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  مقدمة

بالرغم من أن نظرة المجتمع إلى المعلم تغيرت بصورة جذرية ولم يعد 

نية كل إنسان ، إال انه مع يتمتع بالمكانة االجتماعية المرموقة التي كان بلوغها أم

ظل على مستوى من يتعامل معهم بصفة مباشرة ، يحتكر دورا مركزيا يجعل  ذلك

 فهو الزال يمثل الركن األساسي في عملية التدريس و. منه مصدر تأثير قوي 

 تحقيق أهدافها في غالبية المؤسسات التربوية األمين األول على تنفيذها و

ويصدق عليه . المين المتقدم والمتخلف على حد سواءالعمومية والخاصة من الع

تعتمد على مبدأ  ذلك بالخصوص وهو يتعامل بالطرائق التربوية الجماعية التي

اإللقاء  أساس الشرح  المركز لتنمية العقول ، وهي تقوم على تقديم الغذاء العلمي

  .من جانب المدرس واإلصغاء واالنتباه  من جانب التلميذ 

وٕاذا كنــا ال نســتطيع نفــي أن يكــون لنشــاط المعلــم داخــل الفصــل تــأثير علــى 

تالمذته فإنه يبقى من الصعب تقدير أو حتى تحديد الناحية أو النـواحي مـن نشـاط 

قــد يعــود الســبب أساســا إلــى  و. هــذا المعلــم وســلوكه األكثــر تــأثيرا علــى المتعلمــين 

واحـد المعلـم المـاهر فـي طــرق فهــو فـي آن . تـداخل وتفاعـل أبعـاد شخصـية المعلـم 

تدريســه والواضــح فــي عروضــه ومقوالتــه، والعــالم الملــم بمادتــه الواســع فــي معرفتــه 

ـــه،  ـــام بواجبات ـــانى فـــي القي وثقافـــة مجتمعـــه ، والمربـــي الصـــادق المخلـــص الـــذي يتف

وكــذلك اإلنســان صــاحب الـــمشاعر واألحاســيس الــذي يعتريــه مــا يعتــري كــل إنســان 

ذه العناصـر تكـاد تكـون حاضـرة فـي كـل موقـف مـن هـ. من ضعف وعجـز وقصـور

  .مواقف المدرس ألنها أصبحت متأصلة فيه وأجزاء من شخصيته 

أمـا آراء البــاحثين حـول هــذه المســألة المعقـدة ، وجــدناها فـي أغلــب األحيــان 

ــم تبــق . بنيــت علــى أســس ذاتيــة تعوزهــا المؤيــدات الموضــوعية واألدلــة المقنعــة  ول

ـــى مجـــاالت لألســـف الشـــديد متداولـــة  فـــي دائـــرة البحـــث الضـــيقة ، وٕانمـــا تســـربت إل

التربيــة ونزلــت مجســدة فــي صــورة قناعــات  يحملهــا رجــال الميــدان ، يوجهــون علــى 
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وتتجلــى . ضــوءها نشــاطهم التربــوي ويبنــون علــى أساســها خططهــم و إســتراتيجيتهم 

نــة آثــار ذلــك كلــه فــي واقــع الناشــئة الــذي بــات يعــرض أشــكاال وألوانــا وأحــواال متباي

مه وانقســامه ، أكثــر ممــا تســاعد ذمتباعــدة تســاهم فــي زيــادة  تفكــك المجتمــع و تشــر 

  .على تماسكه وتالحم أجزائه 

البحـــــث فـــــي هـــــذه الناحيـــــة لـــــه مبرراتـــــه  تعميـــــق الدراســـــة و ال شـــــك أن  و

الموضـــوعية ، ذلـــك أنـــه إذا تمكـــن المربـــون مـــن معرفـــة مظـــاهر التـــأثير القويـــة فـــي 

  :نهم كذلك شخصية المعلم، يصبح بإمكا

  .تحديد سياسة إيجابية وشاملة حول انتقاء وتكوين وٕاعداد المعلمين  ـ 1

تتـــوفر علـــى االســـتعدادات األوليـــة  إبعـــاد مـــا أمكـــن العناصـــر التـــي ال ـ 2

  .والمؤهالت الذاتية العميقة التي تتطلبها وظيفة التدريس 

  .لتربوية المؤسسات التربوية مع رفع مردوديتها ا أكبر في تحقيق نجاح ـ 3

دفــع عجلــة الحيــاة االجتماعيــة إلــى األمــام فــي كــل مظاهرهــا  بواســطة  ـ 4

  .اإلسهام  اإليجابي للعناصر المبدعة التي تنتجها المدرسة 

مـــن المشـــاكل التـــي عرفتهـــا هـــذه المؤسســـات ، كالفشـــل  حـــل عـــدد  ـ 5

ين المدرســي والتغيــب اإلرادي ، باإلضــافة إلــى الحــد مــن شــدة الصــراعات القائمــة بــ

األســــرة وبــــين المدرســــة  بــــين المدرســــة و المــــربين والتالميــــذ و المــــربين أنفســــهم  و

  .والمجتمع 

توجيههــا  الــتحكم العقالنــي فــي مجــرى األنشــطة التربويــة مــع إمكانيــة  ـ 6

الكلفــة  كــذا االقتصــاد فــي الجهــد و الوجهــة الصــحيحة ذات المــردود المضــمون ، و

  .والوقت

وهـو . د الثقافية الحاضـرة فـي العمليـة التربويـة تحديد بصورة دقيقة األبعا ـ7

ما يسمح لبلدان العـالم العربيـة واإلسـالمي توجيـه عمليـة هضـم المسـتفاد مـن تجربـة 

  .العالم المتطور دون المساس بخصائصها الثابتة 
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هـــذه الدراســـة تطـــرح مـــن جديـــد موضـــوع تـــأثير ســـلوك المعلـــم علـــى التلميـــذ 

وهـي فـي جملتهـا محاولـة للتعـرف علـى صـفات . وطبيعة اآلليـات التــي تـتحكم فيـه 

المعلم اإلنتاجية ومدى ما يحصل عليها من تركيز في الواقع التربوي المعيش  وقد 

اعتمد فيها الباحث على نتائج سلسـلة مـن التحقيقـات ظـل يجريهـا مـع طلبتـه خـالل 

العشــر ســنوات الماضــية والتــي تضــمنت آراء عشــرات المئــات مــن تالميــذ المــدارس 

مختلـــف المســـتويات واألعمـــار وطلبـــة الجامعـــات والمعاهـــد العليـــا مـــن مختلـــف فـــي 

  .الفروع والتخصصات 

مـــن الناحيـــة الشـــكلية المظهريـــة ، يمكـــن أن نقســـمها إلـــى دراســـتين ، تهـــدف 

األولــى إلــى التعــرف والوقــوف علــى وجهــات نظــر التالميــذ المتعلقــة  بمــا يتوقعونــه 

ـــد  ـــم تحدي ـــم ، ومـــن ث الصـــفات المرغـــوب فيهـــا فـــي المعلـــم بصـــورة عامـــة مـــن المعل

أمــا الدراســة الثانيــة ، فكانــت عبــارة عــن محاولــة الختبــار . والصــفات األقــل أهميــة 

أثــر وجــود الصــفات المرغــوب فيهــا علــى المــردود التربــوي ولكــن مــن منظــور عــام ،  

  . مع تسجيل إن أمكن  التنوع واالختالف الموجود بين شرائح المتعلمين خاصة 

بعـد االنتهـاء مـن عـرض نتـائج الدراسـتين ومناقشـتها، واعتمـادا  قام الباحث 

علـــى مـــا توّصـــل إليـــه ، بصـــياغة برنـــامج تصـــوري لعمليـــة تكـــوين المعلمـــين الـــذي 

  .يتجاوب في نظره مع متطلبات عملية التعلم 

   


