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 الشكر:                        

 ال شكر إال بعد شكر اهلل عز وجل.             

الحمد هلل الذي وفقنا في إنجاز ىذا العمل المتواضع، كما نتوجو بالشكر 

ى ت وسيمة التي تفضمت باإلشراف عمالخالص إلى األستاذة عيسا

 بالتوجييات والنصائح.تأطيرنا، والتي كانت دعما وسندا لنا لم تبخل عمينا 

 بميواريمجنة المناقشة األستاذ مداي ونتقدم بشكرنا كذلك ألعضاء ال

الدراسي  نافي مشوار  اوجميع األساتذة الذين رافقون طيب ابراىيم،واألستاذ 

 من اإلبتدائي إلى الجامعي.

 في إنجاز ىذا العمل ماديا أو معنويا ولو بكممة طيبة. اوكل من ساعدن

 

 

 

 



ب  
 

 االهداء:

أىدي ثمرة عممي ىذا إلى من  كان سببا في وجودي، وكان ليما الفضل في      

تربيتي وتعميمي وجعالني أصل إلى ما أنا عميو اليوم، ولم يبخال عمي بالنصح 

واإلرشاد وغمراني بعطفيما وحنانيما، وبثا في روح العزم والصبر واإلتقان . إلى 

بي العزيز حفظيما اهلل ورعاىما كما رعياني.رمز الحب والحنان أمي الغالية وأ  

إلى من كانوا سندي في الحياة ورافقوني في مشواري الدراسي، وتقدموا لي      

الحياة جدي وجدتي أطال اهلل في  األمل ومنبع بالدعم المادي والمعنوي إلى رمز

 إلى أخواتي: موالي، سميرة، خالد، عزيز، ىواري، خضرة.عمرىما.

الصديقة يسعد زىرة التي شاركتني ىذا العمل. وصدقاتي: نصيرة، إلى األخت و 

 رشيدة، فوزية، يمينة.حبيبة، فاطمة، سميرة، 

إلى كل من تربطني بيم صمة رحم أو صمة صداقة إلى كل من يعرفني من قريب 

عمم االجتماع خاصة عمم االجتماع إلى كل أساتذة وطمبة قسم  أو من بعيد.

 وسيمة عيسات جزاىا اهلل خيرا. ااألستاذة المشرفة عميالتربوي وباألخص 

 فاطمة.



ت  
 

:اإلهداء  
 

 أىدي ثمرة جيدي :

إلى الذي أفنى عمره في تربيتي وزرع في قمبي بسمة الحياة الذي أنار درب حياتي 
 إلى قرة عيني أبي العزيز.

 إلى مصدر سعادتي في الحياة إلى بر األمان أمي الغالية.

إلى أعز األصدقاء عمى  أحالم، يمينة، جمال، محمد، إلى كل إخوتي  سعاد،
إلى كل  نصيرة،حمدي شريف  نصيرة،قطاي سميرة، بوخاتم فاطمة، قطاي  قمبي

  األصدقاء.

لى جدي العزيز أطال اهلل في عمره. لى عائمة يسعد وا   وا 

لى كل من ساىم في إنجاز ىذا العمل من قريب أو من بعيد، لى األستاذة  وا  وا 
لي طمبة عمم االجتماع التربوي  يسات المشرفة عمى ىذه المذكرة،المحترمة ع وا 

 6102 -6102دفعة  

 

 يسعد زىرة
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 مقدمة عامة:        

تعتبر مينة التعميم من المين الشريفة والنبيمة التي تقوم عمى مجموعة متكاممة من          

المعارف واألفكار التي تستدعي تدريبا عقميا مناسبا يحتاج إلى جيد كبير والتحمي بمجموعة 

من الصفات ويعتبر المعمم أىم محاور العممية التعميمية لما لو من دور كبير في تسييرىا 

من خالل عممية التعميم التي حظيت باىتمام الكثير من العمماء والباحثين في عمم  وذلك

 االجتماع كونيا اكتساب مستمر لممعرفة وتطوير متواصل لقدرات وامكانيات المتعمم.

فالتربية ىي الوسيمة المثمى في تيذيب االنسان وترقية مستواه االجتماعي، الخمقي،         

.، ومن ظممات الجيل إلى نور 1ي، "وتحويمو من الوحشية إلى المدنية"الصحي، العممي، الفن

العمم، ومن عالم ضيق إلى عالم فسيح األرجاءىو عالم التفكير واالختراع، االبداع، 

االكتشاف، وىذا كمو ال يتم بصورة تمقائية بل يتم عن طريق المعمم الذي يسير في خدمة 

اشئين والشباب ويوقظ مشاعرىم ويحي عقوليم ويرقي العمم والمجتمع، " فيو يجمو أفكار الن

إدراكيم، إنو عدة األمة في سرائيا وضرائيا وشدتيا ورخائيا، وىو منشئ الجيل، وباعث 

الحياة وعنوان األمة ومظير ضعفيا وقوتيا في عقميا وقمبيا، ما جعل مينة التعميم تسمو 

م برفع المستوى التعميمي واألكاديمي ألنو يقو  2فوق كل مينة، ومركزه أعمى من كل المراكز."

                                                           
 .1691، دار المشرق، لبنان، 2مقدمة ابن خمدون، ط - 1
حبيب ابن صافي، صورة المعمم في ثقافة المجتمع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شيادة الماجستير في األنثروبولوجيا،  - 2

 .02صم، 2002/2009جامعة تممسان، 
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لمتمميذ، ويظير ذلك  في مدى تواصمو وتفاعمو مع اآلخرين خاصة التالميذ وأوليائيم. ألنو 

 ىو الذي يزودىم بالعمم والمعرفة، ويرفع مستواىم الثقافي فصدق الشاعر لما قال:

 فقم لممعمم وفيو تبجيال         كاد المعمم أن يكون رسوال. 

فالمعمم ىو حجر الزاوية والعمود الفقري لمعممية التعميمية التعممية، لما لو من أدوار        

متعددة ومتشعبة ممقاة عمى عاتقو، خاصة عممية التربية، وتنشئة األجيال، وخمق العالقات 

 االجتماعية التفاعمية بين األفراد سواءا داخل الصف الدراسي أو خارجو.

ول معرفة ما إذا كان لممعمم دور في تفعيل العممية التعميمية؟ ومن في بحثنا ىذا سنحا      

خالل ىذا الطرح في شقيو النظري والميداني اشتممت الخطة عمى جزئين: جزء نظري تم فيو 

توضيح مشكمة الدراسةوابعادىا وضبط تساؤالتيا، وعرض فرضياتيا. أما الجزء الثاني 

، احتوت عمى ثالث فصول. الفصل االول تطرقنا خصصناه لتحميل نتائج الدراسة الميدانية

فيو إلى واقع المعمم ضمن المنظومة التربوية، من اتجاىات وخصائص، أىمية، مسؤولية. 

أما الفصل الثاني فكان تحت عنوان العالقات التفاعمية لدى المعمم التي خصت بالذكر 

لفصل الثالث واألخير تناولنا فيو عالقة المعمم بالتالميذ، أولياء األمور وزمالء المينة. أما ا

 أدوار المعمم تعميمية، ادارية واجتماعية. 

 باالضافة إلى الخاتمة، قائمة المالحق والمراجع.    
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 اإلشكالية: -1     

 .اباعتبارىا من أشرف المين وأفضمي بعدا خاصا تأخذ مينة التعميم في المجتمع          

 فيي تحقق أىداف المجتمع وطموحاتو. والمجتمع بدوره يبذل مجيودات كبيرة إلعداد

واإلقميمية، وتطوير أدائو موازاة مع التحوالت العالمية  المعممين في حقل التربية والتعميم،

عدادىم  عطائو مكانة خاصة تتناسب مع مجيوداتو حتى يكون قادرا عمى تربية الناشئة وا  وا 

تكوينو  في كافة النواحي. حيث أصبح المجتمع مطالبا باالىتمام بالمعمم والسير عمى

عداده. ويظير ذلك وتدريبو،  من خالل اإلصالحات التي مست مؤخرا دورات تكوين المعمم وا 

 فنجاح العممية التعميمية راجع إلى اإلعداد المحكم لممعمم والفيم الجيد لو والشامل،          

بل أصبح فيميا ىو فيم دور  فيي ليست مجرد تمقين لعدد من المقررات الدراسية فحسب.

المعمم في شتى المجاالت. فيي تعتبره حجر الزاوية ليا وأحد المحاور األساسية التي ال تبنى 

وتزداد اىتمامات الدولة لو. فيي  وذلك من خالل المنصب الراقي الذي يشغمو، إال عمييا،

فعال في خمق حيث تعتبره عنصر  تمنحو الرعاية والتشجيع والتأىيل قبل الخدمة وبعدىا.

تقوية العالقات بين التالميذ وأعضاء العممية التعميمية وتطويرىا نحو التفاعل االجتماعي و 

 ة الخمول والثبات و التوجو نحو الحراك االجتماعي.األحسن واألحدث لمواجي
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فدور المعمم ميم وفعال وذات دالالت  واقعية يمكن مالحظتيا من خالل متابعة          

لذلك البد أن يكون ذو خبرة عالية ومعمومات  .معالقات االجتماعية بين التالميذالمعمم ل

تو العممية بين تالميذه. باعتباره القدوة واسعة. يتميز بالفطنة و الذكاء حتى ال يفقد مكان

الحسنة و المثل األعمى و المنيج المتبع في حياتيم، فيم يراقبون كل تصرفاتو وسموكاتو، كل 

 كبيرة وصغيرة ليقتدوا بو .

وقد بينت دراسات عديدة أن لممعمم مكانة خاصة في المجتمع كدراسة الطالبة نور          

لمكانة االجتماعية لممعمم ودورىا في العممية التعميمية التي اليدى عكيشي تحت عنوان ا

أكدت" أن المعمم مطالب من طرف المجتمع بالحفاظ عمى تراثو و ثقافتو ونقميا إلى 

عن طريق التعميم. وأن الدور التربوي لممعمم يشكل العمود الفقري لمعممية التعميمية. 1األجيال"

ن شيخ العيد والدكتور سميمان حسين الزين المذان أكدا وكذالك دراسة الدكتور إبراىيم سميما

عمى دور المعمم في اإلصالح المدرسي،"وأن استخدام الوسائل التعميمية المتطورة و المناسبة 

 .2يساىم في تفعيل دور المعمم وتطويره"

حظى ىذا الموضوع بيذه الدراسات العديدة و المتشعبة في مختمف المجاالت والتخصصات، 

ألنو يقف عمى حقيقة عممية موضوعية لمسعي إلى فيم مدى تأثير دور المعمم في العممية 

                                                           

 
1

ن:المكانة االجتماعية لممعمم ودورىا في العممية التعميمية، جامعة نور اليدى عكيشي، مذكرة تخرج تحت عنوا - 
 .50ص ، 2013/2014سنة الوادي،

إبراىيم شيخ العيد، سميمان حسين المزين: دور المعمم في اإلصالح المدرسي في ضوء المدرسة الإللكترونية )رؤية  - 2
 .20مستقبمية(، الجامعة اإلسالمية، غزة،ص 
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التعميمية من خالل عالقاتو االجتماعية و تفاعمو في المؤسسة التربوية، و لما لو من فضل 

ضوء  ناشئة وجعل منيم كائن اجتماعي نافع في والمجتمع، خاصة فيكبير في تكوين ال

مجموعة اإلصالحات التربوية التي تقوم بيا وزارة التربية التعميم، وكذا مواكبة مختمف 

 التحوالت التي يشيدىا العالم.

من بين األسباب التي دفعتنا إلى اختيار ىذا الموضوع ىي كوننا ندرس عمم        

ربوي والمعمم ىو أحد أىم محاور العممية التعميمية. فبنجاحو تنجح  وبفشمو تفشل االجتماع الت

وتنيار.ومحاولة معرفة وفيم مدى تأثير المعمم في عممية التعميم والتعمم ومساىمتو في خمق 

التفاعل بين التالميذ وتحقيق التواصل، وتطوير العالقات االجتماعية فيما بينيم من أجل 

زاىر ومشرق لمتالميذ بصفة خاصة ولمعممية التعميمية بصفة عامة. النيوض بمستقبل 

ومعرفة كذلك األدوار الميمة والفعالة المفروضة عمى المعمم، ومكانتو في المؤسسة التربوية 

 والعناصر التي يؤثر فييا ويتأثر بيا.

مجيودات التي فنجاح وسير العممية التعميمية راجع إلى الدور الذي يقوم بو المعمم وال        

يبذليا، والطرق التي يستعمميا، فيناك ارتباط وثيق بين المعمم والعممية التعميمية ال يمكن 

الفصل بينيما، أو استغناء أحدىما عن اآلخر.ليذا يتبادر في أذىاننا التساؤل التالي:ما ىو 

 دور المعمم في تحقيق التفاعل؟ وكيف يساىم في تطوير العممية التعميمية؟
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 الفرضيات: -2

 المعمم يسعى إلى تحقيق العالقات االجتماعية والتفاعل بين التالميذ. -2-1

 نجاح العممية التعميمية راجع إلى نجاح دور المعمم. -2-2

 منهجية البحث: -3    

 العينة. -3-1      

لتطبيق ىذه الدراسة اعتمدنا عمى العينة العشوائية المنتظمة"نقوم في ىذه الطريقة        

باختيار المفردة األولي في العينة عشوائيا ومن ثم متابعة اختيار المفردات األخرى عمى 

 أساس منتظم في المسافة أو الفترة أو اإلعداد وىي التي تفصل بين المفردات المختارة.

لطريقة األكثر شيوعا، وأبسطيا، وأطمق عمييا بالمنتظمة لكونو تعتمد عمى تعتبر ىذه ا     

التنظيم أو الترتيب لمعينات. كما أنيا تعطي فرصة متساوية لكل عضو في االختيار. 

ويتطمب ىذا األسموب أن تجمع البيانات بشكل عشوائي ضمن إطار البحث، ومن ثم القيام 

  1حديد حجم العينة."باالختيار لكل عينة، ويتم ذلك بعد ت

المجال المكاني لتطبيق ىذه الدراسة أجريت بمجموعة من المدارس االبتدائية في والية -

 مستغانم, والتي نذكر منيا كالتالي:
                                                           

 .167، ص 2007الخالق وآخرون ، طرق البحث العممي، المكتب العربي الحديث، الجماىيرية العظمى،فوزي عبد  - 1
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 مدرسة خراز بيعقوب. -  

 مدرسة بومدين محمد. -

 مدرسة بومدين لخضر. -

 مدرسة بوعالم بمقاسم. -

 مدرسة ميني أحمد. -

 عبد القادر.مدرسة بوعمي  -

 مدرسة عباس الجياللي. -

 مدرسة زرقان محمد. -

 مدرسة حمدوش محمد. -

 مدرسة جمول الطاىر. -

 مدرسة مقدم محمد. -

 مدرسة أوالد حمو الجديدة. -

 مدرسة بمفوضيل محمد. -

 مدرسة دواودي عبد القادر. -
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.ومست  2017يل أفر 16أفريل حتى  09واستغرقت ىذه الدراسة فترة وجيزة امتدت من       

معممة عمى مختمف المدارس االبتدائية  63معمما و37مجموعة من المعممين والمعممات، 

 عمى مستوى الوالية.عمى اعتبار أن نسبة المعممات أكبر من المعممين الذكور 

 المنهج. -3-2    

األكثر اعتمدنا في دراستنا عمى المنيج الوصفي التحميمي والذي يعتبر من المناىج     

استعماال في العموم االجتماعية. ويعرفو ىويتني بأنو:"دراسة الحقائق الراىنة المتعمقة بطبيعة 

الظاىرة أو موقف ما أو مجموعة من الناس أو مجموعة من األحداث، ووصفو سبيممتر و 

زمالئو بأنو: يعني بوصف سمات المحمية وتحديد مختمف خصائصيا من حيث السن 

 1الصحية والعقمية ونسبة التعميم....إلخ." والديانة الحالة

يقوم المنيج الوصفي كذلك عمى" تفسير وضع الظاىرة أو المشكمة من خالل تحديد       

ظروفيا وأبعادىا وتوصيف العالقات بينيا بيدف االنتياء إلى وصف عممي دقيق متكامل 

 2لمظاىرة أو المشكمة يقوم عمى الحقائق المرتبطة بيا."

ث اعتمدنا في دراستنا ىذه عمى تقنية االستبيان الذي يعتبر مجموعة من األسئمة حي      

المكتوبة توزع عمى المبحوثين."فيو يمثل أداة جمع البيانات. وييدف عادة إلى تحقيق وضوح 

                                                           
 .65، ص2003حسين الحميد رشوان، في مناج العموم، مؤسسة شباب الجامعة، مصر،  - 1
صر، حاالت تطبيقية، دار الجامعية، م –مصطفي محمود ابو بكرو آخرون، مناىج البحث العممي، أسس عممية  - 2

 .51، ص2007
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الرؤية لما ىو قائم. وبشكل عام فإن االستبيان عبارة عن مجموعة من األسئمة وضعت من 

معمومات معينة تتعمق بموضوع أو مشكمة محددة. ويتم توزيع قبل الباحث الستنباط 

االستمارات المتضمنة األسئمة عمى أفراد عينة المجتمع. لذلك يمكن اعتبار االستبيان في 

أبسط صورة لو بأنو يتكون من مجموعة من األسئمة ينظم في إطار استمارة معدة بشكل 

              1شكمة."يعتقد بأنيا تقود إلى إجابات تؤدي إلى تحميل م

 النظرية المستخدمة في البحث: -4      

اعتمدنا في دراسة موضوعنا ىذا النظرية البنيوية الوظيفية التي استثمرىا عمم        

االجتماع من فكرة البناء و الوظيفة في دراستو لممجتمعات والمؤسسات. فالمؤسسة أو النسق 

الفرعي لو بناء يتحمل إلي عناصر بنيوية يطمق عمييا األدوار،ولكل دور وظيفة.وىذه 

ومن ىذا المنطمق نظرت  2ك أن التكامل بين البنى والوظائف"الوظائف مكممة لبعض،وذل

البنائية الوظيفية إلى المدرسة كبناء مستقر وثابت نسبيا يتألف من مجموعة عناصر متكاممة 

مع بعضيا."ولكل منيا يؤدي بالضرورة وظيفة إيجابية يخدم من خالليا البناء العام وجميع 

 3تفاقيات المشتركة واإلجماع القيمي"عناصر ىذا البناء تعمل في إطار من اال

                                                           
 .96فوزي عبد الخالق وآخرون ، المرجع السابق ذكره، ص - 1
 .51، ص2005، دار وائل لمنشر، بغداد، 1إحسان محمد الحسن، النظريات االجتماعية المتقدمة، ط - 2
 .109، ص2008، دار مجدالوي، عمان، 1محمد عبد الكريم الحوراني، النظرية المعاصرة في عمم االجتماع، ط -3
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فالمدرسة ىي النسق الكمي والمعمم والمتعمم عبارة عن أنساق فرعية فييا حيث يحدث خمل 

في النسق الكمي أال وىو المدرسة.حيث يؤكد دور كايم أن لمنظام التربوي وظيفة ىامة 

رة.ألن النظام التربوي لمتجانس بين األجيال،وأن وظيفة المدرسة ال يمكن أن تقوم بيا األس

يكسب األفراد الميارات والخبرات والمعارف واألفكار،وسيولة االندماج في المجتمع وأداء 

 أدوارىم ووظيفتيم باعتبارىم أنساق فرعية في النسق الكمي.
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 األساسية لمبحث: تحديد المفاهيم -5     

 المعمم: -4-1         

المعمم " ىو أحد المكونات الرئيسية في العممية التعميمية، وىو العنصر الفاعل في           

  1جعميا كائن حي متطور، وحجر الزاوية في تطويرىا."

ويعرفو محمد عبد الباقي أحمد عمى أنو"ذلك الفرد المؤىل الذي يتم اختياره من قبل        

بالمعارف والخبرات التي أعدت من قبل  المجتمع ليتولى عممية تربية األبناء و تزويدىم

المختصين لتحقيق أىداف فمسفة التربية لذلك المجتمع، والمعمم كأي فرد من أفراد المجتمع 

 يحمل أعباء كثيرة ومن واجب المجتمع أن يساعد في تخفيف ىذه األعباء بالقدر المناسب.

ي المدرسة، ويقوم بالتعميم، وفي ويعتبر المعمم بالنسبة ألحمد كمال: أنو رائد القسم ف       

نفس الوقت يقوم بأعمال الريادة المدرسية سواءا مع زيادة جماعات الطالب أو المجتمع، 

لذلك البد أن يكون مكتسب لخصائص الريادة ومستطيع عمى العمل االجتماعي مع 

 الطالب.

عمم ىو ذلك أما محمد الطيطي و آخرون يقدمون تعريفا آخر لممعمم وىو: أن الم       

الشخص الذي يقوم بعممية التعميم ونقل الخبرات والمعارف وغيرىا إلى المتعممين، وىو 

 1مصدر الحنان ليم وميذبيم."
                                                           

 30، ص1997، دار الفكر لمنشر والتوزيع، عمان،1محمد عبد الرحيم عدس، نيج جديد في التربية والتعميم، ط - 1
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كما يعرف كذلك "بأنو ذلك الفرد المرشد والموجو الذي يقوم بنقل المعارف وغرس القيم       

العناصر الفعالة في العممية  االجتماعية واألخالقية والتربية لمتالميذ، ويعتبر من أىم

التعميمية. إذ يقع عمى عاتقو العبء األكبر في تربية النشء وتييئتيم لمحياة الكريمة، وذلك 

تيتم المجتمعات ميما تباينت بإعداد المدرسين في الحدود التي تجعميم قادرين عمى ممارسة 

 2التعمم والتعميم." 

مكن المساىم في عممية التعميم، ويتميز وعميو فالمعمم ىو ذلك الشخص المت        

بمجموعة من الخصائص والمميزات تميزه عن باقي أفراد المجتمع، أي ىو حمقة وصل بين 

 المتعمم والمجتمع.بمعنى تمقين المتعممين أفكار وثقافات المجتمع.

 الدور: -4-2      

"يستخدم مصطمح الدور في عمم االجتماع وعمم النفس االجتماعي و األنثروبولوجيا         

بمعان مختمفة، فيطمق كمظير لمبناء االجتماعي عمى وضع اجتماعي معين، يتميز 

بمجموعة من الصفات الشخصية واألنشطة، كما يمكن تعريفو عمى أنو نموذج يرتكز حول 

دد لممكانة داخل جماعة أو موقف اجتماعي ويرتبط بوضع مح بعض الحقوق والواجبات

                                                                                                                                                                                     
 .30محمد عبد الرحيم عدس، المرجع السابق ذكره، ص - 1
الماستر،  حقيقي جميمة، دور المعمم في تنمية القيم األخالقية لدى التالميذ في المرحمة االبتدائية، مذكرة لنيل شيادة - 2

 .71، ص2014/2015جامعة مستغانم،
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معين ويتحدد دور الشخص في أي موقف عن طريق مجموعة توقعات يعتنقيا اآلخرون كما 

 1يعتنقيا الشخص نفسو."

( بأنو "مجموعة من األنشطة المترابطة أو األطر السموكية التي 2001,103و يعرفو )مرسي,

عمى األدوار إمكانية التنبؤ بسموك الفرد في تحقق ما ىو متوقع من مواقف معينة، وتترتب 

 2المواقف المختمفة."

كما يعرف كذلك بأنو وضع اجتماعي ترتبط بو مجموعة من الخصائص من أوجو     

النشاط الذي لو قيمة عمى مستوى الفرد والمجتمع، فيو مجموعة من األفعال المكتسبة، 

 3سعى الفرد لمقيام بيا."يؤدييا شخص في موقف تفاعمي اجتماعي يحدد دوافع ي

" الدور ىو نمط من الدوافع والمعتقدات، القيم واالتجاىات التي يتوقع أعضاء الجماعة     

أن يروه، فمن يشغل وظيفة ما أو يحتل وضعا اجتماعيا، والدور يصف السموك المتوقع من 

  4شخص في موقف ما"

الفرد في الجماعة، وىو الذي يحدد  وعميو فالدور ىو ذلك األداء أو السموك الذي يسمكو    

 المكانة االجتماعية لمفرد.

                                                           
 .120فاروق مداس، قاموس مصطمحات عمم االجتماع، سمسمة قواميس المنار، ص  - 1
 .103، ص2003المرسي وكمال الدين، قضية التعمم في العالم اإلسالمي، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مصر،  - 2
 .105مرسي كمال الدين، مرجع سبق ذكره، ص - 3
قراش وىيبة، دور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي البيئي، مذكرة تخرج لنيل شيادة الماستر، عمم االجتماع التربوي،  - 4

 .2013/2014جامعة مستغانم، 
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 التعميم: -5-3        

التعميم:"ىو فن مساعدة اآلخرين عمى التعمم وىو يثير نشاط المعمم والمتعمم           

الكتساب نوع جديد من السموك، والتعميم بمفيومو االجتماعي ليس إال وسيمة تتخذىا 

تحقيق أىدافيا القومية، واالجتماعية، واالقتصادية، والسياسية. ويتأكد المجتمعات من أجل 

مفيومو الشائع الذي يقول:أن اإلنسان الذي أحسن تعميمو وتدريبو ىو صانع التنمية، وصانع 

 1ذاتو وبيئتو التي يعيش فييا والمجتمع الذي ينتمي إليو."

لمعمم و تتمثل في نشاطو لتحقيق ويعرفو سمير محمد كبريت بأنو:"عممية خاصة با         

ىدفو، وىو تقديم المعرفة، ويتطمب حسن إعداد المعمم لتالميذه من خالل األساليب المعتمدة 

 2وتقديم المعرفة المستمرة."

وعميو فالتعميم ىو ركيزة من ركائز ومقومات األمة ووجو من وجوه العممية التعميمية،         

م من خالل ما يقدمو لممتعمم من أفكار وميارات وضبط ويتم في المدرسة عمى يد المعم

لمسموك والتصرف. أي ىو كل جيد يبذلو المعمم لتحقيق غاية، وىو الذي يتحدد من خالل 

عممية التفاعل بين المعمم والمتعمم بيدف إحداث تغيير في السموك لتحقيق المزيد من األداء 

 والفعالية في جمع المعرفة واإللمام بيا.

 
                                                           

 حسني عبد احلميد أمحد رشوان،العلم والتعليم من منظور علم االجتماع - 1
 .42، ص1991، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، 1الرتبوية، طمسري حممد كربيت، مناهج املعلم واإلدارة  - 2
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 التعمم:-5-4     

التعمم ىو:"عممية تتكيف فييا نماذج استجابة سابقة مع تغيرات بيئة جديدة، وينطوي        

عادة تنظيمو."  1التعمم عمى تغيير سموك شخص وا 

و يعرفو كمبل بأنو "التغيير الدائم نسبيا في إمكانية السموك ويحدث نتيجة التدريب         

 تعب أو النضج.المعزز، ال إلى عوامل وقتية كال

و يعرف أ.كفاليف التعمم بأنو العمل الواعي المنظم الذي يقوم بو الفرد لتحسين بعض      

 خصالو الشخصية. وتكوين خصال جديدة ضرورية ومثمرة.

ويعرف "ثورنديك" التعمم بأنو سمسمة من التغيرات في سموك اإلنسان من غير        

 2المرغوب فيو إلى المرغوب فيو من السموك."

" التعمم خاص بالتمميذ، وىو السعي نحو المعرفة، وىو يتطمب حسن إعداده ليصبح       

 3تعمم."معمما متعمما من خالل غرس الرغبة المتجمدة في نفسو دفعا إلى ال

وعميو فالتعمم ىو تغيير في سموك األفراد من السموك غير المحبوب إلى السموك        

المحبوب الذي يتماشى مع معايير المجتمع. أي ىو عممية تعديل السموك نتيجة التعايش مع 

 المجتمع.
                                                           

 .120ص المرجع السابق ذكره، فاروق مداس,  - 1
 .71حسين عبد الحميد أحمد رشوان, مرجع سبق ذكره،  ص - 2
 .22سمير محمد كبريت، نفس المرجع السابق، ص -  3
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 المدرسة: -5-5    

"تعتبر المدرسة من المؤسسات القيمة عمى الحضارة العالمية،  وىي عبارة عن نظام        

خاص من أنظمة التفاعل االجتماعي. فيي مؤسسة اجتماعية تتميز بوضوح عن الوسط 

االجتماعي خارجيا. وىي الحمقة الثانية بعد األسرة في تطوير الطفل فكريا و اجتماعيا 

ي المجتمع الكبير. فيي بيذا المعنى تمثل حمقة وصل بين المنزل وتساعده عمى االندماج ف

 1والمجتمع."

ىي" مؤسسة اجتماعية تعكس الثقافة التي ىي جزء من المجتمع وتنقميا إلى األطفال  أو     

كاألخالق، ورأي المجتمع وميارات خاصة ومعارف. فيي نظام اجتماعي مصغر يتعمم فيو 

و العادات االجتماعية واالتجاىات وطرق بناء العالقات مع األطفال القواعد األخالقية 

اآلخرين. ويمكن النظر إلى المدرسة عمى أنيا نظام فرعي مرتبط بالنظام االجتماعي 

  2التربوي."

وعميو فالمدرسة ىي مؤسسة من مؤسسات التنشئة االجتماعية مكممة لدور األسرة في       

فيم نحو األحسن، كما تعمل عمى تعزيز تراث المجتمع تنشئة األفراد. فتؤىل قدراتيم ومعار 

 وثقافتو ونقميا من جيل إلى جيل عن طريق عمميتي التعميم والتعمم.

                                                           
 .280التعميم، كمية العموم التربوية، األردن، صعبد اهلل روشدات وآخرون ، مدخل إلى التربية و  - 1
، دار النشر لمطباعة والتوزيع، 1مصباح عامر، التنشئة االجتماعية والسموك اإلنحرافي لتالميذ المدرسة الثانوية، ط - 2

 .111 110، ص2003الجزائر، 
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 العممية التعميمية: -6 –5      

ىي "عممية منظمة مقصودة ومنظمة وفق خطط وىدف ووسيمة قواميا المعمم والتمميذ.وتأثير 

بالمعمم .تيدف إلى تحقيق التعمم لمتمميذ اليوم ليصبح معمم المعمم في التمميذ ،وتأثر التمميذ 

 1الغد".

أو"ىي عبارة عن نظام معرفي يتكون من ثالث عناصر رئيسية ىي :المداخالت والمعالجة 

والمخرجات ،فالمداخالت تمثل الطالب وقدراتيم العقمية والخصائص المختمفة.في حين تمثل 

نسيق وتنظيم لممعمومات السابقة وتحويميا إلى أنماط المعالجة فييا تقوم بو الذاكرة من ت

معرفية ذات معنى أما المخرجات فتمثل في  تخريج الطمبة لقوانين اجتماعيين مدربين 

 2،أعضاء صالحة لممجتمع". 

وعميو فالعممية التعميمية التعممية ىي عبارة عن نظام معرفي منظم قوامو المعمم ولمتعمم 

ألخر ويتأثر بو أي ىما الوجيان األساسيان ليا.والمتحكمان في .حيث  يؤثر كالىما في ا

 تحقيق أىدافيما وتطويرىا  نحو األفضل.

 

 

                                                           
 .22ـ سمير محمد كبريت، المرجع السابق،ص 1
المساند في تحسين العممية التعميمية من وجية نظر المعممين الدائمين في مدارس وكالة ـ رندة نمر توفيق،دور المعمم  2

 .18،ص2010الغوث الدولية في محطات غزة،مذكرة تخرج لنيل شيادة الماجستير في التربية ،قسم التربية،غزة،
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 االتصال التربوي : -5-7         

حسب جون ديوي:"ىو عممية المشاركة في الخبرة وتجعميا مألوفة بين اثنين أو أ            

 1كثر عدد من األفراد".

تعميم وتعمم تتطمب مجموعة من العناصر والمكونات التي تتطمبيا أو"ىو عممية        

عممية االتصال .وىي عمى النحو التالي:المعمم ىو المرسل أو مصدر المعمومات،والمتعمم 

ىو المستقبل ومحتوى الدرس ىو الرسالة والكتاب المدرسي أو القمم ىو قنوات االتصال 

   2نية الراجعة".ومشاركة وتفاعل التالميذ والمعمم ىي التق

وعميو فاالتصال التربوي ىو عممية تربوية يقوم بيا المعمم والمتعمم من خالل التفاعل 

 والتواصل .فكالىما يؤثر ويتأثر باألخرى عن طريق تبادل المعمومات واألفكار والمعارف.

 

 

 

 

 

                                                           
 .108،ص1987الحديث،مصر،،المكتب الجامعي 1ـ أحمد حسين رشوان،العالقات العامة واإلعالم ،ط 1
 .10،ص2010ـ محمد جمال الفار،المعجم اإلعالمي ،دار أسامة المشرق الثقافي،األردن ، 2
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 مقدمة:       

يمعب المعمـ دورا كبيرا في إعداد التالميذ لمحياة المقبمة والمستقبؿ، فالمعمـ ىو        

أكثر عناصر العممية التعميمية فاعمية في التأثير عمى نمو التالميذ وذلؾ مف خالؿ خمؽ 

جو مف التفاعؿ بينو وبينيـ، وحتى بيف التالميذ فيما بينيـ، وسيولة التعامؿ معيـ وعدـ 

عمى اعتبار أف التفاعؿ يسمح لممعمـ بتحقيؽ النمو األمثؿ لمتالميذ، وتوجيو التمييز بينيـ.

عداده. قادرا عمى تحمؿ  أنشطة التعمـ، ويتوقع أف يكوف المعمـ نتيجة خبرتو وتعميمو وا 

المسؤولية ومساعدة التالميذ عمى اكتساب المعرفة مف أجؿ التمكف مف الفيـ، واكتساب 

ت التي تتقبميا الجماعة، وكذلؾ النظـ القيمة المرغوب فييا. الميارات والخبرات واالتجاىا

مما يسمح لو بأداء واجباتو ومسؤوليتو عمى أكمؿ صورة دوف تقصير. مما جعؿ المعمـ 

يكتسب أىمية بالغة في الوسط المدرسي بيف التالميذ وأعضاء العممية التعميمية الذي 

 ؼ المدرسة.يؤدي بدوره إلى النجاح وعدـ الفشؿ، وتحقيؽ أىدا
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 اتجاىات المعمم ضمن المنظومة التربوية: -1          

حتى يكوف المعمـ متمكنا مف أداء أدواره وميمتو عمى أكمؿ وجو البد لو أف          

 يتحمى ببعض الإلتجاىات. 

 اتجاىات المعمم نحو نفسو: -1-1          

المعمـ يكوف واثقا مف نفسو عمى أداء أدواره."متقبؿ لذاتو قادرا عمى تحقيؽ           

اتصاؿ فعاؿ بينو وبيف تالميذه. والمعمـ المتزف عاطفيا الذي يتحمى بالصبر والتحمؿ 

الذي ال يتممس أخطاء اآلخريف، وال يمقي المـو عمييـ  والعطؼ، والثقة بالنفس وباآلخريف.

قادرا عمى توصيؿ المعمومة لمتالميذ وسيولة التعامؿ 1و األسباب." وال يتوتر ألتف

ىو عممية تفاعؿ يحدث بواسطة الرموز التي قد تكوف  معيـ،ألف "االتصاؿ حسب جورج

مف طرؼ المعمـ لتوصيؿ الفكرة لمتمميذ في أبسط 2حركات أو صور أو لغة أو أي شيء"

 ويظير ذلؾ في الجدوؿ الموالي.صورة وبكؿ سيولة مف أجؿ الفيـ واالستعاب ، 

 

 

 
                                                           

، مرجع سبؽ ذكره، ص .191حسيف عبد الحميد أحمد رشواف، في مناىج العمـو - 1  
 .16، ص2003، دار الفجر لمنشر والتوزيع، مصر،  -نظرياتو –فضيؿ دليو، االتصاؿ مفاىينو  - 2
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 (: مدى استعاب التالميذ.1الجدوؿ رقـ)

ىؿ تيتـ بمدى  -19س

 استعاب التالميذ؟

 

 التكرار

 

 النسبة المئوية

 %75 75 نعـ

 %25 25 ال

 %100 100 المجموع

 

مف المبحوثيف يؤكدوف عمى أف ىنا عممية %75يتبيف مف الجدوؿ أف نسبة        

منيـ يؤكدوف عكس ذلؾ. مرجع ذلؾ إلى أف معظـ  %25لمتالميذ، عمى خالؼ استعاب 

المعمميف ليـ القدرة عمى التحمؿ، ولدييـ عالقة وطيدة بعممية التربية ويممكوف األساليب 

الصحيحة في إيصاؿ المعمومات لمتالميذ، يتقبموف تكرار عممية الشرح لعدة مرات إف لـز 

لقدرة عمى االستعاب وفيـ األفكار والتفاعؿ االيجابي مع األمر ألف ذلؾ يسيؿ لممتعمـ ا

 مادة الدرس.

الفروقات الفردية التي يتميز بيا كما يساىـ كذلؾ في مساعدة المعمـ عمى معرفة        

مف أجؿ تعزيز عممية االتصاؿ بيف عناصر العممية التعميمية، مف معمـ وتمميذ  كؿ تمميذ.

 الموالي.وىذا ما سنوضحو في الجدوؿ 
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 (: التواصؿ بيف المبحوثيف والتالميذ.02الجدوؿ رقـ)

 

مف المبحوثيف الذكور يؤكدوف أف ىناؾ 72.97%يتبيف مف الجدوؿ أعاله أف نسبة     

 21.62%يؤكدوف عدـ وجود اتصاؿ مع التالميذ، 08.10%تواصؿ مع التالميذ. مقابؿ 

مف المبحوثيف اإلناث يؤكدف تواصميف 79.36%وجود اتصاؿ نسبي مع التالميذ. بينما 

منيف عكس ذلؾ.وفي األخير نجد أف %03.17مع تالميذىف عمى خالؼ 

  مف اإلناث تواصميف نسبي مع التالميذ.%15.87نسبة

مف خالؿ ىذه النسب يتضح لنا أف معظـ أفراد العينة يتواصموف مع تالميذىـ مف      
أجؿ اكتساب ثقتيـ وحبيـ واحتراميـ مما يسيؿ لممعمـ أداء مينتو وتوصيؿ المعمومة بكؿ 

ػ ىؿ ىناؾ 20س ذكر أنثى

تواصؿ بينؾ وبيف 

 التالميذ؟

 

 النسبة المئوية

 

 التكرار

 

 النسبة المئوية

 

 التكرار

 نعـ 27 %72.97 50 %79.36

 ال 03 %08.10 02 %3.17

 نوعا ما 08 %21.62 10 %15.87

 المجموع 37 %100 63 %100
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لطموحات التي تؤدي بدورىا إلى نجاح العممية التعميمية مف جية، سيولة، وتحقيؽ ا
ونجاح التمميذ في حياتو مف جية أخرى، عمى اعتبار أف االتصاؿ ىو عممية نقؿ 

المعمومات واألفكار وغيرىا مف شخص آلخر.أي مف المعمـ إلى التمميذ فيما يخص 
ية يشكؿ أحد المكونات األساسية العممية التعميمية التربوية." فاالتصاؿ ىو عممية اجتماع

لمجماعة، ويمكف القوؿ بأنو ال يمكف تصور جماعة ما بدوف اتصاؿ. أي ىو وسيمة 
اجتماعية تيدؼ إلى حصوؿ الفرد والجماعة عمى المعمومات والمعارؼ. واإللماـ بتجارب 

لى األفراد والجماعات األخرى مف جية. وفي نفس الوقت إيصاؿ أرائو وأفكاره وتجاربو إ
ولالتصاؿ عناصر أساسية البد مف توفرىا حتى يتـ. وىي وجود مرسؿ   1اآلخريف."

ومستقبؿ ورسالة، معناه في اإلطار التربوي يتمثؿ المرسؿ في المعمـ، والمستقبؿ ىو 
التمميذ. والرسالة ىي المعمومات واألفكار والمعارؼ." فاالتصاؿ ىو عممية نقؿ رسالة 

جماعات فيما بينيـ، أو بيف فرد وجماعة.لذلؾ عمى المعمـ أف بيف األفراد وال  2معينة."
يعامؿ كؿ عمى حسب مستواه بعيدا عف التعصب والشد، بؿ استعماؿ الميف والرفؽ بيـ، 
حتى يكتسب حبيـ مما يسيؿ لو دوره كمعمـ مشرؼ عمى عممية التعميـ والتعمـ، ويسيؿ 

لمادة الدراسية ألف االىتماـ المادة لمتالميذ أيضا عممية الفيـ واالستعاب، ويحبب ليـ ا
الدراسية راجع إلى أداء المعمـ.لذا يعتبر ىو الموجو والمرشد. كما يتبيف في نتائج الجدوؿ 

 الموالي.

 

 

 
                                                           

 .51، ص 20أسامة لمنشر والتوزيع، األردف،ػ وضاح زيتوف، المعجـ السياسي، دار  1
، مركز 2ػ مصطفى عبد السميع محمد وآخروف، االتصاؿ والوسائؿ التعميمية، قراءات أساسية لمطالب المعمـ،ط 2

 .  39، ص2003الكتاب لمنشر، مصر، 
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 (:  تعاوف المبحوثيف مع التالميذ وتقديـ النصح ليـ.03الجدوؿ رقـ)

ػ ىؿ تتعاوف مع 24س

تالميذؾ وتقدـ ليـ 

 النصائح؟

 أنثى ذكر

النسبة  التكرار

 المئوية

 النسبة المئوية التكرار

 79.36% 50 %81.08 30 نعـ

 %00 00 %00 00 ال

 %20.63 13 %18.91 07 أحيانا

 %100 63 %100 37 المجموع

 

مف المستجوبيف الذكور يؤكدوف تعاونيـ مع  %81.08يتبيف مف الجدوؿ أف نسبة      

منيـ ال يتواصموف مع تالميذىـ ويبذلوف  %18.08التالميذ ويقدموف النصائح ليـ.مقابؿ 

جيد أقؿ في التحاور وتبادؿ اآلراء مع تالميذىـ. والسبب في ذلؾ راجع إلى أف المبحوثيف 

ية  المعمميف والمعممات يقوموف بأدوارىـ التعميمية عمى أكمؿ وجو. كما نجد أف أغمب

يشجعوف تالميذىـ عمى المواصمة وأنيـ قادريف عمى تحسيف مستواىـ. ألف مف مياـ 

المعمـ في العممية التعميمية إعداد وتكويف النشء وتغيير سموكو وتزويده بالمعمومات 
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وتنمية االتجاىات مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ التربية وفؽ ما تقتضيو دائرة االتصاؿ بيف 

 ـ وتالميذه.المعم

مف المبحوثيف اإلناث يتفاعمف مع التالميذ ويقدمف  %79.36بينما نجد نسبة       

منيف المواتي  أحيانا ما يقدمف النصح  20.63النصح واإلرشاد ليـ عكس نسبة

لتالميذىف. مف نتائج أجوبة المبحوثيف تستنتج أف تقريبا كؿ أفراد العينة باختالؼ جنسيـ 

 يتعاونوف مع تالميذىـ ويقدموف ليـ المساعدة والنصح   

 اتجاىات المعمم نحو تالميذه: -1-2         

مساىمة المعمـ في الحفاظ عمى مكانتو بيف تالميذه تتطمب منو أف" يحبيـ           

ويميؿ إلى التعامؿ معيـ ويؤمف بقيمة كؿ منيـ وبحؽ كؿ واحد في النمو والتعميـ. ويؤمف 

لو حقوؽ وواجبات يجب مراعاتيا واحتراميا. و يسعى  1أيضا بأف كؿ واحد منيـ إنساف."

إلى تحقيؽ التواصؿ بينو وبيف التالميذ وتوجيييـ توجييا سميما يتماشى مع االتجاىات 

 الديمقراطية اإلنسانية.

ألف حسف التعامؿ مع التالميذ واحتراميـ يخمؽ جو دراسي مالئـ مميء بالتفاعؿ       

وضحو مف خالؿ تحميؿ النتائج حسب المبحوثيف في خالي مف الضغوطات. وىذا ما سن

 الجدوؿ التالي:

                                                           
 .191ص مرجع السابؽ ذكره،العمـ والتعميـ مف منظور عمـ االجتماع، ػ حسيف عبد الحميد أحمد رشواف، ال 1
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 (: يوضح مراعاة المبحوثيف لنفسية التالميذ داخؿ الصؼ.04الجدوؿ رقـ)

ىؿ تراعي نفسية  -23س

 التالميذ داخؿ الصؼ؟

 

 التكرار

 

 النسبة المئوية

 %90 90 نعـ

 %00 00 ال

 %10 10 موعا ما

 %100 100 المجموع

 

مف المبحوثيف يراعوف نفسية التالميذ داخؿ  %90يتوضح مف الجدوؿ أعاله أف       

 منيـ أحيانا ما ييتموف بنفسية التالميذ. 10%الصؼ، بينما 

مف ىنا نستنتج أف معظـ أفراد العينة يراعوف نفسية التالميذ داخؿ القسـ وييتموف       

رفيف في العممية التعميمية.ألف بمشاعرىـ وىذا راجع إلى وجود عالقات تفاعمية بيف الط

االتصاؿ و نقؿ األفكار وردود األفعاؿ بيف الطرفيف يساىـ في تحسيف نفسية التالميذ، مما 

 يسمح لو بالتواصؿ مع المعمـ ومجموعة أقرانو.
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 اتجاىات المعمم نحو المدرسة: -1-3      

باعتبارىا مكاف يقـو مف اتجاىات المعمـ أف يكوف فخورا بعممو داخؿ المدرسة        

بنشر العمـ والمعرفة المذاف ىما مف أساسيات الحياة. فعمى المعمـ أف يكوف محبا ليا وأف 

يشعر أف شرفو مرتبط بشرؼ المدرسة التي يعمؿ بيا. أي ىو صورة عاكسة لممدرسة. 

يـ لذلؾ عميو أف" يميؿ إلى منيجيا ومكوناتيا ويحبيا ويشعر بالسعادة لعممو بعممية التعم

بيا، وىذا الميؿ والحب يمكف المعمـ مف إنجاح عممية االتصاؿ، وعف طريقيا يمكف أف 

"  1يتيح لتالميذه فرص اكتساب الخبرات المختمفة التى تؤدي إلى نمو شخصياتيـ.

فالمدرسة حتى تتـ وتؤدي دورىا عمى أكمؿ وجو في إبالغ رسالتيا إلى التالميذ، مف فيـ 

كسابيـ القدرة عمى حؿ المشكالت االجتماعية التي تواجييـ في  وتعمـ العموـ المختمفة وا 

حياتيـ اليومية، يجب أف تتماشى ثقافة المعمـ بثقافة المدرسة التي يزاوؿ فييا عممو ػ أي 

ر بيا ػ فيمبي كؿ الضروريات األساسية لنجاح العممية التعميمية التي تخدـ يؤثر ويتأث

 بدورىا مصمحة التمميذ أوال وأىداؼ المدرسة ثانيا وىذا ما تؤكده نتائج الجدوؿ الموالي.

  

 

 

                                                           
 .191ػ  حسيف عبد الحميد أحمد رشواف، المرجع السابؽ ذكره، ص  1
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 (: يبيف قياـ المبحوثيف بواجبيـ اتجاه المدرسة.05الجدوؿ رقـ)

ػ ىؿ 38س

تقوـ 

بواجبؾ 

نحو 

 المدرسة؟

ػ أشير3مف

 10سنوات

 30سنة ػ 21مف  سنة 20سنة ػ 11مف

 سنة

 سنة فما فوؽ31مف

النسبة  التكرار

 المئوية

النسبة  التكرار

 المئوية

النسبة  التكرار

 المئوية

النسبة  التكرار

 المئوية

77,27 34 نعـ

% 

20 86,96% 10 %66,66 15 83.33

% 

 00% 00 00% 00 %00 00 %00 00 ال

22,72 10 نوعا ما

% 

03 13,04% 05 33.33% 03 %16.6

6 

 %100 18 %100 15 %100 23 %100 44 المجموع

 

 10أشير و  03يتبيف مف الجدوؿ أعاله أف الفئة التي يتراوح عمؿ مبحوثييا بيف        

،  %77.27سنوات يعتبروف أنفسيـ يقوموف بواجبيـ عمى أكمؿ وجو وتمثؿ نسبتيـ 

سنة يمثموف 20سنوات حتى 10بينما الفئة مف  .متوسطيف في عمميـ  %22.72مقابؿ

سنة  20منيـ أحيانا ما يقوموف بواجبيـ ،ومف  %13.04، مقابؿ %86.95نسبة

مف القائميف بواجبيـ اتجاه المدرسة عمى  % 66.66سنة نسبة المبحوثيف فييا30حتى
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منيـ يؤدوف واجباتيـ   %83,33سنة نجد  30. أما الذيف يفوؽ عمميـ  %33.33عكس

ذو الخبرة العالية يقـو بواجبو دوف جاه المدرسة. مرجع ذلؾ يعود إلى كوف المعمـ ات

 تقصير نحو المدرسة و تالميذه نتيجة حسف التصرؼ واإللماـ بكؿ جوانبيا مف أجؿ

 تحقيؽ مصالحيا وتنمية أىدافيا وبالتالي إنجاح العممية التعميمية التعميمية .
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 وانعكاساتيا عمى التمميذ:خصائص المعمم  -2      

حتى يكوف المعمـ صالحا، نافعا، قادرا عمى أداء واجبو. البد أف تتوافر فيو        

مجموعة مف الصفات حتى يتقبمو التالميذ ويتفاعموف معو، ويستطيع القياـ بواجبو كمعمـ 

 نذكر مف بينيا:

 الخصائص الجسمية:  -2-1

يتميز المعمـ بمجموعة مف الخصائص الجسمية المتمثمة في أف يكوف نافعا،          

بالغا، سميـ الحواس، كالنظر والسمع، وسميـ الجسد جميؿ المظير. ألف ذلؾ يشد مف 

بعاد تعميقاتيـ، تأمينا لمراحة النفسية  أنظار المتعمميف ويحفزىـ عمى االنتباه إلى الدرس، وا 

رؼ الذي ينعكس باإليجاب عمى األىداؼ المدرسية ومف ثـ والجد واالجتياد وحسف التص

تحقيؽ نجاح سير العممية التعميمية. حيث أف" المظير العاـ لممعمـ عمى درجة كبيرة مف 

األىمية، خاصة وأنو عامؿ مؤثر في التالميذ. فميس مف المستبعد أف التمميذ خارج 

يتعرض ليا معممو في الصؼ.  المدرسة يحاوؿ تقميد معممو في المواقؼ المشابية التي

إذا يجب  1ويقمد غالبية الحركات واإليماءات، واألسموب والصوت متقمصا لشخصيتو." 

عمى المعمـ أف يتصرؼ بإحكاـ أماـ تالميذه، ألف أي تصرؼ منو تؤثر عمييـ. ويتبيف 

 ذلؾ مف خالؿ الجدوؿ التالي:

                                                           
 .77ػ فاروؽ البوىي وآخروف ، دراسات في إعداد المعمـ، دار المعرفة الجامعية، األزاريطة، ص  1
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 (: انعكاس أخالؽ المعمـ عمى تمميذ.06الجدوؿ رقـ )

ػ ترى انعكاس 27س

 أخالقؾ عمى تالميذؾ؟

 النسبة المئوية التكرار

 %72 72 نعـ

 %10 10 ال

 %28 28 نوعا ما

 %100 100 المجموع

 

مف المبحوثيف يؤكدوف انعكاس  %72( أف نسبة 05يتبيف مف الجدوؿ رقـ )       

مف المبحوثيف  %28منيـ يروف عكس ذلؾ.بينما  %10أخالقيـ عمى تالميذىـ، ويقابميا 

 تتجسد انعكاسات أخالقيـ نسبيا عمى تالميذىـ.

يمكننا أف نستنتج مف مناقشة و تحميؿ النتائج أف أغمب المبحوثيف يؤكدوف عمى         

ويرجع ذلؾ إلى أف المعمـ يعمؿ عمى إبراز أخالقو مف  ،إنعاس أخالقيـ عمى تالميذىـ

تصرفاتو داخؿ القسـ أو حتى خارجو بمساعدة التالميذ في ساحة المدرسة برمي 

الميمالت في السمة مثال فيقمدونو، أو في الشارع  بمساعدة الكبير في السف. فالتالميذ 

ؿ حتى معمما ليـ في يعتبرونو القدوة الحسنة ليـ وليس معمما لشرح الدرس فقط. ب
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المواقؼ التي تصادفيـ في حياتيـ اليومية وتصرفاتيـ، وحتى في طريقة كالميـ.ألف 

قيمتو التربوية ىي " المصدر األساسي لما يصدر عنو مف أفكار وطموحات، مف أقواؿ 

ألعداد النشء 1وأفعاؿ، فيي المكوف الحقيقي لشخصيتو المميزة عف غيره مف الناس"

 اجتماعييف صالحيف في المجتمع.وتكويف أفراد 

 الخصائص العقمية: -2-2       

ىي صفات تتعمؽ بمبادئ المعمـ وقيمو واتجاىاتو مثؿ الحب واالحتراـ والتعاوف         

وتحمؿ المسؤولية وتدريبيـ عمى القيادة الواعية وتزويدىـ باألخالؽ الصالحة والقدرات 

اآلخريف وتشجيع روح المشاركة وعدـ التمييز  اإلبداعية وتكويف عالقات سوية وسميمة مع

 ، كما ىو مبيف في الجدوؿ المواليبينيـ

 

 

 

 

 
                                                           

، مؤسسة أـ القرى 2ـ التربوية)وتطبيقاتيا في العممية التعميمية(، طإبراىيـ رمضاف الديب، أسس ميارات بناء القي - 1
 .11،ص 2007لمترجمة والتوزيع، المدينة المنورة، 
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 : تمييز المبحوثيف بيف التالميذ المتفوقيف وغير المتفوقيف:)07(الجدوؿ رقـ 

ػ ىؿ تميز بيف 22س

 المتفوقيف وغير المتفوقيف؟

 النسبة المئوية التكرار

 %18 18 نعـ

 %35 35 ال

 %47 47 نوعا ما

 %100 100 المجموع

 

مف خالؿ نتائج الجدوؿ التي توضح نسبة اإلجابات حوؿ السؤاؿ المطروح يتبيف لنا     

مف أفراد %35مف المعمميف يميزوف نوعا ما بيف التالميذ، و %47أف أكبر نسبة وىي 

 يوضحوف عكس ذلؾ.18%العينة ال يفرقوف بيف المتفوقيف وغير المتفوقيف و

نستخمص مف خالؿ تحميمنا ومناقشتنا ليذه النسب أف معظـ المبحوثيف ذو أخالؽ        

عالية تظير في المساواة بيف التالميذ واالىتماـ بنفسيتيـ، ألف التفريؽ بينيـ يؤدي بيـ 

إلي ظيور تصرفات عنيفة في شخصيتيـ ، والمعمـ المثالي ينبغي أف يكوف ذكيا ومتفطنا 

بسرعة اإلستعاب وحسف التصرؼ لكي يتمكف مف ضبط سموؾ  لكؿ كبيرة وصغيرة. يتميز

التالميذ وعدـ تحسيسيـ بالتمييز، وذلؾ مف خالؿ استعماؿ أساليب متغيرة ومتنوعة 
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الستثارة عقوؿ التالميذ." فالمعمـ المتقف لعممو .....يقـو بأداء عممو التربوي عمي أكمؿ 

ألف عدـ القدرة  1ات تربوية متميزة."وجو، بؿ حتى أنو يبدع في إتقانو، بحيث ينتج إبداع

عمى اإلستعاب وحسف التصرؼ، وحسف العرض والترتيب والتحميؿ والتفسير والربط يؤدي 

بالضرورة إلى الفشؿ والعجز والبرودة في التصرؼ واالستبداد وضيؽ الصدر. أي الحد 

ؿ ينص عمى مف القدرة الذىنية لممتعمـ ويتبيف ذلؾ مف خالؿ إجابات المبحوثيف عمى سؤا

 أي نوع مف التالميذ يعطيو اىتماـ أكثر.

 (: طبيعة التمميذ الذي ييتـ بو المعمـ.08الجدوؿ رقـ )  

ػ أي نوع مف 28س

التالميذ تعطيو اىتماـ 

 أكثر؟

 إناث ذكور

النسبة  التكرار

 المئوية

  النسب التكرار

 المئوية

 20.63% 13 08.10% 03 متفوؽ

 55.55% 35 64.86% 24 ضعيؼ

 23.80% 15 27.02% 10 ضعيؼ جدا

 %100 63 %100 37 المجموع

 

                                                           
 .64، ص2002ػ عمي راشد، خصائص المعمـ العصري وأدوراه، دار الفكر العربي، مصر،  1
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مف المبحوثيف الذكور يؤكدوف اىتماميـ  %08.10( أف نسبة 07يتبيف مف الجدوؿ رقـ)

منيـ يؤكدوف اىتماميـ لمتالميذ الضعفاء، ونسبة  %64.86بالتالميذ المتفوقيف، أما نسبة 

مف % 20.63ينصب اىتماميـ عمى الضعفاء جدا. بينما نجد نسبة % 27.02

منيـ يؤكدف  %55.55المستجوبيف اإلناث ييتموف بالمتفوقيف مف تالميذىـ، مقابؿ 

ينصب اىتماميف عمى التالميذ %23.80اىتماميف عمى التالميذ الضعفاء، ونسبة 

   الضعفاء جدا.

( أف ىناؾ عالقة 07طيات الجدوؿ رقـ )نستنتج مف خالؿ مناقشتنا وتحميمنا لمع      

حيث نجد أف أغمبية  ذات داللة إحصائية بيف متغير الجنس واالىتماـ بالتالميذ،

المبحوثيف الذكور يؤكدوف عمى اىتماميـ بالتالميذ الضعفاء أكثر مف المتفوقيف أو 

امؿ مع الضعفاء جدا. ألف لمذكور القدرة عمى تحمؿ المسؤولية وبذؿ مجيودات أكبر لمتع

وجذب  التالميذ الضعفاء و مساعدتيـ عمى التفاعؿ واالندماج داخؿ الصؼ الدراسي.

التمميذ وجعمو منسجما مع الحصة حتى يتمنى لو لـ تنتيي ىذه الحصة ألنو يشعر فييا 

باالرتياح الجسدي والنفسي والرغبة في مشاركة الزمالء المتفوقيف. عمى عكس اإلناث 

أو تنوع أفكارىـ أو النمط أو األسموب الذي يتبعونو في التعميـ، " وىذا راجع إلى اختالؼ 

فبعضيـ يركز عمى األىداؼ األكاديمية، وبعضيـ يؤكدوف عمى األىداؼ االجتماعية 
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" .  ألف مف 1واالنفعالية. والبعض اآلخر ييتموف بتنمية القدرات اإلبتكارية لتالميذىـ

عدادىا بطريقة محكمة صفات المعمـ أف يكوف متمكنا مف المادة الت ي يقـو بتدريسيا وا 

تتناسب مع قدرات التالميذ ودرجة ذكائيـ واستيعابيـ. فالمعمـ المثالي أثناء الدرس يعطي 

أمثمة مف الواقع لكي يفيـ التالميذ وتترسخ الفكرة في أذىانيـ وال يجعؿ الغموض يسيطر 

سرعة عمى عكس المتفوقيف. عمى عقوليـ ألف الضعفاء نسبة ذكائيـ قميمة ال يستوعبوف ب

فالتواصؿ القوي بيف المعمـ والمتعمـ يسمح بنقؿ رسالة تربوية ىادفة. المتمثمة في نقؿ 

األفكار واستعراض األخبار وتناقؿ وجيات النظر وتوفير المعمومات. لذلؾ يعد "التواصؿ 

معمـ، المتعمـ( العممية التي يتـ مف خالليا نقؿ وتبادؿ المعمومات واألفكار بيف الطرفيف)ال

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وباستخداـ وسيمة أو عدة وسائؿ اتصالية مف خالؿ تفاعؿ 

األفراد في مجموعات أو ثقافات مختمفة وذلؾ مف أجؿ إتاحة الفرصة لتوصيؿ المعنى 

ألنو يقـو بدور رئيسي في جميع عمميات التعميـ والتعمـ التي تحدث داخؿ  2وفيـ الرسالة."

 عييف ميميف في المجتمع.درسة وخارجيا وتكويف التالميذ وجعميـ أفراد اجتماالم

 

 

                                                           
، 2002دنيا الطباعة والنشر، مصر، ، دار الوفاء ل1جماؿ الديف محمد الشامي، المعمـ وابتكار التالميذ، ط - 1
 .11ص
عدناف يوسؼ العتـو وآخروف، التواصؿ االجتماعي مف منظور نفسي واجتماعي وثقافي، عالـ الكتب الحديث،  - 2

 .48،ص2011األردف،
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 لوجدانية:ا الخصائص -2-3 

التالميذ، لينا معيـ. وىذه صفة أساسية  عمىمف صفات المعمـ أف يكوف عطوفا         

وميمة في المعمـ كونو يعايش األطفاؿ الصغار، الذيف يتميزوف بطبع صعب، وسريعي 

الغضب، وكثيري الكالـ. لذلؾ عمى المعمـ أف يفيميـ ويتصرؼ معيـ بكؿ رفؽ وليف. 

 فمف خالؿ الدراسة التي أجريناىا  توصمنا إلى مايمي:

 يبيف تساىؿ المبحوثيف مع التالميذ.(: 09الجدوؿ رقـ )

ىؿ أنت متساىؿ  -21س

 مع التالميذ؟

 النسبة المئوية التكرار

 %20 20 نعـ

 %17 17 ال

 %63 63 نوعا ما

 %100 100 المجموع

 

مف أفراد العينة متساىميف مع المبحوثيف,  %20يتبيف مف الجدوؿ أعاله أف نسبة         

مف المبحوثيف متساىميف نوعا ما مع  %63منيـ غير متساىميف تماما. بينما %17مقابؿ 

( الذي ذكرناه سابقا أف معظـ 06تالميذىـ.وىذا ما تبيف لنا في نتائج الجدوؿ رقـ )
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المعمموف يؤكدوف أف األخالؽ والقيـ عنصر أساسي ينعكس باإليجاب عمى شخصية 

فكار والجيود، وتمكنو مف االستغالؿ األمثؿ التالميذ. ألنيا المعيار الضابط المنظـ لأل

لمميارات والخبرات وسيولة التواصؿ. مما يسمح لمتمميذ بالتعبير عف رأيو ومناقشة معممو 

وعدـ تخوفو عند محاولة طرح األسئمة عمى المعمـ كما يسيؿ لو مسيرتو الدراسية، 

في انحراؼ التمميذ. لذلؾ  فالصرامة قد تعيؽ نجاح التمميذ، والتساىؿ التاـ كذلؾ قد يتسبب

أغمب المبحوثيف قاموا باختيار اإلجابة الوسطية نوعا ما. حيث حتى أف ابف خمدوف في 

الفصؿ السادس مف كتابو المقدمة الذي تحدث فيو عف التربية والتعميـ، وأكد عمى الرفؽ 

في الثبات والميف وعتبرىما مف أساسيات التعميـ. حيث "أف الثبات االنفعالي لممعمـ يؤثر 

االنفعالي لمتمميذ. وينبغي عمى المعمـ التعرؼ عمى أوجو عجزىـ أو خنوعيـ، وأف يحاولوا 

التخمص منيا، ويعتبر ىذا األمر ضروريا حتى يبعد عمى شخصياتيـ التأثيرات غير 

ألف االتزاف في التفكير والسموؾ يبعدىـ عف التيور والتذبذب، والحماس يؤدي 1المرغوبة." 

لعمؿ واإلخالص فيو واالمتناع عف الجمود والخموؿ لمذاف يؤدياف إلى عدـ إلى حب ا

اندفاع المعمميف والتالميذ في عمميـ، وأنيـ غير مباليف لمنتائج المرتبطة بأىداؼ العممية 

 التعميمية.

                                                           
 .179، ص 2000محمد سمير حسانيف، مينة التعميـ، دالتا لمطباعة والنشر، طنطا،  - 1
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فالمعمـ البد أف يتصرؼ مع كؿ تمميذ حسب طبعو ويعرؼ كيؼ يكسبو ويرضيو         

قمؽ ، بؿ ينشر األجواء المريحة في الصؼ والمدرسية لضبط ويمنع عنو الخوؼ وال

شاعة جو مف االطمئناف تأمينا لسير العمؿ الدراسي وىذا ما تأكد سابقا في  النفوس وا 

(. وباعتبار المعمـ  األب الثاني لمتمميذ يجب عميو أف يكوف 04نتائج الجدوؿ رقـ )

عو أو يتجاىمو، بؿ البد مف تبادؿ عطوفا عميو حنينا معو وال يبغضو، وال يكوف قاسيا م

ويشعره بأنو فرد  1الحوار مع تالميذه " وأف ييتـ بالنمو المتكامؿ لشخصية كؿ متعمـ." 

 (الذي تتبيف نتائجو في الجدوؿ الموالي.38ميـ في المجتمع كما تبيف في السؤاؿ رقـ)

 مجتمع.(:  إشعار المعمميف التالميذ بأنيـ أفراد ميميف في ال10الجدوؿ رقـ) 

ىؿ  -38س

تشعر التالميذ 

بأنيـ أفراد ميميف 

 في المجتمع؟

 المجموع أرمؿ متزوج أعزب

  

 التكرار

 

النسبة 

 المئوية

 

 التكرار

 

النسبة 

 المئوية

 

 التكرار

 

 النسبة

 

 العدد

 

 النسبة

 %99 99 %00 00 %100 68 %100 31 نعـ

 %00 00 %00 00 %00 00 %00 00 ال

 %01 01 %100 01 %00 00 %00 00 نوعا ما

 %100 100 %100 01 %100 68 %100 20 المجموع
                                                           

1 ، دار كنور المعرفة العممية لمنشر 1شاد واإلشراؼ في العممية التربوية، طعطاؼ عمي زايد، دور اإلر  - 
 .168، ص 2001والتوزيع،عماف، 
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مف أفراد العينة يشعروف تالميذىـ بأنيـ % 99نسبة يتبيف مف الجدوؿ أعاله أف        

 مف المبحوثيف يقوموف بذلؾ نوعا ما.% 01أفراد ميميف في المجتمع. مقابؿ 

شعار ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغيرات         الحالة المدنية لممبحوثيف وا 

التالميذ بأنيـ أفراد ميميف في المجتمع. وذلؾ مف خالؿ التعبير التمقائي لممعمـ عف 

شعوره اتجاه تالميذه، فيو يكوف عالقات بتالميذ الفصؿ عف طريؽ التعبير المستمر عف 

مـ ليس حماسو وحبو ليـ، وعف طريؽ تشجيعيـ وتدعيميـ. فالتعزيز الذي يقدمو المع

مشروطا فيو يقبؿ التمميذ كشخص ميما كاف أداؤه ويقنعو بأنو يستطيع الوصوؿ إلى 

ىدفو، ويساعده في التغمب عمى العوائؽ التي تواجيو في حياتو اليومية. كما أف المعمـ 

الجيد ىو ذلؾ المعمـ الذي يشجع التمميذ عمى التعبير عف ميولو وحاجاتو ومخاوفو، 

ـ الحاد، ونقد أفكاره وآرائو السمبية بطريقة غير مباشرة حتى ال ويضعيا موضع االىتما

يشعر التمميذ بالنقص والخجؿ.  ألف إحساس التالميذ بأنيـ أفراد ميميف وذو مكانة 

يحترميا الكبير والصغير، وأنيـ أمانة بيف أيدي معممييـ يدفعيـ إلى تحقيؽ اآلماؿ 

أخرى. باإلضافة إلى نجاح سير العممية  واالرتقاء بمعممييـ مف جية ومستقبميـ مف جية

 التعميمية وتفعيميا.فالعالقة الوجدانية صفة أساسية البد مف توفرىا في المعمـ.
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 أىمية المعمم ضمن العممية التعميمية: -3       

يعتبر التعميـ ركيزة مف ركائز ومقومات األمة، والمعمـ المحور األساسي، وحجر          

العممية التعميمية، فيو الذي يصنع المستقبؿ المشرؽ لألجياؿ القادمة عمى الزاوية في ىذه 

مر السنيف، فمو دور ميـ، وذلؾ مف خالؿ األساليب التي يتبعيا لرفع تحصيؿ التالميذ 

وتنمية قدراتيـ الفكرية واإلبتكارية. بحيث يمنحيـ أساليب تحثيـ عمى التفكير و تجعميـ 

المتضمنة في  بحيث يتقبموف المعمومات والمعارؼ واآلراءأكثر تفاعال مع مادة الدرس. 

محتواه بطريقة إيجابية، فصورة المعمـ تجمع في مالمحيا العامة عدة جوانب، فيو المدقؽ 

والقدوة الحسنة وصاحب المساف الميف الحريص عمى األمة وأبنائيا." فالمعمـ ىو الخبير 

يو مف وجية القيـ األميف عمى تراثو الذي وظفو المجتمع لتحقيؽ أغراضو التربوية، ف

عف طريؽ  1الثقافي، ومف وجية أخرى ىو العامؿ األكبر في تجديد ىذا التراث وتعزيزه"

 استعماؿ طرؽ وأساليب تتناسب مع طبيعة الدرس والتي سنتناوليا في الجدوؿ الموالي.

 

 

 

 
                                                           

 .291حسيف عبد الحميد أحمد رشواف، العمـ والتعميـ مف منظور عمـ االجتماع، المرجع السابؽ ذكره، ص - 1
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 س.(: الطريقة التي يفضميا المبحوثيف أثناء مناقشة الدر 11الجدوؿ رقـ)

ماىي الطريقة التي  -54س

 تفضميا أثناء مناقشة الدرس؟

 اإلناث الذكور

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

 42.85% 27 %18.91 07 فردية

 57.14% 36 81.08% 30 جماعية

 %100 63 %100 37 المجموع

 

يتبيف مف تحميؿ نتائج إجابات المستجوبيف الموضحة في الجدوؿ أعاله أف نسبة          

مف المستجوبيف الذكور يفضموف طريقة العمؿ الفردي أثناء مناقشة الدرس، % 18.91

مف 42.85%منيـ يفضموف العمؿ الجماعي. و يقابؿ ذلؾ نسبة  % 81.08ونسبة

منيف  57.14%  عمى خالؼ نسبة المستجوبيف اإلناث المواتي يفضمف العمؿ الفردي 

 يفضمف طريقة العمؿ الجماعي أثناء شرح الدرس.

نستنتج مف خالؿ تحميمنا ومناقشتنا لمعطيات الجدوؿ أف معظـ المعمميف إناثا          

كانوا أو ذكورا يؤكدوف اعتمادىـ عمى طريقة التواصؿ الجماعي مع التالميذ خالؿ مناقشة 

 الدرس داخؿ الصؼ الدراسي.
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فالمعمـ عامؿ ميـ جدا في العممية التعميمية وأف المناىج والتنظيـ المدرسي واألجيزة       

تتضاءؿ أماـ ىيئة التدريس، إذ أنيا ال تكتسب حيويتيا إال مف خالؿ شخصية المعمـ. 

ولو دور أساسي في تشجيع المتعمميف عمى ممارسة األنشطة المختمفة في جماعة. ألف 

تسمح لمتمميذ بالتواصؿ واالتصاؿ مع اآلخريف لذلؾ يعتبر "التواصؿ الطريقة الجماعية 

ركنا ىاما في حياتنا اليومية، فنحف نتبادؿ كميات ونوعيات ضخمة مف البيانات 

وىذا التواصؿ الذي تحدثنا عنو يجب أف يكوف دائما مع التمميذ والمعمـ  1والمعمومات" 

، ويسعى إلى تطوير وتوسيع العممية حتى يتيح لممتعمـ فتح آفاؽ جديدة مف المعرفة

التعميمية التربوية وربطيا بجميع المجاالت إلثراء خبرة التمميذ، وعالوة عمى ذلؾ فالمعمـ 

يعتبر عامال أساسيا مف عوامؿ نجاح العممية التعميمية التربوية لمتمميذ، ورسالتو ىي 

لى التعمـ، التعميـ، التثقيؼ، توصيؿ المادة التعميمية والمناىج الدراسية المقررة الداعية إ

الحوار، اكتساب خبرات جديدة، اكتشاؼ المواىب وتطويرىا. مثؿ الكتابة والشعر 

 والرسـ......إلخ.

وليذه األىمية البالغة والمكانة المرموقة التي يحظى بيا المعمـ والمجيودات التي        

العممية التعميمية وتحقيؽ أىدافيا يبذليا، تعتبره المدرسة والمجتمع عنصر فعاؿ في تفعيؿ 

. باإلضافة إلى كونو صانع وناشئ أفراد األمة التي ىي  ألنو ىو المحور األساسي ليا

الركيزة األساسية التي يقـو عمييا أي مجتمع. بمعنى أي تطور حاصؿ راجع إلى تطور 
                                                           

، المرجع السابؽ ذكره، ص - 1  .48عدناف يوسؼ العتـو
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األفراد والرقي بيـ. وذلؾ مف اختصاص المعمـ دوف غيره ويتضح ذلؾ مف خالؿ 

 . 34المعمومات التي يقدميا لمتالميذ التي تظير في إجابات المبحوثيف حوؿ السؤاؿ 

 (: يوضح نفعية المعمومات المقدمة لمتالميذ مف طرؼ المعمميف.12الجدوؿ رقـ)

ىؿ المعمومات التي  -34س

تقدميا لمتالميذ ينتفع بيا 

 دائما أـ لالمتحاف فقط؟

 

 التكرار

 

 النسبة المئوية

 %75 75 المنفعة

 %13 13 االمتحاف

 %22 22 نوعا ما

 %100 100 المجموع

 

مف المبحوثيف يؤكدوف عمى أف  %75يتوضح مف الجدوؿ أعاله أف نسبة       

منيـ يؤكدوف عمى أنيا معمومات  %13المعمومات المقدمة لمتالميذ لغاية المنفعة، .مقابؿ 

يقولوف أنيا جزء منيا يخدـ االمتحاف وجزء لممنفعة العامة. % 22تخدـ االمتحاف، و

ومرجع ذلؾ إلى كوف المعمومات المقدمة البد أف ينتفع بيا التالميذ في حياتيـ اليومية ال 

لحفظيا و إستضيارىا أثناء االمتحاف فقط."ألف المعمـ بحكـ وظيفتو ومركزه يعتبر مصدر 
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ذ، وىذا يجعؿ مف المعمـ أكثر مف مجرد شخص المعرفة ومرجعيا األوؿ في نظر التالمي

بالغ في المجتمع، فيو الموجو والمرشد والمانح لمعمـ والمعرفة. لذلؾ أكسبو موقفو ىذا قوة 

فالمعمـ ىو المبدع والمبتكر الذي يعمؿ عمى   1ال يستياف بيا في التأثير عمى الصغار"

تسييؿ عممية التعميـ والتعمـ لدى التالميذ، والقدرة عمى الفيـ واإلستعاب. فيو بالنسبة ليـ 

الموسوعة العممية التي يمجئوف ليا كمما واجيتيـ صعوبة أو إبياـ سواء في االختبارات أو 

يذ ليس بالضرورة يرجع إلييا في االمتحاف المنفعة العامة، فالمعومات التي يقدميا لمتمم

فقط بؿ لينتفع بيا في تربيتو تربية سوية وسموؾ حسف، وقيـ وأخالؽ رفيعة، ويكوف نفسو 

تكوينا سميما حتى يستطيع التواصؿ مع المجتمع الذي يعيش فيو وذلؾ مف أجؿ إنشاء 

و مف معمومات عالقات ىادفة مع اآلخريف أي يؤثر ويتأثر و ينفع وينتفع مما اكتسب

 ومعارؼ.

 

 

 

 

                                                           
-438، ص1990، الديواف الوطني لممطبوعات الجامعية، الجزائر، 2تركي رابح عمارة، أصوؿ التربية والتعميـ، ط - 1

439 . 
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 مسؤولية المعمـ اتجاه تالميذه في المدرسة التربوية: -4       

لعؿ أىـ مسؤوليات المعمـ في المدرسة ىي العمؿ عمى اإلرشاد، ومعرفة         

الخصائص والفروقات الفردية لكؿ متعمـ ومساعدتو عمى النمو والتطبيع االجتماعي في 

والعقمية واألخالقية والعاطفية ....إلخ. وذلؾ حتى يتمكف مف جميع النواحي الجسمية 

تجاوز الصعوبات التي تعرقؿ طريقو نحو النجاح والتواصؿ والتفاعؿ مع اآلخريف. وأىـ 

مسؤولية تمقى عمى عاتؽ المعمـ ىي " تنمية الخمؽ والشخصية وذلؾ مف خالؿ إقامة 

ء داخؿ إطار النظاـ القائـ، ومعاونة عالقة طيبة بيف األفراد كي يسود جو الوئاـ والصفا

ألف تنمية التالميذ في مختمؼ   1التالميذ بطريقة منظمة وودية تسودىا المحبة والتعاوف."

جوانبيـ تؤدي إلي التكامؿ والشموؿ واالتزاف. فعميو أف يسوي بيف طالبو في العطاء 

وىذا ما سنعرضو في  والتقويـ والرقابة، وحتى في الثواب و العقاب لضبط سموؾ التالميذ

 الجدوؿ التالي.

 

 

 

 
                                                           

 .165محمد سمير حسانيف، المرجع السابؽ ذكره، ص - 1
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 (: فعالية العقوبات التي يتخذىا المبحوثيف في ضبط سموؾ التالميذ.13الجدوؿ رقـ )

ىؿ العقوبات التي  -53س

تتخذونيا لضبط سموؾ 

 التالميذ لدييا فعالية؟

 

 التكرار

 

 النسبة المئوية

 %40 40 نعـ

 %10 10 ال

 %50 50 نوعا ما

 %100 100 المجموع

      

مف أفراد العينة الذكور % 65نقوـ بتقسيـ نسب اإلجابة بنوعا ما تصبح النتائج         

منيـ يروف أف ال % 35يؤكدوف أف لمعقوبات دور فعاؿ لضبط سموؾ التالميذ، بينما 

 تأثير لمعقوبات التي يتخذونيا.

نستنتج مف خالؿ تحميمنا لنتائج الجدوؿ أف ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية         

واضحة بيف متغير الجنس وطبيعة العقوبات التي يتخذىا المبحوثيف لضبط سموؾ 

التالميذ. ومرجع ذلؾ يعود إلي طبيعة شخصية المبحوثيف وطريقة استعماليـ ليذه 

اتيـ والحرص عمي أدائيا وتقوي رغبتيـ العقوبات فيي تؤدي بالتالميذ إلي مزاولة نشاط
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في االندماج والتفاعؿ مع اآلخريف. كما يعتبروف أف ىذه العقوبات مف مسؤوليتيـ اتجاه 

تالميذىـ ألف مينة التعميـ تتطمب وجود صفات في ممارس ىذه العممية التعميمية، ومف 

ية أي عميو أف يتحمؿ بيف ىذه المميزات التي يجب توافرىا في المعمـ ىي المسؤولية الفرد

مسؤولية التالميذ في مختمؼ الجوانب وبشتى الطرؽ التي تخدـ دائما مصمحة المتعمـ. لذا 

نجده يعمؿ عمى تطوير قدراتو وميارتو العممية، وأف يكوف بدوره القائد والمنظـ لعممية 

مييا حتى التعميـ . لذا عمى المعمـ أف يظير ىذه المسؤولية لتالميذه ويعمؿ بيا ويحثيـ ع

يكوف قدوة ليـ في  تحمؿ المسؤولية في مختمؼ المجاالت والمياديف، وحتى يثير دافعيتيـ 

لمتعمـ والمشاركة في المواقؼ التعميمية ، كما يثير حماسيـ في التخطيط لممستقبؿ، 

ويساعدىـ عمى اتخاذ القرارات واستغالؿ أقصي قدراتيـ مف أجؿ التعمـ. ألف غياب 

مف عممية التعميـ خالية مف النظاـ وااللتزاـ، يضيع معيا الوقت والجيد، المسؤولية يجعؿ 

ومضيعة لحقوؽ وواجبات التمميذ. وحتى يتسنى لممعمـ تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية 

 يجب عميو أف يكوف مسؤوال أماـ تالميذه. 

لمادة الدراسية باإلضافة إلى مسؤولية التعميـ والتعمـ، حتى يكوف ممما في اختيار ا        

الوسائؿ المناسبة لتدريسيا مف أجؿ تسييؿ عممية التعمـ، واستثارة عقوؿ التالميذ 

" . وخالؿ قيامو بإلقاء الدرس ينبغي عميو 1و"استعداداتيـ وميوليـ وخبراتيـ المختمفة

جراء التجارب إف استمـز األمر. كما يعتبر النمو الميني  المناقشة والعرض والكتابة وا 
                                                           

  .06،ص2005محمد أحمد عبد الباقي، المعمـ والوسائؿ التعميمية، المكتب الجامعي الحديث، مصر، -1
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واألخالقي مف مسؤوليات المعمـ ألنيما أمراف ضرورياف بالنسبة لو. ألف األخالؽ ىي 

(.كما يشترط 06الركيزة األساسية في أي مينة" وىذا ما تـ ذكره سابقا في الجدوؿ رقـ)

عميو أف يشارؾ في المؤتمرات والندوات واالجتماعات والقياـ بالرحاالت الميدانية التي مف 

. كما يجب عميو أف يسمؾ السموؾ الميني المالئـ في عالقتو مع 1ارؼ"شأنيا توسيع المع

أولياء األمور واإلدارييف ألف العالقات األسرية والبيئية ليا أثر في خمؽ التفاعؿ بيف 

المدرسة واألسرة وحتى البيئة المحمية. كما يعتبر تقييـ أداء التمميذ وكتابة التقارير عنو بعد 

مجاؿ مسؤوليتو. فتقييـ أداء التمميذ وما سيتتبعو مف كتابة التقارير مف األبعاد الميمة في 

التي توضح مدى تقدمو أو تأخره في األداء المدرسي الذي يسمح لموالديف بمتابعة أبنائيـ 

 داخؿ الصؼ.

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .166مير حسانيف، المرجع السابؽ ذكره، صمحمد س  - 1
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 خاتمة:          

مما توصمنا إليو كخالصة لمفصؿ األوؿ أف لممعمـ اتجاىات متنوعة مف بينيا،            

أوال اتجاىات المعمـ نحو نفسو، ومف أىـ مميزاتيا أف يكوف المعمـ واثقا مف نفسو ليحقؽ 

اتصاؿ فعاؿ بينو وبيف تالميذه. وثانيا اتجاىاتو نحو تالميذه التي يسودىا التعاوف 

لؾ جو دراسي مالئـ يخدـ نجاح العممية التعميمة. وثالثا ،الحوار، االحتراـ ليخمؽ ذ

اتجاىات المعمـ نحو المدرسة، حيث يزاوؿ مينة التعميـ فييا محاوال نشر العمـ والمعرفة 

لمواكبة التقدـ. كما توصمنا إلى أف المعمـ يتميز بمجموعة مف الخصائص التي تميزه عف 

ه التالميذ والمدرسة،مما يكسبو أىمية بالغة غيره ،وأف لو مسؤولية ممقاة عمى عاتقو اتجا

 في المجتمع.
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 مقدمة:    

يعتبر المعمم العنصر الوسيط بين المدرسة والمجتمع، وذلك من خالل عالقتو      

 بالتالميذ وأولياء األمور وحتى زمالء المينة.  

ولما كانت عالقة المعمم بالتالميذ من أىم العوامل التي تؤثر في مخرجات العممية       

التعميمية التربوية. فإن الطريقة التي يستجيب بيا المعمم لمتالميذ، والتي يتفاعل بيا معيم 

أثناء التعميم يمكن أن تكون ليا أثار سمبية أو إيجابية فيما يتعمق بتعمم التالميذ ونموىم 

ي مختمف الجوانب. باإلضافة إلي ذلك البد عمى المعمم  أن تكون عالقتو جيدة مع ف

أولياء األمور، وخمق جو من التواصل والتفاعل بينيم من أجل اإلحاطة بجوانب التمميذ 

وذلك من خالل االجتماعات التي تقام، أو من خالل التقارير التي يقوم المعمم بإرساليا 

ولي التمميذ البد لو أن يكون دائما في اتصال مع المعمم سواءا  لولي أمر التمميذ. وحتى

كان اتصاال مباشرا أو غير مباشرا ألن ذلك يعود باإليجاب عمي نجاح التمميذ وتحسين 

مستواه حتى يتمكن والي التمميذ من وضع ثقتو بالمعمم.لذلك يعمل لممعمم عمى أن يكون 

ل المدرسة ألن المعمم الناجح و االجتماعي ذو صمة جيدة بزمالء المينة وغيرىم من عما

ال يجد صعوبة في التعامل والتفاعل مع أي شخص. يستطيع أن يكسب محبة واحترام أي 

 شخص كان سواءا تمميذ أو زميل بالمينة وحتى احترام أفراد المجتمع خارج المدرسة.
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 عالقة المعلم بالتالميذ: -1       

التمميذ عالقة تفاعل وتأثير وتأثر بين المعمم والمتعمم من تعتبر عالقة المعمم ب          

أجل خمق التواصل والحوار وتبادل اآلراء فيما بينيم ويتأكد ذلك من خالل الجدول 

 الموالي.

 (@ طبيعة العالقة بين المعمم والمتعمم.:4الجدول رقم)  

ما طبيعة عالقتك  -=4س

 مع التالميذ؟

 

 التكرار

 

 النسبة المئوية

 %8< 8< جيدة

 %00 00 غير جيدة

 %<4 <4 نوعا ما

 %400 400 المجموع

  

من المبحوثين عالقتيم جيدة مع التالميذ، بينما % 8<يتبين من الجدول أن نسبة       

 .منيم فقط عالقتيم متذبذبة% <4
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نستنتج من خالل ىذه النسب أن معظم المعممين لدييم القدرة عمى فيم التالميذ       

قامة عالقات ودية واحترام متبادل بينيم، يرجع ذلك إلى قدرة المعمم عمى تنويع األساليب  وا 

التربوية لمتحكم في التالميذ والحرص عمى عدم إشعارىم بالكره واالشمئزاز، وتحبيبيم 

بط سموكيم خارج الفصل الدراسي وداخمو عن طريق عممية االتصال لممادة الدراسية، وض

"التي ىي وسيمة اجتماعية تيدف إلى حصول التمميذ عمى المعمومات واألفكار... وفي 

. ألن عالقة المعمم بتالميذه يجب أن  1أرائو وأفكاره وتجاربو لآلخرين" نفس الوقت إيصال

شأنو توفير الخبرات والمعارف ويعمل عمى  تكون قوية ومتينة أساسيا التواصل الذي من

قباليم عمى التعمم والفيم، والمساعدة في إسراع  جذب انتباه المتعممين وزيادة شوقيم وا 

العممية التعميمية وتعزيز عالقتيم  داخل الصف الدراسي وخارجو بعيدا عن التحيز أو 

يما بينيم. ويفكك عالقاتيم التمييز بين التالميذ ألن ذلك يضعف التالميذ وينشر العداوة ف

 االجتماعية وحتى األسرية .

فالمعمم ىو طريق التمميذ نحو المستقبل، وتحقيق اآلمال واألىداف وىو سنده في      

العممية التعميمية ، فالمعمم ىو الذي يحاوره عمى أىمية الدراسة وما يحققو من أىداف 

 ويستغل فرصة التعميم التي حظي بيا .

بداء في          نا تظير عالقة المعمم بتمميذه عمى أنيا عالقة يسودىا التحاور والتشاور وا 

( ورقم :0الرأي وتقبل أفكار اآلخرين ومناقشتيا كما ذكرنا في الجداول السابقة رقم )
                                                           

.?9ص، المرجع السابق ذكره، مصطفى عبد السميع وآخرون -  
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( . ألن الحوار عامل ميم في تقوية العالقات االجتماعية واإلنسانية وبواسطتو يساىم ?0)

التالميذ وتسويتيا، يقوم بإعدادىم خمقيا وفكريا. فالمعمم ميما  المعمم في بناء شخصية

كانت صفتو أو شخصيتو، وميما كان استعداده لمخير والشر، وميما كانت فطرتو، فإنو 

سريع التأثير وبالتالي فالمعمم يصنع من التمميذ ما يشاء. لذلك تعتبر عالقة المعمم 

األمر عند بعض التالميذ أنيم يقمدون  بالمتعمم عالقة قوية ال غنى عنيا، حتى يصل

معمميم أكثر من أبوييم. ألن المعمم أقرب وأكثر إنسان يقضي وقتو معو، لذلك فيو يقوم 

بتقميد ما تعممو، فيقوم بمحاكاة المعمم في أفعالو وأقوالو وذلك من خالل رغبة خفية ال 

ع وأن مكانتو عالية شعورية. كما يرى بأن معممو ىو الشخص المثالي الحسن في المجتم

ومرموقة حتى يظن بأن معممو معصوم عن الخطأ. لذلك نرى بأن أطفالنا لما نقول ليم ال 

تفعموا ىذا التصرف أو السموك مباشرة يقول لنا رأيت معممي يفعل كذا وكذا. لذلك عمى 

المعمم أن يتميز ويظير دائما أمام تالميذه بصفة حسنة ومظير جميل ألنو نقطة أساسية 

في حياة التمميذ، وأنو جزء من مستقبمو. فبصالح المعمم يصمح التمميذ وبفساده يفسد," 

فالمعمم ىو األب الروحي لممتعمم وىو الذي يقوم بتغذية النفس بالعمم وتيذيب األخالق 

 1وتقويميا فبتبجيمو تبجيل أبنائنا وتقديره تقديرا ليم."

                                                           
 .?0محمد سمير حسانين، المرجع السابق ذكره، ص - 1
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فالمعمم ىو الذي يكمل الدور الذي بدأت بو األسرة في تنشئة أطفاليا. لذلك عميو        

أن يكون حذرا في تعاممو مع تالميذه ألن التنشئة ىي أثقل شيء ممقى عمى عاتقو، بالرغم 

من أنيا عمل غير مباشر ـ غير مفروض ـ وقد "وصف أبو الدرداء المعمم والمتعمم بأنيما 

 1ير وال خيرا في عداىما." زميالن في الخ

فعالقة المعمم بتالميذه ليست عالقة إلقاء درس وشرحو كما يظن البعض. بل تتعدى ذلك،  

فيو األب واألخ وحتى الصديق والممجأ الذي يسعى إليو التمميذ في مواجية أي صعوبة 

  أو مشكمة. خاصة المشاكل التي تحدث داخل الصف الدراسي.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.>?عمي راشد، المرجع السابق ذكره، ص - 1  
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 المعلم بأولياء األمور:عالقة  -2    

عالقة المعمم بأولياء األمور ركيزة أساسية من ركائز البناء التربوي، ونجاح العممية       

التعميمية المنشودة لمتالميذ، لذا عمى أولياء األمور والمعممين أن يتواصموا فيما بينيم من 

م المشكالت التعميمية أو أجل مصمحة التمميذ والتحاور "بشأن تقدم التمميذ، أو تأخره، بأى

الشخصية التي يمكن أن يمر بيا التمميذ وكيفية مساعدتو في حل ىذه المشكالت، كما 

يبين المعمم توضيح الرؤية لدى ولي األمر برسالة المدرسة التربوية والتعميمية، وأىمية 

رسة أو األنشطة التربوية بالمدرسة، وأن يشارك التمميذ في تمك األنشطة سواء داخل المد

من أجل تحسين مستواه ألن التمميذ حمقة وصل  1خارجيا من رحاالت وزيارات تعميمية."

ويتم ذلك من خالل زيارة ألولياء ألبنائيم في المدرسة أو االتصال  بين المعممين واآلباء

( الذي ينص عمى طبيعة العالقة 0;بالمعمم ويتبين ذلك من خالل سؤال االستمارة رقم )

 وأولياء التالميذ.بين المعمم 

 

 

 

 
                                                           

 .>?عمي راشد، المرجع السابق ذكره، ص  - 1
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 (@ عالقة المبحوثين مع أولياء التالميذ.;4الجدول رقم)

ما طبيعة  -0;س

عالقتك بأولياء 

 األمور؟

  اإلناث الذكور

 المجموع

 

 

مجموع 

 النسب

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %?; ?; %?=.0; 98 %=?.8= =8 جيدة

 %<0 <0 %:9.>0 :0 %4<.40 :0 ضعيفة

 %99 99 %;<.8: =8 %84.>4 >0 مانوعا 

 %400 400 %400 9> %400 =9 المجموع

 

من المبحوثين يؤكدون أن عالقتيم جيدة  %?;يتبين من الجدول أعاله أن نسبة       

جيدة نوعا   %99منيم فقط عالقتيم جد ضعيفة و %<0مقابل  بأولياء أمور التالميذ،

 ما.

لمعطيات الجدول أن ىناك عالقة ذات داللة إحصائية نستنتج من خالل تحميمنا       

والسبب في ذلك  أن أولياء  بين متغير الجنس وطبيعة عالقة المبحوثين بأولياء األمور.

أمور التالميذ معظميم ذكور مما يسمح لممعممين بالتجاوب والتواصل معيم دون أي 

لتواصل معيم، ربما إشكال أو صعوبة، عمى خالف اإلناث المواتي يجدن صعوبة في ا
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السبب في ذلك الحالة االجتماعية لين أو عدم قدرتيم عمى مواجية التمميذ أمام ولي 

 أمره....إلخ.

حيث أن ىذا التواصل القائم بين المبحوثين وأولياء األمور يسمح لمتمميذ بمواصمة      

التي تعيق أو مشواره الدراسي والجد في العمل والمواظبة. " فيناك الكثير من العوائق 

تعترض مسيرة التمميذ التعميمية والتربوية، فالوالدين كثيرا ما يخفون عيوب أوالدىم أو 

مرضيم أو المشاكل االجتماعية التي تواجو حياتيم وبالتالي المعمم ال يستطيع التعامل مع 

يخبر  ىذا التمميذ أو إيجاد حمول لمشاكمو ألنو ال يعمم بيا. والعكس فعمى المعمم أيضا أن

أولياء األمور ما يحدث لمتالميذ عن كل كبيرة أو صغيرة. لذا يجب أن تكون عالقة المعمم 

بولي األمر عالقة قائمة عمى التعاون والتكامل بين الطرفين، يكمل كل منيما دور اآلخر 

ويقوم مقامو ويبذالن ما يستطيعانو من جيد ومعمومات من شأنيا الرقي بمستوى التمميذ 

زالة ا   1لعوائق التي قد تعترض طريقو."وا 

عالقة المعمم بولي األمر يجب أن تكون تشاوريو، قائمة عمى الصراحة والوضوح،       

خفاء الحقائق الواجب البوح بيا،  بداء ما يعتقده الطرفان بكل شفافية بعيدا عن التحيز وا  وا 

لعممية التعميمية. حرصا عمى مصمحة التمميذ ونجاحو الذي يؤدي بدوره إلى نجاح أىداف ا

 ويتضح من خالل توزيعنا لالستمارة عمى المبحوثين توصمنا إلى النتائج التالية.

                                                           
 <8، ص>800، دار الصفاء لمنشر والتوزيع، عمان، 4جمانة محمد عبيد، المعمم@إعداده ـ تدريبو ـ كفاياتو، ط - 1
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 (@ مواجية المبحوثين المشاكل مع أولياء التالميذ.>4الجدول رقم)

تواجيون  لى-4;س

 مشاكل مع أولياء التالميذ؟

 النسبة المئوية التكرار

 %84 84 نعم

 %?= ?= ال

 %400 400 المجموع

   

من المبحوثين يواجيون مشاكل مع أولياء  %84يتبين من الجدول أعاله أن نسبة     

منيم ليس لدييم أي مشاكل مع أولياء األمور.من بين ىذه  %?=التالميذ. مقابل 

المشاكل تحيز األولياء ألبنائيم وتجاىل نقاط ضعفيم والتغطية عمييم،وعدم السماح 

 لممعممين بتوبيخ أبنائيم. 

نستنتج من خالل تحميمنا لمجدول أن ىناك عالقة تفاعمية بين معظم المعممين         

وأولياء التالميذ. أي ىناك تكامل وتعاون وتواصل بين الطرفين ألن ىذا يعود باإليجاب 

عمى مصمحة التمميذ ونجاحو وتحسين مستواه وسموكاتو التربوية والتعميمية. ويتضح ذلك 

( الذي تركنا فيو الحرية لممبحوث عمى 8;حوثين عمى السؤال رقم)من خالل إجابات المب

 اإلجابة كانت كالتالي@
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ـ يوجد تواصل بين التمميذ واألولياء والمعممين.فالتواصل بينيم يعد ىمزة وصل لنجاح 

 عممية التعميم.

 ـ وعي أولياء التالميذ بأن المعمم مسؤول وحريص عمى مصمحة التالميذ.

 يم وعدم إىانة أوالدىم بالسب أو الضرب.ـ حسن التواصل مع

 ـ أولياء التالميذ متفيمون ولدييم لغة الحوار والمناقشة.

 ـ االىتمام بمستوى أوالدىم.

 ـ االستقبال الحسن وتوجيييم إلى متابعة أوالدىم. 

 ـ التعامل باحترام معيم أثناء الزيارة.

 ـ معالجة مشاكل أبنائيم بمساعدة المعممين واألولياء.

 ـ أولياء األمور يأخذون بنصيحتنا.  

براز عيوب التالميذ ومحاولة إدراجيم في التعمم.  ـ بالمناقشة وا 

 ـ تفوق التالميذ ومدى استيعابيم ألىمية الدراسة. 

 ـ الخبرة في التدريس. 

 ـ االحترام المتبادل. 
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 ـ تفاىم أولياء التالميذ لدور المعمم في بناء شخصية التمميذ.

ىذه اإلجابات المتعددة والمختمفة نستنتج أن أولياء األمور في تواصل تام مع من خالل  

تغيير مستوى أبنائيم نحو األفضل  وسير مسيرتيم الدراسية عمى  المعممين لمحرص عمى

 أكمل صورة دون أي عقابات أو مشاكل مع المعممين.
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 عالقة المعلم بزمالء المهنة: -3      

يعمل المعمم جاىدا عمى خمق عالقات اجتماعية إنسانية مع زمالئو في المينة،          

المبنية عمى الثقة المتبادلة واحترام اآلخرين واحترام تخصصيم ومستواىم وعدم التعالي 

عمييم ومساندتيم والمجوء إلييم أثناء الحاجة. ومحاولة العمل في مجموعات كأداء 

قامة مسابقات بينيم أي العمل الجماعي الفروض واالختبارات الموحدة  بين تالميذىم، وا 

 الموحد، ويتضح ذلك في الجدول الموالي.

 (@ نوع العمل المفضل لدى المبحوثين.=4الجدول رقم )

ىل تفضل العمل  -98س

 الجماعي أم الفردي؟

 النسبة المئوية التكرار

 %>; >; جماعي

 %:: :: فردي

 %400 400 المجموع

 

من أفراد العينة يفضمون العمل  %>;( أن نسبة ;4يتبين من الجدول رقم )     

منيم يفضمون العمل الفردي. ومرجع ذلك حرص المعمم عمى  % ::الجماعي، عكس 



الفصل الثاني:                                           العالقات التفاعلية لدى المعلم               

                                                    
 

67 
 

الحفاظ عمى عالقتو بالزمالء وأعضاء اإلدارة المدرسية."وذلك حول جميع األمور التي 

 1لمجيود."تحتاج إلي تفاىم مشترك أو تنسيق 

عالقة المعمم بزمالء المينة  تتميز بالمحبة والتعاون والتفاىم والتجانس واإليمان       

باألىداف الواحدة والمشتركة، وأنيم يسرون في اتجاه واحد وأن كل واحد منيم يؤثر في 

اآلخر. فمينة التعميم بالرغم من أنيا مينة فردية تفرض عمي كل معمم مسؤوليات 

ب الوقوف عمييا وأدائيا، إال أن العمل الجماعي فييا أمر ضروري البد منو، وواجبات يج

من أجل تحسين كفاءات المعمم من جية وتحسين نوعية التعميم من جية أخرى، وتطويره 

 بصورة أفضل.

فيذه العالقات الودية تسمح لممعمم بتحقيق نوعية جيدة من التعميم، وتجديد أفكاره      

و قد يؤثر في معمم آخر وقد يتأثر بو. حيث أن العالقة الودية تجعل وحسن توظيفيا، في

 من المعمم محبوبا بين زمالئو، يصنع اإلحترام لنفسو ويبعد السخرية والنبذة عنو.

فتعاون المعمم مع زمالئو المعممين في مجال تبادل اآلراء من أجل تحسين مجموعة      

من الطرق المتعمقة بالمواقف التدريسية التي تؤدي إلي تحسين مستوى التحصيل الدراسي 

لمتالميذ وتنمية قدراتيم. كما يسعي إلي إعطاء النصائح البناءة واألفكار المميمة لزمالئو، 

لمسؤولية الممقاة عمي عاتقو  عمي اآلخرين، واالمتناع عن تحقيرىم التدخل وعدم إلقاء ا

                                                           
  .80جمانة محمد عبيد، المرجع السابق ذكره، ص  -1
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في شؤونيم مالم تتطمب األعمال الرسمية ذلك. بل البد من إظيار التقدير واالحترام ليم 

 وعدم المساس بآرائيم وميوليم. 
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 خاتمة:      

في ىذا الفصل توصمنا إلى أن لممعمم عالقات اجتماعية تفاعمية متعددة ومختمفة       

يسودىا التواصل واالتصال سواءا مع التالميذ أو أولياء األمور أو زمالء المينة قواميا 

االحترام والتعاون المتبادل.باإلضافة إلى كون المعمم يؤثر ويتأثر باآلخرين، وأنو يسعى 

من التفاعل بين التالميذ وزمالء المينة من أجل تسييل عممو الدراسي  دائما إلى خمق جو

داخل المدرس. حيث استنتجنا أن معظم عالقات المعمم كانت تتميز بالود والمين وحسن 

 التعامل مع اآلخرين مما اكسبو سيولة التفاعل وأداء واجبو عمى أكمل وجو.
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 مقدمة:

الدور ىو تتابع نمطي ألفعاؿ متعمـ يقـو بيا فرد مف األفراد. أي المعمـ في موقؼ تفاعمي 

مع التالميذ، أي ىو نمط مف السموؾ المتوقع مف أعضاء مينة التعميـ. فأدواره تتشعب 

وتختمؼ، وذلؾ مف خالؿ المنصب الذي يشغمو. ومما ال شؾ فيو أف المعمـ يمعب دورا بالغ 

األىمية في العممية التعميمية، وبناء شخصية التالميذ وتنشئتيـ تنشئة صحيحة ومتينة 

ومتماسكة ليؤثر ويتأثر في المجتمع الذي يعيش فيو. ومف األدوار األساسية التي يقـو بيا 

 المعمـ والتي تفرضيا عميو مينة التعميـ وتكمفو بيا ىي: األدوار التعميمية واإلدارية

 االنسانية التي سوؼ نتطرؽ إلييا بالتفصيؿ.واالجتماعية و 
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 األدوار التعميمية:     -1

 دور المعمم في اكتساب التالميذ المعارف والخبرات. -1-1      

مف األدوار األساسية التي يقوـ بيا المعمـ والتي تفرضيا عميو مينة التعميـ وتكمفو         

بيا، ىي المعرفة التعميمية، ألنيا " ىي أساس خبرتو، وعمى المتعمـ أف يكوف متفاعال مع 

ألف المعرفة ىي المبدأ األساسي في عممية  1معممو مساندا لو حتى يكوف متمكنا مف تعميمو "

عميـ تتطمب الرفؽ والميف واستخداـ الوسائؿ المختمفة مف أجؿ تسييميا و توصميا لمتمميذ الت

وعدـ الضغط عميو،  بؿ البد مف خمؽ جو يسوده االحتراـ  والتفاعؿ المتبادؿ لمحفاظ عمى 

 ( مف االستمارة. 53عالقتيـ. وىذا ما سيتضح مف خالؿ إجابات المبحوثيف عمى السؤاؿ رقـ)

 (: يبيف سماح المبحوثيف لمتالميذ بمحاورتيـ.81الجدوؿ رقـ)

ىل تسمح لمتالميذ  -35س التكرار النسبة المئوية

 بمحاورتك؟

 نعم 44 44%

 ال 00 00%

 أحيانا 16 16%

 المجموع 100 100%

                                                           
.93السميع وآخرون، المرجع السابق ذكره، صمصطفى عبد   - 

1
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نستخمص أف معظـ المبحوثيف يؤكدوف عمى ترؾ المجاؿ لمتالميذ بمحاورتيـ           

االستيعاب والفيـ الجيد والشامؿ واإلحاطة بكؿ جوانب الدرس مما يسمح ومناقشتيـ مف أجؿ 

بالمعرفة وتطويرىا  تسمح ليـ باإللماـ  ليـ بتعزيز التفاعؿ والتواصؿ وخمؽ عالقات ودية

.ألف ال تعميـ بدوف معرفة، فعف طريقيا يتـ نقؿ العادات والتقاليد لألجياؿ، والتطمع عمى ما 

وتمقيف المغة العربية كونيا لغة رسمية. فيي تضمف لممتعمـ  جاء بو الديف اإلسالمي،

المساعدة في تحقيؽ الطموحات، وعمى المعمـ كذلؾ أف يكوف متمكنا مف أداء الدور الممقى 

 عمى عاتقو.

 دور المعمم كمحفز ومعزز لمتالميذ: -8-2      

يعمؿ المعمـ جاىدا حتى يعزز في نفوس التالميذ حب القراءة والمثابرة، باعتباره          

قائدا اجتماعيا عمييـ، "وذلؾ لقيامو بإشباع حاجات الجماعة. كما أنو ينشط الدوافع لدى 

في تطوير معايير المجتمع والمحافظة عمييا، فيو  1األفراد ويحفزىـ عمى المساىمة اإليجابية"

لوالديف في االىتماـ باألفراد والسعي إلى معرفة مشاكؿ كؿ متعمـ، وما يعيؽ يقـو بدور ا

حياتو الدراسية، وتعميميـ تحمؿ المسؤولية الفردية، والحؽ والواجب واالحتراـ والرفؽ والميف، 

تقاف العمؿ  وحسف األخالؽ والصفات الحميدة وحب االستطالع واالكتشاؼ والمثابرة وا 

                                                           
 .811حسيف عبد الحميد أحمد رشواف، العمـ والتعميـ مف منظور عمـ االجتماع، المرجع السابؽ ذكره، ص - 1
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خريف والتفاعؿ داخؿ الجماعات االجتماعية ميما كاف نوعيا أو وسيولة التواصؿ مع اآل

 شكميا. وىذا ما توضح لنا في جداوؿ الفصؿ الثاني.

كما يساىـ في رفع مستوى نموىـ الفكري والروحي والثقافي واالجتماعي والعاطفي،       

و بطابع وغرس في نفوسيـ روح المحبة والتعاوف. كما يظير دور المعمـ في "انطباع طريقت

الفاعمية عند التالميذ، أي نشاط التالميذ صادرا عف ميولو وغرائزه. ففي دراسة أي موضوع 

شعاره بحاجتو إليو، مع توفير وسائؿ البحث لو،  يثير المعمـ الميؿ في نفس التمميذ لبحثو، وا 

ماـ ويحفزه ويشجعو عمى المواصمة وعدـ اليأس، وعدـ إحراجو أ 1ولـ يتركو يعتمد عمى نفسو"

(، والذي 62زمالئو أو توبيخو وىذا ما تأكد مف إجابات المبحوثيف عمى السؤاؿ رقـ)

 سنوضحو في الجدوؿ الموالي.

 

 

 

 

 

                                                           
محمد أحمد كريـ وآخروف، مينة التعميـ وأدوار المعمـ فييا، شركة الجميورية الحديثة لتحويؿ وطباعة الورؽ، مصر،  - 1

 .558ص، 6006
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(: تعامؿ المعمـ مع التمميذ عندما يصدر منو تصرؼ غير الئؽ.81الجدوؿ رقـ)  

كيؼ تتعامؿ مع  -62س

التمميذ عندما يصدر منو 

 تصرؼ غير الئؽ؟

 

 التكرارات

 

 المئوية النسبة

 %91 91 نصح

 %51 51 توجيو

 %86 86 توبيخ لفظي

 %08 08 توبيخ جسدي

 %800 800 المجموع

  

مف المبحوثيف يؤكدوف مف خالؿ  %51و %91يتبيف مف الجدوؿ أعاله أف نسبة      

منيـ يستعمموف  % 86إجاباتيـ أنيـ يقدموف النصح والتوجيو عمى الترتيب لتالميذىـ، بينما

 التوبيخ المفظي ومبحوث واحد فقط يعتمد عمى التوبيخ الجسدي. 

نستنتج مف خالؿ نتائج الجدوؿ أف معظـ المبحوثيف يقدموف النصح والتوجيو لمتالميذ        

مما يسمح ليـ بالتواصؿ واالتصاؿ ألف ذلؾ يسمح لممعمميف بالتفاعؿ في تنفيذ مسؤولياتيـ 

بالغبف أو التدني في األىمية، "ألف االتصاؿ ىو تبادؿ األفكار  دوف شعور أحد منيـ

والمعمومات عف طريؽ الكالـ أو الكتابة. فالتمميذ دائـ االتصاؿ مع األفراد الذيف يعيشوف 
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فاأللفاظ   1معو في القسـ، يتصؿ بيـ لمتعمـ واإلفادة والمعمومات وتحقيؽ الفيـ والتأثير."

مى المثابرة والجد والعمؿ وعدـ اليأس، وتقوية الطموح نحو الجميمة تريح النفوس وتشجع ع

 األفضؿ واألحسف.

فالمتعمـ غالبا ما يتطبع بطبائع معممو، ويقمده في كؿ كبيرة وصغيرة، في أي تصرؼ        

واإلشارات التي   يتصرفو، طريقة كالمو وحتى طريقة شرحو لمدرس واستعمالو لمعبارات

 أو في المنزؿ وحتى في الشارع. يفعميا، سواء داخؿ المدرسة

 دور المعمم في اكتساب التالميذ الميارات والقيم: -3 -1       

يعد دور المعمـ في اكتساب التالميذ الميارات والخبرات المختمفة، دورا بالغ األىمية.        

ألف القيـ واالتجاىات والميوؿ عامؿ أساسي في حياة الفرد والمجتمع، فيي موجية لمسموؾ 

وتعتبر ىدفا مف أىداؼ العممية التعميمية الممقاة عمى كاىؿ المعمـ. وتختمؼ وتتنوع ىذه 

رات، فيناؾ "ميارات عقمية تدعـ قدرة التمميذ عمى التفكير والمالحظة والتصنيؼ الميا

والتفسير والتحميؿ بفكر منطقي يتناسب مع المعمومات التي يتناوليا التمميذ ومع المجتمع 

. وميارات أكاديمية كالقدرة عمى اختيار المراجع والمصادر التي تتناسب مع  2المعاش فيو."

منيج المستخدـ لدراستيا، وفيميا فيما سميما. وكذا ميارات تنظيـ الجداوؿ مادة الدرس، وال

 اإلحصائية والدوائر النسبية، وغيرىا مف البيانات الالزمة لممادة الدراسية.
                                                           

، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عماف، 8ربحي مصطفى عمياف و عدناف محمود الوباسي، االتصاؿ والعالقات العامة، ط - 1
 .63، ص6003

 .62عمى راشد، المرجع السابؽ ذكره، ص - 2
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باإلضافة إلى الميارات االجتماعية مف أجؿ تسييؿ عممية التواصؿ واالتصاؿ في      

التعاونية ألداء الدور والتجاوب معو بطريقة العمؿ مع اآلخريف، والتعود عمى األعماؿ 

 أفضؿ.

فممقيـ والميارات أىمية بالغة في إدراؾ األفراد لألمور الموجودة حوليـ وكذا         

تصوراتيـ لمعالـ المحيط بيـ، لذلؾ عمى المعمـ أف يرسخ القيـ الدينية واالجتماعية 

"المصدر األساسي والمحرؾ األوؿ لكؿ  واالقتصادية والسياسية في نفوس التالميذ ألنيا تمثؿ

.ويحثيـ عمى عادات وتقاليد المجتمع ومعاييره 1ما يصدر عف الفرد مف سموكيات وأعماؿ"

والمحافظة عمييا، والتصدي لكؿ عادة سمبية دخيمة عف عادات مجتمعنا ألف ذلؾ يؤثر عمى 

 حياة الفرد والمجتمع معا تؤدي إلى تفكؾ واالنييار

 األدوار اإلدارية: -2       

 تتمثؿ األدوار التعميمية لممعمـ في:        

 دوره في إدارة الصف: -2-1      

المعمـ الناجح يكوف قادرا عمى إدارة صفو مف خالؿ كؿ ما يقـو بو مف أعماؿ لفظية        

مف أو عممية مف شأنيا أف تخمؽ جوا تربويا مناسبا ومناخا مالئما، يمكف المعمـ والتالميذ 

تحقيؽ األىداؼ التربوية المنشودة. وحتى يكوف قادرا عمى اإلدارة الجيدة لصفو عميو أف يمتـز 

                                                           
 .53ابراىيـ رمضاف الديب، المرجع السابؽ ذكره، ص - 1
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بأىـ مزايا اإلدارة الصفية الجيدة وىي المحافظة عمى الدافعية لدى التالميذ في العممية 

التعميمية، وتوفير السالسة في التعميـ، وضبط المشتتات، ومساعدة التالميذ عمى توظيؼ 

راتيـ وخبراتيـ مف خالؿ القياـ بالتجارب وترؾ ليـ الحرية في طرح األسباب واستنتاج ميا

 الحموؿ المناسبة لمدرس وتطويرىا. 

 دوره كشريك لمدير المدرسة: -2-2      

إف مدير المدرسة ىو المسؤوؿ األوؿ عف سير العمؿ الدراسي، ويسانده عمى ذلؾ         

 خاصة المعمميف، وىذا ما سنوضحو في الجدوؿ الموالي.جميع مف يعمؿ معو في المدرسة 

 (:مشاركة المعمميف لممدير في األعماؿ اإلدارية.60الجدوؿ رقـ )

ىؿ تشارؾ المدير  -58س

 في األعماؿ اإلدارية؟

 النسبة المئوية التكرار

 %10 10 نعـ

 %60 60 ال

 %800 800 المجموع

  

مف المبحوثيف يؤكدوف مشاركتيـ لمدير  %10يتبيف مف الجدوؿ أعاله أف نسبة      

 ينفوف ذلؾ.  %60المدرسة في أعمالو اإلدارية. عمى عكس 
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نستنتج أف ىناؾ تواصؿ إنساني يتـ عمى شكؿ تفاعؿ وتعاوف بيف المدير والمعمـ         

فيما بينيما لضماف تحقيؽ األىداؼ التربوية المنشودة وجو مالئـ لمعممية التعميمية. ويمكف 

يد مفيـو اإلدارة المدرسية بأنيا "كؿ نشاط مدرسي قيادي تربوي ىادؼ، يعتمد عمى تحد

التخطيط والتنظيـ والتوجيو والرقابة والتقويـ، بيدؼ الوصوؿ إلى تحقيؽ التربية المنشودة 

" وحتى يمكف تحقيؽ أىداؼ اإلدارة المدرسية بدرجة عالية مف  1بأعمى كفاءة وأقؿ جيد

ة المعمـ لممدير في عممو اإلداري، ويتقاسموا األدوار والوظائؼ النجاح البد مف مشارك

والسير عمى حسف تسييرىا وتنظيميا. وذلؾ مف خالؿ المساىمة في النشاطات التربوية 

عداد البرنامج الدراسي وتنظيـ الحصص  واإلذاعة المدرسية والرحاالت والزيارات الميدانية وا 

يتقيد بو كؿ أعضاء المدرسة، باإلضافة إلى حضور  اإلدارية،  لضبط النظاـ المدرسي الذي

اجتماعات ومجالس أولياء األمور التالميذ لمبحث عف طرؽ تساىـ في المزيد مف تحقيؽ 

نجاح العممية التعميمية التربوية في المدرسة، وأيضا العمؿ عمى حؿ المشكالت التي 

 تواجييا.

إلنساني الذي ىو "موقؼ وتعامؿ وىذا كمو ال يتحقؽ إال عف طريؽ التواصؿ ا        

وتفاعؿ اجتماعي يقوـ عمى نظاـ واعي مف المدخالت والعمميات المخرجات المحكومة 

                                                           
 .60عمي راشد، المرجع السابؽ ذكره، ص - 1
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مف أجؿ تحقيؽ المستوى المعرفي والثقافي لممدرسة مف جية  1باعتبارات خمقية متفؽ عمييا"

 ونجاح العممية التعميمية التي تيدؼ إلى تحقيؽ مصمحة التمميذ مف جية أخرى.

 دور المعمم كــــرائد لمفصل: - 3 -2         

إف مينة المعمـ كرائد لمفصؿ ىي قيادة التالميذ قيادة رشيدة تيدؼ إلى خدمتيـ            

ودراسة مشكالتيـ وعالجيا." فالمعمـ ىو األب الروحي لمتالميذ، فيو حمقة اتصاؿ بيف 

يقـو بمتابعة تالميذ الفصؿ مف حيث التالميذ ومدرسي المواد الدراسية األخرى، فيو مف 

حضورىـ إلى المدرسة أو غيابيـ، والنظر في حالتيـ الدراسية مف حيث التفوؽ أو تدني 

المستوى التعميمي، ويقـو رائد الفصؿ في إعداد سجؿ خاص لفصمو يرصد فيو مالحظاتو 

جتماعي، عف كؿ تمميذ مف حيث خمقو ، عاداتو، وتقاليده، نشاطو العممي والرياضي واال

وعالقاتو بزمالئو، ومشكالتو داخؿ الفصؿ وخارجو. كما يتصؿ كذلؾ بأولياء أمور التالميذ 

 .2ليدرس معيـ مشكالت أبنائيـ وكيفية حميا"

فرائد الفصؿ يشرؼ عمى المكتبة الخاصة بالفصؿ فينظـ عممية استعارة الكتب         

لتكافؿ االجتماعي بيف تالميذ الفصؿ ويدرب التالميذ عمى تحمؿ المسؤولية، وتشجيع روح ا

صالحو وتجميمو، تربية لروح الوالء عند  الواحد، والمحافظة عمى أثاث المدرسة والقسـ وا 

التمميذ لفصمو ومدرستو. ألف المعمـ ىو الذي يقـو بتوعية السموكيات المرغوبة وغير 
                                                           

 .62، ص6000مد زياد حمداف، سيكولوجية االتصاؿ التربوي، دار التربية الحديثة، مح - 1
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يات التعميمية والتربوية المرغوبة عند التالميذ وتوفير مناخ مدرسي منظـ ومتكامؿ يسمح لمعمم

 تحقيؽ األىداؼ المنشودة.

كما يتطمب منو كذلؾ تغطية بعض الحصص التي يتغيب عنيا بعض المعمميف          

ألسباب عديدة مثؿ المرض المفاجئ أو السفر االضطراري، أو المشكالت العائمية...إلخ، إذا 

ادة لمتمميذ، حيث يمكف أف كانت أوقات فراغو وتخصصو يسمحاف لو بذلؾ لما فيو مف إف

يناقش معيـ بعض الموضوعات الدراسية، أو يطرح بعض األسئمة، أو يراجع معيـ بعض 

 النقاط الصعبة في مادة الدرس لسد النقائص وعدـ تعطيؿ أىداؼ المدرسة.
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 األدوار االجتماعية: - 3 

 دور المعمم في االتصال الثقافي: -3-1        

ىنا يظير دور المعمـ الفعاؿ في نقؿ ثقافة مجتمعو مف جيؿ إلى عف طريؽ التربية"         

فيو يعمؿ عمى تنمية قدرة التمميذ عمى التفكير االيجابي وتأكيد عمى االىتماـ بالمغة القومية 

كأداة اتصاؿ بيف أفراد المجتمع، مساعدة التالميذ عمى فيـ أسباب التغير الثقافي، وتنمية 

الرتباط العاطفي بالجماعة، والحرص عمى استمرارىا وتقدميا وتماسكيا وبموغ أىدافيا. ا

وتعريؼ التالميذ بتاريخ وطنيـ والظروؼ المؤثرة فيو، وحثيـ عمى القياـ بالعديد مف الرحالت 

المدرسية األنشطة التعميمية، واالنضماـ إلى الجماعات المدرسية المختمفة"، لإللماـ بمعرفة 

تيـ المختمفة والحرص عمييا. ألف "الثقافة مستودع متراكـ مف المعارؼ، المعتقدات، ثقافا

القيـ، الفنوف، األخالؽ، العرؼ، العادات وسائر أساليب حفظ البقاء التي اكتشفيا اإلنساف، 

. فيي مكتسبة البد 1باعتباره يعيش بيف جماعة تحافظ عمى ىذا التراث وتؤمف بو وتؤيده"

مميا وأف يعرؼ عمومياتيا عمى أقؿ تقدير، ألنو يستحيؿ عمى أي فرد أف لمتمميذ أف يتع

يعرؼ كؿ شيء عف الثقافة بؿ تحتاج إلى تعمـ وخبرة ومعرفة مف أجؿ اكتسابيا، وذلؾ مف 

عمؿ المعمـ لممحافظة عمييا وتطويرىا ونقميا مف جيؿ آلخر حتى ال تزوؿ وتنقيتيا مف 

ة التي ال تتناسب مع ثقافاتنا، والتي تشوه معايير المجتمع الشوائب واختالطيا بالثقافات الغربي

 وأسسو وتعيؽ تطوره وازدىاره، وذلؾ لممحافظة عمى عاداتنا وتقاليدنا.
                                                           

، 6001، مكتب المجتمع العربي لمنشر والتوزيع، عماف، 8خالد محمد أبو شعيرة وآخروف، الثقافة وعناصرىا، ط - 1
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كما يعمؿ كذلؾ عمى تعريؼ التالميذ بانجازات عظماء الثورة مف شيداء، ورجاؿ          

 ي بصفاتيـ.المجتمع مف عمماء ومفكريف، وحثيـ عمى االقتداء بيـ والتحم

 دور المعمم في ترسيخ حب الوطن واالنتماء إليو لدى التالميذ: -3-2        

لممعمـ دور كبر في ترسيخ حب الوطف واالنتماء إليو لدى التالميذ، حيث يغرس         

وينمي فييـ مشاعر الحب والوالء ليذا الوطف ويحثيـ عمى الحرص عميو والدفاع عنو ضد 

كؿ معتد أثيـ، وظير ىذا االىتماـ مف خالؿ بعض المقررات الدراسية ككتب التربية العممية 

ؤكد عمى اليوية ورموز السيادة الوطنية." فعمى المعمـ أف يكوف قدوة والتربية المدنية التي ت

وذلؾ مف خالؿ تعريؼ التالميذ بالحؽ 1ومثؿ أعمى لتالميذ في حب وطنو، واالنتماء إليو."

والواجب اتجاه الوطف والمحافظة عميو، والتصدي لكؿ خطر ييدده أو يعيؽ انتمائو بالشرح 

ا. وعف أبطاؿ البالد، ألف التاريخ ىو وعاء الخبرة المفصؿ عمى الثورات وما نجـ عني

البشرية، فيو عمـ خاص بالحفاظ عمى مقومات الوطف. ألنو يحيطنا عمما بماضيو، لذلؾ 

نجد أف دراستو تساعد التمميذ عمى معرفة أمتو ومجتمعو. فيو ال يولد عمى عمـ بو لكنو 

 يتعممو إذا قرأ عنو ووضح لو معممو ذلؾ.

 ور المعمم كعنصر ايجابي في إعالء مينة التعميم:د -3 -3      

المعمـ يعمي مف شأف مينة التعميـ، كونو قدوة في عممو وأخالقو وعالقاتو، وبناء         

التفاعؿ، الحب واالحتراـ بينو وبيف تالميذه بإشعارىـ بأف ليـ مكانة وكياف، كما يشعرىـ 
                                                           

 .10عمي راشد، المرجع السابؽ ذكره، ص - 1
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روح معنوية عالية، وينشر بينيـ قيـ التعاوف بالتفاؤؿ والقدرة عمى التفوؽ الباىر، وامتالؾ 

. كما 1والمحبة والتسامح. ألف "القيـ ىي المصدر والمحرؾ والموجو األساسي ألفعالو وأقوالو"

ينير عقوليـ بالعمـ والفكر، ويحفزىـ عمى امتالؾ قدرات التفكير الناقد وحؿ المشكالت، 

جعؿ تالميذه يتفاعموف مع مجتمعيـ وأيضا قدرات التفكير اإلبداعي. فالمعمـ ىو الذي ي

وبيئتيـ المحمية، ويوظفوف ما تعمموه في مواقؼ حياتيـ المختمفة، وكذلؾ ىو الذي ينير 

قموبيـ نحو العمـ والمعرفة. حتى يجعؿ مف مينة التعميـ مينة شريفة تخدـ الفرد والمجتمع 

تواجدىا في المجتمع  وتحفزىـ عمى تحقيؽ طموحاتيـ وآماليـ، وأنيا مينة أساسية البد مف

 والحفاظ عمييا وتطويرىا.
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 خػػػػػػاتمػػػػػػػة:         

مف خالؿ دراستنا ليذا الفصؿ توصمنا إلى أف لممعمـ أدوار عديدة ومتعددة تفرضيا           

عميو العممية التعميمية، وأف المعمـ يقـو بأدواره عمى أكمؿ وجو دوف تقصير، فيو يساىـ في 

معرفة العممية واالنتماء لموطف وتعزيز حبو في نفوس التالميذ. كما أنو يسعى إلى نقؿ نشر ال

ثقافة المجتمع إلى األجياؿ والمحافظة عمييا مف الشوائب الدخيمة والعمؿ عمى تطويرىا 

وازدىارىا. باإلضافة إلى عممو جاىدا إلعالء مينة التعميـ وجعؿ منيا مينة تسمو كؿ الميف 

 أي مينة في الرفعة والمكانة.وال تساوييا 
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 :نتائج الدراسة الميدانية        

من خالل الدراسة التي قمنا بيا حول موضوع دور المعمم في تفعيل العممية          

التعميمية، وبعد تحميمنا لمعطيات االستمارة توصمنا إلى أن المعمم البد أن يكون ذا خبرة 

مكانتو العممية بين تالميذه. كما عالية ومعمومات واسعة، يتميز بالفطنة والذكاء حتى ال يفقد 

يجب أن يدرك أن المعرفة ليس ليا حدود، وىي متزايدة ومستمرة تفرض عميو أن يكون قائدا 

اجتماعيا يعمل عمى إشباع حاجات الجماعة وينشط الدوافع لدى األفراد ويحفزىم عمى 

فع مستوى نموىم المساىمة االيجابية، وغرس القيم الحميدة في نفوسيم، ويغيير شخصيتيم بر 

الروحي والثقافي واالجتماعي والعاطفي وغرس االتجاىات المالئمة لمتكيف مع المجتمع 

 ومعايشة الواقع.

باإلضافة إلى كونو الوجو األساسي لمعممية التعميمية، وذلك لما لو من مسؤوليات       

تصال بالتالميذ بكل وأدوار ميمة البد من القيام بيا  ليكون أكثر ديمقراطية وقدرة عمى اال

سيولة وبصورة طبيعية، وأداء أدواره اتجاه زمالء المينة وكل العمال المتواجدين بالمؤسسة 

التربوية التي يعمل بيا، وحتى أولياء أمور التالميذ. كما توصمنا إلى أن حتى التطورات التي 

في الميدان التربوي  أدخمت عمى أساليب أدارة الموقف التعميمي كنتيجة الستخدام التكنولوجيا

 لم تقمل من فاعمية دور المعمم وتأىيمو عمى أداء ميامو من خالل استخدام ىذه الوسائل.
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فالمعمم ىو المسؤول بالدرجة األولى عمى تكوين أفراد صالحين في المجتمع من أجل       

عة الحفاظ عمى تراثو ونقل ثقافتو من جيل إلى جيل،   وكذلك من دوره الحفاظ عمى سم

 المدرسة وتحقيق أىداف العممية التعميمية والنيوض بيا إلى األحسن.
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 خاتمة عامة:       

العممية التعميمية ىي عبارة عن نظام معرفي منظم قوامو المعمم والمتعمم، حيث يؤثر        

كالىما في اآلخر ويتأثر بو. وىي عممية تفاعل وتواصل بين شخصين أو أكثر، وىذا من 

حيث يمعب المعمم  مدرسة،ر وتحقيق أىداف الأجل تحقيق عممية التعمم التي تعمل عمى تطوي

دورا كبيرا وأساسيا في تربية وتنشئة األجيال خالل سنوات تعمميم، باعتبار المدرسة المرحمة 

الوسطى والميمة في حياتيم والتي ىي صورة مصغرة لممجتمع الكبير، أين يكتسب التالميذ 

دورا جوىريا في ميارات التعمم والتعميم التي تؤىميم لمحفاظ عمى عاداتيم وتقميدىم.ألنو يمعب 

عممية التعميم فيو يقوم بتحديد نوع المادة الدراسية وما تشتمل عميو من اتجاىات، وأفكار 

ومن الضروري أن تكون المعمومات الموجودة بيا ىادفة لمغاية، وذلك يجب أن تتوافر بو 

مجموعة من الشروط من أبرزىا أن يطون المعمم متخصصا وعمى دراية تامة بكل ما يتعمق 

بالتدريس من مفاىيم ونظريات وأيضا أن يتمتع بشخصية قيادية، تعينو عمى إدارة الحصة 

لتسييل  الدراسية بشكل فعال ومن الضروري أن يكون قادرا عمى توفير الجو المالئم لمتالميذ

 عممية الفيم واالستعاب.

و من معارف ويستطيع كذلك تقديم مساعدة قيمة في عمميا التربويالتعميمي بما يممك      

وخبرات لذلك يعمل دائما عمى خمق جو من التواصل اإلنساني المستمر مع التالميذ وأعضاء 

العممية التعميمية سواءا كان ذلك بطريقة مباشرة داخل المدرسة أو عن طريق االجتماعات 

والندوات والمجالس لكي يدعم صمتو بيم ويحقق أىداف المدرسة المتمثمة في تنمية شخصية 
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رد واكتسابو اتجاىات إجابية نحو المجتمع وثقافاتو وتحقيق تكيفو الشخصي واالجتماعي الف

وتزويده بالخبرات والميارات التعميمية التي تمكنو من أداء دوره الوظيفي الذي يتوقعو 

 المجتمع منو.
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 فاروق مداس، قاموس مصطمحات عمم االجتماع، سمسمة قواميس المنار. -1

 .2010امة المشرق الثقافي، األردن، محمد جمال الفار، المعجم اإلعالمي، دار أس -2

 .2006وضاح زيتون، المعجم السياسي، دار أسامة لمنشر والتوزيع، األردن،  -3
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 المذكرات: -3  

جميمة حقيقي، دور المعمم في تنمية القيم األخالقية لدى التالميذ في المرحمة اإلبتدائية، -1

التربوي، جامعة مستغانم، مذكرة لنيل شيادة الماستر، تخصص عمم االجتماع 

2014/2015. 

حبيب ابن صافي، صورة المعمم في ثقافة المجتمع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شيادة  -2

 .2005/2006الماجستير في االنثروبولوجيا، جامعة تممسان، 

رندة نمر توفيق، دور المعمم المساند في تحسين العممية التعميمية من وجية نظر  -3

دائمين في مدارس وكالة الغوث الدولية في محطات غزة، مذكرة تخرج لنيل شيادة المعممين ال

 .2010الماجستير في التربية، قسم التربية، غزة، 

نور اليدى عكيشي، المكانة االجتماعية لممعمم ودورىا في العممية التعميمية، مذكرة تخرج  -4

 .2013/2014لنيل شيادة ، جامعة الوادي، 

دور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي البيئي، مذكرة تخرج لنيل شيادة  وىيبة قراش، -5

 .2013/1014الماستر، عمم االجتماع التربوي، جامعة مستغانم، 
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 المــالحـــــــــــــق:  

 استمارة البحث:1- 

 وزارة التعميم العالي و البحث العممي

 جامعة عبد الحميد ابن باديس

 كمية العموم االجتماعية

          مستغانم

 

في إطار إعداد مذكرة تخرج لنيل شيادة الماستر تخصص عمم االجتماع التربوي,      

بعنوان دور المعمم في تفعيل العممية التعميمية. نضع بين يديك ىذه االستمارة، ونطمب منك 

 وضع عالمة )+(أمام اإلجابة التي تناسبك.

 مالحظة:

 العمل الذي قمنا بو يخدم أغراض عممية فقط .

 

2017/  2016الدراسية:    السنة   
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الجنس:       ذكر                             أنثى -1  

الحالة االجتماعية:  أعزب                   متزوج             أرمل          -2

 آخر.....

المؤىل العممي:    ليسانس                 ماستر              دكتوراه  -3  

الخبرة المينية:................سنوات  -4  

مكان العمل:................... -5  

بعد العمل عن مكان اإلقامة:  قريب         بعيد          نوعاما  -6  

 المستوى المادي:

عائمي              ممك خاص          مأجور  ؟نوع السكن الذي أنت فيو -7  

نعم                  ال         ؟ىل تممك سيارة -8  

 نوعاما        راض          غير راض    ؟أنت راض عمى األجر الذي تتقاضاهىل  -9

نعم               ال               ؟وىل ىناك عمل إضافي تمارس -10  
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نعم           ؟ضافي يؤثر عمى مينتك في التعميمإذا كانت اإلجابة بنعم ىل عممك اإل -11

ال            نوعاما     

كيف  -12

 ذلك.............................................................................

نعم                   ال         ؟مى عممك التربويىل لألجر تأثير ع -13  

نعم        ال          ؟ىل أنت راض عمى الخدمات االجتماعية التي تستفيد منيا -14   

نعم             ال  ؟ي قطاع آخر.ىل تتنازل عن التعميملو وجدت عمل آخر ف -15  

نعم              ال         نوعاما             ؟ىل أنت راض بمينتك في التعميم -16  

 المعاممة األخالقية:

جيد         غير جيدة        نوعاما؟عالقتك مع التالميذما طبيعة  -17  

ذلك:.......................................................إذا كانت جيدة كيف  -18  

نعم                ال  ؟م بمدى إستعاب التالميذىل تيت -19  

ىل ىناك تواصل بينك وبين التالميذ؟ نعم         ال      نوعاما -20  

نعم               ال       نوعاما    ؟متساىل مع التالميذ ىل أنت -21  
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نعم        ال        نوعاما  ؟متفوقين وغير المتفوقينىا تميز بين ال -22  

نعم         ال           نوعاما ؟سية التالميذ داخل الصف ىل تراعي نف -23  

 أحيانا                  ىل تتعاون مع تالميذك وتقدم ليم النصائح: نعم       ال    -24

كيف ذلك...................................................................... -25  

توجيو  نصح           ؟الئق ف غيركيف تتعامل مع التمميذ عندما يصدر منو تصر  -26 

توبيخ لفظي                        توبيخ جسدي                                

...................................................................آخر...............  

نعم            ال               نوعاما  ؟كاس أخالقك عمى تالميذكىل ترى إنع -27  

متفوق     ضعيف            ضعيف جدا ؟تعطيو إىتمام أكثرأي نوع من التالميذ  -28  

 دور المعلم:

دائما              أحيانا                نادرا ؟ىل تميد لمدرس تمييدا مناسبا -29  

دائما           أحيانا                 نادرا ؟األسئمة عمى التالميذ تقوم بطرحىل  -30  

نادرا        دائما              أحيانا          ؟ىل تشارك المدير في األعمال اإلدارية -31  

جماعي               فردي ؟ىل تفضل العمل الجماعي أم الفردي -32  

نعم            ال ؟درس تستخدم وسائل متطورةىل في شرح ال -33  
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النفعة            ؟فقط ىل المعمومات التي تقدميا لمتالميذ ينتفع بيا دائما أم لالمتحان -34

اإلمتحان                    نوعاما     

نعم               ال                أحيانا ؟ىل تسمح لمتالميذ بمحاورتك -35  

كتابية           شفيية            معا ؟التي تعتمد عمييا ما نوع االمتحانات -36  

نعم             ال    ؟ىل تقدم سمم التنقيط لمتالميذ مع ورقة االمتحان -37  

نعم               ال ؟المجتمعميمين في  ىل تشعر التالميذ بأنيم أفراد -38  

نعم            ال           نوعاما   ؟ىل تقوم بواجبك نحو المدرسة -39  

نعم           ال؟المناسبةأثناء العمل الجماعي ىل تسمح لمتالميذ باختيار المجموعة  -40  

نوعاما  نعم               ال         ؟المجال لمتمميذ من أجل المناقشة ىل تترك -41  

السبورة              الحاسوب               معا  ؟شرح عمى ماذا تعتمدأثناء ال -42  

التمميذ              البرنامج ؟جم البرنامج الدراسيىل تيتم بفكر التمميذ أم بح -43  

كيف  -44

 ذلك:.................................................................................

نعم               ال  ؟المتبع في دراستك متطورىل المنيج  -45  
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دائما              أحيانا             نادرا؟الميذ عمى تحسن مستواىمىل تشجع الت -46  

.......................................................................؟ذلك كيف -47  

نعم                    ال  ؟ىل تعتبر مينة التعميم مينة شاقة -48  

 ..........................................................................؟لماذا -49  

جيدة       ضعيفة          نوعاما؟ما طبيعة عالقتك بأولياء األمور -50  

نعم               ال     ؟ىل تواجيون مشاكل مع أولياء التالميذ -51  

كيف؟....................................................................... -52  

نوعاما  نعم       ال  ونيا لضبط سموك التالميذ لدييا فعالية:ىل العقوبات التي تتخذ -53  

فردية                 جماعية ؟التي تفضميا أثناء مناقشة الدرس ماىي الطريقة -54  

.............................................؟رأيك في النظام التعميمي الجديد ما -55  
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الجداول: -2     

 (: المبحوثين حسب الجنس.01رقم)الجدول 

 النسبة المئوية التكرار المبحوثين حسب الجنس

 %37 37 ذكور

 %63 63 إناث

 %100 100 المجموع

 (:الحالة االجتماعية لممبحوثين.02الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار الحالة االجتماعية لممبحوثين

 31% 31 أعزب

 68% 68 متزوج

 %10 10 أرمل

 %100 100 المجموع

 

 

 

 



 قائمة المالحق                                                                             
 

105 
 

 (:المؤىل العممي.03الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار المؤىل العممي

 25% 25 بكالوريا

 59% 59 ليسانس

 15% 15 ماستر

 03% 03 دكتوراه

 100% 100% المجموع

 (: سنوات الخبرة04جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار سنوات الخبرة

 44% 44 سنوات10 –أشير 03

 23% 23 سنوات20 –سنوات 10

 15% 15 سنة30 –سنة 20

 18% 18 فما فوق 30

 %100 %100 المجموع
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 (: مكان العمل.05الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار مكان العمل

 46% 46 إبتدائية عشعاشة

 14% 14 إبتدائية خضرة

 15% 15 إبتدائية سيدي لخضر

 10% 10 إبتدائية خروبة

 15% 15 إبتدائية مستغانم

 %100 100 المجموع

 (: بعد مكان العمل عن مكان اإلقامة.06الجدول رقم )

بعد مكان العمل عن مكان 

 اإلقامة

 النسبة المئوية التكرار

 %54 54 قريب

 16% 16 بعيد

 10% 10 نوعاما

 %100 100 المجموع
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 (: نوع سكن المبحوث.07الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار ن المبحوثكس نوع

 50% 50 عائمي

 40% 40 ممك خاص

 10% 10 مأجور

 %100 100 المجموع

 (: امتالك المبحوث لسيارة.08الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار امتالك المبحوث لسيارة

 46% 46 نعم

 54% 54 ال

 100% 100 المجموع
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 األجر الذي يتقاضاه.رضى المبحوث عمى  : (09الجدول رقم )

رضى المبحوث عمى األجر 

 الذي يتقاضاه.

 

 التكرار

 

 النسبة المئوية

 41%               41 راض

 24% 24 غير راض

 35% 35 نوعا ما

 100% 100 المجموع

 (: إذا وجود  عمل إضافي لممبحوث.10الجدول رقم )

إذا وجود  عمل إضافي 

 لممبحوث.

 التكرار التكرار

 28% 28 نعم

 72% 72 ال

 100% 100 المجموع
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 (: مدى تأثير األجر عمى العمل التربوي.11الجدول رقم )

مدى تأثير األجر عمى العمل 

 التربوي.

 النسبة المئوية التكرار

 58% 58 نعم

 42% 42 ال

 %100 100 المجموع

 (:رضى المبحوثين عمى الخدمات االجتماعية.12الجدول رقم )

المبحوثين عمى الخدمات رضى 

 االجتماعية.

 النسبة المئوي التكرار

 43% 43 نعم

 57% 57 ال

 %100 100 المجموع
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 (: إمكانية التنازل عن مينة التعميم.13الجدول رقم )

إمكانية التنازل عن مينة 

 التعميم

 النسبة المئوية التكرار

 24% 24 نعم

 76% 76 ال

 %100 100 المجموع

 (: رضى المبحوثين عن مينتيم في التعميم.14رقم )الجدول 

رضى المبحوثين عن مينتيم 

 في التعميم.

 النسبة المئوية التكرار

 78% 78 نعم

 06% 06 ال

 16% 16 نوعا ما

 100% 100 المجموع
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 (: مزاولة المبحوثين لمعمل في قطاع آخر.15الجدول )

لمعمل في مزاولة المبحوثين  التكرار النسبة المئوية
 قطاع آخر.

 نعم 24 %24
 ال 76 %76
 المجموع 100 %100

 .التالميذ (:اىتمام المبحوثين بإستعاب16الجدول)

اىتمام المبحوثين بإستعاب  التكرار النسبة المئوية
 التالميذ.

 نعم 100 %100
 ال 00 %00
 المجموع 100 %100

 (:تمييد المبحوثين لمدرس.17الجدول)

المئويةالنسبة   تمييد المبحوثين لمدرس. التكرار 
 دائما 73 %72
 أحيانا 27 %27
 نادرا 00 %00
 المجموع 100 %100
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 ذ.ح المبحوثين األسئمة عمي التالمي(:طر 18الجدول)

طرح المبحوثين األسئمة عمي  التكرار النسبة المئوية
 التالميذ

 دائما 82 %82
 أحيانا 18 %18
 نادرا 0 %0

 المجموع 100 %100
 تطور الوسائل التي يستخدميا المبحوثين في شرح الدرس.: (19الجدول)

تطور الوسائل التي  التكرار النسبة المئوية
يستخدميا المبحوثين في 

 شرح الدرس.
 نعم 46 %46
 ال 54 %54
 المجموع 100 %100

 

.انات التي يعتمد عمييا المبحوثين(:نوع االمتح20الجدول)  

المئويةالنسبة  نوع االمتحانات التي يعتمد  التكرار 
 عمييا المبحوثين.

 كتابية 37 %37
 شفوية 09 %09
 معا 54 %54
%100 

 
 المجموع 100
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(:تقديم المبحوثين سمم التنقيط لمتالميذ.21الجدول)  

تقديم المبحوثين سمم التنقيط  التكرار النسبة المئوية
 لمتالميذ.

 نعم 79 %79
 ال 21 %21
 المجموع 100 %100

 

.يذ بإختيارالمجموعة المناسبة ليمسماح المبحوثين لمتالم (:22الجدول)  

سماح المبحوثين لمتالميذ  التكرار النسبة المئوية
بإختيارالمجموعة المناسبة 

  ليم.
 نعم 54 %54
 ال 46 %46
 المجموع 100 %100
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المناقشة من طرف المبحوثين.ترك المجال لمتالميذ من أجل  (:23الجدول)  

ترك المجال لمتالميذ من أجل  التكرار النسبة المئوية
المناقشة من طرف 

 المبحوثين.
 نعم 18 %18
 ال 00 %00
 نوعاما 82 %82
 المجموع 100 %100

 

.يستخدميا المبحوثين أثناء الشرح (:األداة التي24الجدول )  

يستخدميا األداة التي  التكرار النسبة المئوية
 المبحوثين أثناء الشرح.

 السبورة 74 %74
 الحاسوب 00 %00
 معا 26 %26
 المجموع 100 %100
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(:اىتمام المبحوثين بالتوفيق بفكر التمميذ والبرنامج الدراسي.25الجدول)  

اىتمام المبحوثين بالتوفيق  التكرار النسبة المئوية
بفكر التمميذ والبرنامج 

 الدراسي.
 التمميذ 84 %84
 البرنامج 16 %16
 المجموع 100 %100

 

(:تطور المنيج المتبع في دراسة المبحوثين.26الجدول)  

تطور المنيج المتبع في  التكرار النسبة المئوية
 دراسة المبحوثين.

 نعم 67 %67
 ال 33 %33
 المجموع 100 %100

 

مستواىم.(:تشجيع المبحوثين التالميذ عمي تحسين 27الجدول)  

تشجيع المبحوثين التالميذ  التكرار النسبة المئوية
 عمي تحسين مستواىم.

 دائما 09 %09
 أحيانا 91 %91
 نادرا 00 %00
 المجموع 100 %100
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