 االبتدائية

 50 25 25 ت

% 50,0% 50,0% 100,0% 

 61 35 26 ت أوليا  التالميذ

% 42,6% 57,4% 100,0% 

 111 60 51 ت المجموع

% 45,9% 54,1% 100,0% 
 

 
 : التحليل *

إجابتهم  من إمجايل عينة املوظفني يف املدار  االبتدائية كانت( %011) ما يقابلهمفردة  31 مبحوث من بني 23 يوجد
 .% 31,1 بنسبة( ال)مبحوث كانت إجابتهم ب 23 و العدد املتبقي و املتمثل يف% 31,1 بنسبة( نعم)ب

 بنسبة( ال)ـب من إمجايل فئة أوليا  التالميذ كانت إجابتهم (%011) ما يقابله 60 مبحوث من أصل 33 يف حني يوجد
 .% 12,6 بنسبة( نعم)ـمبحوث من نفس الفئة كانت إجابتهم ب 26و % 37,1

 من إمجايل كال الفئتني من عينة جمتمع البحث كانت( %011) مفردة ما يقابله 000 مبحوث من أصل 61 إذن يوجد
 .% 13,9 بنسبة( نعم)كانت إجابتهم ب 30 و العدد املتبقي و املتمثل يف% 31,0 نسبة( ال)ـإجابتهم ب
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يرون أن املعلم ال يقدم % 64,4بنسبة إذن حسب ما هو مبني من خالل التحليل الكمي للبيانات فإن أغلبية املبحوثني 
اخلا   10يووحه اجلدول رقم ما و هذا يعود إىل نقص تكوينه و تأهيله ملهنة التعليم حسب ،تعليما جيدا لتالميذ 

حبيث حيتوى ،بتكوين املعلم و طبيعة النظام الرتبوي السائد الذي حيتوى على الكثرة يف الكتب املدرسية و قلة يف النوعية 
لذلك فاملعلم جيد صعوبة يف إيصال املعلومة للمتعلم ألن الدرو  غري ،على معلومات ال تتناسب و عمر املتعلم و رغباته 

طق التدرج من السهل إىل الصعب ما طرحه معظم املعلمني أثنا  املقابلة و هذا ما يثبته مرتبة بشكل جيد و تفتقر ملن
الواقع ، فالكتاب املدرسي و خاصة يف االبتدائي حيتوى على أخطا  كثرية و غري متناسق من حيث ترتيب الدرو  

 .فمؤخرا نشرت دراسة حول هذا املوووع يف جريدة النهار 

لوسائل التعليمية املناسبة و اليت توفر اجلهد و تساعد املعلم على تقدمي تعليم جيدا للتالميذ و لافتقار املدار  ل ظو يف 
التطور  و ه تتماشىألدائتوصيل الفكرة و املعلومة إىل ذهنه بطرق أكثر فاعلية فالتعليم ال بد له من طرائق ووسائل 

 .التكنولوجي 

املتعلم و الذي يفتقد للرغبة و احلافز يف عملية التعلم نظرا لعدم توفر نوعية : ميكن إغفال عامل مهم أال و هو  الكما 
فالتلميذ ال يريد أن يتعلم و " : البيئة املساعدة على ذلك و افتقارها إىل أد  التجهيزات حسب مقولة احد املعلمني 

لذلك حتر  الدول املتطورة كبري على درجة االستيعاب و التعلم عند الطفل  فللبيئة تأثري ، "نحن نجبره على ولك 
على اختيار املوقع و البيئة املناسبة لبنا  املدار  و اليت تكون جاذبة و مساعدة على عملية التعليم و التعلم عكس الدول 

 .املتخلفة فاملدار  تبىن بشكل عشوائي و يف مواقع ال توفر البيئة املناسبة للتعلم اجليد 

ا مع املدرسة فمساعدة األوليا  تسهل عمل املعلم و تكمله فهناك تباعد بني كذلك غياب دور األسرة وعدم تعاوهن
ا كبريا يف درجة استيعابه و ر للطفل داخل ووجود احلوار بينه و بني أوليا ه يلعب دو ة و األسرة فتوفري اجلو املناسب املدرس
 .م و تربيتهم بإلقا  اللوم على املعلم  فبع  األوليا  ينكرون هذه احلقيقة و يربرون إمهاهلم يف تعليم أبنا هتعلمه 

باإلوافة إىل ظروف املعلم وووعيته االجتماعية و اليت هلا تأثري على دوره الوظيفي و املهين حسب ما أكدت عليه معظم 
إجابات املعلمني حبيث يرون أن الووع االجتماعي للمعلم صرف تفكريه عن املهنة و قلل من أدا ه و عطا ه و املردود 

، و للضمري املهين املعلمني  يف ينقص من إنتاجه على حد قول الذي يقدمه داخل القسم فممارسة املعلم لعمل إوا
عالقة بأدا  املعلم لواجبه و املتمثل يف تربية التالميذ و تقدمي تعليم جيدا هلم فحسب ما يثبته الواقع املعاش هناك فئة من 

 .تالميذ الذين يقبلون على القيام بالدرو  اخلصوصية عندهم املعلمني ال يقدمون تعليما جيدا إال لل

القيام هبذه املهنة و عدم قدرهتم على املعلم دورا هاما فمعظم املعلمني هم يف سن التقاعد و أبدوا تعبا من  عمركما أن ل
قدموه يف بداية  أمجعوا على أن اجلهد الذي متهيأغلب  يف املقابالت اليت أجريت معهم  فجااملزيد أكثر حسب  ما
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و هذه ردودية اإلنسان مبقدم يف السن فاملرحلة العمرية عالقة بسبب التنظرا للتعب  مشوارهم املهين أفضل بكثري من اآلن
 .حقيقة أثبتتها الدراسات و البحوث العلمية 

وهناك نقطة مهمة و هي حب املهنة فأدا  املعلم الذي اختار املهنة عن قناعة و اختيار خيتلف عن الذي   تكن من 
اختياره بل الظروف هي اليت دفعته إليها فحب اإلنسان للشي  جيعله يبدع فيه و يبذل كل جهده لتقدمي أفضل ما لديه 

و هذا ما يووح النسبة املتبقية هتم   يكن التعليم اختيارهم و العكس صحيح فمعظم املعلمني حسب ما ووحته إجابا
و الذي يعود لألسباب السابقة من املبحوثني الذين يرون أن املعلم يقدم تعليم جيدا للتالميذ % 46,7و املتمثلة يف 

 ( .سن املعلم ، حب املهنة ، الضمري املهين و غريه) الذكر 
 : المعلمالجداول الخاصة بمحور سلوك  -د 

 :يبني كالم املعلم :  04جدول رقم 
 

 كالم المعلم   
 غري مهذب مهذب    المجموع

 
 المبحوث

موظفني باملدار  
 االبتدائية

 50 25 25 ت

% 50,0% 50,0% 100,0% 

 61 27 34 ت أوليا  التالميذ

% 55,7% 44,3% 100,0% 

 111 52 59 ت المجموع

% 53,2% 46,8% 100,0% 
 
 : التحليل *

من إمجايل عينة املوظفني يف املدار  االبتدائية يرون أن كالم  (%011) مفردة ما يقابله 31 مبحوث من بني 23 يوجد
 .% 31,1من نفس الفئة يرون أن كالم املعلم غري مهذب بنسبة  23و العدد املتبقي % 31,1املعلم مهذب بنسبة 

من إمجايل فئة أوليا  التالميذ يرون أن كالم املعلم مهذب  (%011) ما يقابله 60 مبحوث من أصل 31 كما يوجد
 .% 11,3املتبقني من هذه الفئة يرون أن كالم املعلم غري مهذب بنسبة  27يف حني % 33,7بنسبة 

من إمجايل كال الفئتني من عينة جمتمع البحث يرون أن كالم ( %011) ما يقابله 000 مبحوث من أصل 39 و منه يوجد
 .% 16,8 مبحوث يرون أن كالم املعلم غري مهذب بنسبة 32 و العدد املتبقي و املتمثل يف 33,2% بنسبة املعلم مهذب
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يرون بان كالم املعلم مهذب و هذا يرجع إىل شخصية املعلم فالكالم  % 33.2إذن أغلبية املبحوثني و اليت  ثل نسبة 
و  فمن خالل كالم أحد األشخا  الكالم له دالالت متعددةألن " كالمك عنوانك "  الشخصية فكما قيال يعكس

ألنه مرتبط بالعقيدة و  العقائدي و الفكري ،انتما ه االجتماعي  ،مساته  ،شخصيته نوع ميكنك حتديد هو يقف أمامك 
كتسب من البيئة فاملفردات ت،له عالقة مباشرة باخللفية االجتماعية و الثقافية للمعلم و التنشئة االجتماعية  كما  الفكر

فالكالم مرتبط ،االجتماعية منها الداخلية و املتمثلة يف األسرة و اخلارجية و هي احمليطة بالفرد من مجاعة الرفاق و غريها 
   .باللغة و اللغة تعد وسيلة من وسائل عملية االتصال االجتماعي بني األفراد و اجلماعات 

من املبحوثني الذين يرون بأن كالم املعلم غري مهذب و اليت  ثل األقلية % 16.8و هذا ما يفسر أيضا النسبة املتبقية 
الستخدام املعلم عبارات و ألفاظ حتمل شحنة من العنف اللفظي املتمثل يف الشتم بكالم سوقي و هذا ما يووحه 

ف العمل و الضغط و هذا يعود أيضا إىل نقص التأهيل النفسي و الروحي و االجتماعي و لظرو  (12)اجلدول املوايل 
هذه النسبة  و اليت  ثل األقلية كما هو و عالقة غري مباشرة على احلالة النفسية للمعلم و بدورها تؤثر على سلوكه 

 .تقارب النسبة السابقة و اليت  ثل األغلبية مالحظ 
 : يبني نوعية ألفاظ املعلم : 08جدول رقم  

 

 ألفاظ المعلم   
   ألفاظ سوقية ألفاظ متزنة    المجموع

  
 المبحوث

موظفني باملدار  
 االبتدائية

 50 2 21 27 ت

% 54,0% 42,0% 4,0% 100,0% 

 61 0 19 42 ت أوليا  التالميذ

% 68,9% 31,1% ,0% 100,0% 

 111 2 40 69 ت المجموع

% 62,2% 36,0% 1,8% 100,0% 
 

 
 : التحليل *

املعلم  ألفاظ من إمجايل فئة املوظفني يف املدار  االبتدائية يرون أن( %011)ما يقابله  31 مبحوث من أصل 27 هناك
من هذه الفئة  و العدد املتبقي% 12,1 مبحوث املتبقني  يرون أن ألفاظ املعلم سوقية بنسبة 20و % 31,1 متزنة بنسبة
 .% 1,1 مبحوثني ميثل عدد مفقود بنسبة 12 و املتمثل يف
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 متزنة بنسبةمن إمجايل فئة أوليا  التالميذ يرون أن ألفاظ املعلم ( %011) ما يقابله 60 مبحوث من أصل 12 كما يوجد
 .% 30,3مبحوث يرون أن ألفاظ املعلم سوقية بنسبة  09و العدد املتبقي من هذه الفئة و املتمثل يف % 68,9

من جمموع كال الفئتني من عينة جمتمع البحث يرون أن % 011مفردة بنسبة  000مبحوث من أصل  69إذن يوجد 
 12و العدد املتبقي % 36,1مبحوث يرون أن ألفاظ املعلم سوقية بنسبة  11يف حني % 62,2ألفاظ املعلم متزنة بنسبة 

 .%0,8  مبحوثني ميثل عدد مفقود بنسبة
و هذا ينطبق عليه نفس التفسري السابق املتعلق يرون أن ألفاظ املعلم متزنة % 62,2و منه فإن أغلبية املبحوثني بنسبة 

 .بكالم املعلم  املتعلق  10باجلدول رقم 
و اليت  ثل عدد مفقود و هم املبحوثني الذين رفضوا اإلجابة على هذا السؤال و عدم التصريح  %0.8و ما يفسر نسبة 

 .برأيهم لقناعات شخصية أو لنسيان و سهو منهم لاجابة عليه 
نوع من  السابق الذي يووح كالم املعلم يبدو بأن هناك 10و املالحظ من خالل هذا اجلدول مقارنة باجلدول رقم 

التناق  حبيث أن نسبة املبحوثني الذين يرون أن كالم املعلم مهذب قريبة من نسبة املبحوثني الذين يرون بان كالم املعلم 
غري مهذب و لكن اجلدول املذكور أعاله معظمهم يرون أن ألفاظ املعلم متزنة أي أنه ال يستعمل عبارات سوقية يف  

و اليت  04الجدول رقم يف  %16.8و هذا تناق  مقارنة بالنسبة السابقة  %36.1كالمه إال بنسبة قليلة  ثل نسبة 
 ثل املبحوثني الذين يرون أن كالم املعلم غري مهذب ألنه يستعمل ألفاظ سوقية يف كالمه فكيف يكون كالمه غري 

 .هذب و يف نفس الوقت ألفاظه متزنة ؟ 
 : يبني حال املعلم عند انفعاله :04و  01جدول رقم 

 
 : 01جدول رقم  

 

 المعلم عند انفعاله   
 مسا  عنيف    المجموع

  
 المبحوث

موظفني باملدار  
 االبتدائية

 50 31 19 ت

% 38,0% 62,0% 100,0% 

 61 43 18 ت أوليا  التالميذ

% 29,5% 70,5% 100,0% 

 111 74 37 ت المجموع

% 33,3% 66,7% 100,0% 
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 : التحليل *
من إمجايل فئة املوظفني يف املدار  االبتدائية يرون أن املعلم عنيف عند  %011يقابله  31مبحوث من بني  09يوجد 

 .% 62,1مبحوث من نفس الفئة يرون أن املعلم عند انفعاله مسا  بنسبة  30يف حني % 38,1انفعاله بنسبة 
من إمجايل فئة أوليا  التالميذ يرون أن املعلم عنيف بنسبة % 011بنسبة  60مبحوث من بني  08كذلك يوجد 

 .%50,6 مبحوث يرون أن املعلم عند انفعاله مسا  بنسبة  13و العدد املتبقي  %29,3
من إمجايل كال الفئتني من عينة جمتمع البحث يرون % 400مفردة ما يقابله  000مبحوث من أصل   37 و منه يوجد

 مبحوث املتبقني يرون أن املعلم مسا  عند انفعاله بنسبة 71يف حني % 11,1عنيف بنسبة أن املعلم عند انفعاله 
55,5%. 

و القوانني اجلديدة  و هذا متعلق بشخصية املعلم %55.5إذن أغلبية املبحوثني يرون أن املعلم عند انفعاله مسا  بنسبية 
مما أدى باملعلم إىل  بأشكاله داخل املؤسسات التعليميةاإلصالحات الرتبوية اجلديدة و هي منع العنف  اليت أتت هبا

 فاملعلمني الذيو خصائصه  نس املعلم، وقد يتعلق األمر جب االلتجا  إىل أساليب أخرى االبتعاد عن أسلوب العنف و
تعاملها  ألن املعلمة أكثر صربا يفر الذكو ينتمون جلنس اإلناث اقل خشونة و عنف من املعلمني الذين ينتمون إىل جنس 

و % 11.1 و هذا ما يفسر النسبة املتبقية و اليت  ثل األقليةمع التالميذ و خاصة يف املرحلة االبتدائية على غرار املعلم 
أن املعلم عند انفعاله عنيف من خالل استعماله ألسلوب خشن و الضرب يف تعامله مع  هي نسبة املبحوثني الذين يرون

  .التالميذ 
 :  04جدول رقم 

 

 المعلم عند انفعاله   
 متزن عصيب    المجموع

  
 المبحوث

موظفني باملدار  
 االبتدائية

 50 11 39 ت

% 78,0% 22,0% 100,0% 

 61 21 40 ت أوليا  التالميذ

% 65,6% 34,4% 100,0% 

 111 32 79 ت المجموع

% 71,2% 28,8% 100,0% 
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 : التحليل *
من إمجايل فئة املوظفني يف املدار  االبتدائية يرون أن املعلم  %011مفردة ما يقابله  31مبحوث من بني  39هناك 

 .%22,1مبحوث يرون أن املعلم عند انفعاله متزن بنسبة  00و العدد املتبقي % 78,1عصيب عند انفعاله بنسبة 
ن أن املعلم عصيب عند انفعاله من إمجايل فئة أوليا  التالميذ يرو % 011يقابله  60مبحوث من بني  11يف حني يوجد 

 31,1مبحوث يرون أن املعلم متزن عند انفعاله بنسبة  20و العدد املتبقي من هذه الفئة و املتمثل يف % 63,6بنسبة 
%. 

من إمجايل كال الفئتني من عينة جمتمع البحث يرون أن % 011مفردة يقابله  000مبحوث من أصل  79إذن يوجد 
 .% 28,8مبحوث املتبقني يرون أن املعلم متزن عند انفعاله بنسبة 32يف حني % 70,2 له بنسبة املعلم عصيب عند انفعا

و هذا املالحظ على بع  املعلمني عند  يرون أن املعلم عصيب عند انفعاله %70.2فإن أغلبية املبحوثني بنسبة و منه 
و الظروف احمليطة فلقد أطلق عليها معظم من اشتغلوا هبا اليت ينتمي هلا املعلم  طبيعة املهنة ل نظرا  إجرا  املقابالت معهم

" من دخل التعليم بعقله خرج من دونه "  لقب مهنة املتاعب و األعصاب و يف هذا املقام قال أحد العلما  الغربيني
فاالكتظاظ نظرا ملا حييط هبذه املهنة من صعوبات ألن املعلم ال يتعامل مع تلميذ واحد بل مع عدد كبري من التالميذ 

داخل الصف يؤثر على عمل املعلم من حيث السيطرة على اجلميع بالنظر إىل طبيعة األطفال يف هذا السن حىت أن 
و هذا ما مت مالحظته ميدانيا عند إجرا  ،هناك عدد من التالميذ لديهم حالة خاصة و املتمثلة يف املتخلف العقلي 

و املعلم يضطر لقبوهلم مع أن حالتهم حتتاج إىل مدار  خاصة هبذه ،ووى املقابلة مع املعلمني و الذين يتسببون بالف
الفئة فيفقد املعلم السيطرة عليهم و هذا ما ينعكس سلبا على احلالة النفسية و الصحية للمعلم على حد قول احد 

ي كبري مع العدد حجم ساع املعلملدى :" اليت أجريت يف مدرسة صفاقسي  04املعلمني حسب ما جا  يف املقابلة رقم 
الذي  ختلف يف الدراسة  ، ختلف ذهين ، و: الكبري للتالميذ داخل القسم باإلوافة احلاالت اخلاصة للمتعلمني مثل 
 ." "المعلم شرطي" و " حاضنة"جيرب املعلم على قبوهلم دون خيار فاملدرسة حسب تعبريمها أصبحت 

من احملور األول ألن حالة االنفعال مرتبطة  01باإلوافة إىل السمات الشخصية للمعلم حسب ما يووحه اجلدول رقم 
احمليط ) و اخلارجية ( النفسية) بشخصية املعلم و مدى قدرته على السيطرة على أعصابه و إدارة الضغوط الداخلية 

النفسي ألن اجلانب النفسي هو األسا  يف منو شخصية الفرد  يف ظل نقص التأهيل( االجتماعي الذي يعمل به املعلم 
بشكل سليم و أيضا لسن املعلم عالقة فتقدم املعلم يف السن جيعله أكثر عروة لالنفعاالت النفسية و يقلل مقدرته يف 

 .السيطرة عليها بشكل جيد و هذا ما هو مالحظ على املعلمني ذو الشخصية العصبية أثنا  املقابلة 
 . أن املعلم متزن عند انفعاله و هم املبحوثني الذين يرون% 82,2 ا أيضا ما يفسر النسبة املتبقية و املتمثلة وهذ 
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 : بسبب سلوك أو تصرفات أحد املعلمني وىيبني تلقي الشك : 06جدول رقم 
 

بسبب سلوك  وىتلقي الشك   
 وتصرفات أحد المعلمين

 ال نعم    المجموع
  

 المبحوث
 50 11 39 ت موظفني باملدار  االبتدائية

% 78,0% 22,0% 100,0% 

 61 28 33 ت أوليا  التالميذ

% 54,1% 45,9% 100,0% 

 111 39 72 ت المجموع

% 64,9% 35,1% 100,0% 

 
 :التحليل * 

 وىاالبتدائية تلقوا الشكاملدار  من إمجايل فئة املوظفني يف % 011مفردة ما يقابله  31من بني مبحوث  39يوجد 
بسبب سلوك  وىمبحوث   يتلقوا أية شك 00و العدد املتبقي % 78,1بسبب سلوك أو تصرف أحد املعلمني بنسبة 

 .% 22,1احد املعلمني بنسبة 
بسبب سلوك أو  وىئة أوليا  التالميذ تلقوا الشكمن إمجايل ف% 011ما يقابله  60مبحوث من بني  33يف حني يوجد 

بسبب سلوك احد  وى  يتلقوا الشك مبحوث 28و العدد املتبقي و الذي ميثل % 31,0 ممارسات أحد املعلمني بنسبة 
 .% 13,9املعلمني بنسبة 
من إمجايل كال الفئتني تلقوا الشكاية من أبنا هم % 011مفردة ما يقابلها  000مبحوث من أصل  72و منه يوجد 

 وىمبحوث   يتلقوا أية شك 39و العدد املتبقي و املتمثل يف % 61,9بسبب سلوك و تصرفات أحد املعلمني بنسبة 
 .% 33,0من أبنا هم بسبب سلوك أحد املعلمني بنسبة 

من أبنائهم و أخواهنم أو أقارهبم من سلوك و تصرفات أحد  وىتلقوا شك% 54,7 بنسبةفإن أغلبية املبحوثني و منه 
املعلمني و اليت تنحصر معظمها يف التمييز بني التالميذ انطالقا من اجلنس و الضيفة االجتماعية و الكالم البذي  

اهلاتف داخل القسم باإلوافة إىل العنف اللفظي و اجلسدي و تضيع الوقت أثنا  حصة الدر  ، الكالم يف ( السوقي)
بشكل مطول، التحرش بالتلميذات  ، والتدخني و هتديدهم بالرسوب و العالمات السيئة إال   يفعلوا عنده درو  
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 أثنا  ، كثرة جتمعات املعلمني( القسم لالطبقية داخ)اخلصوصية ، السخرية و ألفاظ جترح شعور التالميذ ، املعريفة 
 .اليت أمجعوا عليها املبحوثني ، قرا ة اجلريدة ،هذه أغلب اإلجابات الدر  
ما حيصل يف حجرة الدر  إىل  لإن التالميذ رادار يعيدون ك": ات حسب ما قالته إحدى املعلم( الطفل ) فالتلميذ 

 :عود هذه التصرفات إىل تم أن يراقب سلوكه و تصرفاته وقد أوليا هم فعلى املعل
نقص التأهيل النفسي و االجتماعي و األخالقي و الديين  ظليف  وط العمل النفسية و االجتماعية و البيداغوجيةوغ

 .تكوين املعلم  (04)جدول رقم للمعلم و أيضا نقص التكوين و اإلعداد اجليد للمعلم ما يووحه 
و اخللفية االجتماعية و الثقافية له  إىل شخصية املعلم و التنشئة االجتماعية اليت تلقاها املعلم  ن السبب قد يعودكما أ

فهو فرد اجتماعي يعيش يف جمتمع له عالقات اجتماعية كغريه ينتمي إىل بيئته االجتماعية  افاملعلم قبل أن يكون معلم
 .معينة 
و رد فعل على القوانني الرتبوية و عدم تلبية  نتقامتكون هذه التصرفات و السلوك الذي يصدر عن املعلمني كا وقد

ذ مستخدما نوع من أنواع اإلفراغ النفسي ملكبوتات داخلية أو مطالب   تليب ملطالبهم فالغضب مت إرجاعه يف التالمي
فيلجؤون ملثل هذه التصرفات عية و االقتصادية يصب عليه غضبه و وغوطاته االجتما" كبش فدا " ميذ فجعل من التال
ذهب إليه أصحاب حسب ما  .ووع معني فأغلبية املعلمني   تكن رغبتهم التعليم و ال ينصحون به رف  تعبريا منهم ل

 (023فصل الصورة    ارجع إىل.) نظرية كبش الفدا  
فالووعية االجتماعية ألي فرد تؤثر إما سلبا أو إجيابا على مزاجه و طبعه حسب ما توصلت إليه الدراسات و البحوث 

 النفسية و االجتماعية  
التصرفات نظرا  ملثل هذه األكثر عروة وة و العصبية هذو الشخصية القلقفاملعلم كما قد يعود إىل طبيعة شخصية املعلم 

و الذي يبني أن أغلب املعلمني عصبيني و هذا يؤثر على  04 جدول رقمووحه يحسب ما  لعدم وبط انفعاله
اختالف طبيعة املتعلمني يف ظل و إدارهتا بشكل صحيح الضغوط و االنفعاالت ميذ و عدم السيطرة على بالتال معالقته
استفزاز من أحدهم لسلوك أو فعل فيواجهه بالغضب و  يألهتم و خصائصهم فقد يتعرض املعلم شخصياو تعدد 
 .هبا بيئة التعليم و خصائصها و ظروف العمل السائدة باإلوافة إىل العنف 

 بشروط املهنة من حيث توفر يف شخصية مهنة التعليم عدم تقيدهذه التصرفات تعكس حقيقة مهمة أال و هي و أيضا 
التعليم تقوم على قواعد و أسس غري واوحة تفتقد  تفمسابقاو اليت مت ذكرها يف فصل املعلم املعلم  مسات متعددة 

للشفافية و مبدأ الكفا ة و االستحقاق فبع  املعلمني الذين يتم اختيارهم من خالل مسابقات التوظيف ال عالقة هلم 
 .و هذا هو الواقع  ن بعيدبالتعليم و ال ميدون له بصلة سوا  من قريب أو م

و هذا  شكوى عن تصرفات و سلوك احد املعلمني امن املبحوثني الذين   يتلقو % 33,0و ما يفسر النسبة املتبقية  
 ( .شخصية املعلم ، تأهيله النفسي من حيث االتزان ، و غريه ) يرجع إىل األسباب السابقة الذكر 
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 : الجداول الخاصة بمحور هندام المعلم /ه 
 

 مدى اعتنا  املعلم مبظهره : 04جدول رقم 
 

 هندام المعلم   
 ال يعتين مبظهره يعتين مبظهره    المجموع

 
 

 المبحوث

موظفني باملدار  
 االبتدائية

 50 27 23 ت

% 46,0% 54,0% 100,0% 

 61 25 36 ت أوليا  التالميذ

% 59,0% 41,0% 100,0% 

 111 52 59 ت المجموع

% 53,2% 46,8% 100,0% 
 
 

 :التحليل * 
 16.1مفردة من إمجايل فئة املوظفني داخل املدار  يرون أن املعلم يعتين مبظهره بنسبة  31مبحوث من أصل  23هناك 

 .% 31.1مبحوث من نفس الفئة يرون العكس أي املعلم ال يعتين مبظهره بنسبة  27بينما %
 يف %39.1مفردة من إمجايل فئة أوليا  التالميذ يرون أن املعلم يعتين مبظهره بنسبة  60مبحوث من أصل  36كما يوجد 
 . %10.1مبحوث املتبقني يرون أن املعلم ال يعتين مبظهره بنسبة  23حني 

مظهره مفردة من إمجايل كال الفئتني من عينة البحث يرون أن املعلم يعتين  000من أصل  مبحوث 39و منه يوجد 
 . %16.8مبحوث يرون أن املعلم ال يعتين مبظهره بنسبة  32و العدد املتبقي  %33.2بنسبة 
من يعتين مبظهره يرون أن املعلم  ،ل اجلدول أعالهما هو مالحظ من خالحسب  %33.2بنسبية معظم املبحوثني إذن 

 : هذا يرجع إىل و 13و  12خالل الرتتيب و التنسيق يف هندامه و النظافة حسب ما يووحه اجلداول التالية رقم 
لفية االجتماعية باخلو املظهر الذي يعترب جز  من الشخصية فاللبا  مرتبط بشخصية الفرد االعتنا  بوعي منهم بضرورة  

اجتماعية هر ورورة ظبامل و الكل يهتم باملظهر لذالك أصبح االعتنا  اجملتمع مظاهر، باإلوافة إىل أن  هوالثقافية ل
هي التي تهندمنا ولو كان كل من حولي أعمى لما احتج   نظرات اآلخرين لنا ":  فرانكلينونفسية على حد قول 

للمظهر عالقة بالتقدير االجتماعي للفرد داخل و هذا يثبت أن  "لثياب أنيقة وال لمسكن جميل وال ألثاث فاخر
يتصفون الذين تشري العديد من الشواهد يف علم النفس أن األفراد ف اجملتمع ألنه يعد جز  من عملية االتصال بني األفراد
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 الصورو  مر حقيقة جعلهم عروة للنعتهذا األ( امللبس ، انتقا  اللون، النظافة)بعدم االهتمام باملظهر الشخصي 
، فاملعلم الذي يهمل (   82ارجع الصفحة رقم   )حسب ما سبق ذكره يف الفصل الرابع " و سو  التقدير  النمطية

ارجع الفصل الثالث ) محمد بشير عربياتحسب ما ذهب إليه الدكتور مظهره هو األقرب للسخرية و عدم االحرتام 
هو عنوان لشخصية االجتماعية بني األفراد و عملية التفاعل فذو أمهية كبرية يف العالقات با  لالإذن  (91صفحة 
حبيث "  هبذا ألقى ا  رسالة إىل العقل العر  املسلم  " يف كتابه  حسان حتحوتفكما قال احد الباحثني اإلنسان 
حيمل العديد من الرموز ذات  و هذا دليل على أن اللبا " و لها إشارات و إيحاءات  إن المالبس تتكلم: " يقول 

احد رواد التفاعلية الرمزية حبيث جوفمان املعاين و الداللة  الثقافية و االجتماعية و العقائدية و الفكرية و هذا ما أكده 
امللبس  ،النوع  ،العمر : بالبيئة الطبيعية و املظهر الشخصي مثل  تتأثر املواجهة بني األفراد يف ظل احلياة اليومية: " يقول 

  ." و هي مؤشرات دالة على املكانة االجتماعية للفاعل

الذين يرون أن املعلم ال يعتين  من املبحوثني واليت هي قريبة من النسبة األول و% 45.2ما يفسر النسبة املتبقية  ماو أ
إمهال املعلمني من مبظهره وهذا يرجع إىل احلالة النفسية للمعلم وخاصة اجليل القدمي حبيث ما هو مالحظ يف الواقع هو 

باإلوافة إىل شعورهم بعدم االهتمام والتقدير االجتماعي من ،العتنا  مبظهرهم نظرا لتقدمهم يف السن ااجليل القدمي 
فاملظهر مرتبط باملزاج واحلالة النفسية واحلالة الصحية لانسان فإمهال املظهر يرجع إىل سو  التقدير واإلحباط ،اآلخرين 

 .الذي يشعر به بع  املعلمني لعدم تلقي معاملة جيدة 
واالعتنا  مبظهره    يرتك له جمال لالهتمام فاألجر الذي يتقاواه املعلم االجتماعية واملادية للمعلم قد يعود إىل الووعيةو 

القدرة الشرائية واملسكن االجتماعي الالئق لذلك جعل املعلم  عال  املعيشة نظرا الرتفاع  يف ظل حاجيات أسرته و
يرك  خلف الطرق اليت يسد هبا احتياجه متناسيا مظهره وهندامه والذي يعترب جز  من الشخصية على حد قول أحد 

مدرسة صفاقسي )  01رقم ارجع مقابلة )  "  يسمح حىت بشرا  هندام يليق بهاملعلم ال أن األجر الذي يتلقاه"  :املعلمني 
 ( .  (مدرسة عمارجية عبا  )  06 و ( 
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 : يبني هندام املعلم من حيث الرتتيب : 80جدول رقم 

 

 هندام المعلم   
 غري مرتب مرتب    المجموع

  
 المبحوث

 50 23 27 ت موظفني باملدار  االبتدائية

% 54,0% 46,0% 100,0% 

 61 27 34 ت أوليا  التالميذ

% 55,7% 44,3% 100,0% 

 111 50 61 ت المجموع

% 55,0% 45,0% 100,0% 
 
 

 : التحليل *
من إمجايل فئة املوظفني داخل املدار  االبتدائية يرون أن هندام املعلم % 011ما يقابله  31مبحوث من بني  27يوجد 

 .% 16,1مبحوث املتبقني يرون أن هندام املعلم غري مرتب بنسبة  23يف حني % 31,1مرتب بنسبة 
بة من إمجايل فئة أوليا  التالميذ يرون أن هندام املعلم مرتب بنس% 011ما يقابله  60مبحوث من بني  31كما يوجد 
 .% 11,3مبحوث يرون أن هندام املعلم غري مرتب بنسبة  27و العدد املتبقي و املتمثل يف % 33,7

من إمجايل كال الفئتني من عينة جمتمع البحث يرون % 011مفردة ما يقابلها  000مبحوث من أصل  60و منه يوجد 
 . %13,1ن هندام املعلم غري مرتب بنسبة مبحوث املتبقني يرون أ 31يف حني %  33,1أن هندام املعلم مرتب بنسبة 
يرون أن هندام املعلم مرتب و ذلك من خالل لبا  املعلم الذي يبدو عليه التناسق  % 66.0إذن أغلبية املبحوثني بنسبة 

اعتنا  املعلم مبظهره ألن الرتتيب يف اللبا  يدل  10و الرتتيب و هذا  ينطبق عليه نفس التفسري السابق للجدول رقم 
 .   على أن املعلم يعتين مبظهره و العكس صحيح 
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  يبني هندام املعلم من حيث النظافة : 10جدول رقم 

 

 هندام المعلم   

 المجموع
نظيف    

 الثياب
غري نظيف 
 الثياب

  
 المبحوث

موظفني باملدار  
 االبتدائية

 50 14 36 ت

% 72,0% 28,0% 100,0% 

 61 15 46 ت أوليا  التالميذ

% 75,4% 24,6% 100,0% 

 111 29 82 ت المجموع

% 73,9% 26,1% 100,0% 
 

 
 : التحليل *

من إمجايل فئة املوظفني يف املدار  االبتدائية يرون أن هندام املعلم نظيف % 011 يقابله 31مبحوث من بني  36هناك 
 .% 28,1مبحوث يرون أن هندام املعلم غري نظيف بنسبة  01و العدد املتبقي و املتمثل يف % 72,1بنسبة 

من إمجايل فئة أوليا  التالميذ يرون أن هندام املعلم نظيف بنسبة % 011يقابله  60مبحوث من بني  16يف حني يوجد 
 . %21,6م املعلم غري نظيف بنسبة مبحوث يرون أن هندا 03و العدد املتبقي من هذه الفئة و املتمثل يف % 73,1

من إمجايل كال الفئتني من عينة جمتمع البحث يرون أن % 011مفردة يقابلها  000مبحوث من أصل  82و منه يوجد 
 .% 26,0مبحوث املتبقني يرون أن هندام املعلم غري نظيف بنسبة  29يف حني % 73,9هندام املعلم نظيف بنسبة 

و العقيدة و مستمد من قيم  هبو هذا مرتبط باملباد يرون أن هندام املعلم نظيف % 73,9إذن أغلبية املبحوثني بنسبة  
 الثقافة اإلسالمية 

و تكتسب من التنشئة االجتماعية و من عملية الرتبية و أيضا من السمات الشخصية للمعلم حسب ما مت ذكره سابقا 
 .من املبحوثني الذين يرون أن لبا  املعلم غري نظيف % 26,0و هذا أيضا ما يفسر النسبة املتبقية 
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 : يبني هندام املعلم من حيث االحتشام : 01جدول رقم 

 

 هندام المعلم   

 المجموع
حمتشم    

 اللبا 
غري حمتشم 
 اللبا 

  
 المبحوث

 50 16 34 ت موظفني باملدار  االبتدائية

% 68,0% 32,0% 100,0% 

 61 25 36 ت أوليا  التالميذ

% 59,0% 41,0% 100,0% 

 111 41 70 ت المجموع

% 63,1% 36,9% 100,0% 
 
 : التحليل *

من إمجايل فئة املوظفني يف املدار  االبتدائية يرون أن املعلم حمتشم % 011مفردة يقابلها  31مبحوث من بني  31هناك 
 .% 32,1مبحوث يرون أن املعلم غري حمتشم يف لباسه بنسبة  06و العدد املتبقي و املتمثل يف % 68,1اللبا  بنسبة 
من إمجايل فئة أوليا  التالميذ يرون أن لبا  املعلم حمتشم % 011مفردة يقابلها  60مبحوث من بني  36يف حني يوجد 

مبحوث يرون أن لبا  املعلم غري حمتشم بنسبة  23و العدد املتبقي من هذه الفئة و الذي يتمثل يف % 39,1بنسبة 
10,1 %. 

أوليا   ،ملدار  املوظفني يف ا)من إمجايل كال الفئتني % 011مفردة يقابلها  000مبحوث من أصل  71و بالتايل يوجد 
مبحوث املتبقني يرون أن  10يف حني % 63,0من عينة جمتمع البحث يرون أن املعلم حمتشم اللبا  بنسبة ( التالميذ 

 . %36,9لبا  املعلم غري حمتشم بنسبة 
يرون أن لبا  املعلم حمتشم وهذا يرجع حسب املالحظات اليت سجلت من % 51,4بنسبة إن أغلبية املبحوثني ومنه 

معظمهم هم   ناسهم حمتشم وهذا بالنظر إىل ألب( أو الذكور من جنس اإلناث )خالل املقابلة إىل أن أغلبية املعلمني 
مبادهب الثقافة األصيلة  و متمسكني بالقيم يف الرتبية و التنشئة اليت تلقوه ما تزال لديهم  فوق كبار السن األربعينيات فما

 .اجلديد  اما عن اجليل  اخمتلفحمافظ ن جيل فهم مهم و طبيعة اجليل الذي ينتمون إليه أسر يف 
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وعا ما كان لباسهم غري حمتشم نفبع  منهم  هذا عكس املعلمني الشباب املبتدئني و الذين ينتمون إىل فئة الشباب 
املبحوثني الذين يرون أن لبا  املعلمني غري حمتشم من % 36,9ما يثبته الواقع االجتماعي و هذا ما يفسر نسبة  حسب

نظرا لثقافة االستهالك و التقليد و املووة والغزو الثقايف الذي وجه بدرجة كبرية للبا  و خاصة املرأة حىت أن املعلمني 
إن من املالبس من يقول انظر  : "صادق الرافعي  قول مصطفىحسب اللبا  داللته ف ،القدامى كان هلم الرأي نفسه 
من ف،  "قبح ا  هذه املدنية فككت املرأة الطيبة و ركبتها يف هذه اهلندسة الفاحشة ....هنا و انظر هاهنا و تأمل هنا

نظرا ملا حيمله من معاين متعددة فهناك حتول  خالل اللبا  ميكن عقد مقارنة بني جيلني خمتلفني ومن ثقافتني خمتلفتني
يف يبدو أن هناك حتول "  ":البنات و اجلابونيز  "مقاله اجتماعي يف قضية اللبا  حسب قول عبد الوهاب املسريي يف 

هناك لبس للحفالت و لبس يف الدراسة ملا عدت للجامعة بعد سنني طويلة وجدت و إذا مبالبس اجلامعيات هو اللبا  ف
 ." معدالت االستعراض كثرت أن مالبس السهرات الليلية مما يدل  نفس

 : يبني مظهر املعلم : 04جدول رقم 
 

 مظهر المعلم يبدوا عليه   

 المجموع
النشاط    

 واحليوية
الكسل 
 واخلمول

  
 المبحوث

موظفني باملدار  
 االبتدائية

 50 21 29 ت

% 58,0% 42,0% 100,0% 

 61 20 41 ت أوليا  التالميذ

% 67,2% 32,8% 100,0% 

 111 41 70 ت المجموع

% 63,1% 36,9% 100,0% 
 

 : التحليل *
من إمجايل فئة املوظفني يف املدار  االبتدائية يرون أن مظهر املعلم % 011 مفردة يقابلها 31مبحوث من بني  29هناك 

 مبحوث يرون أن مظهر املعلم يبدو عليه  20و العدد املتبقي و املتمثل يف % 38,1يبدو عليه النشاط و احليوية بنسبة 
 .% 12,1الكسل و اخلمول بنسبة 
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من إمجايل عينة جمتمع البحث يرون أن مظهر املعلم يبدو % 011مفردة يقابلها  60مبحوث من بني  10يف حني يوجد 
مبحوث يرون أن مظهر املعلم يبدو  21الفئة والذي ميثله  و العدد املتبقي من هذه% 67,2عليه النشاط و احليوية بنسبة 
 .% 32,8عليه الكسل و اخلمول بنسبة 

من إمجايل كال الفئتني من عينة جمتمع البحث يرون أن  %011مفردة يقابلها  000مبحوث من أصل  71و منه يوجد 
مبحوث املتبقني يرون أن مظهر املعلم يبدو عليه  10يف حني % 63,0 مظهر املعلم يبدو عليه النشاط و احليوية بنسبة 

 .% 36,9الكسل و اخلمول بنسبة 
 :يرون أن مظهر املعلم يبدو عليه النشاط واحليوية وهذا يعود إىل % 51,4 بنسبة املالحظ هو أغلبية املبحوثني  
بآخر على مظهره و للحالة الصحية لانسان اليت تنعكس بشكل أو الفئة العمرية : بعدة جوانب منها النشاط مرتبط أن 

و النفسية للمعلم أيضا عالقة باملظهر اخلارجي لانسان ، فاإلنسان املرهق و املتعب سيبدو واوحا على مالمح وجهه و 
 .مظهره كله و العكس 

 ويـــــنعكس للعمـــــل والدافعيـــــة الكبـــــرية مينحـــــاين املعلـــــم النشـــــاط واحليويـــــةلة مباشـــــرة بالنشـــــاط فتـــــوفر احلـــــافز و للدافعيـــــة صـــــ
ـــــون اللبـــــا  الـــــذي يرتـــــدي املعلـــــم تـــــأثريا علـــــى مظهـــــره فهنـــــاك ألـــــوان تـــــربز اإلنســـــان  بـــــذلك علـــــى مظهـــــر كلـــــه حـــــىت أن ل

 بحـــــوثنيمـــــن امل %15,7وكأنـــــه يف حالـــــة مـــــرض و ألـــــوان تظهـــــره أكثـــــر نشـــــاط وحيويـــــة وهـــــذا مـــــا يفســـــر نســـــبة املتبقيـــــة  
الــــذين يــــرون أن مظهــــر املعلــــم يبــــدو عليــــه الكســــل واخلمــــول فهــــو يعــــود بالدرجــــة األوىل إىل غيــــاب احلــــافز لــــدى املعلـــــم 

وأيضـــــــا إىل الفئـــــــة العمريـــــــة للمعلمـــــــني فمعظـــــــم املعلمـــــــني ينتمـــــــون إىل اجليـــــــل القـــــــدمي وهـــــــم يف ســـــــن ،والدافعيـــــــة للعمـــــــل 
نظـــــرا للتعـــــب و املـــــرض حبيـــــث فقـــــدوا الرغبـــــة التقاعـــــد ونظـــــرا لتلقـــــي صـــــعوبات وعـــــدم تســـــهيل تقاعـــــدهم حـــــدث تـــــذمر 

و هــــذا مــــا انعكــــس علــــى املظهــــر اخلــــارجي هلـــــم فغيــــاب الرغبــــة يف العمــــل وعــــدم اختيــــار املهنــــة عــــن قناعـــــة ،يف التعلــــيم 
يـــــنعكس أو الووـــــعية االجتماعيـــــة و الـــــذي و النظـــــرة الســـــائدة عنـــــه النـــــاتج عـــــن فقـــــدان املكانـــــة يولـــــدان إحبـــــاط نفســـــي 

صــــورة املعلــــم يف وســـــائل " حســــب مــــا أثبتتــــه احـــــد النتــــائج لدراســــة عــــاطف عـــــديل العبــــد  املظهــــر ككـــــل ،بــــذلك علــــى 
: أهـــــم أثــــار الصـــــورة الســـــلبية الـــــيت تقـــــدم هبــــا وســـــائل اإلعـــــالم املعلـــــم علـــــى املعلمـــــني  إن" و الـــــيت جـــــا  فيهـــــا  "اإلعــــالم 

: ، أمـــــا لـــــدى الطـــــالب فهـــــي  اإلصـــــابة بإحبـــــاط نفســـــي ، التفكـــــري يف تغيـــــري مهنـــــة التعلـــــيم ، الرغبـــــة يف التقاعـــــد املبكـــــر
 ".التفكري يف عدم العمل كمعلم هنائيا 
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 : الجداول الخاصة  بالسؤال المفتوح /و
  

  : يبني نظرة املبحوثني للمعلم :04جدول رقم  
 

 نظرة المبحوثين للمعلم    
 بينهما  سلبية  اجيابية     المجموع

  
 المبحوث

موظفني باملدار  
 االبتدائية

 50 12   29    09   ت

% % 38    %38  %1 100,0% 

 61 12   31  23  ت أوليا  التالميذ

%  %11,9  % 19.0   % 3.2  100,0% 

 111 11    39   11  ت المجموع

%  %39,6  % 33.0  % 3.6   100,0% 
 

 :التحليل * 
من إمجايل فئة املوظفني يف املدار  االبتدائية نظرهتم اجتاه املعلم % 011مفردة يقابلها  31مبحوث من بني  09يوجد 

مبحوثني نظرهتم  12والعدد املتبقي و املتمثل يف % 38مبحوث نظرهتم سلبية للمعلم بنسبة  29و % 38إجيابية بنسبة 
 .% 1 بني االجيابية و السلبية بنسبة

ن إمجايل فئة أوليا  التالميذ نظرهتم إجيابية للمعلم اليوم م% 011مفردة يقابلها  60مبحوث من بني  23يف حني يوجد 
نظرهتم سلبية اجتاه املعلم اليوم   31 : مبحوث منهم  33و العدد املتبقي من هذه الفئة واملتمثل يف % 11,9بنسبة 
الفئة و املتمثل يف  عدد املتبقي من هذهو ال %3.2 مبحوثني نظرهتم بني االجيابية و السلبية بنسبة  12و  %19.0 بنسبة 
 .% 3.2 فهو ميثل عدد مفقود بنسبة 12مبحوثني 

من إمجايل فئة أوليا  التالميذ نظرهتم إجيابية للمعلم اليوم % 011مفردة يقابلها  000مبحوث من أصل  11و منه يوجد 
 16 املتبقي و املتمثل يفو العدد % 33.0 مبحوث نظرهتم سلبية اجتاه املعلم اليوم بنسبة  39 يف حني % 39,6بنسبة 
 .%0.8 و مبحوثني ميثالن عدد مفقود بنسبة  %3.6   نظرهتم بني االجيابية و السلبية بنسبةمبحوثني  11فمنهم مبحوثني 

كانت نظرهتم سلبية اجتاه املعلم %45,2بنسبة  من خالل التحليل الكمي لبيانات اجلدول يالحظ أن أغلبية املبحوثني  
مجعت عليها لوظيفته فهذه النظرة اليت أ اؤديم إنسان حمتواه أنه إنسان مادي يبحث عن املادة فقط أكثر منهاليوم و اليت 
املبحوثني و هذا سببه األخبار اليت تنشر عن املعلم يف وسائل اإلعالم و خاصة الصحافة املكتوبة و اليت إجابات معظم 
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تشكيل نظرة األفراد اجتاه املواويع  يفائل اإلعالم دورا كبريا ة فلوسأعطت انطباعا يف أذهان األفراد حول هذه الفئ
) من خالل ما تقدمه من معلومات قد تكون صحيحة أو خاطئة و اليت توجه إىل اجلمهور يف حياهتم اليومية املختلفة 
خا  أصحاب إىل صور عن األشمباشرة ا فيحوهلالذي أغلبيتهم ليس لديهم القدرة على  حيصها أو عالجها ( األفراد

من تعد كما أن وسائل اإلعالم ( 030  ارجع فصل الصورة) هذه املعلومات حسب ما ذهب إليه االجتاه املعريف 
يف املقابلة رقم )و هذا ما أكده احد املعلمني العوامل املباشرة يف تكوين الصور عند األفراد و توجيه لرا هم اجتاه األشيا  

تعمدت عن البالد يف ن وسائل اإلعالم املوجهة من طرف جهات إ"  :يف قوله (  اليت اجريت يف مدرسة بوشارب روميلة  12
و  اإلطاحة من قدره ، مما ولد شعورا عند العامة بأن املعلم ال يستحق االحرتامتشويه صورته و هانة املعلم و قصد إ

 " .التقدير و بالتايل فهي سياسة مقصودة 
ــــــ و  ـــــدهـــــذا مـــــا أثبتتـــــه إحـــــدى الدراســـــات الســـــابقة للمووـــــوع و هـــــي لــ ـــــد عبي صـــــورة املعلـــــم يف "  عـــــاطف عـــــدلي العب

ــــــــيت تتنــــــــاول املعلــــــــم  "وســــــــائل اإلعــــــــالم ــــــــيت توصــــــــلت إىل أن املضــــــــامني اإلعالميــــــــة و الصــــــــحفية مثــــــــل املقــــــــاالت ال و ال
 .املواد اإلخبارية و خاصة أخبار احلوادث   ةبشكل سليب و الرسوم الكاريكاتوري

م غــــــري مطابقــــــة لصــــــورته يف الواقــــــع كمــــــا جيمــــــع املبحــــــوثني مــــــن طــــــالب املعلمــــــني أن صــــــورة املعلــــــم يف وســــــائل اإلعــــــال
حبيــــث يــــرى أغلبيــــة املبحــــوثني أن نظــــرة الطــــالب للمعلــــم تــــأثرت تــــأثرا ســــلبيا بدرجــــة كبــــرية نتيجــــة للصــــورة الســــلبية الــــيت 

 .ل اإلعالم تقدمه هبا وسائ
أن صــــــورة املعلــــــم عنــــــد أوليــــــا  األمــــــور و عنــــــد اجلــــــريان و األصــــــدقا  تــــــأثرت تــــــأثرا كــــــذلك أووــــــحت إحــــــدى نتائجهــــــا 

 "سلبيا بدرجة كبرية نتيجة لصورته السلبية يف وسائل اإلعالم 

التابع للجداول اخلاصة مبحور  13لسمات الشخصية للمعلم عالقة بنظرة األفراد له حسب ما يووحه اجلدول رقم لو 
صدر سلوكه الذي يتصرفاته و شخصية املعلم ألن شخصية الفرد هي اليت حتدد االنطباع عنه عند اآلخرين باإلوافة إىل 

 املعلم هو: " فكما قال أحد املعلمني أثنا  املقابلة  ،يف عالقاته مع اآلخرين عنه سوا  كان أقوال أو أفعال أو حركات
لدرو  اخلصوصية اليت شكلت اات اليت يقوم هبا و خاصة ممارسة نظرا لسلوكه و املمارسلنظرة السائدة عنه املسؤول عن ا

عنه نظرة سلبية لدى األفراد حبيث تصور املعلم يف صفات متعددة كالطمع و اجلشع و غريها حسب إجابات املبحوثني 
لعب دورا كبريا يف تشكيل انطباعا عنه لدى التالميذ و نقله إىل و قد تعود هذه النظرةّ إىل عالقة املعلم بالتالميذ و اليت ت

معهم  نتهجهارين و طريقة املعاملة اليت يمن النظر إليه يف عالقته مع اآلخ األوليا  فقبل احلكم على أي شخص ال بد
يف إليه لتطرق مت اما الكاريكتور اليت تتناول عدت مواويع ذات الصلة باملعلم حسب رسوم باإلوافة إىل النكت و 

 .اخلا  بسمات شخصية املعلم  من احملور اخلا  بشخصية املعلم يف اجلدول 13اجلدول رقم 
هناك من املبحوثني من لديهم جتارب سيئة مع فئة املعلمني للفرد عالقة بنظرته لآلخرين فكما أن للخربات السابقة 

 ألهنا تبقى تعملتتحول مع مرور الوقت إىل نظرة سلبية عن هذه الفئة  و اليت  حسب ما هو مالحظ من خالل إجاباهتم
 (037ارجع إىل   )   امسحسب ما مت تناوله يف الفصل اخليهم يف الالشعور لد
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من )باإلوافة إىل الووع االجتماعي للمعلم الذي كان له جانبا يف تكوين نظرة األفراد له ، فتدهور الووعية االجتماعية 
جعل منه حمط للنكت ما ترك انطباعا لدى األفراد بأنه ليل و مهمل يف  و املادية للمعلم( ر و االحرتام حيث التقدي

 نبيل و هذا ما توصلت إليه الدراسة املشاهبة لــــ، عمله و هندامه حسب إمجاع معظم إجابات املعلمني من خالل املقابلة 
لقد وقع شبه إمجاع على أن "حبيث ورد يف احد نتائجها " عية الواقع االجتماعي للمعلم و مكانته االجتما "حميدشة 

املرتب الذي يتقاواه املعلم على أنه حيتل درجة كبرية من األمهية عند أفراد العينة إال أن هؤال  أمجعوا أن املرتب ليس عاليا 
 " و ال يفي متطلبات حاجاهتم اليومية 

أن بع   :نظرا لعدة عوامل منها  من املبحوثني الذين كانت نظرهتم اجلانبية للمعلم% 17,5ما يفسر النسبة املتبقية أما 
ها إلي يالفئة العمرية اليت ينتم، باإلوافة إىل ينتمون إىل مهنة التعليم لذلك قدموا نظرة اجيابية عن املعلم  من املبحوثني
اجتاه األشيا  فهي  ة األفرادديد نظر حسنة فللفئة العمرية عالقة بت 31-11فأغلبهم من الفئة العمرية اليت يبني املبحوثني 

و للخربات السابقة عالقة  01و  08مرتبطة بالنضج العقلي للمبحوث و املستوى الثقايف حسب ما يووحه جدول رقم 
 .بذلك حسب ما سبق ذكره 
املبحوثني الذين كانت نظرهتم بني السلبية و االجيابية و هذا يرجع إىل  من% 7,0 نسبة و العدد املتبقي و الذي ميثل 

على إجاباهتم عن هذا السؤال فهناك غموض و حرية لديهم و عدم التصريح لوحظ اإلجابة و هذا ما  الرتدد الواوح يف
 .ثنائية االجتاه لذلك كانت نظرهتم بني السلبية و االجيابية  جا ت إجاباهتمبرأيهم احلقيقي ف

 احلاور  ومعلم املاوي معلم بني الفرقيبني  : 08 جدول رقم 
 

 الفر  بين معلم الماضي ومعلم الحاضر   

 المجموع
معلم املاوي    

 أفضل
معلم احلاور 
 نفسهما أفضل

  
 ثالمبحو 

موظفني باملدار  
 االبتدائية

 50 2 10 38 ت
% 76,0% 20,0% 4,0% 100,0% 

 61 8 11 42 ت أوليا  التالميذ

% 68,9% 18,0% 13,1% 100,0% 

 111 10 21 80 ت المجموع

% 72,1% 18,9% 9,0% 100,0% 
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 : التحليل *

من إمجايل فئة املوظفني يف املدار  االبتدائية يرون أن معلم  %011مفردة يقابلها  31مبحوث من بني  38وجد ــــي
يرون أن معلم احلاور  01: مبحوث منهم  02و العدد املتبقي و املتمثل يف % 76,1املاوي أفضل من احلاور بنسبة 

مبحوثني يرون أن معلم املاوي ال خيتلف عن معلم احلاور أي نفسهما بنسبة  12و % 21,1أفضل من املاوي بنسبة 
1,1 %. 

من إمجايل فئة أوليا  التالميذ يرون أن معلم املاوي أفضل من  %011يقابلها  60مبحوث من بني  12يف حني يوجد 
م احلاور أفضل من املاوي يرون أن معل 00: مبحوث منهم  09و العدد املتبقي و املتمثل يف % 68,9احلاور بنسبة 

 . %03,0مبحوثني يرون أن معلم املاوي ال خيتلف عن معلم احلاور أي ال يوجد فرق بنسبة  18و % 08.1بنسبة 

من إمجايل كال الفئتني من عينة جمتمع البحث يرون أن % 011مفردة يقابلها  000مبحوث من أصل  81يوجد  إذن
مبحوث يرون أن معلم احلاور أفضل من املاوي بنسبة  20يف حني % 72,0معلم املاوي أفضل من احلاور بنسبة 

مبحوثني يرون أن معلم املاوي ال خيتلف عن معلم احلاور أي ال يوجد فرق  01و العدد املتبقي و املتمثل يف  08.9%
 .% 9,1بينهما بنسبة 

ن أن معلم املاوي أفضل من معلم حسب ما هو مالحظ على النسب يرو % 58,4و منه فإن أغلبية املبحوثني بنسبة 
من حيث الشخصية فمعلم املاوي حسب املبحوثني كانت له شخصية تفرض : احلاور يف جوانب متعددة منها 

و اهلندام فمعلم املاوي كان يتمتع هبندام حيمل اهليبة والوقار ،االحرتام على مجيع أفراد اجملتمع عكس املعلم املعاصر 
من ناحية اإلطالع واملعرفة و حب املهنة  و األدوار اليت كان يقوم هبا معلم املاوي عكس عكس معلم احلاور و أيضا 

معلم احلاور و هذا ما تضمنته أغلبية إجابات املبحوثني ، صحيح أن هلذه اخلصائص عالقة بتحديد الفرق بني املعلم يف 
ن بيئته و اجملتمع اجلزائري يف املاوي يف و لكن أليس لطبيعة اجملتمع عالقة بذلك فاإلنسان اب،املاوي و احلاور 

خصائصه خيتلف كثريا عن اجملتمع يف احلاور ففي املاوي كان حيتكم إىل العادات و األعراف و القيم حبيث كان املعلم 
ملية ميثل قيمة اجتماعية و رمز للتبجيل و االحرتام من قبل األفراد حىت أهنا تغر  يف أذهاهنم من التنشئة االجتماعية و ع

و هذا يرجع إىل تنوع األدوار اليت كان يقوم هبا املعلم حبيث   يقتصر دوره على الرتبية و التعليم ،الرتبية داخل أسرهم 
ارجع إىل )التارخيية فقط ، بل كان إماما و قائدا و مرجع الستشارات األفراد يف قضايا خمتلفة هذا ما أثبتته الكتابات 

نظرا ألنه كان يتمتع باحلرية فالتعليم   يكن خيضع لقوانني و ووابط و لكن يف احلاور قنن ( 37،82   ينالفصل الثا
دور املعلم و أصبح حمصورا يف جمال الرتبية و التعليم داخل أسوار املؤسسات التعليمية و ال يتعداها و هذا ما أكدته 

يتمتع مبكانة كبرية لدى أفراد اجملتمع ، باإلوافة إىل أن  إجابات بع  املعلمني أثنا  إجرا  املقابلة ، هذا ما جعل املعلم
املعلم يف املاوي كان يعد املصدر الوحيد للمعرفة للطلبة نظرا ألنه   تكن هناك وسائل تكنولوجية متطورة عكس احلاور 

ضائيات التعليمية  فبتطور وسائل التكنولوجيا و مصادر املعرفة كشبكة االنرتنت و القنوات اإلعالمية املختلفة و الف
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كالقنوات التلفزيونية اخلاصة بتعليم األطفال كطيور اجلنة و غريها ، و اليت تعد مبثابة املعلم التلفزيوين هبذا املصطلح فحىت 
مفهوم املعلم و التعليم اخذ أبعاد جديدة يف الدول املتطورة كما توجد الوجبات السريعة هناك باملقابل املعرفة اجلاهزة 

و املتغرية باستمرار و هذا كان له تأثريا كبريا على املعلم حبيث   يعد له تلك املكانة السابقة و  يعد املعلم ميثل السريعة 
مصدر املعرفة و املعلومة و هذا ما انعكس على مكانته حسب ما ذهب إليه التوجه الراديكايل الذي يطرح فكرة موت 

ارجع الفصل ) علم   تعد له أمهية فهناك من ينافسه يف دوره يف نقل املعرفةاملعلم عن طريق انتها  سلطته املعرفية فامل
 .(الثالث 

من حيث عقلية األفراد و "فلكل زمان ناسه "كما أن بتغري اجملتمع تتغري األجيال فجيل املاوي خيتلف عن جيل احلاور 
 حيب السلطة لذلك فاملعلم يف املاوي كان ميثل شخصياهتم فاجليل اجلديد مييل إىل التحرر و الفردانية و االستقاللية و ال

رمز السلطة و التلميذ ما عليه إال الطاعة يف كل األمور عكس املعلم يف احلاور الذي يشتكي يف كثري من األحيان من 
  رد التالميذ و صعوبة التعامل معهم و هذا ما أكده أغلبية املعلمني و  تفسري هذا التحول حسب ما ذهب إليه بع 

يقولون أن املعلم يف املاوي كان مميزا و  : "يف قوله  طار  الحبيبالباحثني النفسني و منهم الربوفسور يف الطب النفسي 
الطالب كذلك و أنا أقول بأنه   يكن مميزا يف املاوي كانت العصا بيده و الطالب ما عليه إال السمع و الطاعة أما اآلن 

ك فهو حيتاج إىل معلما أكثر  يزا أما يف املاوي أي معلم و إن   يكن مميز ميكن أن الطالب ارتقى و انبىن و تطور لذل
يسري مع الطالب ألنه ما اريك ماال ما أرى فالطالب انطلق ورا  احلوارات الفضائية فأصبحت معدالت التقيمية و 

  ".الفكرية ارقي فهو حيتاج إىل معلم أرقى 
لتلميذ يف احلاور مع التطورات احلاصلة يف جمال التكنولوجيا و املعلومات حيتاج إىل هنالك مبالغة يف هذا الطرح و لكن ا

 .معلم يستطيع إحاطته بكل اجملريات و بالتايل معلم أكثر تكوينا و اطالعا و معرفة و فهما 

لم يفرض اهليبة على و للسياسة الرتبوية عالقة يف حتديد الفرق بني املعلم يف احلاور و املاوي  فمعلم املاوي كان املع
املتعلمني نظرا الن القوانني كانت يف صفه و لكن يف احلاور و خاصة بعد صدور قرار منع الضرب   يعد املعلم مهاب 

 .لتالميذ و هذا   يكن يف املاويمن قبل التالميذ و فقد هيبته و مكانته و ما يثبت ذلك العنف ود املعلمني من قبل ا

ة التعليم اليت كانت حتتلها يف اجملتمع يف املاوي و أمهيتها فكان كل من يعمل هبا يلقى االحرتام باإلوافة إىل مكانة مهن
و التقدير و تطلق عليه ألقاب متعددة تدل على علو منزلته نظرا ملا كانت  ثله هذه املهنة الشريفة من تقدير اجتماعي 

د مهنة التعليم بتلك املكانة فمكانة املعلم يف اجملتمع عكس احلاور فلم تع(  62،71ارجع عنصر تطور التعليم صفحة )
 . تستمد من املكانة اليت حتتلها مهنة التعليم و مدى تقدير اجملتمع للعلم و طالب العلم 

كما ال ننسى طبيعة شخصية املعلم و اليت كانت يف املاوي تتمتع لصائص معينة تفرض وجودها و مكانتها و من 
فئات اجملتمع و فاعليته يف الوسط االجتماعي الذي يعيش به و من حيث تكوينه و سعة اطالعه حيث مرونة تعامله مع 



سطيف       منطقةبدراسة ميدانية               صورة المعلم في المجتمع الجزائري                                                                           

                                                                                              

 

196 
 

و الثقايف عالقة نظرا أن أغلبية املعلمني املعروفني كانوا ينتمون إىل اسر هلا مكانتها يف اجملتمع إذن فلالنتما  االجتماعي 
 (013،019ة رقم  صفح سبق التطرق إليه يف الفصل الرابع ما)بتحديد املكانة 

وهي املبحوثني الذين يرون أن معلم احلاور أفضل من املاوي نظرا  %42.7و ما يفسر النسبة املتبقية و اليت  ثل 
الطالع معلم احلاور على وسائل التكنولوجيا و طريقة تعامله مع التالميذ فعالقته معه تقوم على املصادقة و الليونة 

سلطوي يف عالقته بالتالميذ حسب رأي املبحوثني فشخصية املعلم يف احلاور أفضل من عكس معلم املاوي الذي كان 
 .املاوي 

و اليت  ثل املبحوثني الذين يرون بأنه ال فرق بني معلم % 9,0و لكن هناك من يرى العكس  اما و هي النسبة املتبقية و هي 
املاوي و احلاور فمعلم املاوي نفسه معلم احلاور و لكن معايري اجملتمع هي اليت تغريت فأصبح اجملتمع خيضع ملعيار مادي حبت و 

 . املنظومة الرتبوية تغريت أيضا عن سابقتها من حيث املنهج و القوانني 
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 8- عرض المعطيات الخاصة بالمقابلة :

 أ/ المقابالت التي أجري  في ابتدائية سفاقصي :

  الثانيةو  األولىمقابلة رقم  : 

و  8044مار   47: أجريت املقابلة األوىل و اليت كانت مجاعية حبيث مشلت اثنني من املعلمني جنس إناث يف يوم 
 : و جا  فيها ما يلي  ســا 40:47ســا إىل غاية  40:06: بدأت من الساعة 

 : االنتماء لمهنة التعليم: المحور األول 

سنة خربة  80فلها  (ب)األخرى علمة امل أما، سنة يف التعليم  86الثانية ابتدائي  ، و اليت تدر  مستوى (أ)لدى املعلمة 
أنه مهنة ب كانت نظرهتما إليهو هي تقوم بتدريس السنة الثالثة و طوال املدة اليت قضتها كل واحدة منهما يف التعليم  

األم " شريفة و نبيلة و تتطلب الكثري من التعب و اجلهد و االجتهاد كما أهنا املهنة املناسبة للمرأة لكوهنا حسب قوهلما 
 .ا هلذه املهنة اختيارمه و هذا سببرسة و املربية ،  تلك الصرب يف املدو األم الثانية " و األخت

  يكن اختيارها األول التعليم بل الطريان و لكن مع مرور الوقت روية و اندجمت يف هذه املهنة  أما ( أ)علمة املأن غري 
: " مبعلمتها و اليت كانت حسب قوهلا  إقتدا منذ الصغر  عليم منذ البداية ألهنا ترغب فيهفكان اختيارها الت( ب)املعلمة 

 " . ثل بالنسبة يل القدوة

و لكن بعد املمارسة و " مهنة بسيطة األدا " تعتقدان بأهنا  تالتعليم قبل املمارسة فلقد كان أما من ناحية تصورمها ملهنة
مهنة شاقة " :حسب قوهلما عكس التصور املبدئي الذي انطلق منه التعليم  وجدحبيث التعامل املباشر ، اختلفت النظرة 

 ".و متعبة و تتطلب جهد كبريا و اجتهاد أكرب ،  تص جهد املعلم و ما ميلكه من معرفة 

: " حسب تعبريمها جز ا منها فقط ،  فلقد حقق ، مشوارمها املهين قليلة لذلك كانت درجة حتقيقهما ألهدافهما خالل
أهداف بيداغوجية و أخالقية كاحرتام الغري ، االستماع و فهم ما " ، من بني ما حققتاه " م حتقيقها كلها مستحيل أن يت

يلقى على التالميذ يف القسم ،التحلي بالسلوكيات احلسنة من طرفهم ، االنضباط و االحرتام و احرتام األطراف اآلخرين 
 (التحلي باألخالق الدينية " ) ر مع أدب احلوا

 : عالقة المعلم بالتالميذ:  ر الثانيالمحو 

إىل ( أ)و لكن هذه العالقة ختتلف من املعلمة عالقة األم مع األبنا   فهيداخل القسم بالتالميذ من حيث عالقتهما 
متساهلة و  نحهم احلرية دون كبحهم "فيبدو أن عالقتها مع تالميذها ( ب)املالحظ على معلمة  فحسب( ب )املعلمة 
  يكن لديهم خوف منها ، حبيث كانوا يتكلمون و يتحركون من أماكنهم أمامها دون خوف و هذا يثبت  تالميذفال " 
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املها مع و اليت كانت تبدو صارمة يف تع( أ) أن عالقتها هبم عالقة تفتقد للسلطة  و االنضباط ، عكس املعلمة 
الل إشراكهم يف خللق روح التعليم من خ نيألولوية للمتعلممن النوع الذي يرتك ا( ب)هي و املعلمة  رغم أهناتالميذها ، 
أفضل طريقة و أحسن حىت يعم جو التعاون و خلق روح التنافس و إشعارهم بأهنم : " حسب قوهلما  إعداد الدر 
علمني و يبقى املعلم جمرد موجه باملفهوم احلديث للمعلم ، مع تقدمي املساعدة عندما ال يفهم أحد املت" أصحاب امليدان

إعادة الدر  له أو  أو( يف النظام احلايل بل متعلم  أنه   يعد هناك مفهوم تلميذ( ب)حسب قول املعلمة ) الدر  
تكون النسبة قليلة يلجأن إىل حصة هذا يتوقف على عدد التالميذ الذين   يفهموا فعندما  ستقدمه يف حصة املعاجلةت

 .إذا كانت النسبة كبرية يتم إعادة الدر  و يف حال ما " كطريقة تربوية " املعاجلة 

القدمي كان النظام إىل طبيعة النظام التعليمي املتبع ، ف -حسبهما  -ملا يقدم هلم عدم الفهم املتعلمني  و يرجع سبب
أفضل حبيث كانت الدرو  مرتبة و املعرفة تأيت من السهل إىل الصعب ، أما النظام اجلديد فالدرو  متشابكة و 

و الذي كان  انزعاجمر و غضب و ذتسبب ما  هذا الرتتيب كما تضم أخطا  فادحة وو تنتقص إىل الدقة و  متداخلة
 .حسب قوهلما ال يراعي طبيعة املتعلم و سنه  مي املنهج و النظام التعليف اكالمهما و مالحمهمواوح من خالل  

ريقة ألهنا ختلق الثقة بني املعلم و املتعلم مما جيعل أما فيما خيص مصادقة التالميذ و جمالستهم فهما ممن يفضالن هذه الط
عن  يهن إىل التوجتصرف فتلجأو أو لكن عند ارتكاب أحد املتعلمني خطأ أو إسا ة سلوك قدوته ، املعلم سر املتعلم و 

 األمر لالستفادةو تفادي العقاب اجلسدي مع تقدمي حصة  أخالقية إذا استلزم و النهي عن املنكر باملعروف  طريق األمر
عناد املتعلم املرتكب للخطأ و يدفعه ألن يسلك العقاب حسب قوهلما يزيد ، فاللجو  إىل  أوليا  األموردون االستعانة ب
 .أسو  من األول  سلوك أخر

ه مع فهما من الذين يتقبلون، يف حالة تقدم أحد املتعلمني مبعلومة أو تنبيه خلطأ وقع فيه املعلم يف تقدمي الدر   و 
أن يقوم املعلم من تلقا  : "  القائلة فكرةب هما و عدم ترحيبهما يف نفس الوقترفض معشجيع و االعرتاف باخلطأ الت

لق الفووى و يؤدي باملتعلم إىل أن يكون و هو كفيل لهذا خطأ تربوي ف "ب إىل املتعلمني إجرا  تقييم لهو يطلنفسه 
 ". ه و يف اخلطأجري  مع معلميه و يف بع  األحيان متحد ل

 :و الذي يضم جانبني   : الوضعية االجتماعية للمعلم : محور الثالث

 : (المادي) الجانب االقتصادي * 

أن األجر الذي يتقاواه املعلم ال يتناسب بتاتا مع اجلهد الذي يبذله فاملعادلة غري ( ب)و (أ) ةترى كل من املعلم
اآلخرين  للعمال مضاعفيف هذه الدول أجر املعلم فجهد كبري يقابله أجر وئيل فلو قورن بالدول املتطورة : متكافئة 

و االحرتام التفضيل و التبجيل  عم و خارجه مجهد املعلم داخل القس، فمثال أملانيا تقدر ( السلك الوظيفي األخر يف)
 .املعلم كاد أن يكون رسوال ألن 
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الذي قد يفتقر للمستوى الدراسي   ا األوعف أجرا يف جمتمعنا مقارنة بأجر الشرطي ، ومو املعلم اجلزائري حسب قوهل
أن رغم ، أفضل دخال من املعلم  سونلغا حار  اليناك : مثاال( أ)و أعطت املعلمة ،و الطبيب و حىت عمال املصانع 

: احلاالت اخلاصة للمتعلمني مثل إىل املعلم لديه حجم ساعي كبري مع العدد الكبري للتالميذ داخل القسم باإلوافة 
 حاضنة"ختلف يف الدراسة  ، ختلف ذهين ، والذي جيرب املعلم على قبوهلم دون خيار فاملدرسة حسب تعبريمها أصبحت 

 . "المعلم شرطي" و "

ن ناحية حتسني الووعية عن ذي قبل فهي   تتحسن ، فاألجر الذي يتقاواه املعلم يكفيه يف حالة إذا كان زوجه ا مأم
 .عامل و ال يكفي إن كانت املعلمة لديها مسؤولية إخوهتا 

 .و جهد أكرب و أفضل أما ممارسة عمل أخر باإلوافة إىل التعليم فال ، فالتعليم جيربنا على الراحة لالستعداد ليوم جديد

 : الجانب االجتماعي *  

و لو كان هلم نفس  حىتمن حيث املكانة االجتماعية فإهنا حسنة حسب قوهلم ، غري أنه يستهان هبذه املهنة يف اجملتمع 
 .املستوى اجلامعي 

أثنا  تعاملهما مع فئات بالرغم من أهنما يتلقيان معاملة حسنة " يقدر وحيرتم " و أصبح املعلم فقط يف بع  األحيان 
 .اجملتمع مع االحرتام و التقدير و األخوية 

 ، حاكم حكيم  اجتماعيمصطلح " فلقد كان حسب تعبريها  اآلنغري أن املعلم شأنه يف القدمي أفضل مما هو عليه 
ل اجملتمع و الرتبية ، يبدي النصيحة للتالميذ لوجه ا  ، أما اآلن ذهبت وقارته ال ال الوقار، شيخ ، طالب ،  قاوي 

إذا أخطأ أما اآلن  فال ، فاملشكل الذي يواجهنا هو األوليا  ، حتولت قيمة املعلم من حاكم  ابنهفالويل كان يعاقب 
 .حكيم و رجل علم و معرفة إىل حالة الرجل املهدد و املستهدف من قبل األوليا  

أنين أنصح اآلخرين " قالت ( أ)تعب و معاناة ، مع أن املعلمة لذلك فهما ال تنصحان أبنا مها هبذه املهمة ملا فيها من 
و خاصة املرأة ألهنا تتحمل أكثر من الرجل ومن أجد فيه مزايا املعلم كالصرب و قدرة التحمل ، االنضباط و التحكم يف 

 (.أخالقيا و دينيا ، علميا ، معرفة عامة ) القسم و يكون له القدر الكايف من املعرفة 

 .  انفعال  وغضب و توتر لووعية املعلم اليوم : حظ على إجابتهما على هذا السؤال و املال

 : مالحظات جانبية 

 خالف ( أ)هندام مرتب و نظيف و يبدو عليهما حب االعتنا  باملظهر و خاصة املعلمة  : من حيث الهندام
 .الذي يبدو لباسها قدمي مع احتشام كالمها ( ب)املعلمة 
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و اليت يبدو على مظهرها التعب ( ب)تبدو من مظهرها أكثر حيوية و نشاط من املعلمة ( أ)كما أن معلمة  
 .رمبا لتقدمها يف السن عن األخرى

  لغة سليمة و حيسنان اختيار األلفاظ و اجلمل بدقة و عناية مع ندرة استعمال  اللهجة  :من حيث اللغة
و اليت حتدثت كثريا على خالف ( أ)وية و خاصة املعلمة ، متمكنتني من الناحية اللغ( لغة الدراجة )العامية 
و اليت كانت يف الغالب صامتة و رمبا هلذا السبب طلبت منها أن تصاحبها يف هذه املقابلة ( ب)املعلمة 

 .لتمكنها من احلوار بلغة سليمة تعكس  كنها و قدرهتا 
 احلوار من خالل حركاهتا و كالمها ،  واثقة من نفسها ، تتحكم يف( أ)املعلمة :  من الناحية الشخصية

، بسيطة ، غري متحكمة نوعا ما ، تفتقد إىل الثقة قليال فمعظم الوقت ( ب)متحكمة و منضبطة ، املعلمة 
بدل عنها و هي تقول توافقها الرأي فقط ، غري مسيطرة نوعا ما يف األوواع داخل القسم و ( أ)جتيب املعلمة 

 .الميذ هلاهذا ما يعكسه عدم مهابة  الت
  متوترة نوع ما ، تذمر وقلق يف إجابتها ( ب)هادئة ، و أحيان تنفعل ، املعلمة ( أ)املعلمة : من حيث السلوك

 .على بع  األسئلة ، سلوكها حسن على العموم
  الثالثةالمقابلة رقم  : 

سا و جا  يف  40:10سا إىل  40:00مع معلم من جنس ذكر و بدأت من الساعة  8044مار   80أجريت يوم 
 : املقابلة ما يلي 

 :االنتماء لمهنة التعليم : المحور األول 

سنة خربة يف التعليم ، ومن خالل املدة اليت قضاها يف هذه املهنة يرى  87  لدى املعلم و الذي يدر  السنة اخلامسة
 .ا  ثل العطا  و احلرية حسب قوله بأهنا مهنة األنبيا  و الرسل و أن اختياره هلذه املهنة كان ناتج عن رغبة منه ألهن

السائدة ، أما من ناحية التصور ملهنة التعليم قبل ( طغيان املادة ) لذلك فهو راوي على هذه املهنة رغم الظروف 
املمارسة فلقد كان لديه خوف منها  كما كان يراها مسؤولية ، و لكن بعد املمارسة وجدها عكس التصور فلقد كان له 

كما اكتشف أشيا  جديدة و تعلمت أيضا " بعد العمل وجدت فيها متعة مع التعب " ب قوله تصور سطحي حس
 .،  املسؤولية ، التضحية و العمل ( املظهر)أشيا  منها ورورة اجلانب اجلمايل لألستاذ 

 :عالقة المعلم بالتالميذ : المحور الثاني 

فعال   يكونحبيث أهنم هم اللذين خيلقون الدر  ألهنم حمور العملية التعليمية فالتلميذ جيب أن  ةعالقته بالتالميذ تشاركي
 .يشارك يف احلل و اكتشاف املعلومة 
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حسب عدد اللذين   " باملعاجلة أو االستدراك" كما يتم التدخل يف حالة عدم استيعاب أحد التالميذ الدر  إما 
 .يفهموا

التالميذ أثنا  قيامه بالدر  و إشارته إىل خطأ و قع فيه املعلم ، فيتقبله بكل سرور حسب أما من ناحية تدخل أحد 
 ".ري بنفس الطريقة اليت أفكر هباأنا دميقراطي ، فجيل اليوم ليس كما كنا نفكر سابقا فأنا لن أرغمهم على التفك: " قوله 

و هذا ما كان واوح من خالل مالحظايت  حبيث كان التالميذ يشاركون معه و يقرتحون عليه جدول االمتحانات الذي 
ووعوه و هو بدوره كان يناقشهم بكل حرية و يتقبل  أرائهم ، حىت أهنم   يكونوا يشعرون لوف منه أو رهبة بل كانوا 

و هذا يثبت بّأنه من نوع املعلم الدميقراطي الذي يرتك ،عات يتحركون من أماكنهم و يتعاونون مع بعضهم يف جممو 
 .األولوية لتالميذه 

حىت إذا أسا  أحد التالميذ سلوكه فإنه ينتهج طريقة التقومي فهو ود العقاب اللفظي والبدين ، فمن املالحظ أن املعلم 
 .س و هذا دليل على قوله املتسلط و الذي يستخدم القوة خياف املتعلمني منه أثنا  وجوده و لكن العك

فهو من النوع الذي يرى بأن مصادقة التالميذ و التقرب منهم طريقة جيدة يف تقريبهم و خلق احملبة لديهم اجتاه املعلم و  
 .كذلك يسمح هلم باالستيعاب و يزرع لديهم الرغبة يف التعلم

 :الوضعية االجتماعية للمعلم : المحور الثالث 

 :و الذي يضم جانبني 

 (:المادي) الجانب االقتصادي * 

يرى معلم السنة اخلامسة أن املرتب الذي يتقاواه املعلم مقارنة مبرتب جريان خارج الوطن ال يتناسب معهم ،كما أن 
 .هذه املهنة   حتسن من ووعه املادي 

ال يكفي حىت : " ب قوله هذا باإلوافة إىل أن املرتب الذي يتقاواه املعلم ال يكفي حىت لتلبية احتياجات األسرة حس
 .لشرا  هندام مناسب و توفري الوسائل الالزمة أما من ناحية قيامه بعمل أخر إىل جانب التعليم فال يقوم بأي عمل 

 :الجانب االجتماعي * 

ه ، أما من يرى املعلم أن مهنة التعليم جلبت له االحرتام و التقدير إال من الفئة املثقفة و اليت حسب رأيه تقدم االحرتام ل
 .أصبحت تسوده املادة " أصبح ينظر إىل اآلخرين من الناحية املادية " أفراد اجملتمع ككل فال ألن اجملتمع حسب قوله 

لذلك فهو أثنا  احتكاكه بفئات اجملتمع وجدهم يعاملونه نوع ما باالحرتام والتقدير و ليس من اجلميع و هذا يتوقف 
صية للمعلم فاملعلم احملرتم هو الذي ميلك شخصية فريدة و كذلك طبيعة اجملتمع حسب ما جا  به على العناصر الشخ
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فلقد كان يف اجملتمع الريفي أثنا  عمله كانوا ينظرون إليه بطريقة أخرى ألنه غري مادي رغم تزعزع صورة املعلم و الذي 
 .ي املدينة يرجعه إىل كثرة اإلورابات فهناك ميوالت ثانية يف اجملتمع عكس اجملتمع احلضر 

أما مكانة املعلم يف املاوي مقارنة باحلاور فلقد كان حمرتم و خاصة يف الدواوير و حيضر يف كل شي  أي يتعدي دوره  
 .كمعلم  فقد مدر  يف املدرسة و إمام يف املسجد ، ينشط يف الكشافة و يلقي دروسا يف املساجد عكس اآلن 

.فهو ينصح من يرى فيه الكفا ة و أما من حيث هل ينصح اآلخرين هبذه املهنة  

: مالحظات جانبية*   

.مرتب اهلندام فمن خالل مظهره يبدو عليه حب االعتنا  هبندامه ألنه يراه شي  هـــام  :من حيث الهندام*    

ميتلك لغة سليمة حبيث كان يتكلم بطالقة و باستعمال عبارات جيدة فهو متمكن من اللغة و  :من حيث اللغة  -
.مـــع اآلخــر  احلــوار  

شخصية من النوع املرن و الدميقراطية واملتفتح حبيث كان يتعامل مع التالميذ بكل حرية و  :من حيث الشخصية -
.يتبادل معهم احلـــوار  

.حـــســـن: من حيث السلوك -  

   الرابعةالمقابلة : 

 :االنتماء لمهنة التعليم : المحور األول 

سنة خربة يف التعليم ، ومن خالل املدة اليت قضاها يف هذه املهنة يرى بأهنا  82لدى املعلم و الذي يدر  السنة اخلامسة 
بل الظروف االجتماعية هي اليت دفعته إليها و منها  يف البدايةو ال رغبته مهنة شريفة بالرغم من أهنا   تكن من اختياره 

 .راوي عن هذه املهنة  الرغبة يف العمل ، ومع ذلك فإنه

أما من حيث تصوره هلذه املهنة قبل أن يعمل هبا فلقد كان يتصورها بأهنا مهنة املتاعب و لكن بعد املمارسة بسنوات 
 . فهي مقبولة مقارنة باملهن األخرى

أثنا   تردد واوح من مالمح وجهه يف هذه اإلجابة و كأن تصوره تغري نوعا ما فقط من خالل مالحظايت مع وجود 
 .املقابلة

حققت ما   أحققه يف حيايت :" ومع ذلك فلقد حقق أهدافه بدرجة كبرية يف هذه املهنة حسب ما جا  يف قوله 
 ".الدراسية يف هذه املهنة 
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 :عالقة المعلم بالتالميذ : المحور الثاني 

فقط يشاركه التالميذ يف إعداد الدر  فهو يرف  أن ملبدأ الشراكة ، عالقة املعلم بتالميذه فهي من النوع اليت تفتقد 
، و لكن إذا   يفهم أحد التالميذ حياول قدر املستطاع " هذا عملي أنا " : حسب قوله  أثنا  الدر  أحيانا و ذلك
. تبليغه الفكرة  

سرور، فعالقته و أما إذا تدخل أحد التالميذ بفكرة أو تنبيه خلطأ وقع فيه املعلم أثنا  الدر  فهو يتقبل املالحظة بكل 
. له مع التالميذ تقوم على الصداقة فهو يرى بأن مصادقة املعلم لتالميذه شرفا  

 على أن يكون ، تعبريهخطأ أحد التالميذ التصرف أو أسا  سلوكه فهو يعاقبه ولكن عقابا لطيف حسب و لكن إذا أ
 .العقاب مناسبا للحدث 

 : الوضعية االجتماعية للمعلم:  المحور الثالث

 : الجانب االقتصادي  *

حسن فلقد لة فاألجر عموما ال بأ  به يرى أن األجر الذي يتقضاه املعلم يتناسب مع اجلهد الذي يبذله بدرجة مقبو 
 .فقط  % 50بنسبة  و لكن لتلبية احتياجاته هو و األسرة هيكفي فهو من ووعه املادي ،

التهرب نوعا ما ، إذ أنه ال جييب بصراحة و هذا ما كان يبدو و ما هو مالحظ عليه أثنا  اإلجابة على هذا اجلانب فهو 
 .على تصرفاته و طريقة كالمه تلمست منها نوعا من عدم الصراحة التامة 

 .درو  الدعمال يقوم بتدريسإوافة إىل مهنة التعليم فهو خر لمن حيث ممارسته لعمل  اأم

 : الجانب االجتماعي  * 

يقدروك : " ن يعرف قيمة العلم حسب قوله مم و لكن ليس الكل بل الحرتام و التقديريري أن مهنة التعليم جلبت له ا
" من يعرف قيمة العلم   

غري أن مكانة املعلم اليوم مقارنة باملاوي ، و لكن عموما يعامل مبعاملة مقبولة و الئقة أثنا  احتكاكه بفئات اجملتمع 
 .االحرتام و التقدير عكس اليوم من حيث  أفضلكانت ففي املاوي  تغريت كثريا 

أصبح مادي ال يقدر إال : " أما من ناحية األجر ففي احلاور أفضل من املاوي و لكن املكانة فال ألن اجملتمع حسبه 
".من له ثروات  

.وأثنا  إجابته عن هذا السؤال ظهرت عليه مالمح التأسف و األسى ملا أصبح عليه اجملتمع مع نوع من البشاشة   
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".من له ثقافة واسعة " أنه من الذين ينصحون اآلخرين هبذه املهنة و لكن بشرط كما   

: مالحظات جانبية*   

.من النوع الذي حيب االعتنا  مبظهره فهندامه متناسق ومرتب  :من حيث الهندام -  

.كان يعرب بلغة سلسة و حيسن احلوار و هذا ما كان واوح من خالل إجاباته   :من حيث اللغة  -  

.ميلك شخصية وقار ومحاسة يف نفس الوقت مرحة نوعا ما  :من حيث الشخصية -  

.متوتر نوعا ما : من حيث السلوك -  
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 ب/  المقابالت التي أجري  في ابتدائية عبد الحميد بن باديس :

 األولىمقابلة ال : 

: مع معلم  من جنس أنثى و جا  يف املقابلة ما يلي  40:10ســـا إىل غاية  7:46: فيفري على الساعة  84أجريت يوم   

 :التعليماالنتماء لمهنة  :األولالمحور 

بأهنا  ىسنة يف التعليم ومن خالل املدة اليت قضتها يف هذه املهنة تر  87للمعلمة و اليت تشرف على تدريس السنة األوىل 
حسب  -فهو األحسن مع األوالد  اختارت التعليم ألهنا ترغب فيه و لقد، مهنة شريفة و نبيلة و يف نفس الوقت متعبة 

العطل ، الوقت و غريه  : ألهنا   تشأ أن تعمل يف املؤسسات األخرى نظرا ألن هذه املهنة فيها مزايا منها  - رأيها
 ".فأما بنعمة ربك فحدث : " لذلك فهي راوية على هذه املهنة فكما قالت 

   هنة التعليم قبل العمل به فكانت ترى بأهنا مستحيل أن تقوم هبا أو أن توصل املعلومة للتالميذ أما من ناحية تصورها مل
غري أن هذا التصور تغري بعد املمارسة حبيث استطاعت أن تستوعبها و بذلك ، خوف اجتاه هذه املهنة  كان يتملكها

 .ثرأكأصبحت بالنسبة هلا مهنة سهلة و يف كل مرة تطور مهاراهتا فيها 

و بذلك استطاعت أن حتقق أهدافها و املتمثلة يف تكوين أجيال و أجيال و هذا ما كان ظاهرا من مالمح وجهها حبيث  
 .التعليمياالفتخار ملا حققته من أهداف يف مسارها  السعادة وكان يظهر عليها عالمات الروا و 

 المحور الثاني : عالقة المعلم بالمتعلم :

مع  جرةاحلعالقتها بتالميذها عالقة طيبة فهي من نوع املعلمني الذين حيبون إشراك التالميذ يف إعداد الدر  داخل 
  .الفهمحماولة تبسيط الطريقة يف حالة عدم استيعاب احد التالميذ الدر  أو واجه صعوبة يف 

د ي ترى بان هذه الطريقة األنسب ألهنا توطباإلوافة إىل أهنا ترحب بفكرة مصادقة املعلم لتالميذه و جمالستهم فه
وقعت فيه أثنا  شرح الدر  فإهنا  أخلط د التالميذ بفكرة أو تنبيههاحىت و إن تدخل اح العالقة بني التلميذ و املعلم و

 .و درجة استيعاهبم و فهمهممدى انتباه تالميذها  حىت تكتشف عن قصد ، فأحيانا تفعل ذلكتتقبله بكل حرية 

القضية و  وليه ملناقشة حال سو  تصرف احد التالميذ أو إسا ة سلوكه داخل القسم فإهنا تلجا إىل استدعا  و لكن يف
 .اخلروج حبلول هلا 
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 المحور الثالث : الوضعية االجتماعية للمعلم : و تضم جانبني : 

 * الجانب المادي : و جا  فيه مايلي : 

فاملعلم ، فهي ترى بأن املرتب الذي يتقاواه املعلم مقارنة باجلهد الذي يبذله غري مناسب  اما معه : من حيث األجر 
 .ال يكفي حىت لتلبية احتياجاته و األسرة  املرتب الذي يتقاواهنظرا الن مقارنة بأقرانه يف املهن األخرى أقل أجرا 

 .لتعليم باستثنا  أعمال البيت و رغم ذلك فهي ترف  فكرة ممارسة عمل لخر إوافة إىل ا 

 * الجانب االجتماعي :

إن مهنة التعليم   حتسن من مكانتها االجتماعية نظرا للنكت اليت تقال حول املعلم رغم أهنا تلقى : من حيث المكانة 
:" قوهلا احرتاما و تقديرا من بع  األفراد إال أن خالل احتكامها بفئات اجملتمع فهي تقابل بعدم التقدير فحسب 

 " .ففئات اجملتمع ال تقدر املعلم و ال حترتمه نتيجة اإلورابات اليت قام هبا املعلمني 

أما عن مكانتها اليوم مقارنة باملاوي فهي ترى بان مكانة املعلم يف املاوي أفضل من اآلن فلقد كانت عنده قيمة و هيبة 
خاصة من قبل أوليا  التالميذ و هنا كانت جتيب بغضب متأثرة فكان مقدر و حمرتم أما اآلن فهو يالقى بعدم االحرتام و 

 . ملا للت إليه مكانة املعلم اليوم من تدهور و ا طاط املعلم يف اجملتمع اجلزائري 

 .لذلك فهي ال تنصح اآلخرين سوا  أكانوا أوالدها أو أقارهبا أو تالميذها و غريهم باختيار هذه املهنة مستقبال 

 .إجابتها صرحية لقد كانت 

 * مالحظات جانبية :

.مرتب و حمتشم و نظيف و يتناسب مع سنها : من حيث الهندام  -  

.متمكنة منها و هذا ما كان واوح من طريقة كالمها و عباراهتا : من حيث اللغة  -  

.من نوع الشخصية اهلادئة و الواثقة من نفسها : من حيث الشخصية  -  

حسن: من حيث السلوك  -  

 الثانيةمقابلة ال : 

مضموهنا ما  يف مع معلم من جنس أنثى و جا  40:66 غاية إىل 40:10من الساعة م  84/08/8044 :أجريت يوم 
:يلي   
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 : االنتماء لمهنة التعليم:  المحور األول

املهنة و هذا ما كان لدى املعلمة و اليت تقوم بتدريس الصف التحضريي عامني خربة يف التعليم فهي مبتدئة يف هذه 
من خالل و ، حبيث كانت تبدو من جيل أواخر الثمانينات باإلوافة إىل أهنا خترجت حديثا من اجلامعة واوح عليها 

مهنة التعارف و املتاعب من قبل أهنا  باإلوافة إىل ن التعليم مهنة تزيد ثقافةأقضتها يف مشوارها املهين ترى ب اليتاملدة 
 .املناسبة للمرأة نظرا الن فيها أوقات الراحة و العطل  كما أهنا املهنة،م التالميذ و أوليا ه

 .رغم أهنا ليست من اختيارها  و مع ذلك فهي راوية هبا و 

أما من ناحية تصورها للتعليم قبل أن تعمل به فلقد كانت تتصوره مهنة صعبة و لكن بعد أيام من املمارسة وجدته مهنة 
 .عادية 

و هذا ما كان واوح من خالل إجابتها على هذا  و تفتقد للموووعية غري مقنعة كما أهنا غري صرحيةكانت إجابتها 
 . السؤال 

 المحور الثاني : عالقة المعلم بالمتعلم .

هذه الطريقة يف عالقتها بتالميذها حتب أن تكون عالقة تشاركيه و اليت تقوم على مبدأ التعاون بني املعلم و التلميذ الن 
طبيعة الربنامج اجلديد يتطلب التلميذ أكثر من املعلم و ما على املعلم : " سب قوهلا تتوافق مع طبيعة الربنامج اجلديد ح

 " .إال أن يتماشى خطوة خطوة مع التالميذ حسب سنهم 

ال حتط من  - حسبها رأيها -كما أهنا من النوع الذي يؤيد طريقة مصادقة املعلم لتالميذه و جمالستهم فهذه الطريقة 
و لكن إذا اخطأ احد التالميذ سلوكه أو أسا  بأسلوب سهل ، ميذ قدر املعلم بل بالعكس جتعله يتحكم يف التال
و هذا يقف على نوع التصرف فهناك تصرف يستحق العقاب " الزم عقاب: "التصرف فال بد من العقاب حسب قوهلا 

 .و لخر يتطلب تعامل 

تمكن من حىت تيف تقدميه اية كل حصة تطلب من تالميذها لرا هم حول الدر  و طريقتها باإلوافة إىل أهنا أثنا  هن
 .كل تلميذ ماذا يريد معرفة  

و من خالل مالحظايت للتالميذ داخل القسم فهي تبدو حامسة معهم و صارمة يف التعامل رغم صغر سنهم حىت أهنم   
.يتحركوا من أماكنهم أو يتكلموا طيلة املقابلة   

 المحور الثالث : الوضعية االجتماعية للمعلم : و تضم جانبني : 
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 * الجانب المادي : و جا  فيه :

ن املعلم أل،  اجلهد الذي يبذله ال يتناسب معهن األجر الذي يتقاواه املعلم مقارنة بأفهي ترى ب: من حيث األجر 
فاملعلم هو ,  ري للتالميذ الذي يشرف على تربيتهم و تعليمهمو يقابله العدد الكبالرتبية و التعليم : يقوم بعدة ادوار منها 
.األسا  يف اجملتمع   

نه يكفيها لسد حاجياهتا لكوهنا عازبة عكس املعلم الذي لديه أسرة أجر   حيسن من ووعها املادي مع كما أن هذا األ
.فهو ال يكفيه   

.العطل فرتة عدا يف  و مع ذلك فال تقوم بعمل لخر إىل جانب التعليم  

 * الجانب االجتماعي : و جا  فيه :

ن مهنة التعليم حسنت كثريا من مكانتها االجتماعية لكوهنا معلمة عازبة و اجملتمع يبحث أمن حيث املكانة فإهنا ترى ب
 . ا معاملة حسنةهنعن املادة و خاصة يف موووع الزواج لذلك فهي تلقى االحرتام و التقدير من قبل األفراد فهم يعاملو 

و مع ذلك تبقى مكانة املعلم قدميا أفضل فلقد كانت لديه هيبة و قيمة أما اآلن فلقد ذهبت قيمته و أصبح اجلميع 
 .يساومونه على حد تعبريها 

فرتة الراحة و لتعليم نظرا الن فيها وقت حمدد مهنة ا ختيارباأهنا تنصح اآلخرين و رغم هذا الووع الذي يعيشه املعلم إال 
 "فهي توفر لك حاجات : "  حسب قوهلا

كانت تنظر إىل التعليم من الناحية الربغماتية و هذا ما كان واوح على إجابتها فهي ترى بأنه مهنة املتاعب و رغم انه 
 .حيقق هلا مصلحتهاإال أنه ليس اختيارها 

 مالحظات جانبية :

.طريقة لبسها املنسقة و املرتبة بعناية حتب االعتنا  مبظهرها و هذا ما كان واوح على : من حيث الهندام  -  

.متحكمة نوعا ما إال أهنا تفتقد للثروة اللغوية فمعظم الوقت كانت جتيب بعبارة واحدة : من حيث اللغة  -  

من النوع الغام  غري صريح و الذي يستعمل التمويه حبيث كانت جتيب بأسلوب غام  و : من حيث الشخصية  -
. متناق  و هذا ما كان واوح من خالل بع  اإلجابات   

ما مت مالحظته بعد املقابلة هو تصرف يتناق  مع كالمها و املتمثل يف جلوسها مع التالميذ : من حيث السلوك  -
و الذي كان يقول عبارات غري أخالقية و ال تتناسب مع سن التالميذ  " غاين الراي أل"  نا  فرتة الرياوة و استماعهاأث
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و كانت جتلس معها معلمة أخرى و موظفتني يف اإلدارة  فهذا سلوك ال يتطابق مع ما جا  يف املقابلة فهي صارمة يف 
 .عقاهبا لو أسا  احد التالميذ سلوكه فكانت تنهى عن شي  و لكنها تأيت مثله 

  الثالثةالمقابلة : 

أثنا  فرتة الراحة مع معلم من جنس أنثى تدرسي  44:14إىل غاية  44:00على الساعة م  84/08/8044 :أجريت يوم 
:يلي  الصف التحضريي و جا  فيها ما  

 المحور األول : االنتماء لمهنة التعليم :

خربة يف التعليم و من خالل املدة اليت قضتها يف هذه املهنة ترى بأهنا مهنة عادية كباقي  48لدى معلمة التحضريي 
.املهن تتطلب اجلهد و التحكم و هنا كانت جتيب بكل برود   تبدي تأثر هبذه املهنة   

ندما جا  قرار و هذا يعود الن التعليم   يكن اختيارها فلقد عملت مستشارة توجيه مث دخلت التعليم و أدجمت فيه ع
.لذلك فهي راوية نوعا ما عن هذه املهنة حسب إجابتها  ، اإلدماج  

أما عن تصورها ملهنة التعليم قبل العمل هبا فلقد كانت تتصورها بأهنا صعبة و خميفة و لكن بعد العمل بسنوات وجدهتا 
" .مليحة : " عكس ذلك كما قالت   

"حققتها نوعا ما : "قوهلا و مع هذا   تستطع حتقيق أهدافها كلها حسب   

حبيث كانت غامضة و  كانت جتيب بأسلوب غري مقنع و صريح و تتهرب من اإلجابة و هذا ما انعكس على إجاباهتا
. مبهمة  

 المحور الثاني : عالقة المعلم بالمتعلم .

للتلميذ الفهم مع الرتكيز فهي تفضل إشراكهم أثنا  الدر  و التعاون معهم ألهنا طريقة تسهل : يف عالقتها بتالميذها 
 . على التلميذ الذي جيد صعوبة يف استيعاب الدر  باالستعانة حبصص االستدراك

يعجبها لو تدخل احد التالميذ بفكرة أو لتصحيح خطأ يف معلومة وقعت فيه أثنا  تقدمي الدر  الن هذا دليل أنه كما 
 .على انتباهه و تركيزه 

السة التالميذ ومصادقتهم فهي ترى بان هذه الطريقة تزيد من حمبة التالميذ للمعلم و باإلوافة إىل أهنا حتبذ طريقة جم
ن ذلك ينعكس سلبا فهو كفيل بسيادة الفووى و ا طاط على إطارها الرتبوي بل يف حدود ألخترج  البشرك أن لكن 

 .قدر املعلم 
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الضرب مع عمل  رين أو الكالم  تلجأ مباشرة إىل غري متساهلة ولذلك فلو أسا  احد التالميذ سلوكه أو التصرف فإهنا 
 . بأوليا  األمور بل حتل القضية داخل حجرة الدر  ستعنيمع الضرب و ال ت

 المحور الثالث : الوضعية االجتماعية للمعلم : و تضم جانبني : 

 * الجانب المادي : و جا  فيه : 

ن املرتب الذي يتقاواه املعلم يتناسب مع اجلهد الذي يبذله فهو اجر معتدل أفضل من األجر أترى ب: من حيث األجر 
 و مع ذلك فلقد حسن هذا املرتب من ووعها املادي بنسبة قليلة ، " مليح: "الذي كان يتقاواه قدميا حسب تعبريها 

 . فقط رغم انه يكفي لسد حاجياهتا لكوهنا عازبة 

 .إىل التعليم فهي ال تقوم بأي وظيفة أخرى جتنب للحسد على حد تعبريها  عمل إوايفأما فيما خيص ممارسة 

 * الجانب االجتماعي : و جا  فيه :

كما أهنا جتلب هلا احرتاما اآلخرين ، نة التعليم حسنت نوعا ما من مكانتها االجتماعية هم نإ: من حيث املكانة 
.املختلفة   احتكاكها بفئات اجملتمع وتقديرهم  فهي تلقى االحرتام و التقدير أثنا  

فكان الطالب يتأثرون ،و مع ذلك فهي ترى أن مكانة املعلم قدميا أفضل فلقد كان اجلميع حيرتمه رغم احلقرة يف األجر 
.مبعلميهم أما اآلن فال حيرتمونه   

.مة خاصة للمرأة و رغم ذلك فهي تنصح اآلخرين باختيار هذه املهنة  ألهنا مهنة شريفة و حمرتمة و مالئ  

:مالحظات جانبية   

.مرتب و متناسق و حمتشم : من حيث الهندام  -  

إجاباهتا كانت جتيب بكلمة متمكنة نوعا ما غري أهنا كانت تكثر كثريا من الدراجة و يف اغلب : من حيث اللغة  -
 واحدة

إجاباهتا و مرتددة و هذا ما كان فهي من النوع الغام  غري صريح  فلم تكن صرحية يف : من حيث الشخصية  -
 .واوح جلي على كمالمح وجهها باإلوافة إىل أهنا ذو شخصية بسيطة غري متكلفة 

.نفس سلوك املعلمة السابقة استماعها أغاين الراي أثنا  وجود التالميذ : من حيث السلوك  -  
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  الرابعةالمقابلة : 

اخلامس  الصف مع معلم من جنس أنثى تدر  41:40 غايةإىل  41:00 على الساعةم  84/08/8044:أجريت يوم 
:يلي  و جا  يف مضموهنا ما  

 : االنتماء لمهنة التعليم:  المحور األول

و من خالل املدة اليت قضتها يف هذه املهنة ترى بأهنا مهنة نبيلة تتناسب  سنة خربة يف التعليم 82 ملعلمة الصف اخلامس
عالقة األم و األطفال فهي تقابل يف السنة الواحدة شخصيات متعددة و خمتلفة و  خاصة مع املرأة ألهنا تتطلب منها

 .ألهنا صبورة باإلوافة إىل أن التعليم مهنة تتطلب تنسيقا بني عمل املعلم و أسرة التلميذ 

هي راوية على و رغم هذا الوصف الذي قدمته هلذه املهنة إال أهنا   تكن راغبة فيها كما   تكن اختيارها و مع ذلك ف
 ".احلمد   : " هذه املهنة حسب قوهلا 

أما عن تصورها للتعليم فلقد كانت تتصورها قبل العمل هبا صعبة األدا  و لكن بعد املمارسة اكتسبت خربة و تعودت 
 .على التعليم فهو كما ترى معاملة قبل كل شي  

 المحور الثاني : عالقة المعلم بالمتعلم .

يذها حتبذ التعامل معهم بطريقة احلوار و املناقشة داخل القسم أثنا  الدر  مع التعاون و التشارك معهم يف عالقتها بتالم
و يف حالة عدم استيعاب احد التالميذ الدر  فإهنا تلجأ " ال يكون للدر  طعما بدون التالميذ : "على حد قوهلا 

ة صعبة و البيئة و األسرة يلعبان دورا هاما يف درجة لدرو  الدعم و املعاجلة الن بع  التالميذ ظروفهم االجتماعي
 .استيعاب التالميذ لذلك فهي تعامل هذا النوع من التالميذ معاملة خاصة 

كما أهنا ال تغضب لو تدخل احد التالميذ بفكرة أو تصحيحه ملعلومة أخطأت فيها و تقابله بالشكر ألهنا تدرهبم دائما 
تقوم على احلوار باإلوافة إىل أهنا ترحب بطريقة مصادقة التالميذ و لكن يف حدود  على حرية التعبري فعالقتها معهم

 ".مصادقة املعلم للتلميذ هلا حدود جيب أال  يتجاوزها املعلم و التلميذ : " حسب قوهلا 

إال بإذن منها  و هذا ما كان واوح عليها فلقد كانت صارمة فأثنا  املقابلة كان التالميذ هادئني و ينصتون وال يتكلمون
 .و بتنظيم فهي تبدو حازمة معهم و حتب التنظيم و الرتتيب  

النصح و التوبيخ و ال تقوم بعقابه : و أما إذا ما أسا  احد التالميذ سلوكه أو تصرف فإهنا تستعني بعدة وسائل منها 
املعلم فهم ال خيافونه وهذا  عكسعلى العناد و الن التالميذ أصبحوا خيافون أوليا هم  الن العقاب حسب قوهلا يزيد
 .يتوقف على طبيعة شخصياهتم 
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 المحور الثالث : الوضعية االجتماعية للمعلم : و تضم جانبني :

 * الجانب المادي : و جا  فيه :

إن األجر الذي يتقاواه املعلم يتناسب مع اجلهد الذي يبذله و خاصة بعد تسوية ووعية املعلمني :  من حيث المرتب
بل كان غري مناسب و مع ذلك فاملعلم يتعب كثريا أكثر من أقرانه يف املهن األخرى و املرتب الذي يتقاواه يكفيه فمن ق

 . يف حالة ما إذا كان مبفرده أما إن  كانت لديه أسرة فال يكفي لسد حاجياته و أسرته 

تحيل أن أقوم مبمارسة عمل مس: "ا أما من ناحية قيامها بعمل لخر باإلوافة إىل التعليم فهي ترف  الفكرة بقوهل
 ."إوايف

 * الجانب االجتماعي : و جا  فيه :

من حيث املكانة فهي ترف  الفكرة القائلة بان املهنة هي اليت جتلب لصحاهبا املكانة فمهنة التعليم   حتسن من مكانتها 
سب من شخصية املعلم و حسن تعامله االجتماعية فمكانتها حسنة من دون التعليم  الن املكانة على حد تعبريها تكت

و لياقته مع اآلخرين ال من املهنة  لذا على املعلم أن يكون مثقف و املثل األعلى يف كل شي  فالتالميذ رادار كل ما 
 .حيدث يف املدرسة و داخل القسم ينقل إىل البيت 

لتقدير ية فأحيانا قد يالقي االحرتام و اباإلوافة إىل أن احرتام املعلم و تقديره ليس شرط من قبل الفئات االجتماع
املعلم الذي ال يقدم الدرو  اخلصوصية عكس املعلم الذي  :ذلكأعطت مثاال على  عنه وحسب الصورة املأخوذة 

 .اخلصوصيةيقدم الدرو  

و مع ذلك تبقى مكانة املعلم يف املاوي أفضل نظرا ألنه كان حمرتم له هيبة و تقدير من قبل التالميذ و أوليا هم أما اآلن 
 .كلهفال انعدام هذا  

ألهنا صعبة يف الوقت احلايل نظرا لصعوبة هذا اجليل : "لذلك فهي ال تنصح اآلخرين باختيار هذه املهنة حسب قوهلا 
ريد و ال حيب أن يتعلم بل نلزمه على التعليم النعدام الرغبة و هذا يعود إىل طبيعة املنظومة الرتبوية اليت اجلديد الذي ال ي
 " .ليست هلا معىن 

 مالحظات جانبية :

.مرتب ونظيف و متناسق : من حيث الهندام   

نوع الكلمات و متمكنة جدا حبيث كانت تتكلم بأسلوب سلس و مقنع و بعبارات راقية مع ت: من حيث اللغة 
.العبارات فلديها ثروة لغوية كبرية   
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هادئة واثقة من نفسها بدرجة كبرية جدا صارمة قوية الشخصية و متحكمة و هذا ما كان واوح : من حيث الشخصية 
.من خالل تعاملها مع التالميذ و الذين كانوا هادئني طيلة املقابلة   

.حسن : من حيث السلوك   

  الخامسةالمقابلة : 

بتدريس الصف  مع معلم من جنس ذكر يقوم 44:10 إىل غاية 44:00 على الساعةم  84/08/8044 :أجريت يوم 
 :الثالث و جا  فيما ما يلي 

 : االنتماء لمهنة التعليم:  المحور األول

مهنة شاقة و يف نفس  سنة يف التعليم و من خالل املدة اليت قضاها يف هذه املهنة يرى بأهنا 12 ملعلم الصف الثالث
عدا التعليم و ما الوقت حمبوبة و لقد اختارها عن حب و قناعة نظرا الن يف ذلك الوقت   يكن يوجد عمل يلجأ إليه 

 .مع ذلك فهو راوي عن هذه املهنة ألهنا من اختياره 

عند بدا العمل هبا غري أن البداية   أما عن تصوره ملهنة التعليم قبل العمل هبا كان يتصورها بأهنا متعبة و لكن كل هذا تغري
كانت على حد تعبريه مليحة نظرا للبيئة اليت كان يعمل هبا و لكن عند تغيريه و نقله يف إطار احلركة كره املهنة بع  

 كن منت و مع ذلك تأقلم و التزم بعمله و " إن نقل املعلم من بيئة إىل أخرى جيعله يكره املهنة : " الشي  كما قال 
 . ق أهدافه كلها يف ختريج أجيال و أجيال حتقي

 المحور الثاني : عالقة المعلم بالمتعلم .

يف عالقته بتالميذه حيب أن يشاركونه إعداد الدر  مع فتح احلوار بينه و بينهم و يف حالة عدم استيعاب احد التالميذ 
 .الدر  فانه يلجا إىل تغيري الطريقة أو الوسيلة 

لتالميذ و مصادقتهم فهذه الطريقة ال حتط من قدره بل بالعكس تكسبهم و جتذهبم إىل املعلم كما انه حيب جمالسة ا
 " إن املعلم لو كان شرطيا أو دركيا خيلي التالميذ ينفرون منه : " فكما قال 

جتعلهم حيبونه و حيبون املهنة اليت يعمل هبا حىت و إن أسا  احدهم سلوكه أو  ة املعلم للتالميذمصادق يف حني أن
 .التصرف داخل القسم فانه يقوم بعقابه بطريقة عفوية مث  التسامح و إدخاله كدر  يف األخالق 

يرتك هلم كان حبيث  عالقة منفلتة تفتقد للنظام  و هذا ما كان واوح من خالل املقابلة حبيث كانت عالقته بتالميذه
مما اجنر عنه الفووى حىت أن املدير أنبه بكثرة ، من حجرة الدر   اخلروج من أماكنهم دون إذن و للتحركحلرية الكاملة ا

 .على هذا التصرف منه 
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 المحور الثالث : الوضعية االجتماعية للمعلم : و تضم جانبني :

 * الجانب المادي : و جا  فيه :

رتب الذي يتقاواه املعلم ال يتناسب مع اجلهد الذي يبذله ففي السنوات األخرية أصبح يرى بان امل :من حيث األجر 
 . املعلم يف أمريكا أجره أكثر من كل املوظفني يف القطاعات األخرىعكس حمتاج اجلزائري علم امل

كما أن املرتب الذي يقبضه املعلم متوسط و   حيسن من ووعه املادي و ال يكفي حىت لسد احتياجاته هو و األسرة   
 .فهو يكفي يف حالة واحدة إذا كانت زوجته عاملة 

 .و مع ذلك فهو ال يقوم بأي عمل إوافة إىل التعليم لكرب سنه 

 :و جا  فيه : الجانب االجتماعي  *

فإن مهنة التعليم حسب رأيه حسنت كثريا من مكانته االجتماعية باإلوافة إىل أهنا جتلب له احرتام  من حيث املكانة 
فهناك و طبيعة املنطقة اليت يعمل هبا  اآلخرين و تقديرهم و خاصة من قبل األوليا  و هذا متوقف على أخالق املعلم

 .املدن قليال ما يقدرونه  املعلم عكس سكان رتمونالقرى حي سكان: مثال  حيرتمون املعلم و أخرى السكاهنا مناطق 

اليت يقوم هبا ورابات اإلكثرة إىل   و هذا يرجعو تبقى مكانة املعلم حسبه يف املاوي أحسن من حيث االحرتام و التقدير 
 .و أما من ناحية املرتب فاآلن أفضل من السابق ، املعلمني يف احلاور 

 .باختيار هذه املهنة و خاصة الذي يتحكم يف أعصابه ينصح اآلخرين و رغم هذا كله 

 :مالحظات جانبية 

 .غري معتين مبظهره نوعا ما : من حيث الهندام 

 .ال يتكلم كثريا و مع ذلك فهو متمكن نوعا ما فقليال ما يستعمل الدارجة : من حيث اللغة 

و املتساهل ألن التالميذ كانوا يف فووى ( واع غري متحكم يف األو ) من النوع اهلادهب و املنفلت : من حيث الشخصية 
.و   حيرك ساكنا رمبا لكرب سنه    

.حسن : من حيث السلوك   
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  السادسةالمقابلة : 

مع معلم من جنس ذكر يقوم بتدريس الصف  46:00إىل غاية  44:10: على الساعة  م 84/08/8044:أجريت يوم 
 :مايلي  مضموهناالثاين وجا  يف 

 :االنتماء لمهنة التعليم : األول المحور 

بالرغم من أهنا كانت  من خالل املدة اليت قضاها يف التعليم يرى بأهنا مهنة صعبة و سنة خربة و 87ملعلم الصف الثاين 
لو اخرتت :" ونادما ألنه اختارها يف البداية حيث قال  اكان متأسف  ها حبيثليس راض عن من اختياره و رغبته إال أنه

ظهرت عليه مالمح  هذا ما كان واوح على مالمح وجهه وطريقة كالمه قاهلا وهو متأثر و" خرى لكان أفضلمهنة أ
 .الندم و األسف ألنه أواع عمره يف هذه املهنة اليت ال يقدرها اجملتمع

يف  بعد املمارسة وجدها عكس ما كان يتصور صعبة وخاصة لكن كان يتصور هذه املهنة قبل العمل هبا بأهنا أحسن
 . السنوات األخرية

    يف السنوات األخرية فلم حيقق شيئا ألهدافه يف هذه املهن حقق جز  منها يف بداية عمله هبا ، أماأما عن درجة حتقيقها 
 . شديدو غضب ب بانزعاج يكان جي،" حققت أهدايف يف السنوات األوىل فقط:" كما قال 

 :عالقة المعلم بالمتعلم : المحور الثاني 

تالميذ الذين نا  الدر  مع حماولة التبسيط للأثللمعلم التالميذ  ةشاركميرحب بفكرة  القته بالتالميذ فهوحيث عمن 
     .جيدون صعوبة يف الفهم و االستيعاب لتوصيل الفكرة هلم 

فس الوقت و يف نحيط من قدر املعلم  -حسب رأيه–جمالستهم فهذا األسلوب  أما فيما خيص مصادقة املعلم للتالميذ و
 . طأ يف معلومة أو فكرة أثنا  الدر  اليت يبدوهنا عندما خياملالحظات بكل حرية  قبليت

تتسم  عالقته بالتالميذ ولكن إذا أسا  أحد التالميذ سلوكه فإنه يعاقبه حبذر ومن خالل ما مت مالحظته أثنا  املقابلة 
ورا هم للجري مما دفع به ا ما كان يزيد غضبه هذ و كانوا يتحركون من أماكنهم ويضحكون من كالمه حبيث بالتوتر

 .دون خوف  ستمرون يف أسلوهبم الفووويكانوا يمع ذلك   وعقاهبم بالضرب و

: ويشتمل : الوضعية االجتماعية للمعلم : المحور الثالث   

 :    و جا  فيه : الجانب  المادي * 
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يناسب واجلهد الذي يبذله فاملعلم أقل أجرا مقارنة بأقرانه يرى أن املرتب الذي يتقاواه املعلم ال : من حيث األجر 
أما من ناحية حتسني هذا املرتب من ووعه املادي فلقد حسن نوعا ما ولكنه ال يليب احتياجاته . يف املهن األخرى 

 .كذلك هو ال يقوم بأي عمل باإلوافة إىل التعليم. واألسرة

 : الجانب االجتماعي  *

اآلخرين احرتام جتلب له  ، كما أهناانته االجتماعية نوعا ما ن مهنة التعليم حسنت من مكفإ: من حيث املكانة 
 .اليت كان مير هبا الشديدة نظرا حلالة النرفزة  االختصار و التوتر معظم إجاباته املالحظ على. نوعا ما  وتقديرهم 

املعلم أصبح خادما الن  عكس احلاورمكانة املعلم تبقى يف القدمي أفضل من حيث االحرتام والتقدير و يرى أن  
 .للتالميذ وأوليا هم

: " قال وبكل غضب وانفعال لذلك فهو ال ينصح اآلخرين هبذه املهنة نظرا ألن األوالد اليوم ال خيافون من املعلم كما 
فهو ناقم عليه وعلى " بأنه سي " طبيعة النظام الرتبوي السائد والذي وصفه وهذا يرجع إىل ". عندهم  اخادم وحاطين

 .هذه املهنة  وظروفها 

 .لذلك فهو ال ينصح أي شخص باختيار هذه املهنة يف املستقبل 

 :  مالحظات جانبية *

.نوعا ما مرتب ال يعتين كثريا مبظهره حبيث كان قدمي نوعا ما : من حيث اهلندام *  

متحكم نوعا ما ولكن كان يسب ويشتم التالميذ نظرا لعصبيته وقلقه   يتكلم كثريا بل كان : اللغة من حيث *
.جييب بكلمة أو عبارة واحدة ويف أغلب الوقت يستعمل الدارجة  

عصبية قلقة وهذا ما كان واوح من خالل تعامله مع التالميذ حبيث كان جيري ورا هم بقلق وانفعال : شخصيته *
.ن لعصبيتهوهم يضحكو   

.كان عصيب حبيث يشتم ويسب التالميذ ويضرهبم وجيري ورا هم : السلوك *  
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" :ابتدائية عمارجية عباس" المقابالت التي أجري  في  -ج    

  األولىالمقابلة : 

مع معلم جنس أنثى تدر  الصف  40:10إىل غاية  40:00م على الساعة  01/8044/ 06 :أجريت يوم 
 :التحضريي وجا  يف مضموهنا مايلي 

:االنتماء لمهنة التعليم : المحور األول   

سنة خربة يف التعليم ومن خالل هذه املدة اليت قضتها يف هذه املهنة فهي ترى بأهنا  15ملعلمة الصف التحضريي 
: كما أهنا اختارهتا عن قناعة فلقد تركت الدراسات العليا وذهبت إليها ألهنا كما قالت . مهنة شاقة ومتعبة ونبيلة

 . حتيط هبا الصعوبات اليت من كل رغم باللذلك فهي راوية عنها " . أحببتها"

. بعد املمارسة وجدت فيها لذة ورغبة  هلذه املهنة قبل أن  تهنها كانت تتصورها سهلة األدا  ولكنأما عن تصورها 
ما  اآلنمنهم بع  التالميذ إىل  كونت أجيال وأجيال: "  حسب قوهلا ق أهدافها فيهايقذا ما ساعدها على حتوهل

 " لكثريو غريهم ا ساتذةم وقد أصبحوا أطبا  وأهب لتقيزلت أ

 :عالقة المعلم بالمتعلم : المحور الثاني 

ذي يبذل اجلهد واملعلم هو ال الدر  التالميذ أثنا  الدر  فهم حمور أن يشاركها بحت: يف عالقتها بالتالميذ
 .باملراجعةساعدونه والتالميذ ي

حسب ويف حال عدم استيعاب أحد التالميذ الدر  أو   يفهم فإهنا حتاول إفهامه وتبسيط السؤال حسب مستواه 
حىت لو أسا  أحد و  اول لعب دور األم واألب والزميلحتفهي " البد أن أنزل إىل مستواه لكي يفهم : " قوهلا 

عن طريق أي حتاول تسيري املوقف حبكمة " مة أتصرف حبك: " فإهنا حسب ما قالت أو سلوكه التالميذ يف تصرفه 
 يرجع إىل قد ف ، بل انتهاج أي رد فعل اجتاه املوقفحماولة البحث عن الدوافع ورا  الفعل أو السلوك الذي بدر منه ق

 ." أن تعيش معه واقعه يف البيت جيب : "أو وغوطات أخرى حسب قوهلا  وغوطات املنزل

   الصف اخلامستلميذ ف ، يفيدهمأهنا حتبذ فكرة جمالسة املعلم لتالميذه ومصادقته هلم ولكن يف حدود ما باإلوافة 
و هذا نابع  " إذا أحب املعلم قرأ له" قالت  ا فالتلميذ كماههنا لو عاملته عكس ذلك فلن حيبتعامله كأنه زميلها أل

 ، لذلك عدة صفوف خالل مشوارها التعليمي ألهنا درستيف التعامل مع التالميذ يف مستويات خمتلفة هتا خرب  من
تلميذ الصف اخلامس عكس الصف ألن  در  فيهه والصف الذي يوادقة التلميذ تتماشى مع طبيعة مستمصا

 . هكذا  التحضريي و
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 انت خلطأ وقعت فيه أثنا  الدر  يف معلومة أو فكرة تتقبلها إذا ك تنبيههأما إذا تدخل أحد التالميذ بفكرة أو 
 " . الكمال   ولكن   أخطأ: " وتشكره مع أهنا   تقع أبدا يف خطأ حسب تعبريها  هادفة

 .كانت تقول هذه العبارة بكل ثقة وارتياح دون توتر أو قلق

:وتشمل  :الوضعية االجتماعية للمعلم: المحور الثالث   

:وجا  فيه  :الجانب المادي *  

الذي يتقاواه املعلم ال يتناسب مع جهده املبذول فاملعلم يبذل جمهود  فوق ترى بأن املرتب : من حيث األجر 
كما أهنا ال تقوم بعمل لخر إوافة إىل التعليم باستثنا  . الطاقة ومع ذلك فهو يكفيها لسد حاجياهتا هي وأسرهتا 

 .أعمال البيت

:وجا  فيه : الجانب االجتماعي *  

فعند احتكاكها , ا احرتام اآلخرين وتقديرهم ومن مجيع الفئات الجتماعية فمهنة التعليم جتلب هل: من حيث املكانة 
ومع ذلك فمكانة املعلم يف املاوي كانت أفضل أما األجر ففي احلاور أحسن . هبم كانت تلقى منهم معاملة حسنة

( قارهبا وغريهمأ, تالميذها )نصح اآلخرين ، و رغم ذلك هي ت حسب تعبريها" أهانوه" أما اآلن من حيث املكانة 
 .و حيبها على أكمل وجه ن يكون الشخص يؤدي األمانةباختيار هذه املهنة ولكن بشرط أ

:مالحظات جانبية *  

.مرتب ونظيف ومتناسق وحمتشم: من حيث الهندام -  

.متمكنة جدا حبيث كانت تتكلم بعبارات متنوعة وبطالقة وسالسة: من حيث اللغة -  

ونوع ما لديها غرور حبيث قالت أهنا   ختطئ أبدا , اثقة بدرجة عالية من نفسها هادئة وو : من حيث الشخصية -
. خالل مشوارها التعليمي   

.حسن  :من حيث السلوك -  
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  الثانية المقابلة: 

مع معلم من جنس أنثى تدر  الصف التحضريي  44:00إىل غاية  40:10م ن الساعة  06/01/8044 :أجريت يوم 
 .وجا  يف املقابلة مايلي 

:االنتماء لمهنة التعليم : المحور األول    

مهنة نبيلة ا ترى بأهن دة اليت قضتها يف هذه املهنةسنة خربة يف التعليم ومن خالل امل 82لدى معلمة الصف التحضريي 
 "كل شي  من عندك واألوليا  غالبني غائبني: "  الالزمة حسب قوهلا  إىل الوسائل من حيث افتقارهالو أعطوها حقها 

 .  فيما مضى مهنة نبيلة الئقة باملرأة كانلقد  ناسب املرأة فيألنه للتعليم  و كان سبب اختيارها

بني لست راوية لقد كان االحرتام املتبادل : " حسب قوهلا  الووع اآلن تغريأما ، من قبل عليه كانت راوية  لذلك
تعليم مهنة ال تصورأ كنت  (االستعمارحبيث وصفتهم ب)األوليا  طغوا اآلن  سواألوليا  عك  والتالميذ واملعلمني األوليا
 . "مع غياب دور األسرة " قريين وأنا سيدك"  لكن مؤخرا وجدهتا فيها مع عقول أي أخرج عقول و  أتعامل

نتيجة تأثرها جسديا ونفسيا ي سار إليه املعلم حىت أهنا مروت حالة نفسية متأزمة من الووع الذ كانت جتيب بتأثر و
 .الشديد مبا حيصل 

: عالقة المعلم بالمتعلم : المحور الثاني    

حتب أن يشاركها التالميذ يف إعداد الدر  حىت أهنم يقدمون اإلجابة بشكل مجاعي مع حماولة : عالقتها بتالميذها 
 .الفهم باستعمال الدارجة أحيانا والتدرج يف املعلوماتتبسيط إذا استعصى على أحد التالميذ 

على شكل قصة فيها عربة أو حديث  موعظةهنا حتاول عالج املوقف بتقدمي وإذا أسا  أحد التالميذ سلوكه أو تصرفه فإ
هي فر  وقعت فيها أثنا  الد تدخل أحد التالميذ هلفوة امع استحساهن،  حها هلم تتضمن عالج هلذا السلوكأو لية وشر 

 .من نوع املعلم الدميقراطي

جمالسة املعلم لتالميذه ومصادقتهم ال حتط من قدره بل بالعكس تزيد من مكانته لديهم ولكن يف حدود  ا ترىكما أهن
 . كن املعلم من معرفة أحواهلم النفسية واالجتماعية فهذه الطريقة التعليم 

:ملويش: الوضعية االجتماعية للمعلم: المحور الثالث   

:وجا  فيه  :الجانب المادي   
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ترى أن الراتب الذي يتلقاه املعلم يتناسب مع اجلهد الذي يبذله كذلك هو يكفيها نوعا ما لسد : من حيث األجر
 . حاجياهتا واألسرة

 ".عندي قاعدة مهنة إوافية ال: " أما من ناحية أن  ار  عمل لخر باإلوافة إىل التعليم فالبد كما قالت 

:وجا  فيه : الجانب االجتماعي*  

أساتذة يف اجلامعة وغريهم : فهي ترى أن املعلم يقدر وحيرتم فقط من الذين يعرفون قيم املعلم مثل : من حيث املكانة 
 ولديه اآلداب يقدر وحيرتم املعلمإن الذي ترىب يف بيته : " على حد قوهلا والتقدير من هذه الفئة فهي تلقى االحرتام 

ة قليلة طغت وهم أصحاب الدرو  اخلصوصية ئأصبحوا هم واجهة التعليم فلمني توجد فئة من املعة إىل انه باإلواف
 . "  لذلك أصبح املعلم ال يلقى االحرتام والتقدير

أعطت قصة حدثت معها تثبت ذلك كانت ترويها بتأثر كانت أفضل  علم اليوم فهي ترى بأن يف املاويأما مكانة امل
 ت والدة تلميذة تدر  عندها لتحضر ابنتها وقبل أن تتصرف أخرجت منديال من حمفظتها وقالت هلا جا حبيثشديد 
 "؟فأين قيمة املعلم حسب ما قالته ،اخذ هذا املنديل فعندما تنهي ابنيت قضا  حاجتها امسحي هل( : املعلمة)

أن  ، باإلوافة إىل حيرتم نفسه حيرتمونه والعكس املعلم الذيألن املعلم  يةنوع كما أن عدم احرتام املعلم يعود أيضا إىل
اليت ا املادة وغريه, الطبقية : مثل أيضا عن حدودها وممارساهتم  رجخت يف كثري من األحيانمعاملة املعلمني مع التالميذ 
لى الفئة ع( اليت ال حترتم نفسها على حد تعبريها ) من املعلمنيهذه الفئة نظرا لطغيان  و مأدت إىل تراجع مكانته

والباذل جملهود أكرب " هي مرلة تعكس ما بنفسه : " األخرى من املعلمني راحت صورة املعلم ألن صورة املعلم يف قوهلا 
 .والعكس صحيح  املبادهباليوم هو صاحب 

بالتعليم  لقيامستطيع اي املعلم اليوم ف" قريين وأنا سيدك" هنا أصبحت هي ال تنصح اآلخرين باختيار هذه املهنة أللذلك 
 ذمع أحد التالمياملوقف األول : يثبتان صحة كالمها هلا  حدثا نيوهنا استدلت على كالمها مبوقف،  أما الرتبية فال

له إلسا ة تصرفه وعدم قيامه بواجبه وهذا  اعقابتالميذ قطعة حلوى كما كانت تفعل أهنا   تعطي أحد ال حبيثه تووالد
إىل املدير تشتكي له ما فعلت ( أمه)فهومه العام ولكن بعد أيام أتت ولية أمره العقاب كان حتفيز له وليس عقاب مب

املعلمة بابنها وناداها املدير ليفهم منها القضية أمام والدة التلميذ وهو برفقتها وشتمت الوالدة املعلمة أمام تلميذها 
فكيف يرىب التلميذ إذا وكيف حيرتم " ملوقف؟أهنا بسبب عقاهبا البنها أخذته لطبيب نفسي فلقد تأثر با: " وقالت هلا 

 .املعلم واألوليا  ال حيرتمونه

ومع )وكذلك موقف التلميذ الذي ال حيضر أدواته فطلبت منه أن حيضرها و  تعطه شي  كي يتعلم يف املرة القادمة *
خل السائق إىل القسم   يسلم فأرسل الوالد سائقه اخلا  ألخذ األدوات البنه وعندما د( . العلم أن والد التلميذ ثري
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و  يطرق الباب بل دخل مباشرة وكأهنا غري موجودة وأعطى األدوات للولد وخرج وهو يرمقين بنظرات ألين   أعطي 
 ". التلميذ أدوات حىت يتعلم إحضار أدواته وخرج دون أي احرتام 

فالرتبية اآلن صعبة واملعلم اآلن يكتفي  ، تلميذإذن كيف نستطيع أن منار  دورنا يف الرتبية صعب جدا تر  : مث قالت 
 .بالتعليم

 .إىل املدرسة ليتخلصوا منهم املعلم اليوم أصبح خدام لدى األوليا  وأوالدهم وهم ينتظرون الساعة اليت يأتون بأوالدهم

  .ة غضبها وانفعاهلا جتيب وهي يف قمكانت    

:مالحظات جانبية *  

.تعتين مبظهرها نوعا ما :من حيث الهندام -  

.متمكنة حبيث كانت تتكلم بلغة سليمة وبسالسة مع استعماهلا بع  عبارات الدارجة: من حيث اللغة -  

حساسة وتتأثر بسرعة ومتأزمة نفسيا من خالل املواقف اليت حدثت هلا يف سلك التعليم : من حيث الشخصية -
.حبيث تتكلم بانفعال  

. ملا حيدث هلا يف التعليمغضب شديد  :من حيث السلوك-  

 الثالثةمقابلة ال : 

مع معلم من جنس أنثى تدر  الصف  44:46 إىل غاية 44:04: على الساعة م  06/01/8044 :أجريت يوم 
:الثالث و جا  فيها مايلي   

.االنتماء لمهنة التعليم : المحور األول   

سنة خربة يف التعليم و من خالل هذه املدة إىل قضتها فيه ترى بأهنا مهنة جد شاقة مع أهنا   42ملعلمة الصف الثالث 
مهنة سهلة دون بكل هذه الصعوبة بل كانت تظن أهنا تتصورها   تكن كانت من اختيارها منذ البداية غري أهنا 

: " صعب حتقيق أهدافها حسب قوهلا صعوبات و لكن بعد العمل و املمارسة وجدهتا رسالة جد صعبة لذلك من ال
 " .صعب لكي حتققي أهدافك و خاصة مع هذا اجليل 

 .و مع ذلك فهي راوية عن هذه املهنة رغم صعوبتها 
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.عالقة المعلم بالمتعلم : المحور الثاني   

املساعدة للتالميذ يف عالقتها بتالميذها حتب أن يشاركها التالميذ يف الدر  ألهنم هم القاعدة حسب قوهلا مع تقدمي 
 .الذين   يستوعبوا الدر  حبيث تعيد صياغة الفكرة بطريقة أخرى حىت تضمن فهمهم 

كما أهنا ترحب بفكرة مصادقة املعلم لتالميذه و جمالستهم الن هذه الطريقة األفضل يف الوقت احلايل و لكن إذا أسا  
 عيه البدين و اللفظي احد التالميذ سلوكه أو التصرف فإهنا تلجا إىل العقاب بنو 

أما يف حالة تدخل احدهم بتصويب خطا يف فكرة أو معلومة أثنا  تقدمي الدر  فإهنا تتقبل بصدر رحب على حد 
 . تعبريها 

:و يشمل  :الوضعية االجتماعية للمعلم  :المحور الثالث   

:و ورد فيه : الجانب المادي *   

ترى بان املرتب الذي يقبضه املعلم ال يتناسب  اما و اجلهد الذي يبذله مع أن مهنته تعد األكثر : من حيث األجر 
الرغم من انه حسن نوعا ما من ووعها املادي إال أنه ال يكفي حىت على  ، و األخرىشرفا و لكنها اقل أجرا من املهن 

 .ر  أي عمل إوافة إىل التعليم لسد احتياجاهتا و األسرة و مع ذلك فهي ال  ا

:و ورد فيه : الجانب االجتماعي *   

إن مهنة التعليم جلبت هلا احرتام اآلخرين و لكن ليس من اجلميع بل فئة قليلة و هي حسب قوهلا : من حيث املكانة 
 ماملعلم و خاصة معل الن أفراد اجملتمع ال يقدرون" املعلم حيرتم فقط من الذين يقدرون املعلم و يعرفون مكانته :" 

و رغم  -االبتدائي فهم يهينونه أكثر من أي شخص أخر  فمكانة املعلم يف املاوي كانت مرموقة أما يف الوقت احلاور 
و هذا راجع إىل ثقافة األوليا  " فال احرتام و ال تقدير:" ذهبت تلك املكانة حسب قوهلا  -حتسن األجر عن سابقه 

 "  .أصبح الويل حياسب املعلم : "فهي السبب على حد تعبريها 

 . لذلك فهي ال تنصح اآلخرين باختيار التعليم مستقبال و خاصة أوالدها ألنه مهنة متعبة و متعبة 

 *مالحظات جانبية :

.تعتين مبظهرها حبيث كان متناسق و مرتب و حمتشم : من حيث الهندام  -  

.سالسة متمكنة فلقد كانت تتكلم بطالقة و : من حيث اللغة  -  

.هادئة بشوشة واثقة كثريا من نفسها : من حيث الشخصية  -  
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  الرابعةالمقابلة : 

مع معلم من جنس ذكر يدر  الصف  41:10إىل غاية   41:06:  م على الساعة  01/8044/ 06 : أجريت يوم 
 :اخلامس و جا  فيها مايلي 

.االنتماء لمهنة التعليم : المحور األول   

سنة يف التعليم و من خالل املدة اليت قضاها يف مشواره املهين فان رأيه هبذه املهنة هو  17لدى معلم الصف الثالث  
الظروف هي اليت دفعتين الحتيار : " مهنة شريفة و متعبة لصاحب الضمري رغم أهنا   تكن من اختياره حسب قوله 

 .إال أنه راوي عن هذه املهنة " التعليم 

ناحية تصوره ملهنة التعليم قبل العمل هبا فإنه كان يعتقد بأهنا مهنة بال هناية على حد تعبريه و لكن بعد املمارسة أما من 
حتقيق و هذا ما ساعده على ا اعتاد عليها و كون نفسه بنفسه املناطق اليت عمل هب طبيعة و الظروف اليت تعرض إليها و

 " . أغلبيتهم اليوم دكاترة ( تالميذه )احلمد   أبنائي : " سعادته ة من خالهلا كما قال معربا عن ري ثك أهداف

.عالقة المعلم بالمتعلم : المحور الثاني   

حتب أن يشاركوه يف إعداد الدر  ألهنم حسب قوله حمور الدر  كما أنه يبذل كل اجلهد يف حالة  عالقته بتالميذهايف 
 .باستخدام كل الوسائل و الطرق املمكنة إذا استلزم األمر إذا   يستوعب احدهم الدر  و حياول بان يفهمه 

يزيد من : " كما أنه من النوع الذي حيبذ طريقة جمالسة التالميذ و مصادقتهم من طرف املعلم الن ذلك حسب قوله 
األخالق  و حىت لو أسا  احلد التالميذ سلوكه أو تصرفه فإنه  حياول إعطا ه أدبيات"  مكانته لديهم و ال حيط منها 

و يف نفس الوقت لو قام احد التالميذ بتقدمي ،فهو ينتهج عالج أد  و سلوكي حىت ال يذهب للعنف على حد تعبريه  
 .فكرة أو تصويب خطأ  وقع  فيه أثنا  شرح الدر  فإنه يتقبله بكل حرية  فهو الذي يعودهم على فعل ذلك دائما 

 :و يشمل  : الوضعية االجتماعية للمعلم :المحور الثالث 

 :و ورد فيه : الجانب المادي * 

ال يتناسب أبدا و اجلهد الذي يبذله ( حسب رأيه )إن األجر الذي يتقاواه املعلم من هنة التعليم   :من حيث األجر 
مهزلة حالة املعلم ال يرثى هلا  فهذا املرتب غري كايف لسد : " و املعيشة فهو ليس لديه مثن و هنا أجاب بغضب قائال 
 "ات األخرية احتياجاته و أسرته  رغم أن ووعيته املادية حتسنت يف السنو 

لذلك فهو يقوم مبمارسة عمل لخر إوافة إىل التعليم من نوع رياوي حبيث كان يعمل حكم وطين سابقا و مازال يعمل 
 .إىل اليوم  يف جمال الرياوة 
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 :و ورد فيه : الجانب االجتماعي * 

ألنه حيتل مكانة عالية على حد  فهو يلقى االحرتام و التقدير من اجلميع سوا  كبريا كان أم صغريا :من حيث المكانة 
 .تعبريه 

و بالرغم من املكانة اليت حي  هبا إال انه يرى بصفة عامة بان مكانة املعلم يف القدمي أفضل رغم التحسن امللحوظ يف 
األجر و لكن من حيث املكانة فلقد تغريت يف احلاور و يرجع ذلك حسب رأيه إىل ابتعاد األسرة عن املدرسة و 

 .وليا  عن املعلم هذه أهم األسباب انفصال األ

و مع ذلك فهو ينصح اآلخرين باختيار التعليم لكن بشرط أن يكون الذي يريد العمل به حيبه و حيب األطفال على 
 .حد تعبريه 

 :مالحظات جانبية 

 .يعتين مبظهره مرتب و متناسق : من حيث الهندام -

 .خمتصرة جدا نوعا ما متحكم فمعظم إجاباته : من حيث اللغة -

 .هادهب لديه هيبة و قوة يف شخصيته : من حيث الشخصية -

 .حسن : من حيث السلوك -

  الخامسةالمقابلة  : 

مع معلم من جنس ذكر ير  الصف الرابع و  41:15إىل غاية  41:10 :من الساعة م  06/01/8044 :أجريت يوم 
 :جا  يف مضموهنا األيت 

 . االنتماء لمهنة التعليم : المحور األول 

سنة يف التعليم و من خالل مشواره التعليمي يرى بان التعليم مهنة شاقة و مضنية فهي   تكن  10ملعلم الصف الرابع 
 كان جييبحبيث  عبارة حتمل نوعا ما الكثري من الغرور " املهنة هي اليت اختارتين : " اختياره كما قال معربا عن ذلك 

 .برتفع و غرور 

العمل هبا وجدها منهكة كان يتصورها اقل صعوبة و لكن بعد سنوات من : أما عن تصوره ملهنة التعليم قبل العمل هبا 
 . و مع ذلك استطاع حتقيق أهدافه"  ختلصك: " معربا عن شعوره  حسب قوله
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 .و التحايل و التمويه كان جييب بنوع من التناق  

 .عالقة المعلم بالمتعلم : المحور الثاني 

يف عالقته بتالميذه عالقة طيبة فهو يفضل مشاركتهم يف إعداد الدر  مع اآلخذ بأيديهم حسب تعبريه إذا   
يفهموا أو   يستوعبوا الدر  و يف نفس الوقت إذا تقدم احدهم بفكرة أو بتقييم له فانه يعجبه األمر على حد قوله 

 " .انه تصرف مثري للسرور : " 

باإلوافة إىل انه حيب جمالسة التالميذ و مصادقتهم فهذه الطريقة حسبه تزيد من مكانته لديهم و أبدا ال تنقص أو 
 .حتط من قدره 

 .أما يف حالة إسا ة احد التالميذ سلوكه فانه يتبع طريقة الثواب و العقاب و تتبعها بعد ذلك عملية اإلصالح 

 .للمعلمالوضعية االجتماعية  :الثالثالمحور 

 :يشملو  

 :و ورد فيه : الجانب المادي * 

يرى أن األجر املخصص للمعلم ال يتناسب و اجلهد الذي يبذله فهذا األجر ال يفي حىت من :  من حيث املرتب 
الناحية التوثيقية و اهلندام املطلوب باإلوافة إىل انه ال يكفي لسد احتياجاته منفردا ناهيك عن أسرته فحسب تعبريه 

 ".لقد زاد هذا املرتب ووعييت املادية سو ا " : 

 .و مع ذلك فهو ال يقوم بأي عمل إوافة إىل التعليم 

  .كان جييب بسخرية و استهزا  حسب ما كان باديا على تصرفاته و مالمح وجهه

 :و ورد فيه : الجانب االجتماعي * 

غم أهنا جتلب له الكثري من االحرتام و التقدير   حتسن مهنة التعليم من مكانته االجتماعية ر  :من حيث المكانة 
يرى  و هذا ما جعلهلقى معاملة حسنة عند احتكاكه بالفئات االجتماعية األخرى ي فهومن طرف األفراد يف اجملتمع 

 .أن مكانة املعلم مقارنه باملاوي حتسنت نوعا ما 

 ".مهنة املتاعب : "  و مع ذلك فهو ال ينصح اآلخرين باختيار هذه املهنة ألهنا كما قال
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 :  مالحظات جانبية*

 .مرتب يبدو عليه حب االعتنا  مبظهره : من حيث الهندام  -

 .متحكم نوعا ما كانت إجاباته خمتصرة جدا : من حيث اللغة  -

 .الواثقة بنفسها إىل درجة الغرور : من حيث الشخصية  -

 .سخرية أثنا  طرح بع  األسئلة سخرية و استهزا  و وحك  الذي حيمل : من حيث السلوك  -

 :المقابالت التي أجري  في ابتدائية بوشارب روميلة   /د

  األولىمقابلة : 

ســا مع معلم من جنس أنثى تدر  الصف الثاين و  40:84سـا إىل  7:66م من الساعة  07/01/8044: أجريت يوم 
 :جا  يف املقابلة ما يلي 

 :التعليم االنتماء لمهنة : المحور األول 

سنة خربة يف التعليم ومن خالل املدة اليت قضتها يف مشوارها املهين يف التعليم ترى بأهنا  88لدى معلمة السنة الثانية 
مهنة شريفة ولكنها شاقة ، كما أهنا   تكن من اختيارها و الظروف هي اليت دفعتها إليها و لكن مع مرور األيام 

 .عنها كل الروي ألهنا اعتربهتا رسالة قبل أن تكون مهنة تأقلمت معها ومع ذلك فهي راوية 

كما أهنا   تكن تتصورها قبل ممارستها بكل هذه الصعوبة و لكن بعد العمل هبا أصبحت تبدو أكثر سهولة على حد 
 " .كلما مارسته أصبحت تبدو أكثر سهولة : " تعبريها 

ور السنوات و بالرغم من السنوات اليت قضتها يف هذه املهنة إال أهنا غري أنه يف البداية كانت القوة مع عدم اخلربة ومع مر 
 " .ليس  اما ، بل دائما أحس نفسي   تقدر الكثري : " فكما قالت  % 20  حتقق أهدافها كاملة بل بنسبة 

 :عالقة المعلم بالتالميذ : المحور  الثاني 

إعداد الدر  فهي حتب أن يكون التلميذ عنصر فعال يف الدر   ترغب يف أن يشاركها التالميذ: يف عالقتها بتالميذها 
 .ألنه األنفع له ، ويف حالة وجد أحد التالميذ صعوبة يف فهم الدر  فإهنا تبحث عن كل الطرق السهلة  إلفهامه 

:" قوهلا  كما أهنا يف عالقتها بتالميذها حتب جمالستهم و مصادقتهم ألن هذه الطريقة ال حتط من قدر املعلم بل حسب
 ".بالعكس فإذا نلت حبهم ملكت قلوهبم قبل أن أملك عقوهلم  بالعلم 
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 .حىت إذا أخطأ التالميذ سلوكه أو تصر ف أخالقي منه فإهنا حتاول عالجه مع تصويب اخلطأ أو إظهار الصواب منه 

الدر  و خاصة إذا أتى  كما أنه يعجبها إذا ترى أحد التالميذ فكرة أو نبهها خلطأ أو صوب خطأ وقعت فيه أثنا 
منه لكي ( عالقة احرتام متبادل ) بفكرة تثلج الصدر و خاصة عندما ال أعرف و يوجهها ألهنا تعتربها شجاعة أدبية 

 .يقوم هبذه اخلطوة و ال تعتربها إهانة  هلا 

 :الوضعية االجتماعية للمعلم : محور الثالث 

 وجا  فيه  :الجانب المادي * 

إن األجر الذي يتقاواه املعلم من مهنة التعليم ال يتناسب إطالقا مع اجلهد الذي يبذله و كما أن ف: من حيث املرتب
هذا األجر مقارنة بأقرانه يف املهن األخرى فاملعلم أقل أجرا منهم عندهم امتيازات أفضل من املعلمني حىت أنه ال يكفي 

تب كايف جيعل املعلم متفرغا للعملية التعليمية فقط و بالتايل إذا كان املر :" لسد احتياجات املعلم و أسرته  فكما قالت 
يبدع ، ألن املشاكل االجتماعية اليت يسببها وعف املرتب تشغل ذهنه و إذا شغل ذهنه باملاديات ويع رسالته مع 

بذلك حيسن التالميذ ، فعندما يتوفر له راتب جيد يشرتى وسائل حديثة و بذلك يواكب التطورات احلديثة يف العلم و 
 ".سيهمل عمله " ببقيطة اخلبز" مستواه ، فعندما يكون مشغوال 

مع ذلك فلقد حسن هذا األجر من ووعها املادي ، أما من ناحية ممارستها لعمل إوافة إىل التعليم فال تقوم بأي عمل 
 .ألن حالتها الصحية ال تسمح بذلك 

  و جا  فيه: الجانب االجتماعي  * 

ألن وسائل " ترى بأن مهنة التعليم كانت جتلب هلا احرتام اآلخرين سابقا أما اليوم فال كما قالت  :من حيث املكانة 
اإلعالم املوجهة من طرف جهات البالد قصدت إهانة املعلم و اإلطاحة من قدره ، مما ولد شعورا عند العامة بأن املعلم 

 " . ال يستحق االحرتام

احتكاكها بفئات اجملتمع و رغم عالقتها هبم أنه ليس إال نفاقا و زيف  عنحسنة و حىت و إن كانت تلقي معاملة 
 ".كل هذا ال أعتربه إال نفاقا اجتماعيا " اجتماعي كما قالت 

فهي ترى أن يف املاوي كانت أحسن و األجر أيضا فمتطلبات احلياة كانت  :واحلاورأما مكانة املعلم من حيث املاوي 
 .أقل فهو يكفي لسدها أما اآلن فال 

 .أفضل مكانة عكس اآلن نظرا لتشويه صورة املعلم قصد فهي سياسة مقصودة  –و أيضا املعلم قدميا على حد تعبريها 
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التعليم أصبح أكثر : ف اآلخرين و لكن بشروط منها و بالرغم من كل هذا فهي تنصح باختيار هذه املهنة من طر 
فليس كل متخرج جامعة يستطيع ممارسة مهنة التعليم إطالقا فالكفا ة وحدها ال تكفي " صعوبة لطبيعة اجليل اجلديد 

 .حسب قوهلا 

 :مالحظات جانبية * 

 .مرتب و متناسق وحمتشم :  من حيث الهندام -

 .العبارات و املفاهيم ، ثرية باملفاهيم و املصطلحات املختلفة متنوعة من حيث :  من حيث اللغة -

 .هادئة ، واثقة من نفسها ، قوية و لديها هيبة ووقار و تفرض وجودها :  من حيث الشخصية -

 .انفعال و غضب و قلق:  من حيث السلوك -

  الثانيةالمقابلة : 

مع معلم  من جنس أنثى تدر  التحضريي و  40:14ســـا إىل غاية  40:88: على الساعة   8044مار   07جريت يوم 
 :جا  يف املقابلة ما يلي 

 :االنتماء لمهنة التعليم : المحور األول 

ملعلمة التحضريي سنتني خربة يف التعليم ومن خال هذه املدة اليت قضتها يف هذه املهنة ترى بأهنا خبزة مرة مع األوالد 
ة التعليم من قناعة ألهنا حتبها ولكن يف نفس الوقت كانت متناقضة يف اإلجابة ففي األول جيدة و لقد اختارت مهن

فالعمل ألجل العمل " املهم خرجت من الدار و خندم أين خندم و املهم عمل وخال  " قالت إهنا حتبها مث بعدها قالت 
 .فقط 

ي راوية عن هذه املهنة ، أما عن تصورها ملهنة الالمباالة ، و لذلك فه: فهذه اإلجابة حتمل الكثري من الدالالت 
التعليم قبل العمل هبا ، كانت تتصورها بأهنا شي  صعب و لكن بعد املمارسة وجدهتا سهلة و لذلك فهي حققت 

 .أهدافها فيها 

 :عالقة المعلم بالتالميذ : محور الثاني 

هم الكل يف الكل على حد تعبريها ويف حالة عدم فهم حتب أن يشاركها التالميذ أثنا  الدر  ف: يف عالقتها بالتالميذ 
 .الصرا  و غريها تصل له الفكرة : أحد التالميذ فإهنا تعرف جيدا كيف تفهمه ، باستعمال عدة وسائل منها 
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كما أهنا يف عالقتها بتالميذها حتب جمالستهم و مصادقتهم ألن هذه الطريقة حسبها تكون عالقة وطيدة بني التلميذ و 
 .علم امل

 .و إذا أسا  أحد التالميذ سلوكه فإهنا تشرح هلم املواقف كما تعطيهم در  أخالقي داخل القسم 

 :الوضعية االجتماعية للمعلم : محور الثالث 

 وجا  فيه  :الجانب االقتصادي * 

ألنه يقوم بعدة أوار من حيث املرتب الذي يتقاواه املعلم حسب معلمة ألتحضري فإنه ال يتناسب و اجلهد الذي يبذله 
 .األب و األم باإلوافة إىل الرتبية والتعليم : فهو 

 .رغم أنه حسن نوعا ما من ووعها املادي باإلوافةّ إىل أنه يكفيها لسد حاجياهتا لكوهنا عزبا  

 .أما عن ممارستها ملهنة أخرى إوافة إىل التعليم فال تقوم بأي عمل 

  و جا  فيه: الجانب االجتماعي  * 

فإن مهنة التعليم جتلب هلا احرتام اآلخرين و تقديرهم ، كما أهنا تلقى معاملة حسنة من الفئات : من حيث املكانة 
 .االجتماعية حبيث يعاملوها باالحرتام و التقدير أثنا  احتكاكها هبم 

املعيشة  متناسبني أما اآلن و رغم هذا تبقى مكانة املعلم يف القدمي أفضل من حيث االحرتام و التقدير و الدخل كان مع 
بال " فمكانة املعلم متحطمة ، كما أهنا ال تنصح اآلخرين باختيار هذه املهن  ألهنا صعبة و تتطلب حسب تعبريها 

 ".طويل 

 :مالحظات جانبية * 

 .مرتب و متناسق وحمتشم ، معاصر : تعتين مبظهرها  :من حيث الهندام -

 .نوعا ما متحكمة تستعمل الدارجة كثريا  :من حيث اللغة -

 .واثقة ، غامضة عدم الوووح يف بع  إجاباهتا   :من حيث الشخصية -

 .حسن :من حيث السلوك -
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  الثالثةالمقابلة : 

مع معلم  من جنس أنثى تدر  الصف  7:68ســـا إىل غاية  7:10: م على الساعة  8044مار   45أجريت يوم 
 :املقابلة ما يلي الثالث  و جا  يف 

 :االنتماء لمهنة التعليم : محور األول 

سنة خربة يف التعليم ومن خالل املدة اليت قضتها يف مهنة التعليم ترى بأهنا مهنة نبيلة ، فهي  85ملعلمة الصف الثالث 
ماة إال أهنا فضلت اختارهتا عن حب و قناعة رغم أهنا متحصلة على شهادة ليسانس يف احلقوق و الكفا ة املهنية للمحا

نظرا ألن والدها كان معلما فمن خالله كانت تراه كيف ير  األجيال و يعطي ،م لذلك فهي راوية عن هذه املهنة التعلي
دون مقابل ويف األخري يقطف مثرة جناحه هلذا كان عندها تصور رائع ملهنة التعليم قبل أن ختتارها و بعد العمل هبا   

 .ل بقيت و ما تزل مهنة نبيلة تساهم يف بنا  جيل املستقبل يتغري هذا التصور ، ب

احلمد   عندي أبنا  أصبحوا اآلن أطبا  و : " لذلك فهي حققت أهدافها يف هذه املهنة كما قالت معربة عن شعورها 
 ".حماميني و يف شىت امليادين 

 :عالقة المعلم بالتالميذ : المحور الثاني 

حتب اشرتاكهم يف أثنا  الدر  و خاصة اآلن هذا الربنامج أصبح التلميذ هو سيد املوقف :  من حيث عالقتها بالتالميذ
و املعلم جمرد موجه عكس الربنامج القدمي مع تقدمي املساعدة إذا   يفهم أحد التالميذ الدر  عن طريق حماولة تبسيط 

 .و التكرار املعلومات بقدر املستطاع باالستشهاد بأمثلة من حميط الذي يعيش فيه 

و يف حالة تقدمي أحد التالميذ بفكرة أو تصويب خطأ و قعت به أثنا  الدر  فإهنا بدورها تتقبله و ال تغضب فكما 
 .جيعلين أجتنب هذه األخطا   " عادي فعندما أحضر ال أخطأ التحضري اجليد  : " قالت 

 (.األوليا ) و عندما تعجز تتصل بوالديه حىت و إن أسا  أحد التالميذ سلوكه أو تصرفه فإهنا حتاول تصويبه 

و أيضا من ناحية عالقتها فهي ترف  القول بأن مصادقة املعلم لتالميذه و جمالستهم حتط من قدره بل بالعكس تزيد 
: ها املكانة و تقوى العالقة بينهم و بني املعلم حبيث يعتربوهنا أم قبل أن تكون معلمة نظرا ملا يف هذه الطريقة من مزايا من

 .تعلمهم الشجاعة األدبية ، جتعلهم ذوي شخصية قوية أيضا جتعل املعلم قدوة لتلميذه 

 :الوضعية االجتماعية للمعلم : المحور الثالث 

 :وجا  فيه  :الجانب المادي * 
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قدميا كان "  ترى بأن املرتب الذي يلقاه املعلم من مهنة التعليم يتناسب مع اجلهد الذي يبذله يف قوهلا: من حيث األجر 
و لذلك فهو يكفيها لسد حاجياهتا و أسرهتا بالرغم من بع  الرتدد الذي كان " األجر زهيدا و لكن اآلن احلمد   

 .واوح على مالمح وجهها عند اإلجابة على هذا السؤال 

 :ما يلي  و جا  فيه: الجانب االجتماعي  * 

ام اآلخرين و خاصة األوليا  فهم حيرتموهنا ، كما أن تلقي االحرتام و فإن مهنة التعليم جلبت هلا احرت : من حيث املكانة 
التقدير من الفئات االجتماعية للمجتمع عند احتكاكها هبم فاملعلم هو الذي خيلي نفسه حيرتمونه أوال  ليس فقط املعلم 

 ".أي شخص أخر يف اجملتمع 

وأ مكانة مرموقة رغم أن األجر كان زهيدا و هذا يرجع و مع ذلك فهي املاوي كانت مكانة املعلم أفضل حبيث كان يتب
 .حسبها إىل أنه   تكن هناك مناصب شغل كثرية 

و لكن يف احلاور العوملة فتحت األبواب على كل شي  ، مهن متعددة و غريه و رغم هذا فإن مكانة املعلم ما زالت و 
يب هبذا الكالم و لكنها غري مقنعة بل مرتددة قليال ، كانت جت" كاد املعلم أن يكون رسوال" استدلت بالبيت الشعري 

 فكالمها حيمل قليال من التناق  حبيث أن مكانة املعلم قدميا أفضل و لكن ما تزال كما كانت كيف ذلك ؟

 .كما أهنا تنصح اآلخرين باختيار مهنة التعليم ملن يقدر عليها ألن مسؤولية و أمانة و سيحاسب عليها 

 :مالحظات جانبية* 

 .مرتب و متناسق :   من حيث الهندام-

 ..لغة سلسة متمكنة و لديها قوة يف العبارة و حتسن احلوار:  من حيث اللغة-

هادئة ،واثقة من نفسها ، متفتحة على اآلخرين ، مرتددة نوعا ما من خالل ما كان واوح من :  من حيث الشخصية-
 .بع  اإلجابات 

 .حسن:  من حيث السلوك-

  الرابعةالمقابلة : 

مع معلم  من جنس أنثى تدر  الصف  40:05ســـا إىل غاية  7:61: على الساعة   8044مار   45أجريت يوم 
 :الثاين  و جا  يف املقابلة ما يلي 
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 .االنتماء لمهنة التعليم : المحور األول 

هذه املهنة ترى بأهنا مهنة صعبة و سنة خربة يف التعليم ومن خالل املدة اليت قضتها يف  10لدى معلمة الصف الثاين 
شاقة ، نظرا ألهنا   تكن ترغب فيها منذ البداية بل الظروف هي اليت اختارت هلا هذه املهنة  ومع ذلك فهي راوية 

 .عنها 

كانت تتصورها مهنة سهلة و لكن بعد الدخول فيها األول كانت : أما من ناحية تصورها هلذه املهنة قبل أن تعمل هبا 
 .و لكن اآلن جد صعبة و متعبة صحيا و نفسيا و خاصة يف عشر السنوات األخرية  سهلة

.تالميذ يدرسون جيدا ، تربية أجيال و غريها : " و بالرغم من كل هذا فإهنا حققت أهدافها يف هذه املهنة منها   

 .عالقة المعلم بالتالميذ : المحور الثاني 

م باألبنا  حسب قوهلا فهي حتب أن يشاركوها يف إعداد الدر  مع إعادة فهي عالقة األ: من حيث عالقتها بالتالميذ
ال  –الدر  بطريقة أخرى يف حالة   يفهم احد التالميذ الدر  حىت توصل هلم الفكرة لكن جيل اآلن على حد قوهلا 

.جيث عن الفهم   

فإهنا تتقبل املالحظة بفرح و سرور فهذا  أما يف حلة تدخل أحد التالميذ بفكرة أو تنبيهها خلطأ وقعت فيه أثنا  الدر 
دليل على أهنم استوعبوا ما منحت هلم من قل و أحيان تتقصد ذلك حىت تكتشف هل فهموا أم ال ، فهي ترتكهم 

.يكتشفوا بأنفسهم اخلطأ  

" العام بل ولكن يف حالة إسا ة أحد التالميذ سلوكه أو التصرف فإهنا تنتهج طريقة العقاب وليس العقاب مبفهومه 
كما قالت فعالقتها بالتالميذ تبقى عالقة صداقة فهي ترى أن جمالسة التالميذ و مصادقتهم من " عقاب خفيف حواري 

.قبل املعلم من مكانته لديهم   

 .الوضعية االجتماعية للمعلم : المحور الثالث 

 وجا  فيه  :الجانب المادي * 

لم يتناسب مع اجلهد الذي يبذله حسب رأيها كما أنه حسن نوعا ما من فاملرتب الذي يتقاواه املع: من حيث األجر 
 .ووعها املادي ، باإلوافة إىل أنه يكفي لسد حاجياهتا و أسرهتا 

 .لذلك فهي ال تقوم بأي عمل إوايف إىل التعليم

  و جا  فيه: الجانب االجتماعي  * 
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ين و تقديرهم و لكن عموما فئات اجملتمع يعاملوها معاملة فإن مهنة التعليم جلبت هلا احرتام اآلخر : من حيث املكانة 
 .عادية نظرا ألن املعلم و بسبب الدرو  اخلصوصية أصبحوا ينظروا للمعلم نظرة خمتلفة عن السابق 

لذلك فاملعلم يف القدمي أفضل فلقد كانت مكانته راقية و املعلم كان األحسن نظرا ألن مهنة التعليم كانت هلا أمهية 
وبالتايل ذهبت مكانة املعلم و تراجعه بسبب الدرو  اخلصوصية ، " اآلن الكل يفضل إال أن يكون طبيب ، عكس 

نزول مستوى املعلم فهو ال خيدم النظام الرتبوي و الربنامج اجلديد ، و بالرغم من كل هذا فهي تنصح اآلخرين باختيار 
 .هذه املهنة بشرط أن يكون يرغب هبا أي حمبوبة لديه 

 :مالحظات جانبية *

 .مرتب و متناسق و حمتشم نوعا ما ألهنا متحجبة :   من حيث الهندام-

 .نوعا ما غري متحكمة نظرا ألهنا تدر  اللغة الفرنسية:  من حيث اللغة-

هادئة ،متحكمة و ذا ما كان واوح من خالل اهلدو  الذي كان سائد من قبل التالميذ ألن :  من حيث الشخصية-
 .و قوة الشخصية لديها هيبة 

 .حسن :من حيث السلوك -

  الخامسةالمقابلة : 

مع معلم  من جنس ذكر يدر  الصف  40:66ســـا إىل غاية  40:46: على الساعة   8044أفريل   07أجريت يوم 
 :اخلامس   و جا  يف املقابلة ما يلي 

 :االنتماء لمهنة التعليم : المحور األول 

سنة خربة يف التعليم ومن خالل املدة اليت قضاها يف هذه املهنة يرى بأهنا شريفة و متعبة   85لدى معلم الصف اخلامس 
املتعلق باجلانب العائلي ألن معظم أفراد عائلته و أقاربه ينتمون هلا أي أهنا متوارثة : ،و كان اختياره هلا لسببني مها األول 

  أجد : " لقطاع الوحيد الذي يستطيع الذهاب إليه كما قال املتعلق جبانب العمل ففي ذلك الوقت كان ا: و الثاين 
 ".فرصة أخرى و أين أذهب 

و لقد كان يتصور هذه املهنة قبل العمل هبا بأهنا ( املنفعة ) ومع ذلك فهو راوي عن هذه املهنة ألن فيها املصلحة  
له ولكن بعد املمارسة تغريت فكرته و نظرته لتعليم مهنة املتاعب و املعاناة التهميش نظرا ألنه كان يرى معاناة أبيه و أخوا

 .أي حتسنت 



سطيف       منطقةبدراسة ميدانية               صورة المعلم في المجتمع الجزائري                                                                           

                                                                                              

 

234 
 

 .عالقة المعلم بالتالميذ : المحور الثالث 

يري أن مشاركة التالميذ يف إعداد الدر  شرط أساسي حىت يتمكن املعلم من اكتشاف قدرات : يف عالقته بتالميذه 
 يفهم أحد التالميذ أو   يستوعب الدر  فإنه يسلك الطفل فال بد من التناقش معه و احلوار لكن يف حالة إذا  

املعاجلة الرتبوية فهي  كن من معرفة كيف يفكر التلميذ و ما هي قدراته و االستدراك مع الواجبات يف البيت : طريقتني 
 .مع ختصيص الوقت له 

يتقبله و يف نفس الوقت مينح احلرية  و إذا تدخل أحد التالميذ بفكرة أو تصحيح اخلطأ وقع فيه املعلم أثنا  الدر  فإنه
للتالميذ جللب أفكارهم و عرض طريقتهم و معلوماهتم ، حىت أن مشاكل التالميذ تكسب اخلربة حسبه ، ويف حال 

 .إسا ة أحد التالميذ سلوكه فإنه يستعمل طريقة الزجر و بعبارات ال جترح 

فهذه الطريقة تزيد من ثقته هبم و  ثقتهم به حبيث ال يكون كما أنه من النوع الذي حيب مصادقة التالميذ و جمالستهم 
 ن يف ذلك الوقت   نكن نستطيع أن نعرب عن : " هناك حاجز  وهنا أستدل بووعيته عندما كان تلميذ حبيث قال 

يع التعبري أفكارنا أو التحاور مع معلمينا إلفقارهم هلذه الطريقة ، فمن التالميذ من يبقى له خوف و إىل اآلن ال يستط
 .فلو حدث العكس فلن يتمكن التلميذ من إيصال أفكاره و لن يعرب عنها" عن أفكارهم رغم أهنم أصبحوا كبار

 :الوضعية االجتماعية للمعلم : المحور الثالث 

 وجا  فيه  :الجانب المادي * 

يبذله حسب رأيه حتسنت أوواع  فإن املرتب الذي يتقاواه املعلم نوعا ما يتناسب مع اجملهود الذي: من حيث األجر 
 ".فاملعلم أصبح ال خيتلف عن الفالح و أهانت كرامته : املعلم ومع ذلك ال يوجد كل شي  

منذ االستقالل و هي متوسطة من حيث الووعية و األجر، فهذا ( املعلمني) فاملعلم مقارنة باملهن األخرى فهذه الفئة 
التعليم " لزيادة السلع ، لذلك فهو   حيسن من ووعيته املادية فكما قال  املرتب ال يكفي لسد حاجياته و أسرته نظرا

 ".فالغين ال يدر  ( ال جتلب الغىن) مهنة ال تغين 

 .و لذلك فهو ميار  عمل أخر إوافة إىل التعليم و املتمثل يف الدرو  اخلصوصية  

 و جا  فيه: الجانب االجتماعي  *  

لب له االحرتام اآلخرين و تقديرهم فمكانة املعلم ذهبت فاليوم أصبحوا يقدرونه على فاملعلم ال جي: من حيث املكانة 
".مليون و ال شي  أخر 46يشوفو فينا " حساب املال فكما قال   
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حسب " معلم معذب " كما أن املعلم مازال مهمش و ال حيرتم من قبل اجملتمع و فئاته عكس اخلرج فاملعلم اجلزائري 
 .تعبريه 

فبصراحة كان يف املاوي األجر صغري و االحرتام كبري أما اآلن : " ومكانته يف املاوي أفضل و قال معرب عن ذلك  
 .، بسبب اجملتمع و نظرهتم للمعلم فاألوليا  حسب رأيه هاربني من أوالدهم و حيملون املعلم املسؤولية "فالعكس 

مكانته ألن اجملتمع أصبح مقياسه هو املال و لذا على املعلم أن  كما أن املعلم حسب رأيه هو الذي الزم عليه يعلي من
 .حيسن صورته 

التعليم مهنة شريفة و لكن ليست مهنة " أما فيما خيص إن كان ينصح اآلخرين بالتعليم فلم يصرح بذلك إال أن قال 
 (".إي ال جتلب املال ) الغين 

 :مالحظات جانبية* 

 .مرتب و متناسق و نظيف  :من حيث الهندام -

متمكن كان يتكلم بطريقة سلسة و بعبارات متنوعة ما يذل على ثرا  لغته مع استعمال بع   :من حيث اللغة -
 .الكلمات الدراجة 

 . واثقة ،هادئة ،صارمة مع الوووح الصريح يف اإلجابة  :من حيث الشخصية -

 .حسن  :من حيث السلوك -
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 : لدراسةا نتائجمناقشة : ثانيا 

مناقشة نتائج الدراسة في ضوء التساؤالت  -أ  

:انطلقت الدراسة احلالية من التسالل الرئيسي التايل   

ما هي العوامل املؤثرة على صورة املعلم يف اجملتمع اجلزائري ؟ و فيما يتمثل تأثريها ؟ -  

اجلزائري ؟ فيما يتمثل تأثري السمات الشخصية للمعلم على صورته يف اجملتمع -0  

فيما يتمثل تأثري تكوين املعلم على صورته  يف اجملتمع اجلزائري ؟ -2  

فيما يتمثل تأثري سلوك املعلم على صورته يف اجملتمع اجلزائري ؟ -3  

فيما يتمثل تأثري هندام املعلم على صورته يف اجملتمع اجلزائري ؟ - 1  

ورته يف اجملتمع اجلزائري ؟فيما يتمثل تأثري الووع االجتماعي املعلم على ص -3  

و من خالل حتليل البيانات املتحصل عليها من االستمارة عرض املقابالت اليت أجريت مع املعلمني مت التوصل إىل 
بالذات يف مدينة )  إن العوامل املؤثرة على صورة املعلم يف اجملتمع اجلزائري : اإلجابة على التسالل الرئيسي و هو 

ما تووحه اجلداول يف السمات الشخصية للمعلم و تكوينه وسلوكه و هندامه و ختتلف درجة تتمثل حسب ( سطيف 
 :تأثريها من عامل ألخر و يتمثل تأثريها يف 

  تؤثر السمات الشخصية للمعلم تأثريا سلبيا على صورته لدى األفراد يف اجملتمع اجلزائري بدرجة كبرية حسب ما
يف النسب أسفله ( ني للجداول اخلاصة حملور السمات الشخصية للمعلم التابع)  13،  12يووحه اجلدول رقم 

يرون أن املعلم ال يقوم بدوره فالسمات  املبحوثنيفمعظم  %33.9و النسبة األخرى بـ   % 33.9بنسبة 
 .الشخصية سلبية أكثر منها إجيابية بالنظر إىل ممارساته و أفعاله 

 يف اجملتمع اجلزائري حسب (  نيفاألوليا  و املوظ) ه لدى األفراد صورت كما يؤثر تكوين املعلم تأثريا سلبيا على
و  10ففي النسبة أسفل اجلدول رقم ( من اجلداول اخلاصة حملور تكوين املعلم   1و  2،3،  10اجلدول رقم 
عه و من املبحوثني الذين أغلبيتهم يرون أن املعلم غري مكون جيدا ، نظرا لنقص إطال % 38.6اليت تقدر بــ 

الواقعة أسفل  % 61.9و النسبة  12أسفل اجلدول رقم  % 61.9رصيده املعريف من خالل ما تووحه النسبة 
الواقعة  % 31.1باإلوافة إىل أنه ال يقدم تعليما جيدا للتالميذ حسب ما تووحه النسبة ، 3اجلدول رقم 

 .ما انعكس سلبا على صورة املعلم لدى املبحوثني  اهذ، 11أسفل اجلدول رقم 
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يف اجملتمع اجلزائري من خالل ( األوليا  و املوظفني) و لسلوك املعلم تأثريا سلبيا على صورته لدى األفراد 
من اجلدول اخلاصة بسلوك املعلم يف النسبة الواقعة  13ممارساته و تصرفاته حسب ما يووحه اجلدول رقم 

ي نسبة املبحوثني الذين تلقوا الشكوى بسبب سو  سلوك املعلم و من خالل انفعاالته ه % 61.9أسفله 
و اليت  ثل عصبية املعلم املفرطة  % 63.6يف النسبة الواقعة أسفله  (1،3)حسب ما يووحه اجلدول رقم 

 .حسب إجابات املبحوثني
 النسب اجملتمع اجلزائري حسب ما تووحه و هلندام املعلم تأثريا سلسي بنسبة قليلة على صورته لدى األفراد يف 

 .التابعة للجدول اخلاصة  مبحور هندام املعلم   2، 0يف اجلدول رقم  % 13.1و  % 16.8
، إال أن معظم إجابات صحيح أن اجلداول تبني أن هندام املعلم ال يؤثر بقوة كما تؤثر العوامل األخرى 

املبحوثني فيما خيص األسئلة األخرى منها السمات الشخصية للمعلم و الفرق بني معلم احلاور و املاوي 
اليت أثرت على صورة املعلم إمهاله هلندامه تطرقوا فيها ملوووع اهلندام بكثرة ، فمن بني السمات الشخصية 

 .حسب إجابات بع  املبحوثني 
 عي للمعلم من حيث األجر و املكانة تأثريا سلبيا على صورته لدى األفراد يف اجملتمع اجلزائري و للووع االجتما

حسب ما أمجعت عليه أغلبية إجابات املبحوثني من فئة املعلمني من خالل املقابالت اليت أجريت معهم، فتدين 
نفسيته و مظهره و دوره و سلوكه املرتب الذي يتقاواه املعلم و مكانته االجتماعية لدى اجملتمع انعكس على 

عنه و أدى إىل التأثري السليب على ( األوليا  ، املوظفني ) مما ولد انطباعا سيئا لدى الفئات االجتماعية األخرى 
 .صورته لديهم و منه مت الوصول إىل اإلجابات على التسالالت الفرعية 

 :مناقشة نتائج الدراسة في ضوء أهداف الدراسة  -ب

الدراســــــة احلاليـــــة إىل حتقيــــــق هـــــدف رئيســــــي يتمحــــــور يف الكشـــــف عــــــن أهـــــم العوامــــــل الـــــيت تقــــــف ورا  الصــــــورة تســـــعى 
الــــيت هـــــو عليهــــا اآلن لـــــدى الفئــــات االجتماعيـــــة يف اجملتمـــــع اجلزائــــري و معرفـــــة مــــدى تأثريهـــــا و بتعبــــري لخـــــر تأثريهـــــا أو 

 .أثرها على صورة املعلم من الناحية السلبية أو االجيابية 

 : تتفرع عنه األهداف التالية و الذي 

  .التعرف على مالمح صورة املعلم يف اجملتمع اجلزائري من خالل نظرة فئات اجملتمع املختلفة للمعلم  -4
املعلــــم قــــدميا  صــــورةالتوصــــل إىل عقــــد مقارنــــات بــــني صــــورة املعلــــم لــــدى فئــــات اجملتمــــع املختلفــــة و الفــــرق بــــني  -8

 .مقارنة باحلاور 
البيانات اخلاصة بأداة االستمارة و عرض املقابالت اليت أجريت مع فئة املعلمني فإن هذه األهداف و من خال حتليل 

 :حتققت على النحو التايل 
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 .السمات الشخصية للمعلم و تكوين املعلم و سلوكه وهندامه : إن أهم العوامل املؤثرة على صورة املعلم تتمثل يف  - 

 : يف  أثري هذه العوامل و يتمثل ت

 .تأثريا سلبيا على صورته  3، 2تؤثر السمات الشخصية للمعلم حسب اجلدول رقم  - 

و هذا ينطبق على تكزين املعلم و سلوكه فكالمها يؤثران تأثريا  سلبيا على صورته بنسبة كبرية ، عدا هندام املعلم الذي 
 .يؤثر بنسبة قليلة 

املوظفني و ) لدى الفئات االجتماعية  أن صورة املعلم سلبية و من خالل اجلداول اخلاصة مبحور السؤال املفتوح تبني
و اليت تبني  ( % 72.1) 12،  10ووحه النسب الواقعة أسفل اجلدول رقم اجلزائري حسب ما تيف اجملتمع ( األوليا 

، وبالتايل فإن صورة املعلم يف احلاور ختتلف كثريا نظرة األفراد للمعلم و هي نظرة سلبية و منه فإن صورة املعلم سلبية 
النظري للدراسة يف الفصل اخلا  باملعلم فهو عصر  اإلطارعن صورته يف املاوي اليت كانت أحسن حسب ما يووحه 

، و من خالل أيضا ما تووحه النسب الواقعة يف ( التطور التارخيي هلا) التحوالت االجتماعية يف عنصر مكانة املعلم 
أن معلم  % 72.0التابع للجداول اخلاصة بالسؤال املفتوح حبيث يرى أغلبية املبحوثني بنسبة  12أسفل اجلدول رقم 

 .املاوي أفضل من معلم احلاور

 :مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة  -ج

بأن : يف إحدى نتائجها " االجتماعية الووعية االجتماعية للمعلم و مكانته " توصلت الدراسة املشاهبة حتت عنوان 
هناك عالقة بني الووعية االجتماعية للمعلم و حتديد مكانته االجتماعية يف اجملتمع فهي تؤثر تأثريا سلبيا على مكانته 
 ومن خالل الدراسة احلالية مت التوصل إىل النتيجة ذاهتا و لكن من زاوية أخرى و هي أن الووعية االجتماعية للمعلم تعد
من أحد العوامل املؤثرة على صورته تأثريا سلبيا من حيث املرتب الذي يتقاواه املعلم و الذي ال يكفي لسد حاجياته و 

 .أسرته حسب ما ورد من خال املقابالت اليت أجريت مع املعلمني 

تمع اجلزائري و كما لذلك يلجأ إىل أعمال أخرى ومنا الدرو  اخلصوصية و اليت أعطت انطباعا سيئا عنه لدى أفراد اجمل
وهذا ما جعله يهمل مظهره مما أثر على صورته لدى أفراد  ،أن هذا املرتب ال يكفيه حىت لشرا  هندام يليق به و مبهنته

 :اجملتمع و هذا ما أثبتته الدراسة املشاهبة السابقة الذكر يف إحدى نتائجها و اليت مفادها 

املظهر اخلارجي مهم بالنسبة للمعلم يف كسب احرتام اجملتمع و بالنظر للواقع  من املبحوثني أن العظمىلقد أكد الغالبية 
 .املعيش يبدو أن البع  منهم   يعد للمظهر اخلارجي أمهية يف ذلك و هذا نظرا لصعوبة توفري متطلبات ذلك 
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يف كثري من األحيان لالحرتام  و كذلك للووع االجتماعي للمعلم من ناحية املكانة تأثريا كبريا على صورته فبفقدان املعلم
و التقدير من قبل أفراد اجملتمع و تراجع مكانته االجتماعية يف أوساط اجملتمع انعكس هذا التحول على نفسية املعلم و 

 .سلوكه مما أدى إىل إعطا  انطباعا سيئا عنه و برتاجع مكانته االجتماعية و تدهورها تغريت صورته 

 : يف إحدى نتائجها إىل " صورة املعلم يف ثقافة اجملتمع اجلزائري " كما توصلت الدراسة السابقة 

أن املعلم يرى نفسه يف مكانة متدنية يف مجيع النواحي منا االقتصادية و االجتماعية و أما األوليا  فال يرون يف املعلم  -
دة املعمول عليها يف رقي اجملتمع و ازدهاره و من خالل حتليل البيانات الصورة املثالية و املكانة املرموقة و الشخصية الرائ

املتحصل عليها من االستمارة و املقابلة يف الدراسة احلالية توصلت يف إحدى نتائجها و اليت تتفق مع نتائج الدراسة 
 :السابقة من حيث احملتوى و هي 

األوليا  و ) االجتماعية يف اجملتمع اجلزائري و كذلك فاألفراد  إن صورة املعلم لديه متدنية نظرا لتدين أجره و مكانته
من  10ال يرون يف املعلم الصورة املثالية عربوا عنها يف تصورهم للمعلم حسب ما يووحه اجلدول رقم ( املوظفني 

ك من خالل اجلداول اخلاصة مبحجور السمات الشخصية للمعلم ، فنظرهتم إليه يف الواقع ختتلف عن تصورهم له و ذل
التابع للجداول اخلاصة مبحور السمات الشخصية للمعلم ،فنظرهتم إليه يف الواقع ختتلف عن  10ما يووحه اجلدول رقم 

 .املفتوح  بالسؤالالتابع جلداول اخلاصة  10تصورهم له و ذلك من خالل ما يووحه اجلدول رقم  

 .ورة سلبية ال تتماشى مع التصور املثايل لكلمة معلم إذن فصورة املعلم لدى األفراد يف اجملتمع اجلزائري هي ص
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 :مناقشة النتائج في ضوء المقاربة النظرية  -د

من خالل حتليل البيانات و املقابالت اليت أجريت مع املعلمني توصلت الدراسة و حسب ما جا ت به املقاربة النظرية 
 :إىل النتائج التالية

غن التفاعلية الرمزية ترى بأننا نكون انطباعا عن أنفسنا من خالل استجابات اآلخرين أو ردودهم على سلوكنا و  -0
 : أي كيف أتصور نفسي مقارنة بتصور اآلخرين يل " املرلة العاكسة " اليت أطلق عليها هربرت ميد 

علم تصوره لذاته سليب و يقابله تصور األفراد يف اجملتمع له و من بني النتائج اليت توصلت إليها الدراسة احلالية ترى بأن امل
و الذي هو تصور سليب ، إذن املعلم ومن خالل الصورة السلبية عنه لدى أفراد اجملتمع اجلزائري فإن صورته لديه سلبية و 

 : ذلك حسب ما يووحه الشكل التايل

  
  

احلركات و غريها وكل األشيا  الرمزية ما هي إال طريقة خلق املعاين إن السلوك و اإلميا ات و الوجه و األصوات و * 
 .العامة و الفهم املتبادل و إقامة التفاعالت بني األفراد و تكوين انطباعاهتم و تصوراهتم حول بعضهم البع  

 : و من خالل ما توصلت إليه الدراسة احلالية 

كيف يتصور المبحوثين 
 المعلم  

التصور املثايل لكلمة املعلم هي 
 مر  : 

  أسا  تطور اجملتمع و منوه

أن تصور املبحوثني للمعلم تصور 
:سليب فاملعلم يرمز إىل   

إنسان غري مسؤول  - إنسان - 
إنسان طماع و غريه  -مادي   

كيف يتصور المعلم 
 نفسه 

إن تصور املعلم لذاته حيمل العديد من 
املعاين منها حسب اجابات املبحوثني 

:يف املاقبلة   

: املعلم يعين   

 كلمة غري مسموعة 
 حمتل من قبل االوليا  

 خادم لتالميذ و أوليائهم 
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هندامه و ووعه االجتماعي و اليت تعد مبثابة رموز ذات معاين فإنه فإن املعلم من خالل سلوكه و مساته الشخصية و 
يعطي انطباعا عن نفسه لدى أفراد يف اجملتمع اجلزائري الذين بدورهم يشكلون تصورهم اجتاهه و الذي هو تصور سليب 

  :حسب ما يووحه الشكل التايل 

 

 
 

 :واقف احلياة اليومية لآلخرينمن خالل تقدمي الفرد نفسه يف م جوفمانو حسب ما ذهب إليه * 

إن تكوين الفرد النطباع و تصوراته حول الرموز و املعاين املختلفة اليت تصدر عن اآلخرين تتأثر ببيئته الطبيعية و املظهر  
 .الشخصي هلم 

الذي يؤثر ( هندامه) و من خالل الدراسة احلالية فإن تصور املبحوثني للمعلم يتأثر بنسبة قليلة باملطهر الشخصي له 
  .بدوره تأثريا سلبيا على صورته لديهم 

 

 

 

  ومن خالله يشكلون صورة سلبية عن المعلم

( االولياء والموطفين) الفئات االجتماعية    

 يتلقون بدورهم  هذه الرمو  و يعطونها معاني 

 سلوكه و تصرفاته ، هندامه ، سماته الشخصية و وضعه االجتماعي : المعلم من خالل 

   تعد بمثابة رمو  وات معاني أثناء عملية تفاعله مع األخرين 
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: من خالل ما سبق ذكره فإن الدراسة احلالية توصلت إىل النتائج التالية  : العامةالنتائج *    

إن السمات الشخصية للمعلم و تكوينه و سلوكه و هندامه و ووعه االجتماعي تعد من أهم العوامل املؤثرة على  -
يف اجملتمع اجلزائري و لكل من هذه العوامل درجة تأثريها على الصورة بنسب  ( األوليا  و املوظفني ) صورته لدى األفراد 

: كبرية حبيث   

ثر بنسبة كبرية تأثريا سلبيا على صورته يف اجملتمع اجلزائري من خالل ما أمجعت عليه إن السمات الشخصية للمعلم تؤ  -
.أغلبية إجابات املبحوثني   

.لدى األفراد يف اجملتمع اجلزائري  إن تكوين املعلم يؤثر بدرجة كبرية تأثريا سلبيا على صورته -  

يف اجملتمع اجلزائري حبيث يساهم يف  سلبيا على صورتهإن سلوك املعلم من خالل ممارساته يؤثر بدرجة كبرية تأثريا  -
 .تشكيل انطباع سي  لديهم عن املعلم 

.لدى األفراد يف اجملتمع اجلزائري إن هندام يؤثر بدرجة قليلة تأثريا سلبيا على صورته -  

ة تأثريا سلبيا على إن  الووع االجتماعي للمعلم من خالل تد  األجر و املكانة االجتماعية له  يؤثر بدرجة كبري  -
 .لدى األفراد يف اجملتمع اجلزائري صورته

:و منه نتوصل إىل   

 :إن الصورة احلالية للمعلم يف اجملتمع اجلزائري هي صورة سلبية هلا دالالت سلبية حبيث 

املادة ال عن ادي يبحث عن إن أغلبية املبحوثني من خالل إجاباهتم حول نظرهتم للمعلم يرون املعلم هو إنسان م -
 .املهنة

 .كما أن أغلبيتهم يرون بأن املعلم هو إنسان غري مسؤول و مهمل لعمله و ال يقوم بدوره كما ينبغي   -

 .باإلوافة إىل أن أغلبية املبحثني أمجعوا على أن املعلم هو إنسان جشع  -

: النتائج الفرعية  -ب  

يبحث عن سبل أخرى ليسد هبا حاجاته و هذا ما أدى إىل التأثري ألن  إن األجر املتدين الذي يتقاواه املعلم دفعه  -
 .على صورته لدى األفراد 
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( املظهر اخلارجي ) إن األجر املتدين للمعلم و يف ظل متطلبات احلياة و أسرته   يسمح له باالعتنا  باجلانب اجلمايل  -
  .و بذلك انعكس سلبا على صورته لدى األفراد يف اجملتمع اجلزائري 

إن تدهور املكانة االجتماعية للمعلم يف اجملتمع اجلزائري و تدنيه إىل تغيري صورته و اهتزازها لدى املعلم نفسه و  -
 .اآلخرين 

إن الصورة املثالية للمعلم لدى األفراد ختتلف عن الصورة الواقعية للمعلم لديهم ، حبيث أن تصورهم حسب ما  -
 (10)علم و لكن صورته يف الواقع لديهم سلبية حسب ما يووحه اجلدول رقم ، اجيا  للم 10يووحه اجلدول رقم 

السؤال املفتوح و منه هناك اختالف بني التصور املثايل للمعلم يف أذهان أفراد اجملتمع اجلزائري للمعلم خيتلف عن التصور 
 .الواقعي لديهم عن املعلم 
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 مة ـــــــــــــاتــــــــــــخ* 

ختلص الدراسة إىل نتيجة هامة أال و هي أن فئة من خالل دراسة موووع صورة املعلم يف شقيه النظري و امليداين 
لمجتمع اجلزائري و الفئات االجتماعية لاملعلمني تعاين من ووعية صعبة من حيث الصورة السلبية املأخوذة عنها لدى 

و اليت كانت السبب ،معلم و سلوكه و الووعية االجتماعية له اليت أثرت عليها بالدرجة األوىل السمات الشخصية لل
هذه الووعية اليت ال تتناسب مع القيمة احلقيقية ملا ينبغي أن تكون ،املباشر يف تغيري صورته و التأثري على أدا ه و دوره 

  .ة التهميش نتيجة لتدهور صورهتا عليه هذه الفئة اليت القت يف السنوات األخري 

 ، و هو يعكس ووعيتهصورة املعلم مرتبطة بتغري اجملتمع ككل الن املعلم هو جز  من اجملتمع الذي ينتمي إليهتغري و 
مكانة العلم داخله و لدى أفراده عكس بصورة عامة  مكانة املثقف و املتعلم أو املعلم يف اجملتمع تفاملكانة اليت حيتلها  
رموقة يف كانت صورة املعلم اجيابية نظرا ألنه كان يتمتع مبكانة م-اسة اجلانب النظري للدر يف حسب  -مثال يف املاوي 

ن العلم كان ، نظرا  أليف اجملتمع بتنوع وظيفتها و مركزها االجتماعي األخرى االجتماعية  اجملتمع من مجيع الفئات
ع يتم تنشئتهم و تربيتهم و حىت أن األفراد يف اجملتم، مقد  و حامله و معلمه على قدر كبري من االحرتام و التقدير 

و لكن يف احلاور ما حيصل هو العكس و بالتايل فصورة املعلم يف ،توعيتهم من قبل أسرهم على مدى أمهية هذه الفئة  
 .اجملتمع اجلزائري تطرح موووعا اكرب و هي صورة املثقف أو املتعلم و حامل العلم و املعرفة يف اجملتمع اجلزائري 

ين و الفنان أعلى قيمة و شأن و تقديرا يف اجملتمع على حساب املعلم و األستاذ و املثقف و غريها من فعندما يصبح املغ 
حسب ما ذهب إليه الدكتور عبد اهلادي احلسين الفئات اليت كان هلا وزن ثقيل يف احلضارة اإلسالمية و يف اجملتمع قدميا 

 نا يكمن التسالل احملري ؟ و هذا واقع معاش و ه "دفاعا عن المعلمين " يف مقالته 

فبدونـــــــه ال ميكـــــــن أن تقـــــــوم التنميـــــــة يف ،هـــــــو أســـــــا  املهـــــــن األخـــــــرى يف اجملتمـــــــع بســـــــلبياته و اجيابياتـــــــه و يبقـــــــى املعلـــــــم 
ــــــد إال مــــــن رحــــــم  اجملتمــــــع فتحقيــــــق التنميــــــة و التطــــــور حيتــــــاج إىل إطــــــارات متعــــــددة و هــــــذه اإلطــــــارات ال ميكــــــن أن تول

 : املعلم على قول الشاعر 
 والــــكاد المعلم أن يكون رس      ***ل   ــــه التبجيـــــم للمعلم ووفــــــــــــــق

 ول ــيبني و ينشئ أنفسا و عق    ***  أعلم  أشرف أو أجل من الذي 

 علم  بالقلم القرون األولـى ***    سبحانــــــــك اللهم خيـــــــــر معلم    
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 :الدراسة إىل تقدمي مجلة من االقرتاحات منها  و يف اخلتام تلخص 

نوعية أفراد اجملتمع بأمهية فئة املعلمني من خالل إجرا  أيام دراسية يف املدار  و املساجد حىت يتم إعادة املكانة  -0
 .احلقيقية هلذه الفئة 

و ذلك من خالل ووع شروط ،تعليم رفع من مستوى مهنة التعليم و إعطائها اهتماما أكرب من قبل وزارة الرتبية و ال -2
و احلر  على اختيار املعلم الذي يصلح هلذه املهنة الذي يتمتع بصفات حمددة وووع قوانني خاصة مبمارسة هذه املهنة 

 .و تقنينها بشروط 

مهنة التعليم رفع من مكانة مهنة التعليم يف اجملتمع من قبل الدولة وجعلها يف املرتبة األوىل يف تصنيف املهن فتهميش  -3
 .انعكس على العاملني هبا فال بد من إعادة االعتبار ملهنة التعليم 

حتسني صورة املعلم من قبل وسائل اإلعالم و حماولة تقدميه يف صورة أفضل حىت  حو تلك الصورة اليت تكونت عن  -1
 .املعلم يف أذهان أفراد اجملتمع

يتفادى االختالف الواوح بني املعلمني حبيث يعكس شخصية العامل  جعل للعاملني مبهنة التعليم لبا  رمسي حىت -3
 .هبذه املهنة و قيمتها احلقيقية

 .تطبيقه فعليا و ميدانياإعادة الثقة يف شخصية املعلم من خالل جعل يوم خا  باملعلم و  -6

هم عليها و جعلهم يقدمون إعادة االعتبار للمعلمني و حتسني من ووعهم االجتماعي حىت يتم حتسني الصورة اليت  -7
 . جهدا أكرب

 :إوا أردت أن تهدم حضارة أمة فهناك و سائل ثالث ": و أختم قويل مبقولة ألحد الباحثني و املفكرين الغربني 

  اجعلها ختجل من وصفها بربة بيت  عليك بتغييب دور األم :األسرةأهدم ،. 
 تمع و قلل من مكانته حىت حيتقره طالبه عليك باملعلم ال جتعل له أمهية يف اجمل :التعليمهدم أ 
 يقتديعليك بالعلما  أطعن فيهم و قلل من شأهنم و شكك فيهم حىت ال يسمع هلم و ال  :سقت القدوات أ 

 "هبم أحد 
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:قائمة المراجع   
  كــــــتــــــب الــــ: أوال 
الكتب العربية / 4  

 .م2116،اجلزائر  ،دار الغرب للنشر و التوزيع  ،وهران ،2ط ،الرتبية و التعليم يف اجلزائر :ثلجة بو غياث  - 4 

طبع املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية   ،دط،التعليم يف اجلزائر قبل و بعد االستقالل : الطاهر  رهوني  - 8
 .م 0991،اجلزائر

-ه0392،تونس  ،دار الغرب اإلسالمي للنشر و التوزيع  ،دط،كتاب لداب املعلمني : محمد بن سحنون  - 1
 .م0972

أصول الرتبية و التعليم لطلبة اجلامعات و املعلمني و املفتشني و املشتغلني بالرتبية و التعليم يف خمتلف  :تركي رابح  - 4
 .م0991 ،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية  ،اجلزائر ،2ط،املراحل التعليمية 

اجلزائر ،شركة دار األمة للطباعة و النشر و التوزيع  ،2ط،التعريب بني املبدأ و التطبيق  :أحمد بن نعمان  - 6
 .م0998،

 .م2119،اجلزائر،دار الكتاب العر  ، 0ط،اجملتمع اجلزائري و فعالياته يف العهد العثماين  :أر قي شويتام - 5

منشورات  ، 3ط،ح اإلسالمي و الرتبية يف اجلزائرالشيخ عبد احلميد بن باديس رائد اإلصال :تركي رابح عمامرة  - 5
 .م 2110-ه0122 ،اجلزائر ،املؤسسة الوطنية لالتصال و للنشر

مقاالت تربوية و اجتماعية و أخالقية و دينية وسياسية )2من اجمللد  ،0ج،كتاب أثار بن باديس : عمار الطالبي  - 2
 .م2111،تونس, دار الغرب اإلسالمي للنشر و التوزيع ،1ط، (

 .م2119،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،دط،املصلح اجملدد اإلمام ابن باديس : محمد الصالح الصديق  - 7

الشركة الوطنية للنشر و  ،2ط، (سلسلة الدراسات الكربى )التعليم القومي و الشخصية اجلزائرية :تركي رابح  - 40
 .م0980 ،اجلزائر ،التوزيع 
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 ،دار الغرب اإلسالمي للنشر و التوزيع  ،0ج ،م0831-ه0311تاريخ اجلزائر الثقايف :عد اهلل أبو القاسم س - 44

-ه0127،اجلزائر ،منشورات دار نوريد ،0ط،املنظومة الرتبوية يف اجلزائر بني األصالة و االستئصال :علي ديدونة  - 48
 .م2116

 ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،دط،م0962-0831أحباث و دراسات يف تاريخ اجلزائر املعاصرة :عمار هالل  - 41
 .م0993 ،اجلزائر

 .د   ،اجلزائر ،الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية    ،دط ،الدليل يف التشريع املدرسي :دمرجي  - 44

 .م0991،اجلزائر ،مطابع عمار قريف،باتنة ،2ط ،املرجع يف التشريع املدرسي :عبد الرحمن بن سالم  -46

 .م 2117-2116،تيارت: املعهد الوطين لتكوين مستخدمي الرتبية  -45

 .م2111-ه0123،لبنان،دائر الرائد العر   ،بريوت،2ط ، (سلسلة الرتبية)كتاب املعلمني   :اسعد علي  -45

دار الفكر  ،القاهرة ،0ط،دراسة حتليلية لعناصر العملية التعليمية )قضايا تربوية  :سالم راشد بن تريسن القمزي  -42
 .م2111-ه0123،مصر ،العر  للطباعة و النشر

 ،الدار املصرية اللبنانية ،القاهرة  ،0ط،قضايا تربوية يف عصر العوملة و مل بعد احلداثة :سامي محمد نصار -47
 م2113-ه0126،مصر

 ،اإلسكندرية ،1ط،العالقات العامة و اإلعالم من منظور علم االجتماع :الحميد احمد رشوان حسين عبد  -80
 .م2111،مصر  ،املكتب اجلامعي احلديث

دار الوفا  لدنيا الطباعة و  ،إسكندرية ،دط،الرتبية و املدرسة و املعلم قرا ة اجتماعية ثقافية  :سالمة الخميس  -84
 .م2111،مصر ،النشر و التوزيع

 .م2118-ه0129،مصر،مكتبة الدار العربية للكتاب ،0ط،قيم تربوية يف امليزان : حامد عمار  -88

شركة  ،اسكندرية ،دط،مهنة التعليم وادوار املعلم فيها  :محمد احمد كريم و عنتر لطفي و محمد و خرون  -81
 .م2112،مصر،اجلمهورية احلديثة للطباعة و النشر 



سطيف       منطقةبدراسة ميدانية               صورة المعلم في المجتمع الجزائري                                                                           

                                                                                              

 

248 
 

 .م2113،مصر ،دار املعرفة اجلامعية،اإلسكندرية ،دط،مقدمة يف علم االجتماع الرتبية :حمدى علي احمد  -84

 .............................،العالقات العامة و الصورة الذهنية :علي عجوة  -86

عا  املعرفة عا  املعرفة سلسلة كتب ثقافية شهرية  ، (السلبيات واالجيابيات)عصر الصورة :شاكر عبد الحميد  -85
 .م2113،الكويت ،شهرية يصدرها اجمللس الوطين للثقافة و الفنون و اآلداب

 .م2111،مصر ،ايرتاك للنشر و التوزيع ،القاهرة  ،0ط،صورة الشرطة عند اجلمهور الرأي العام :شادن نصير  -85

دار  ،القاهرة ،دط،" عوامل التشكيل و اسرتاتيجيات التغيري"اإلعالمية الصور الذهنية و :أيمن منصور ندا  -82 
 .م2118،مصر  ،الكتاب للنشر و التوزيع

األردن  ،مكتبة الفالح للنشر و التوزيع ،عمان  ،0ط،وسائل اإلعالم و صناعة الصور الذهنية :سليمان صالح  -87 
 .م2113،

 ،دار الفكر العر  للنشر و التوزيع ،القاهرة ،0ط ،صورة املعلم يف وسائل اإلعالم :عاطف عدلي العبد عبيد  -10 
 .م0997-ه0107،مصر

 .د ،مصر ،دار املعرفة اجلامعية  ،دط ،مهنة التعليم و ادوار املعلم: فارو  البوهي وعنتر لطفي  -14

دار الفكر  ،عمان ،0ط ،منظومة تكوين املعلم يف وو  معايري اجلودة الشاملة :محمد عبد الر ا  إبراهيم  -18
 .م2113-ه0121،األردن ،للطباعة و النشر والتوزيع 

دراسات يف علم ( دراسة حتليلية ألثر خطاب الصورة يف اإلقناع)الصورة و اإلقناع  :محمود شمال حسن  -11
 .م2116،مصر ،دار األفاق العربية ،القاهرة ،0ط،النفس

 .م2118،ليبيا ،جملس الثقافة العام للنشر ،دط،الصورة الرمزية يف الشعر العر  احلديث :نجاة عمار الهمالي  -14

 .د ،مصر ،مركز اإلسكندرية للكتاب  ،دط ،اإلنسان و السلوك االجتماعي :نبيه إبراهيم إسماعيل  -16

 ،الدار العربية للعلوم ،بريوت ،0ط ،أسئلة احلداثة و رهاناهتا يف اجملتمع و السياسة و الرتبية :عز الدين الخطابي  -15
 .م2119 ،لبنان
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 .............................................:رشيد  رواتي  -15

املكتب اجلامعي  ،اإلسكندرية،2ج،مناهج و إجرا ات البحث االجتماعي :عدلي علي أبو طاحون  -12 
 .م0998 ،مصر،احلديث

دار اليازوري العلمية للنشر و  ،عمان  ،دط،البحث الكمي و النوعي :عامر قنديلجي و إيمان السامرائي  -17 
 .م2119،األردن ،التوزيع

دار غريب للطباعة و النشر و  ،اإلسكندرية ،أساليب و أدوات البحث االجتماعي : طلع  إبراهيم لطفي  -40
 .م0993،مصر ،التوزيع

 ،دط،تاريخ التعليم عند املسلمني و املكانة االجتماعية لعلمائهم حىت القرن اخلامس اهلجري: سامي الصقار  -44
 .م0980-ه0110،اململكة العربية السعودية ،دار املريخ للنشر و التوزيع ،الرياض

 .م0991،الكويت،سلسلة عا  املعرفة ،العرب و عصر املعلومات :نبيل علي  -48

 .م0983 ،الكويت ،سلسلة عا  املعرفة  ،النظام اإلعالمي اجلديد :مصطفى المصمودي  -41

 ،سلسلة عا  املعرفة،"رلية ملستقبل اخلطاب الثقايف العر "الثقافة العربية و عصر املعلومات  :نبيل علي  - 44
 .م2110,الكويت

ديوان  ،6ط ،مناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث : عمار بحو  و محمد محمود الذنيبات  -46
 .م2100 ،اجلزائر ،املطبوعات اجلامعية

القاهرة عا   ، 0ط ،تقابل حتديات العوملة  أنهل ميكن لتجليات الرتبية "الرتبية و العوملة : مجدي عزيز إبراهيم  -45 
 م2118 -ه0129 ،مصر  ،الكتب للنشر و التوزيع و الطباعة 

الكويت   ،دار الكتاب احلديث  ،دط   ،سيكولوجية التعلم و نظريات التعليم  :جابر عبد الحميد جابر  -45 
 .م0989

د   ،مصر  ،مركز اإلسكندرية للكتاب  ،اإلسكندرية  ،اإلنسان و السلوك االجتماعي  :نبيه إبراهيم إسماعيل  -42 
. 
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األردن   ،دار الثقافة للنشر و التوزيع  ،عمان  ،0ط ،إدارة الصفوف و تنظيم بيئة التعليم  :بشير محمد عربيات  -47 
 .م2116
دار الغريب للنشر و  ،دط  ،سيكولوجية االجتاهات : عبد اللطيف محمد خليفة و عبد المنعم شحاتة محمود  -60

 .د  ،مصر  ،التوزيع 
الدار العربية للعلوم  ،بريوت  ، 0ط ،أسئلة احلداثة و رهاناهتا يف اجملتمع و السياسة الرتبية  :عز الدين الخطابي  -64
 .م2119 –ه 0131،لبنان 
 ،القاهرة  ، 0ط ،منهجية البحث الرتبوي و النفسي من املنظور الكمي و الكيفي : كمال عبد الحميد  يتون  -68

 .م2111 -ه0123 ،مصر  ،عا  الكتب للنشر و التوزيع 
دار الفكر للنشر و ،عمان  ، 0ط ،إعداد املعلم تنميته و تدريبه : مصطفى عبد السميع و سهير محمد حوالة  -61

 .م2113 -ه0126 ،األردن  ،التوزيع 
 ،األردن  ،دار أسامة للنشر و التوزيع  ،عمان  ، 0ط  ،الرأي العام بني التحليل و التأثري : هيثم هادي الهيتي  -64

 .م 2102
دار املسرية للنشر و التوزيع و ،عمان  ، 0ط ،الرأي العام عوامل تكوينه طرق قياسه : عبد الكريم علي الدبيسي  -66

 . م2100 -ه 0132 ،األردن  ،الطباعة 
 ،دار الشروق للنشر و التوزيع  ،عمان  ، 0ط ،املنهج العلمي  و تطبيقاته يف العلوم االجتماعية : إبراهيم أبرا   -65 

 .م 2119 ،األردن 
 . م  2100 ،لبنان  ،دار الفارا   ،بريوت  ، 0ط ،ليوتار و الووع ما بعد احلداثي :  احمد عبد الحليم عطية  -65 
ه  0130 ،لبنان  ،الدار العربية للعلوم  ،بريوت  ، 0ط ،مطارحات رورتية : ما بعد الفلسفة : محمد جديدي  -62 
 .م  2101 –
الدار املصرية اللبنانية   ،القاهرة  ، 0ط ،نظريات يف تشكيل اجتاهات الرأي العام  :شيماء وو الفقار  غيب  -67 

  . م  2111 ،مصر 

 : الكتب المترجمة /8
الدار املصرية اللبنانية للنشر  ،القاهرة ،0ط،حامد عمار و لخرون: ترمجة : املعلمون بناة ثقافة : باولو فريري  -4

 .م2111،مصر،والتوزيع 
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مركز البحوث و  ،القاهرة ،دط ،امحد زايد ولخرون: ترمجة: مقدمة نقدية يف علم االجتماع: أنتوني جيدنز  -2
 .م2111،مصر،الدراسات االجتماعية 

 م2112 ،مصر ،اجمللس األعلى للثقافة ،القاهرة ،ناجي رشوان : ترمجة: توجهات ما بعد احلداثة :ر برج نيكوالس  -3

دار القصبة للنشر و التوزيع   ،2ط ،منهجية البحث يف العلوم اإلنسانية تدريبات عملية :موريس أنجرس  -4
 .م2116،اجلزائر

 .م0989 ،الكويت ،سلسلة عا  املعرفة،سعد زهران  ،ترمجة : اإلنسان بني اجلوهر و املظهر :اريك فروم  -6

  القواميس و المعاجم و الموسوعات : ثانيا  
: القواميس /4  

 .م2116 ،مصر ،دار املعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية ،0ط،قامو  علم االجتماع  :محمد عاطف غيث -4

 .م2117 ،اجلزائر ،منشورات ثالة  ،األبيار ،2ط ،موسوعي لاعالم و االتصال, قامو  املربق :محمود ابراقن  -8

 : المعاجم /8
 .م0999،مصر ،املكتب اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية  ،دط،معجم علم االجتماع :عبد الهادي الجوهري -4

سعيد الغامني : ترمجة: مفاهيم اصطالحية جديدة و معجم مصطلحات الثقافة و اجملتمع :طوني بيني  و  خرون  -8
 .م2101 ،لبنان ،مركز الوحدة العربية ،بريوت ،0ط،

 ،معجم املصطلحات الرتبوية املعرفة يف املناهج و طرق التدريس :احمد حسين اللقاني و علي احمد الجمل  -1
 .م0999-ه0109،مصر ،عا  الكتب للطباعة و النشر و التوزيع ،القاهرة  ،2ط

دار ،عمان  ، 0ط،م و مصطلحات يف العلوم الرتبويةمفاهي :نواف احمد سمارة و عبد السالم موسى العديلي  -4
 .م2118-ه0128،األردن  ،املسرية للنشر و التوزيع والطباعة 

املكتبة اإلسالمية  ،استانبول ،دط ،0ج،املعجم الوسيط  :إبراهيم مصطفى احمد و حسن الزيات و  خرون  -1
 .م0978،تركيا  ،للطباعة و للنشر و التوزيع 
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 : الموسوعات /1
 .م2111 ،مصر  ،مكتبة االجنلو املصرية  ،دط،موسوعة املناهج الرتبوية  :مجدي عزيز إبراهيم -4

 .م0999 ،لبنان ،الدار العربية للموسوعات ،بريوت  ، 0ط ،موسوعة علم االجتماع  :إحسان محمد الحسن  -8

 .........................................................املوسوعة اإلعالمية  :منير حجاب  -1
 : المجالت /4
يف فعاليات  ،" مقاربة نقدية لواقع تكوين املعلمني و البدائل املمكنة دراسة حالة اجلزائر"  :السعيد بن السعيد  -4

سلسلة  ،0العدد ،إفريقيا و العلم العر م إلشكالية التكوين و التعليم يف  2111أفريل  29.21. 28امللتقى الدويل أيام 
 .اجلزائر ،إصدارات خمرب اإلدارة و تنمية املوارد البشرية 

يف فعاليات امللتقى الدويل أيام  ،" نظرة حتليلية نقدية ألهداف تكوين املعلمني يف اجلزائر: " بلقاسم بلقيدوم   -8
سلسلة إصدارات خمرب ، 0العدد ،ريقيا و العلم العر  إلشكالية التكوين و التعليم يف إف 2111افريل  29-21 -28

 .اجلزائر ،اإلدارة و تنمية املوارد البشرية 

يف جملة  ،" املبشر" أوواع التعليم يف اجلزائر يف منتصف القرن التاسع عشر من خالل جريدة :"إبراهيم لونسي  -1
يصدرها املركز الوطين للدراسات و البحث يف احلركة الوطنية و ثورة أول  ، 2119السداسي األول  ،09العدد،املصادر
 .اجلزائر  ،سيدي بلعبا   ،نوفمرب

ذو  ، 18العدد،يف جملة الثقافة ،"املضمون التعليمي و البيئة املدرسية و االجتماعية "  :محمد العربي ولد خليفة  -4
 .اجلزائر ،اإلعالم و الثقافة باجلزائر  تصدرها وزارة ،م 0978ديسمرب/ ه0399-98احلجة حمرم 

السنة الثامنة ذو احلجة  ، 83العدد ،يف جملة اجليش  ،" نظرة على التعليم العر  يف عهد االحتالل : " تركي رابح  -6
 .اجلزائر ، م0970فيفري  01-ه0390

مجادى  ،السنة التاسعة   ،011العدد   ،يف جملة اجليش  ،" التعريب خطوات و عقبات "  :عبد الر ا  قسوم  -5
 .اجلزائر،م 0972جويلية  -ه0392الثانية 

يف جملة اجلزائر و التنمية   ،" الوسائل السمعية و البصرية و دورها يف التعليم و تكوين اإلطارات"  :الطيب لوانسي  -7
 .اجلزائر  ،جملة اقتصادية شهرية تصدرها وزارة اإلعالم و الثقافة  ، 2العدد ،

تصدر  ،0981.3.0األعداد  ،اجمللد األول  ،يف اجمللة الرتبوية  ،" أخالق املعلم يف اإلسالم " : ...............-2 
 .جامعة الكويت  ،عن كلية الرتبية 
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  تلفزيونية و حصص برامج  :ثالثا 
، برنامج يومي عرض على قناة أبو ظيب اإلمارات " االستهزا  " برنامج أبواب النفس عنوان احللقة : طار  الحبيب  -4

  .ظهرا  03.11: م ، على الساعة  2102، رمضان 

، برنامج أسبوعي عرض على قناة فور شباب ، رمضان " اللباس " عنوان الحلقة  برنامج خواطر العووي: محمد العوضي  -8
 . 45.00: عة ، على السا 8040

 بحوث منشورة عبر شبكة االنترن : رابعا 
 :منشورة يف املوقع  ،" أسباب تدين املكانة االجتماعية للمعلم و كيفية االرتقا  هبا "  -0

http: // ma3loma 4u . BlogSpot . com/2010/11/ blog- post 25. Html. 

 23:11  – 2116/0109 -0673العدد ،يف احلوار املتمدن  ،"صورة املعلم يف اإلعالم املغر  " : صخر المهيف -8

 http : //www . ahewar.org/debat / show. Art aid = 75512: منشورة على املوقع

 .م 2101فيفري  23 "ما الذي طرا على مكانة املعلم يف جمتمعنا ؟:" محمد شركي  -1
 : منشورة على املوقع

-article -ar/ national-25839article.  -. oujdactif . net/ national http://www
25839 : ar . html 

 :منشور على املوقع  ،يف منتديات نسائم اخلليج  ،" املعلم بني املاوي و احلاور" : رحال العمر  -4
http : //www. Nassaem . com/vb/ showthread t :24561  

 .م2119أكتوبر  26االثنني  ،" ملاذا تشوهت صورة املعلم يف اجملتمع اجلزائري ؟"  -3
 :منشور يف املوقع

http ://moussa 3edtarbawi .yoo 7.com /t14. topic 

حبث مقدم  ،" العوامل املؤثرة يف مكانة املعلم " : سليمان حسين موسى المزين و سامي عبد اهلل محمد قاسم  -5
 م 2113/2116.جامعة غزة  ،ملؤ ر مركز العلم والثقافة 

 :حبث منشور على املوقع االلكرتوين 
http : // siteivgaza .edu .ps/slemanhm /files/2010/02/ 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة التعليم العايل و البحث العلمي 

02سطيفملني دباغني :جامعة 

االجتماعية و اإلنسانيةالعلوم : كلية 

علم االجتماع : قسم 

:عنوان البحث 

صورة المعلم في المجتمع الجزائري

سطيفبمنطقةدراسة ميدانية  

رسالة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف علم االجتماع 

علم االجتماع الرتبية : تخصص 

تحت إشراف الدكتور: من إعداد الطالبة :                        

نويصر بلقاسم*دخان سارة                                     *

إن البيانات الواردة يف االستمارة سرية و ال تستخدم إال لألغراض العلمية للبحث
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 *االستمارة الخاصة بالفئات االجتماعية )الموظفين في المدارس و أولياء التالميذ (*

 المحور األول :  سمات شخصية المعلم .
ما هو تصورك لكلمة معلم ؟ -0  

............................................................................................................

............................................................................................................ 
بغي ؟هل تعتقد أن املعلم يقوم بدوره كما ين -3  

 نعم                                     ال

.................................................................................ملاذا ؟: يف حالة اإلجابة بال *  
............................................................................................................  

..........................................................................فيما يتمثل؟: يف حالة اإلجابة بنعم *  
...........................................................................................................  

الصفات املتوفرة يف شخصية املعلم اليوم؟يف رأيك ما هي أهم  -1  
............................................................................................................  

............................................................................................................   

 المحور الثاني : تكوين المعلم .
هل تعتقد أن املعلم مكون جيدا ؟ -0  

 نعم                                      ال

على درجة كبرية من االطالع و املعرفة؟   -2  

 نعم                                      ال

مطلع على التطورات احلديثة يف جمال التكنولوجيا؟ -3  

 نعم                                      ال
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:يقدم تعليما جيدا للتالميذ  -1  
 نعم                                      ال

 المحور الثالث : سلوك المعلم .
: كيف يبدو لك كالم املعلم من حيث  -4  

  مهذب                                      غري مهذب

:املعلم يف كالمه ألفاظ هل يستعمل  -8  

 متزتة

(لغة الشارع)سوقية   

:هل املعلم عند انفعاله  -1   
 عنيف                    مسا  

 عصيب                  متزن

...............................................................................................أخرى تذكر   
................................... .......................................................................  

من سلوك وتصرفات معلمه ؟.....(  ..........إخوتك , أوالدك ) بك هل حدث و أن اشتكى لك احد أقار  - 4   

 نعم                                                   ال

....................................................................................كان بنعم فيما يتمثل ؟  إذا  
...........................................................................................................  

 المحور الرابع : المعلم من حيث الهندام .

 مرتب اهلندام                                   غري مرتب

 نظيف الثياب                                    غري نظيف

 حمتشم اللبا                                        غري حمتشم
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:مظهره يبدو عليه  -8  

مول النشاط و احليوية                             الكسل و اخل  

.......................................................................:........................أخرى تذكر   
................................................................ ...........................................  

 سؤال مفتوح : ما هي نظرتك للمعلم ؟ و ما الفرق بني املعلم يف احلاور مقارنة باملاوي ؟
...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

............................................................................................................
............................................................................................................  
 المحور السادس : البيانات الشخصية 

 الجنس :       ذكر                                     أنثى 

 السن :         من 21-31                  31-11                    11-31           31 فما فوق  

المستوى الدراسي :  ابتدائي                    متوسط                     ثانوي                   جامعي             
                  

الحالة المدنية :          أعزب)ة(              متزوج)ة(                 أرمل)ة(              مطلق)ة(                
                      

 مكان اإلقامة :               ريف               حضر                       شبه حضر

 نوع الوظيفة :   

*وفي األخير نشكرك على تعاونك معنا إلنجا  هذا البحث و جزاك اهلل خير الجزاء في الدنيا و اآلخرة *   
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 دليل المقابلة مع المعلمين 

 

من            إلى : م               الساعة 8044/  08:     /التاريخ   

                              :                       اليوم :                                        المكان 
                                       

:الجنس   

 األسئلة المضمنة في المقابلة 

:االنتماء لمهنة التعليم *   

منذ كم سنة و أنت يف مهنة التعليم ؟ -  

من خالل املدة اليت قضيتها يف هذه املهنة ما رأيك هبا ؟ -  

ملاذا اخرتت هذه املهنة دون غريها ؟ -  

هل أنت راض عن هذه املهنة ؟ -  

  تهنها ؟كيف كنت تتصور مهنة التعليم قبل أن  -

و بعد املمارسة بعدة سنوات كيف وجدهتا ؟ -  

هل ترى أن يف هذه املهنة حققت أهدافك ؟ -  

: في عالقتك بتالميذك *   

هل حتب أن تشرك التالميذ يف إعداد الدر  ؟ -  

كيف تتصرف إذا واجه التلميذ صعوبة يف فهم الدر  ؟  -  
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قدرك و من مكانتك لديهم ؟هل تعتقد أن جمالسة التالميذ و مصادقتهم حتط من  -  

كيف تتصرف لو أسا  أحد التالميذ سلوكه ؟  -  

لو حدث و أنت تشرح الدر  و تدخل أحد التالميذ بتقييم أو فكرة كيف سيكون شعورك ؟ -  

من املستحسن أن يطلب املعلم من التالميذ إجرا  تقييم له أثنا  هناية : " هل تؤيد الفكرة اليت تقول  -
"ة العام الدراسي الدر  أو هناي  

:و يشمل جانبني : لننتقل إلى الوضع االجتماعي للمعلم *   

:من حيث األجر : الجانب المادي **    

هل تعتقد أن املرتب الذي تتقاواه يتناسب مع اجملهود الذي تبذله ؟  -  

هل ترى أن األجر الذي تتقاواه أقل من أقرانك يف املهن األخرى؟  -  

لم من ووعك املادي ؟هل حسنت مهنتك كمع  -  

أنت و األسرة إن وجدت ؟)يف رأيك هل هذا األجر يكفي لتلبية احتياجاتك  -  

هل تقوم بعمل أخر باإلوافة إىل التعليم ؟ و ما نوعه ؟ -  

:من حيث املكانة : الجانب االجتماعي **   

هل تعتقد أن مهنتك حسنت من مكانتك االجتماعية ؟  -  
جتلب لك االحرتام اآلخرين و تقديرهم ؟ مهل  مهنة التعلي -  

من خالل احتكاك بفئات االجتماعية للمجتمع اجلزائري كيف وجدهتم يعاملوك كمعلم ؟ -  

بصراحة كيف ترى مكانتك اليوم كمعلم يف اجملتمع مقارنة باملاوي ؟ -  

هل تنصح اآلخرين باختيار مهنة التعليم ؟ -  
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:في المدارس الجزائرية على المعلمتداوال عند معظم التالميذ  الدعاء األكثر  
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 الصحف و االنترناتمجموعة من الكاريكتور الخاصة بالمعلم من 
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 - مستخـــــدمي قطـــاع التربية ) المعلمين ( 3102

المجموع 
 الكلى

المتوستالتعليم  التعليم الثانوى تدائياالبالتعليم    
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213

0 

 سطيف 1002 172 1174 772 29 1331 887 18 904 471 16 3409
عين  176 29 205 119 27 215 136 17 129 64 16 549 319

عين  55 10 65 29 27 73 42 16 47 23 16 185 94 ارنات

 االوريسيا 78 13 91 51 26 93 60 17 41 25 17 225 136 عباسة
 مزلوق 77 13 90 60 24 81 48 17 33 15 14 204 123
مجموع  386 65 451 259 26 462 286 17 250 127 16 1163 672

عين  108 21 129 64 27 168 109 15 126 66 16 423 239 الدائرة

اوالد  41 6 47 22 24 51 32 16 26 14 18 124 68 الكبيرة

 الدهامشة 32 6 38 9 21 29 18 15 20 15 14 87 42 عدوان
مجموع  181 33 214 95 25 248 159 15 172 95 16 634 349

 بابور 49 10 59 15 19 83 36 16 60 33 17 202 84 الدائرة
سرج  37 6 43 13 18 24 15 14 0 0 0 67 28

مجموع  86 16 102 28 19 107 51 15 60 33 17 269 112 الغول

 عموشة 80 14 94 39 24 115 66 15 50 28 21 259 133 الدائرة
تيزى  80 16 96 44 20 76 48 18 52 29 20 224 121

 واد البارد 13 3 16 6 15 19 7 14 0 0 0 35 13 نبشار
مجموع  173 33 206 89 22 210 121 16 102 57 20 518 267

 بنى عزيز 69 13 82 32 21 93 45 18 60 31 17 235 108 الدائرة
عين  57 12 69 18 20 63 38 17 39 28 15 171 84

 معاوية 34 7 41 23 16 31 20 15 18 10 15 90 53 السبت
مجموع  160 32 192 73 20 187 103 17 117 69 16 496 245

عين  300 52 352 254 26 314 204 18 187 98 17 853 556 الدائرة

 قالل 92 17 109 79 23 86 65 17 36 18 13 231 162 ولمان
قصر  97 18 115 70 24 95 59 18 50 27 17 260 156

اوالد سي  47 9 56 37 22 31 17 21 0 0 0 87 54 االبطال

مجموع  536 96 632 440 25 526 345 18 273 143 16 1431 928 احمد

 قجال 144 25 169 102 25 149 93 18 76 33 15 394 228 الدائرة
اوالد  57 10 67 49 24 52 38 15 0 0 0 119 87

مجموع  201 35 236 151 25 201 131 17 76 33 15 513 315 صابر

 صالح باي 108 20 128 64 24 128 79 16 84 48 15 340 191 الدائرة
 اوالد تبان 45 9 54 37 21 53 35 15 32 19 13 139 91
 الرصفة 66 13 79 34 22 69 44 15 39 24 13 187 102
 الحامة 51 9 60 42 23 62 33 16 39 16 15 161 91
 بوطالب 42 8 50 25 23 34 20 21 26 14 15 110 59
مجموع  312 59 371 202 23 346 211 16 220 121 14 937 534

 عين ازال 170 31 201 104 26 194 124 18 119 58 18 514 286 الدائرة
عين  142 27 169 85 24 139 70 16 77 37 17 385 192

 بير حدادة 95 17 112 56 23 81 47 18 41 26 14 234 129 الحجر
بيضاء  147 26 173 106 24 154 91 18 85 47 17 412 244

 برج
851 1545 17 168 322 17 332 568 24 351 655 101 554 

مجموع 

 الدائرة
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 بني ورثيالن 46 9 55 14 17 49 19 14 34 11 16 138 44

 عين لقراج 54 10 64 10 19 82 30 13 38 21 15 184 61

 بني شبانة 56 11 67 21 16 64 24 14 39 20 14 170 65

 بني موحلى 37 7 44 15 16 33 16 17 21 8 14 98 39

مجموع  193 37 230 60 17 228 89 14 132 60 15 590 209

 بوعنداس 58 11 69 16 22 84 28 16 70 34 17 223 78 الدائرة

 بوسالم 52 9 61 26 18 75 29 13 38 18 17 174 73

 ايت تيزى 25 5 30 17 19 33 17 13 0 0 0 63 34

ايت نوال  18 3 21 4 22 31 19 14 0 0 0 52 23

مجموع  153 28 181 63 20 223 93 14 108 52 17 512 208 مزادة

 بوقاعة 114 21 135 73 23 162 97 15 141 71 14 438 241 الدائرة

 عين الروى 45 9 54 23 21 58 33 15 37 22 15 149 78

 بني وسين 49 10 59 17 22 47 31 17 33 14 11 139 62

مجموع  208 40 248 113 22 267 161 16 211 107 14 726 381

حمام  59 13 72 30 22 56 36 18 37 25 14 165 91 الدائرة

 ذراع قبيلة 56 10 66 23 21 60 21 18 39 19 15 165 63 القرقور

مجموع  115 23 138 53 22 116 57 18 76 44 14 330 154

 قنزات 13 2 15 2 19 17 7 13 0 0 0 32 9 الدائرة

 حربيل 14 2 16 3 19 13 6 14 22 13 15 51 22

مجموع  27 4 31 5 19 30 13 13 22 13 15 83 31

 ماوكالن 64 12 76 26 22 85 42 14 45 27 17 206 95 الدائرة

 تالة ايفاسن 71 13 84 24 22 110 58 15 40 20 19 234 102

مجموع  135 25 160 50 22 195 100 15 85 47 18 440 197

 العلمة 573 91 664 411 31 688 457 19 402 216 18 1754 1084 الدائرة

القلتة  60 10 70 25 23 53 33 17 27 17 15 150 75

 بازر سخرة 114 18 132 79 26 93 61 18 41 18 14 266 158 الزرقاء

مجموع  747 119 866 515 29 834 551 19 470 251 18 2170 1317

 حمام السخنة 61 10 71 39 23 59 39 16 60 32 16 190 110 الدائرة

 الطاية 49 9 58 40 23 46 30 18 0 0 0 104 70

 التلة 30 5 35 23 23 27 15 17 0 0 0 62 38

مجموع  140 24 164 102 23 132 84 17 60 32 16 356 218

 بير العرش 86 15 101 51 27 95 58 18 52 24 18 248 133 الدائرة

 البالعة 57 11 68 29 22 62 42 18 34 19 12 164 90

 الولجة 37 6 43 31 25 31 16 15 0 0 0 74 47

 تاشودة 39 7 46 36 19 24 12 18     0 70 48

مجموع  219 39 258 147 24 212 128 18 86 43 16 556 318

 جميلة 84 18 102 78 22 97 58 15 43 27 17 242 163 الدائرة

 بني فودة 73 15 88 43 22 63 30 18 39 23 17 190 96

مجموع  157 33 190 121 22 160 88 16 82 50 17 432 259

 الدائرة
9695 17110 16 2016 3828 17 3990 6583 25 3689 6699 1014 5685 

مجموع 

 الوالية
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:الدراسة ملخص

يف جتماعية و الذي يعترب من أهم الفاعلنياالفئاتهإبرازإىلهدفت الدراسة 
أهم العوامل املؤثرة علي صورته مع توضيح أثرها من حيث القوه و الضعف و السلبية و إىلالعملية الرتبوية و التوصل 

النتائج إىلحتقيق أهدافها علي منهج املسح االجتماعي بالعينة و توصلت إىلاالجيابية و لقد اعتمدت الدراسة للوصول 
:التالية 

هندام املعلم ، : إن صورة املعلم لدي الفئات االجتماعية للمجتمع اجلزائري س_ 
.السمات الشخصية للمعلم ، تكوين املعلم ، سلوك املعلم و ممارساته 

على صورته ، أما فيما خيص يؤثر كل من السمات الشخصية و تكوين املعلم و سلوكه تأثريا سليب بدرجة كبرية _ 
.علي صورته اهلندام قلديه تأثري سليب بنسبة قليلة 

ني 
.من الصورة السائدة عن املعلم 

Résumé :

Le but de cette étude est de donner une idée sur l’image de l’enseignant vu le rôle
principale qu’il joue dans le système éducatif algérien afin de faire ressortir les
effets influents sur son image dans la société.

La méthode adoptée dans la réalisation de cette étude s’est basée sur un sondage
sur terrain d’où on a pu enregistrer les résultats suivants :

- Mauvaise vision de l’enseignant qui est dû essentiellement à : sa tenue, ses
comportements, sa condition sociale, sa formation.

- Tous ces points donnent une image négative sur l’enseignant et minimisent
de la valeur qui lui est normalement dû bien que l’habillement reste sans
grande importance.

En conclusion : l’étude a essayé de donner un nombre de propositions
considérables pour changer l’opinion générale sur l’image de l’enseignant si une
fois elles ont été appliquées.


