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تقدمي:

يظل املتعلم حمور العملية التعليمية التعلمية ومدارها، 

فهو منطلقها الأول وغايتها الق�صوى، وهذه حقيقة تربوية 

اأن ي�صتاأثر  باتت م�صلمة ل تقبل املراء، ولذلك كان لزاما 

الرتبوية،  املنظومة  يف  الفاعلني  خمتلف  باهتمام  املتعلم 

حقل  يف  والباحثني  الدار�صني  ان�صغالت  على  وي�صتحوذ 

الرتبية والتكوين. 

باأي حال من  تعفي،  ل  الثابتة   اأن هذه احلقيقة  بيد 

هذه  هو قطب يف  املدر�س مبا  اإىل  اللتفات  من  الأحوال، 

املثلث  اأ�صالع  و�صلع من  ال�صتغناء عنه،  العملية ل ميكن 

على  واملادة،  واملدر�س  املتعلم  اأي  املت�صاوية؛  الديداكتيكي 

اإىل  حنينا  اأو  ارتدادا  اإطالقا،  يعني،  ل  اللتفات  هذا  اأن 

�صيد  املدر�س  تعترب  كانت  التي  التقليدية  البيداغوجيات 

يف  ينازعه  ل  وناقلها،  املعرفة،  ومالك  التعليمي،  املوقف 

على  الأ�صواء  بع�س  اإلقاء  هو  املق�صد  اإمنا  منازع؛  ذلك 

مهنة املدر�س، ومتطلباتها، واإكراهاتها. 

 ••من هو املدر�س؟

ل �صك اأن اجلواب اجلاهز واملتوقع، يف غالب الأحيان، 

عند طرح هذا ال�صوؤال هو: 

»املدر�ص هو �شخ�ص 

يعمل يف ق�شم )اأو مع 

جماعة( داخل مدر�شة 

)ب�شفة عامة( تنتمي اإىل 

موؤ�ش�شة، وهو كذلك 

مواطن. فاملدر�ص �شخ�ص 

له اأبعاده ال�شيكولوجية 

املكونة ل�شخ�شيته، 

واملدر�ص �شخ�ص داخل 

الق�شم لأنه يقوم مبهام 

كالتدري�ص والتدريب 

والإر�شاد والتنظيم، 

واملدر�ص فرد داخل 

فريق لأنه ي�شاهم يف عمل 

اجلماعة وين�شط البحث 

الرتبوي والتجديد، 

واملدر�ص اأخريا فرد من 

هيئة التعليم لأنه ينتمي 

اإىل مهنة دورها تربية 

املواطن ون�رش الثقافة.«

❞

❝

املدر�س واأ�سئلة املهنة 

عبد اهلل زروال               
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الذي يزاول  ال�صخ�س  املدر�س هو ذلك 

تخ�صع،  مهنة  باعتبارها  التدري�س،  مهنة 

وال�صوابط  للمقت�صيات  املهن،  ك�صائر 

التي  واجلهة  املهني  بني  عليها  املتوا�صع 

من  مزيدا  يتطلب  هنا  ال�صياق  ولأن  ت�صغله. 

اإيراد  املفيد  فمن  ال�صطالحي،  التدقيق 

 :Mialaret  تعريف

»املدر�س هو �صخ�س يعمل يف ق�صم )اأو 

عامة(  )ب�صفة  مدر�صة  داخل  جماعة(  مع 

مواطن.  كذلك  وهو  موؤ�ص�صة،  اإىل  تنتمي 

ال�صيكولوجية  اأبعاده  له  �صخ�س  فاملدر�س 

داخل  �صخ�س  واملدر�س  ل�صخ�صيته،  املكونة 

الق�صم لأنه يقوم مبهام كالتدري�س والتدريب 

داخل  فرد  واملدر�س  والتنظيم،  والإر�صاد 

فريق لأنه ي�صاهم يف عمل اجلماعة وين�صط 

اأخريا  واملدر�س  والتجديد،  الرتبوي  البحث 

مهنة  اإىل  ينتمي  لأنه  التعليم  هيئة  من  فرد 

)1(

دورها تربية املواطن ون�صر الثقافة.« 

التعريف  هذا  تفكيك  عند  جليا  ويبدو 

املحورية  العنا�صر  على  يركز  ميالري  اأن 

التالية:

و�صخ�صا  فردا  يعتربه  املدر�س:  هوية  ـ 

ومواطنا، ينتمي اإىل جمموعة وفريق وهيئة.

الق�صم  يف  يح�صره  ا�صتغاله:  ف�صاء  ـ 

واملدر�صة.

جملة  املدر�س  يحمل  واأدواره:  مهامه  ـ 

عددا  عاتقه  على  ويلقي  امل�صوؤوليات،  من 

التدري�س،  وهي  الأعباء،  من  به  ي�صتهان  ل 

وتن�صيط  والتنظيم،  والإر�صاد،  والتدريب، 

البحث الرتبوي، والتجديد، وتربية املواطن، 

ون�صر الثقافة.

ميكن  التي  الأولية  املالحظات  ومن 

اإبداوؤها يف �صاأن هذه العنا�صر:

طبعا،   يعني،  �صخ�صا  املدر�س  اعتبار  ـ 

مواطنا  واعتباره  مركبة،  باأبعاد  ذات  اأنه 

يعني اأن له حقوقا، وعليه واجبات.

ـ ف�صاء عمل املدر�س ف�صاء ممتد، ذلك 

اأ�صغال  والت�صحيح  والإعداد  التخطيط  اأن 

الف�صل  اأ�صوار  خارج  تتم  اأن  املفرت�س  من 

واملدر�صة.

ـ مهام املدر�س والأدوار املنوطة به عديدة 

ومت�صعبة، اإل اأن هذا ل مينع من اختزالها يف 

دور جامع يجملها كلها هو التعليم.

اإن اجلواب عن �صوؤال: من هو املدر�س؟ 

املهنية؛  لهويته  حتديد  الأمر  حقيقة  يف  هو 

تلوح  الظاهر  يف  الهوية  هذه  كانت  واإذا 

يف  فاإنها  الأ�صئلة،   تثري  ول  املعامل،  وا�صحة 

هوية  الرتبية،  حقل  يف  الباحثني  بع�س  نظر 

�صيء  ويكتنفها  الغمو�س،  بع�س  ي�صوبها 

عندما  بجالء  ذلك  ويظهر  التناق�س،  من 

يقارنونها مبهن اأخرى من قبيل مهنتي الطب 

واملحاماة. ويعزى ذلك اإىل حمددات خمتلفة 

تتحكم يف هذه الهوية من قبيل اختيار مهنة 

واإدراك  مزاولتها،  اإىل  وامليل  التدري�س، 

املدر�س لها، والتمثالت الذائعة عنها.
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تقني يف  اإىل  للمعرفة  ناقل   ••املدر�س من 

التعلم:

هذه  تعني  للمعرفة«  ناقل  »املدر�س 

املقولة اأن املدر�س فاعل وكده الأ�صا�س هو نرث 

املتعلم،   يدي  بني  تخ�ص�صه  مادة  حمتويات 

فيما يظل هذا الأخري قابعا يف مكانه �صلبيا 

ويف  ال�صدر  ويخزنها يف  املعلومات،  ي�صتقبل 

ال�صطر، دون اأن يعي اأبعادها، اأو يدرك نفعها 

الآين؛ كل ما يعرفه هو اأنه �صي�صتدعيها، كما 

يطالب  عندما  نق�صان،  ول  زيادة  بال  هي، 

واأن  ذاكرته  الآجل،  اأو يف  العاجل  بذلك يف 

قد ت�صعفه فينال الر�صا والثواب، وقد تخونه، 

فيلقى ال�صخط والعقاب. 

هيمن  النموذج  هذا  اأن  املعلوم  ومن 

حتول،  وقد  التعليمية؛  املمار�صة  على  طويال 

اأو  فارغة،  راأ�س  اإىل  املتعلم  �صيادته،  يف ظل 

وعاء يخ�صع بالتناوب اإىل عمليتني متالزمتني 

هما: امللء والإفراغ، و�صار كائنا مذعنا، �صهل 

النقياد، ل يبني فكرا، ول ي�صدر حكما، ول 

يجروؤ على نقد، ول يبادر اإىل اإبداع.

انربت  احلديثة  البيداغوجيات  لكن 

لهذا النموذج بالذم والنقد، فراحت تك�صف 

وتنادي  ومثالبه،  عيوبه  وتبدي  نقائ�صه، 

يجعل  الفعالية  �صديد  ديداكتيكي  بنموذج 

اإيجابيا  وفاعال  ن�صيطا،  عن�صرا  املتعلم  من 

ويبدع،  ويكت�صف  ويبحث  وي�صارك  يتفاعل 

لريتقي مدارج التعلم بثقة وثبات اإىل اأن يبلغ 

اإليه من اأهداف بنجاح. ومن هذه  ما يتطلع 

امل�صروع.  بيداغوجيا  طبعا،  البيداغوجيات، 

بيداغوجيا  اأجل  »من  كتاب  �صاحبا  يقول 

امل�صروع  عن  احلديث  �صياق  يف  امل�صروع«  

ومهنة التدري�س: »وهذا يفر�س على املدر�صني 

األ يعتربوا تالميذهم جمرد م�صتقبلني، واإمنا 

عليهم اعتبارهم فاعلني اأي�صا، حتى ل يكونوا 

)2(

هم كذلك جمرد مالكني للمعرفة« 

الرتبوية  الجتاهات  �صرفت  لقد 

اإىل  واملادة  املدر�س  من  العناية  احلديثة 

كلها،  الهتمامات  مركز  واعتربته  املتعلم، 

مفهوم  يف  عميقا  تغيريا  اأحدثت  وبذلك 

التعليم، اإذ مل يعد نقال للمعرفة العاملة، واإمنا 

الأمريكي  النف�س  عامل  تعبري  حد  على  هو، 

Gagné: “تنظيم و�صعيات التعلم التي ينبغي 

الوجدانية،  الأبعاد  العتبار  بعني  تاأخذ  اأن 

والنف�صية،  والبيداغوجية،  والجتماعية، 

 .
والديداكتيكية”)3(

وعليه، فاإن املدر�س غدا فنيا وتقنيا �صغله 

الوظيفي،  التعلم  �صياق  تنظيم  هو  ال�صاغل 

على  امل�صاعدة  ال�صروط  توفري  على  وال�صهر 

حيازة املعرفة املدر�صية.      

املهنة   متطلبات  بني   ••املدر�س 

واإكراهاتها:

ل ريب يف اأن النتقال من �صفة التعليم 

اإىل �صفة التعلم، وحتول املدر�س من مو�صل 

معرفة اإىل فني متخ�ص�س يف التعلم، جعاله 

هذه  اأهم  ومن  عديدة،  تقنية  مطالب  اأمام 

املطالب:
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احلقيقية   املتعلمني  حاجيات  ح�صر  ـ  

قبل التعلم، وربطها بالتعلمات املنتظرة.

بالأ�صا�س  ت�صتهدف  و�صعيات  اقرتاح  ـ 

انخراط املتعلم يف م�صل�صل التعلم.

ـ احلر�س على اأن تكون هذه الو�صعيات 

ويراعى  وال�صمولية،  والتنوع  باملرونة  مت�صمة 

فيها طبيعة املجموعة املتعلمة غري املتجان�صة، 

وتباينها ال�صديد يف النتماء ال�صو�صيوثقايف، 

و�صنف  والوترية،  والدافع،  وال�صتعداد، 

الذكاء...الخ

ـ تنويع تقنيات التن�صيط وو�صائل التعلم 

ولد  “لقد  قيل:  فقد  لل�صاآمة من جهة،  درءا 

ملنوال  وا�صتجابة  الرتابة”،  من  يوما  ال�صاأم 

التعلم من جهة ثانية؛ لأن املتعلمني ل يتعلمون 

بكيفية واحدة.

ـ التدخل للتعديل والت�صويب كلما دعت 

على  يطراأ  قد  ملا  نظرا  ذلك،  اإىل  ال�صرورة 

و�صعيات التعلم من متغريات مفاجئة ل تكون 

يف احل�صبان.

املعرفة  م�صادر  اإىل  املتعلمني  توجيه  ـ  

املختلفة.

التعلم،  كيفية  على  املتعلمني  تدريب  ـ 

ليتعلموا  بذواتهم،  ال�صتقالل  وحفزهم على 

من تلقاء اأنف�صهم.

ـ �صبط اآليات تقومي التعلمات امل�صتهدفة، 

اإىل  وما  وموؤ�صرات،   واأ�صاليب  مواقيت  من 

ذلك من عنا�صر عدة التقومي. 

بهذه  الإحاطة  اأن  الوا�صح  من 

الإجراءات  كلها، لي�س بالأمر الهني املي�صور، 

يتم  ل  التعلم  و�صعيات  تنظيم  واأن   ل�صيما 

جميع  لها  تتوفر  منوذجية  ظروف  يف  دائما 

اأ�صباب النجاح، حيث اإن املدر�س يواجه، كاأي 

مهني اإكراهات، ومنها الإكراهات الداخلية، 

ونعني بها تلك التي ترتبط اأ�صا�صا بالعنا�صر 

املحيطة  بتدبري فعل التعلم. 

  ومن اأبرز الإكراهات التي قد ي�صطدم 

بها املدر�س: رداءة ف�صاءات احلياة املدر�صية، 

عليها،  املتعارف  املوا�صفات  اإىل  وافتقارها 

والتجهيزات ال�صرورية، والو�صائل امل�صاعدة، 

وم�صحون  م�صطرب  مدر�صي  مناخ  و�صيادة 

اأجواء  عليه  تغلب  التعليمية،  املوؤ�ص�صة  داخل 

التوتر والتفكك، اإن مل نقل الفو�صى، وازدحام 

الف�صول بالتالميذ، وفتور الدافع اإىل التعلم، 

التغيب  نزعة  مثل  �صلبية  �صلوكات  وتف�صي 

وال�صغب،  التعا�صر،  اإىل  واجلنوح  املدر�صي، 

مظاهر  من  ذلك  اإىل  وما  والغ�س،  والعنف، 

النحراف املتنامية   يف الو�صط املدر�صي.

حقيقية،  اإكراهات  يواجه  املدر�س  نعم 

املحاولة  ويف  يحاول،  اأنه  يف  غرابة  ل  لذا 

معقول  ل�صبب  يخطئ  املدر�س  وارد.  اخلطاأ 

هو اأنه لي�س منزها عن اخلطاأ. يقول الدكتور 

احلقيقة:  هذه  موؤكدا  متحري  الرحيم  عبد 

يوجد،  ل  اأنه  يعني  املدر�س  يخطئ  ل  “فاأن 
ال�صيء  يحاول،  ول  يتحرك،  ول  يحيا،  ول 

للمدر�س  احلقيقية  املهمة  مع  يتنافى  الذي 
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كمرب، وهي العرتاف، منذ البداية باأنه ل 

ميتلك وحده كل احلقيقة، واأن عليه اأن يدفع  

يركنوا  اأن  بدل  دائما  البحث  اإىل  بتالميذه 

اإىل الراحة والهدوء”)4(

وخمت�صر القول هنا اإن املدر�س يفرت�س 

التعلم،  باأ�صرار  ملما  خبريا  يكون  اأن  فيه  

الطرق  كل  �صيجد  اأنه  يعني  ل  هذا  لكن 

�صالكة ومعبدة. حتما  �صيكون عر�صة للخطاأ 

وال�صراع والرتدد والالتوافق، لكنه مع ذلك 

ويحمل  بفعالية،  وينجز  بدينامية،  ينخرط 

يف  قدما  امل�صي  على  با�صتمرار   تالميذه 

درب البحث.   

 ••املدر�س مو�صوع للت�صنيف:

بت�صنيف  الباحثني  بع�س  ان�صغل 

الوقفة  ولأن  مناذجهم،  و�صبط  املدر�صني، 

هنا حمدودة �صنكتفي باإ�صارتني:

الأوىل: يف الثالثينات من القرن املا�صي 

تو�صل  حيث  الناجح«،  »املدر�س  منظور  �صاع 

متيز  خ�صائ�س  �صت  اإىل   Walker والكر 

التعقل  وهي:  الناجح،  اأو  الفعال  املدر�س 

واحلما�س،  النف�س،  و�صبط  احلكم،  يف 

النظر؛  وبعد  واملرونة،  والتكيف  واجلاذبية، 

يوحي  الذي  النموذج  هذا  اأن  واملالحظ 

ما  الفا�صل،  املدر�س  اأي  بنقي�صه،  �صمنيا  

ما  وهذا  الأل�صنة؛  على  وجاريا  متداول  زال 

بعث حممد الدريج على ال�صتغراب: “ولكن 

نالحظ  زلنا  ما  اأننا  هو  ا�صتغرابنا  يثري  ما 

املغرب  يف  والباحثني  الأ�صاتذة  بع�س  جلوء 

وغريه من البالد العربية، على اإجناز اأبحاث 

اختفى  والذي  املنظور  هذا  ق�صايا  تتناول 

كلية من حقل املعرفة البيداغوجية يف الدول 

الأخرى فيت�صاءلون مثال يف اأبحاثهم عن من 

التالميذ يف  راأي  ما  اأو  الناجح؟  املدر�س  هو 

الأ�صتاذ  �صفات  هي  ما  اأو  الناجح؟  الأ�صتاذ 

الكفء؟”)5(

 Daniel دانييل غايييت   الثانية:  �صنف 

Gayet املدر�س بناء على عالقته بتالميذه اإىل 

املدر�س  املرعب،  املدر�س  وهي:  اأنواع،  ت�صعة 

ال�صارم لكن العادل، املدر�س الدمياغوجي اأو 

ال�صديق، املدر�س احلامل، املدر�س املتحم�س، 

املدر�س  القلق،  املدر�س  املهرج،  املدر�س 

 )6(

الأمومي، املدر�س املقاوم للموت. 

كثريا  الرتبوية،  ممار�صتنا  واقع  ويف 

املدر�س،  على  تطلق  متعددة  نعوتا  ن�صمع  ما 

ومن  خمتلفة،  وخلفيات  معايري  من  وتنطلق 

مدر�س  جمدد،  مدر�س  كفء،  مدر�س  ذلك: 

م�صتهرت،  مدر�س  ملتزم،  مدر�س  تقليدي، 

النعوت.  من  جرا  وهلم  �صعب،  مدر�س 

وارتباطا ب�صلب هذا املو�صوع، وما ينطق به 

واقع احلال، ميكن، يف نظرنا، احلديث عن 

ثالثة اأ�صناف: 

مبا  اأ�صا�صا  ين�صغل  املجتهد:  املدر�س  ـ 

تعلماته،  بناء  يف  تقدم  من  املتعلم  يحرزه 

على  الباعثة  الو�صعيات  اقرتاح  يف  فيجتهد 

وتذليل  الأعمال،  بتي�صري  ويعنى  التعلم، 

طاقات  حترير  على  واحلفز  ال�صعوبات، 
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عامل  يف  النطالق  على  وحفزهم  املتعلمني، 

للخطاأ؛  ينزعج  ل  والرحب،  املديد  التعلم 

لأنه يعترب اأن له وظيفة بيداغوجية، ويتعامل 

معه مبا هو حلظة اأ�صا�صية يف البناء العلمي 

ول  با�صالر،  غا�صتون   يقول  كما  للمعرفة 

من  حتديا  يعدها  بل  لالإكراهات،  ي�صت�صلم 

القول  ميكن  واحدة  وبكلمة  املهنة.  حتديات 

اإن املدر�س املجتهد �صاحب م�صروع، مو�صوع 

م�صروعه التعلم، وهدفه الأ�صمى هو اأن ينجح 

املتعلم يف التعلم.   

مهنته  يزاول  املقت�صد:  املدر�س  ـ 

باأقل  املقرر  تنفيذ  على  فيحر�س  باقت�صاد، 

جهد، واأ�صعف كلفة، فيدبر و�صعيات التعلم، 

اأو ينقل املعرفة، ح�صب هذا املنطق؛ اأي منطق 

القت�صاد، وقد ل يلقي البال اإىل مدى تعلم 

املتعلمني، ولذلك تغلب على ممار�صته الرتابة 

واجلمود و�صعف الفاعلية.

تق�صريه  ويتجلى  املق�صر:  املدر�س  ـ 

الغياب،  اإىل  واجلنوح  التاأخر،  اإىل  امليل  يف 

والإخالل مب�صوؤولياته، وتت�صم عادة ممار�صته 

فال  والفتور،  والتوتر  بال�صطراب  ملهنته 

فهو  وا�صحة،  روؤية  ول  اإعداد  ول  تخطيط 

ي�صري بال غاية، و”من �صار بال غاية تو�صك 

اهلل  عبد  قال  كما  مطيته”،  به  تنقطع   اأن 

ابن املقفع. 

حقيقة  يف  الت�صنيف،  هذا  يعك�س 

املدر�س  اأداء  يف  ال�صائد  التفاوت  الأمر، 

املهني. وب�صرف النظر عن العوامل الذاتية 

ميكن  التي  واخلفية  واجللية  واملو�صوعية، 

ذلك  فاإن  تربره،  اأو  التفاوت،  هذا  تف�صر  اأن 

ينعك�س على مردوديته، والتي ل تقا�س مبعيار 

ن�صبة النجاح التي يحرزها التالميذ ، واإمنا 

تقا�س مبعايري عملية متعددة الأبعاد حددها 

  .
)7(

علماء الرتبية 

اأداء  املدر�س  اأن م�صتوى  من املوؤكد   

على  وبالتايل  املتعلم،  مردودية  على  ينعك�س 

على  ذلك  من  واأكرث  بل  املدر�صة،  مردودية 

على  وف�صال  برمتها.  الرتبوية  املنظومة 

املردودية يثري التفاوت يف اأداء املدر�س  املهني 

ق�صايا كثرية مما ل يت�صع املجال للخو�س فيه 

واحلكامة،  املدر�س  واجلزاء،  املدر�س  مثل: 

املدر�س وال�صمري املهني، واملدر�س والتوافق، 

املدر�س والعتبار...الخ

 ••املدر�س والإرهاق املهني:

ي�صل  اأن  التي ميكن  اأ�صواأ احلالت  من 

يعرف  ما  �صحية  �صقوطه  املدر�س  اإليها 

بالإرهاق املهني، اأو ما ي�صطلح عليه البع�س 

باللغة  يقابله  الذي  النف�صي،  بالحرتاق 

بينما   ،out  Burn  Psychological الإجنليزية 

هو  الفرن�صية  اللغة  يف  املتداول  ال�صتعمال 

psychologique Epuisement. وامل�صطلح كما 

علم  حقل  اإىل  ينتمي  داله  ذلك  اإىل  يومئ 

النف�س؛ اأما مدلوله فهو الإجهاد الذي يتمكن 

عادة من العاملني يف وظائف اإن�صانية كالطب 

بهذا  وارتباطا  الجتماعي.  والعمل  والتعليم 

الإرهاق  م�صطلح  البع�س  ي�صتعمل  املدلول 
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 Maslach  Christina عرفته  املهني. وقد 

الباحثة يف علم النف�س الجتماعي كما يلي:

ت�صيب  التي  الإجهاد  من  حالة  “هو 
التي  العمل  ومتطلبات  لأعباء  نتيجة  الفرد 

من  عنها  ينتج  وما  الفرد،  طاقة  تفوق 

الأعرا�س النف�صية والعقلية واجل�صدية” )8(

اأن  التعريف  هذا  خالل  من  ويت�صح 

الإرهاق املهني حالة غري �صحية، لها اأعرا�س 

يف  “ما�صال�س”  ح�صرتها  وقد  عليها،  تدل 

ونق�س  النفعايل،  الإجهاد  وهي:  ثالثة، 

ال�صعور بالإجناز،  وتبلد ال�صعور.

واحد  املدر�س  املدر�س؟  عن  اإذن  فماذا 

خالل  ي�صابون،  قد  الذين  املوظفني  من 

ومن  املهني.  بالإرهاق  العملي،  م�صارهم 

الأعرا�س التي تنبئ بهذا الإرهاق  اإح�صا�س 

املدر�س بالإجهاد ال�صديد التي ي�صتبد به بعد 

التعليم،  ملهنة  مزاولته  ما من  مدة  ان�صرام 

حيث ي�صعر باأنه قد اأفرغ جل جهده، وا�صتنفد 

كل طاقته، ومل يعد يحتفظ ولو بالنزر القليل 

العزم  من  ال�صئيل  والقدر  الن�صاط،  من 

تدريجيا  لديه   فيت�صاءل  واحلما�س،  والهمة 

الرتكيز  كثرية  اأحوال  يف  ويخونه  الدافع، 

فيت�صلل  احلال،  به  ي�صوء  اأن  اإىل  والنتباه، 

اإليه العجز والك�صل واخلمول، ومييل كل امليل 

املهام  يف  والتق�صري  والغياب،  التاأخر،  اإىل 

حالة  يف  يجتاحه،  ما  وغالبا  به.  املنوطة 

يقظة ال�صمري، �صعور بعدم الر�صا عن عمله، 

الإداري  بالعقد  اأخل  باأنه  اإح�صا�س  ويالزمه 

والت�صريعي املربم بينه وبني الوزارة الو�صية 

اأنه  ذلك  من  والأدهى  بل  القطاع،  على 

ميثاق �صمني.  به  يربطه  الذي  املتعلم  خذل 

اأن يبحث عن  اإل  الو�صع ل ميلك  واإزاء هذا 

اأو  اختيارا  جاءها  التي  املهنة  من  اخلال�س 

�صيق اإليها ا�صطرارا.

اإن م�صببات الإرهاق املهني لدى املدر�س 

املختلفة:  �صخ�صيته  باأحوال  ترتبط  ل 

والعقلية  والجتماعية  والنف�صية  اجل�صدية 

بعوامل  اأي�صا  واإمنا  فح�صب،  والروحية 

ال�صاغطة  الإكراهات  اإن  حيث  مو�صوعية، 

يف   حا�صمة  بكيفية  ت�صهم  ذكرها  تقدم  التي 

قد  متقدمة  مراحل  وبلوغها  احلالة،  تفاقم 

باأوخم العواقب.  وب�صبب غياب الوعي  تنذر 

واآثاره،  واأعرا�صه،  املهني،  الإرهاق  بحقيقة 

املدر�صني  بع�س  ي�صتمر  الرتبوي،  الو�صط  يف 

الذين اأجهدتهم املهنة حد الحرتاق النف�صي 

في�صبحون  مكرهني،  مهنتهم  ممار�صة  يف 

اأحيانا مو�صوعا للتفكه والتندر والتهمي�س.   

خال�سة: ••

املنظومة  يف  موؤثر  فاعل  املدر�س 

من  كان  لذلك  �صك،  ذلك  يف  ما  الرتبوية، 

بالن�صغال  الفاعل  هذا  يحظى  اأن  الالزم 

بدءا من انتقائه ملزاولة مهنة التدري�س، هذا 

على   بناء  يكون  اأن  ينبغي  ل  الذي  النتقاء 

يف  متينة  معرفية  لقاعدة  املر�صح  امتالك 

جمال تخ�ص�صه فقط، كما  يجب اأن يحاط 
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املتكاملة  بالرعاية  وي�صمل  املتوا�صل،  بالتتبع 

ال�صروط   له  وتوفر  املهنية،  م�صريته  طيلة 

املعينة على العمل بنجاعة وفعالية.

ونظرا ملا اأفرزته التحولت الطارئة على 

وت�صورات،  مفاهيم،  من  الأ�صعدة  خمتلف 

باتت  وحتديات  وعالقات،  �صلوكية،  واأمناط 

جديدة،  اأ�صئلة   اليوم  تثري  املدر�س  مهنة 

زوايا  من  الأ�صئلة  هذه  على  والنكباب 

من  اأ�صا�صيا  مدخال  بحق  يعترب  خمتلفة 

الرتبية  ملنظومة  احلقيقي  الإ�صالح  مداخل 

والتكوين. 
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