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Abstract: 

 This article aims to study the influencing relationship of self-image of 

the teacher on learners. It reveals the teacher’s ways of presenting 

himself to learners inside and outside the classroom, and through 

parallel activities. These activities create a model image (ideal ethos) 

that pushes many learners to abandon previous study orientations 

chosen by themselves, by their parents or by the guidance department 

in educational institutions.  They also make them highly motivated to 

learn as a result of the positive impact that the teacher creates in a 

given specialty or subject. 

The teacher in this context is not only providing lessons, he is also a 

mentor, a social assistant, and psychotherapist who enhances the sense 

of the educated self, gives it hope and confidence, and encourages it to 

achieve its desired goal.  

Therefore, the learner seeks as a result the prestigious position in 

society that psychologists define as the highest human goal that makes 

an individual someone who has integrity  and is beneficial to himself 

and to others. To conclude,  the teacher plays an important role in 

charting the learners’ path towards specific trends as a result of the 

picture he draws for them, based on his academic or professional career 

or as a result of the way he works with them in the classroom.  Indeed, 

the innovative and creative ways sets every teacher apart from other 

teachers. 

Key words: Ethos, Teacher, Argumentation, Learner. 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Researcher, Sidi Mohamed bin Abdullah University, Morocco,  habibi1ayoub@gmail.com, 

https://orcid.org/0000-0002-0473-9027 

http://www.rimakjournal.com/
http://dx.doi.org/10.47832/2757-5403.5-3.12


VOLUME 3, ISSUE 5 October 2021 

 

 
 
 
 

 137IJHER Journal 

International Journal of Humanities and Educational Research 

 البعد التأثيري لصورة ذات المدرس في تحصيل المتعلمين ورسم توجههم الدراسي                 
 

 2 يوب حبيبيأ
 

 الملخص
المدّرس على المتعلمين وذلك يهدف هذا المقال إلى دراسة العالقة التأثيرية لصورة ذات 

بكشف طرق المدرس في عرض ذاته أمام متعلّميه داخل الفصل وخارجه، ومن خالل 

األنشطة الموازية، مما يخلق صورة نموذجية )إيثوس مثالي( تجعل الكثير من المتعلمين 

حة يتخلّون عن توّجهات دراسية سابقة من اختيارهم أو من اختيار آبائهم أو من اختيار مصل

التوجيه بالمؤسسات التعليمية، أو تجعلهم يتحفَّزون بشكل كبير للتحصيل الجاد نتيجة التأثير 

اإليجابي الذي يخلقه المدّرس في ذلك التخصص أو تلك المادة.  فالمدرس في هذا السياق 

ليس من يقدم الدرس وفقط، وإنما موّجه ومرشد اجتماعي ومعالج نفسي يعزز الشعور 

لمة ويمنحها األمل والثقة ويشجعها على تحقيق مبتغاها الذي تقتنع به، وبالتالي بالذات المتع

فإن المتعلم ينشد نتيجة ذلك المكانة المرموقة في المجتمع التي يجعلها علماء النفس أسمى 

غاية إنسانية تجعل الفرد مستقيما ونافعا لذاته ولغيره. وقد خلصنا إلى أّن المدرس يلعب 

سم طريق متعلّميه نحو توّجهات مخصوصة نتيجة الصورة التي يرسمها دورا مهما في ر

لديهم عنه، انطالقا من مساره الدراسي أو المهني أو نتيجة طريقة اشتغاله معهم في الفصل، 

 .بطرقه المبتكرة واإلبداعية المختلفة عن غيره من المدرسين

 .اإليثوس، المدّرس، الحجاج، المتعلّم :الكلمات المفتاحية

 

 :المقدمة

يعتبر الحقل التربوي التعليمي أحد أهم ركائز جميع المجتمعات واألمم من أجل خلق نهضة بمتعلميها تجعلهم قادرين على 

تملك ما يكفي من الكفايات والمهارات التي تؤهلهم لسوق الشغل وتحمل مسؤوليات اختياراتهم سواء الدراسية أو المهنية؛ 

 تكون نتيجة ذلك االختيار إيجابية بكل المقاييس.فكلما كان االختيار صائبا 

؛ الذي أصبحت مهامه تتجاوز التدريس إلى أمور أخرى تتعلق بالفعل «المدّرس»ويدخل في هذه العملية بالدرجة األولى  

لدراسية التربوي، نذكر في هذا اإلطار على سبيل التمثيل ال الحصر: التوجيه؛ أي توجيه المتعلمين إلى المسالك والشعب ا

بحسب ميوالت المتعلمين ونقطهم حسب المواد. وكذلك تقديم الدعم النفسي للمتعلمين الذين هم في حاجة لذلك نتيجة ما 

يرصده المدّرس من سلوكات غير عادية، بادية على بعض المتعلمين، والتي تتطلب التدّخل حتى يعودوا إلى حياتهم 

صل الدراسي أو أسوار المؤسسة التعليمية التي ينتمون لها، باإلضافة إلى الطبيعية على غرار بقية زمالئهم داخل الف

 التنشيط الثقافي في إطار األيام الثقافية أو المسابقات التي تقام للمتعلمين.

تبدو هذه المهام بالنسبة للمدّرس أمرا عاديّا نظرا لتكوينه األكاديمي والمهني، فالمدّرس تعّود على أن تكون عيناه على  

المتعلّم في جميع األوقات )داخل الفصل، بين أسوار المؤسسة، بالمكتبة، بقاعة المداومة، بالملعب...(، خاّصة مدّرسي 

التعليم االبتدائي. لكّن هذا األمر بالنسبة للمتعلميّن ليس طبيعيّا، فهذا الشخص الذي يقوم بهذه المهام المتعّددة والمتنوعة 

آن واحد، هو إنسان مجّرب وعارف بأمور الحياة في ميادين مختلفة وثقافته واسعة. فتتولّد ومع مجموعة من المتعلّمين في 

عن ذلك صورة )إيثوس( مثالي عن هؤالء المدّرسين لدى متعلّميهم، األمر الذي يجعلهم ينخرطون في كل أنشطة 

تعلمين في ذلك كسب خبرة أكبر من مدّرسيهم، والتنافس في هذه األنشطة سواء أكانت داخل الفصل أو خارجه، ودافع الم

 هؤالء المدّرسين حتى تعود عليهم بالنفع )تحصيل عالمات جيّدة أو تحصيل مهارات جديدة ...(. 

من هذا المنطلق، رمنا في هذا البحث توضيح ذلك البعد التأثيري لصورة ذات المدرس على تحصيل المتعلمين ورسم 

اسم طريق معبّد بالنسبة لمتعلّميه، يجعلهم يقتفون أثره، ويعملون بتوجيهاته، حتى توّجههم الدراسي. فالمدّرس الناجح هو ر

يصلوا إلى مبتغاهم بشكل سلس، وفي وقت وجيز )كسب مهارة التحدث الشفوي في سّن مبكرة مثال أو تحصيل شهادات 

 دون تكرار وبميزات جيّدة(.

                                                           
habibi1ayoub@gmail.com ،الباحث، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، المملكة المغربية  
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 همية الموضوع:أ

ثوس( بصفة عاّمة من كونه أهم المظاهر اإلقناعية التي يعتمدها األشخاص في تتأتى أهمية البحث في صورة الذات )اإلي

تخاطبهم اليومي، وإبداء مواقفهم وآرائهم بخصوص قضايا معيّنة في مجاالت معيّنة؛ فالمخاطب إذا كان بمقدوره اإلقناع 

ل التربوي التعليمي، إذ إن المعلومة والتأثير عن طريق ما يعرضه من الحجج، فإّن هذا األمر لم يعد وحده كافيا في المجا

التي كان يقّدمها المدّرس للمتعلّيمن في الزمن الماضي أصبحت اآلن متوفرة على العشرات من الصفحات اإللكترونية، 

ومواقع  التواصل االجتماعي،  والمجموعات التعليمية، والتطبيقات... ولكن تبقى مسألة بث الثقة في نفوس المتعلّمين 

 م القيم الصالحة وإكسابهم المهارات الحياتية المهّمة أمرا مغيّبا لوال حضور صورة المدّرس )إيتوسه( اإليجابي.وتلقينه

وتأتي أهمية هذا البحث كذلك من كون )صورة الذات( لم يتم التطرق إليها في المجال التربوي التعليمي بما فيه الكفاية 

 الالزمة. 

 فما المقصود بصورة الذات؟ 

 ي الصور التي يؤثر بها المدّرسون على متعلّميهم؟وما ه

 أوال: مفهوم صورة الذات:

ينتمي مفهوم صورة الذات أو اإليتوس إلى الخطابة القديمة؛ ويُقصد به ما يبنيه الخطيب من خطابه من أجل التأثير في 

والباتوس، واإليتوس. فالمفهوم مخاطبيه. ويمثل اإليتوس أحد وسائل الحجة الثالث األساسية عند أرسطو؛ اللوغوس، 

األول يمثل القول، بينما يمثل المفهوم الثاني خطاب العواطف التي تعمل على جعل نفسية المخاطب في حالة شعورية 

 معّينة، فيما يمثل اإليتوس أخالق الخطيب. ويقّسمه أرسطو إلى قسمين:

 اقية؛ كالتلّطف والتمتّع بالفضائل وحسن االستعداد.القسم األول: يقصد منه أرسطو األخالق التي تمنح الخطيب المصد .1

القسم الثاني: يقصد منه أرسطو ذلك البعد االجتماعي الذي يجب أن يتحلى به الخطيب؛ فال يمكن للخطيب أن يحقّق  .2

 اإلقناع إذا لم يخرج خطابه منسجما مع طبيعة محيطه االجتماعي.

ذات التي يرسمها الخطيب من خطابه؛ فتلك الصورة المنتجة تمثل وفي كال القسمين، فإن أرسطو يتحّدث على صورة ال

 (.2008حجة، وهو ما دفع بأرسطو أن يحّدد له شروطا )شارودو ومانغينو، 

وال نتخيّل أن مدرسا ال يتمتّع بهذه األوصاف، فمراعاته لطبيعة المتعلمين االجتماعية، ومعاملتهم بلطف، وإظهار الفضيلة 

معهم؛ كلها أخالق وقيم تجعل المتعلمين يتأثرون بمدرّسيهم وينسجمون معهم؛ لكونه قّدم لهم صوة  وحسن استعداده للعمل

لّماعة عن ذاته، ومن شأن هذه الصورة أن تحقّق التفاعل اإليجابي بين الطرفين. فحجاجية اإليتوس تتجلى " في ترك 

اب، ومن خالل تقديم صورة عن الذات قادرة على انطباع حسن عند المخاطب وذلك بواسطة الطريقة التي يبنى بها الخط

(، كما تجعله موضع قبول من المخاطبين، خاّصة إذا كانوا 765، صفحة 2016إقناع المخاطب والفوز بثقته" )مانغينو، 

واسطة متعلّمين؛ فالمتعلمون يتأثرون بكل المظاهر والكلمات؛ إذ إن العواطف تحكم تصّرفاتهم وردود أفعالهم؛ "فإننا نعلم ب

 (.765، صفحة 2016الحجج، ونزلزل بواسطة العواطف، ونكتسب رضا اآلخرين بواسطة األخالق" )مانغينو، 

إن المدّرس وهو يقّدم درسه أو يقّدم نشاطا معيّنا، أو يؤّطر مسابقة، أو يصّحح سلوكا وغير ذلك كثير؛ مما يقوم به داخل 

دروس، فال مجال للصدفة فيما يقوم به؛ ألنّه يبني اإلنسان، ويقّوم المؤسسة التعليمية. يقّدم كل ذلك بشكل ممنهج وم

السلوك، ويرّسخ القيم، وينمي الكفايات، وبالتالي فإن "صوته، وصبيب كالمه، واختياره الكلمات والحجج، والحركات، 

باسية والرمزية، التي من واإليماءات، والنظرة والوقفة، والهيئة، إلخ. هي عدد من العالمات، التعبيرية والخطابية، الل

 (.766-765، الصفحات 2016خاللها يعطي الخطيب صورة سيكولوجية وسوسيولوجية عن نفسه" )مانغينو، 

 وقد قّسم دومنيك مانغينو اإليتوس إلى قسمين:

اإليتوس الخطابي: ويقصد به الصورة المستنبطة من خالل خطاب الخطيب. وهو يناسب تعريف أرسطو. وميّز فيه  .1

اإليتوس المقول واإليتوس المعروض؛ ويريد باألول صفات الخطيب الذاتية الثاوية في خطابه صراحة، ويريد بالثاني  بين

 صفات الخطيب التي يعرضها بطريقة ما في القول. 

، الصفحات 2016اإليتوس القبلي: ويقصد به تلك الصور الراسخة في ذهن المخاطبين قبل تلقّفهم للخطاب )مانغينو،  .2

766-767.) 

إن بناء صورة جيدة عن الذات ليس أمرا سهال، وال يتاح ذلك للجميع، بل إن لهذا األمر ضوابطه وخصوصياته التي يجب 

أن يكون الخطيب ملّما بها، وهو ما يعمل المدّرس على تملّكه، فال يتعلّق األمر بعرض تلك الصفات فقط، ألن من شأن 



VOLUME 3, ISSUE 5 October 2021 

 

 
 
 
 

 139IJHER Journal 

International Journal of Humanities and Educational Research 

الذي يسعى مثال إلى "أن يقّدم عن نفسه صورة اإلنسان الجاد قد ينظر إليه على ذلك أن يقّدم صورة سيئة عنه، فالمدرس 

أنه إنسان يثير الملل، ومن يريد أن يقّدم عن نفسه صورة اإلنسان المنفتح المتعاطف يمكن أن ينظر إليه على أنه متملّق 

المدّرس قد يكون عكس اإليتوس  (، وبالتالي فإن اإليتوس الذي يستهدفه768، صفحة 2016)مانغينو، ’" ديماغوجي’

 الذي ينتجه. 

 ثانيا: بعض صور الذات التي يؤثر بها المدرسون على متعلّميهم:

يظهر المدّرس بإيتوسات كثيرة جّدا داخل الفصل الدراسي أو بين أسوار المؤسسة التعليمية، تمنح لشخصه المصداقية في 

يما يعرضه عليهم من أفكار او تصورات أو اختيارات، بل إن هذه الصور أقواله وأفعاله، وتدفع بالمتعلمين إلى االنخراط ف

الجزئية تجعل المتعلمين يتقّربون من مدّرسهم أكثر من غيره من المدّرسين الذين يركزون على تقديم الّدرس فقط؛ إذ إن 

ّخاه. وبالتالي تتحقّق تلك الصورة كّل متعلّم يجد ما يكمل نقصه في هذا المدّرس، ومن هنا يحصل التأثير اإليجابي الذي يتو

 الكلية على ذاته عند المتعلّمين التي يمكن أن نسمها بصورة المدّرس النموذجي، الذي يحتذى به.

إن إيتوس المدرس ينحته من مداخل كثيرة، إذ يتعلّق األمر هنا بزمن تقديم الدرس وزمن إشرافه على األنشطة الموازية، 

ة األندية التي يشرف عليها وما يقدم فيها من أنشطة... إلى غير ذلك من األمور التي يقوم أو زمن حصة التوجيه، أو حص

بها المدرس، لكن يبقى مدخل القيم، التي يتّصف بها أحد أهم المرتكزات التي يقدم بها نفسه أمام متعلميه، وغيرهم من 

تالي فإن صورته الذاتية تتأسس وفق مجموعة من محيطه االجتماعي، على أساس أنه مربي األجيال، وباني اإلنسان. وبال

القيم التي يتحلى بها في تعامله، والتي يسعى إلى ترسخيها في المتعلمين أيضا؛ فهي "تشكل خزانا حجاجيا هاما يوظفه 

ل اإلنسان من أجل إقناع مخاطبه، لكونها تمثل أرضية مشتركة تتقاسمها األطراف المتحاورة ومنارا تهتدي به، كما تشك

(. وقد 595، صفحة 2016الذخيرة الجماعية التي تسمح لنا بالتفاهم والتعايش داخل منظومة اجتماعية معينة" )الوظيفي، 

(؛ أي 240، صفحة 2012عرفها طه عبد الرحمان بقوله: "إن القيم عبارة عن معان فطرية هادية وسامية" )الرحمان، 

 وتسمو به عن كّل ما من شأنه أن يحّط من كرامته ورفعته. أنها تهدي اإلنسان لما فيه سبيل نجاحه ورقيّه،

 ومن اإليتوسات التي يعمل المدرسون على إنتاجها أو استهدافها والتي يجب أن يكونوا عليها في واقع األمر، نذكر:

 ول إيتوس المؤثر فالمدرس المؤثر هو الذي يستطيع إيجاد طرائق مختلفة؛ لجعِل متعّلميه ُمنشغلين بالدرس ألط

ُمدة ُممكنة، وتكون مبادرته غالبا نتيجة كونه مدرسا مجربا وخبيرا، مدرسا قياديا لجماعة فصله، كثير الثناء، 

قليل االنتقاد، سلوكه منظم، يقدم توجيهاته بشكل مناسب، يراعي الفروق الفردية لمتعلّميه... فمراعاة هذه 

 صورة المدرس المؤثر.األحوال مع متعلّميه تخلق صورة عندهم يمكن أن نسمها ب

  إيتوس الصادق: يعّد الصدق مفتاح المدرس في نيل ثقة متعّلميه، فمتى فقَده، فقَدت الثقة بِعلمه، وبما يقّدمه؛ ألن

المتعلّمين عادة ما يتلقون من مدّرسيهم دون نقد، إال في مستويات متقّدمة، فإذا أثبتوا على مدّرسيهم عكس ما 

ا محّط عدم ثقة، وإن لم يظهروا ذلك لهم، ولكّن اإلشكال األساس هو أّن ما يقّدمه يتقّولون به، فإنهم سيصبحو

المدرسون وإن كان جيّدا في بابه حسب كل تخصص أو مادة دراسية سيصبح أيضا محّط عدم اهتمام؛ لذا فإن 

صورة المدرس يحرص أشد الحرص على استهداف هذا اإليتوس والعمل به، فالمصداقية "عامل مهم لتحسين 

(. إن ِصْدق المدرس يدفع 53، صفحة 2019الخطيب وجذب المخاطبين إلى االنخراط لكالمه" )الزماني، 

بالمتعلِّم إلى الثقة به وبما يقّدم، ويُكسبه احترام الجميع، ويرفع من قْدره في عمله، ويتجلّى ِصدق المدرس في 

بمعارف غير صحيحة، فإن ذلك سيؤثر سلبا على  المعارف التي ينقلها إلى المتعلمين، فمتى تشبّع المتعلمون

 المجتمع بأكمله. 

  إيتوس العادل: ال تقل قيمة العدل عند المدرس النموذجي على قيمة الصدق أو غيرها من القيم الحسنة، فإذا كان

المتعلمون يمتحنون من حين إلى آخر في معارف ومكتسبات معينة، فإن المدرس يمتحن عدله في كل موقف مع 

متعلميه، من خالل تنقيطه وتحفيزه لهم، دون مراعاة عوامل خارجية مثل األقارب أو المعارف، أو منح عالمة 

لغير مستحق لها... فمثل هذا السلوك يحرص المدرس على تجنب عدم الوقوع فيه أيما حرص حتى يضمن لذاته 

 مودة.صورة العادل مع الكل، ألن هذه الصورة هي الضامن إلشاعة المحبّة وال

  إيتوس المتخلّق: يتأثَّر المتعلمون ويَتخلَّقون بأخالق مدّرسيهم، ويتقبَّلون منهم أكثر من غيرهم، إذا كان هؤالء

المدرسون يتحلَّون باألخالق الفاضلة، فيؤثرون إيجابًا، ويشيعون في نفوس متعلّميهم ما لم تشعه الدروس؛ 

وب، خاّصة إذا كانت صادرة من مدرس لمتعلّم؛ فالمتعلمون غالبا ما فالكلمة الطيِّبة تؤثر في النفوس، وتليُن القل

تجدهم يكرهون المدرسة أو الدراسة أو مادة معينة بسبب صورة مدّرس ما، فالمدرس يجب أن يكون على علم 
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بطريقة معاملته مع متعلّميه في كل سياق ومقام حتّى يحصل المراد. إّن حلم المدرس وانشراح صدره من شأنه 

 يكّسر تلك الحواجز النفسية للمتعلمين مع مدّرسيهم. أن

  إيتوس المتواضع: إنَّ المدرس إذا لم يتّصف بصورة المتواضع، ال يستطيع أن يصَل إلى مبتغاه، إذ ال يعرَف ما

تحقَّق مما سّطره من األهداف؛ ألنه بعيد عن تطلّعات متعلّميه، وبالتالي يجب عليه االقتراب منهم؛ حتى يكون 

ى دراية بما يسعون إليه، ومعيقات ذلك، كما أن المتعلمين ال يتفاعلون مع المدّرسين المتكبِّرين؛ إذ ال تصدق عل

نواياه نواياهم، مما يجعل التحصيل منهم قليل جّدا. إن تواضع المدّرسين لمتعلّميهم يكسبهم المكانة الرفيعة في 

عة هذا اإليتوس على ذاته من خالله معاملته وتصّرفاته، أعينهم، لذا نجد أّن المدرس النموذجي يحرص على إشا

فيكثر السؤال عليه، ويخلق النقاش وتعّم الفائدة، فيجهر المتعلمون بما يسّرونه، ويسقط الغرور عن المدرسين 

 كونهم مالكي المعرفة لوحدهم، فيحصل التأثير والتأثر اإليجابي.

 لعمل؛ أي يميل إلى السرعة في إنجاز أي عمل، ويخلق جوا من إيتوس النشيط: إذ يتسم بالحيوية والنشاط في ا

اإليجابية في مكان تواجده، يتحّدث بقدر ما يستمع، يعمل على طرح أسئلة كثيرة ويقّدم اقتراحات لإلجابة كثيرة 

، أيضا، مما يخلق النقاش والتفاعل، كما أنه يبذل قصارى ما يملك من الطاقة لجعل الجميع ينخرط معه ويتابعه

مثل تخصيصه هدايا رمزية عند تحقيق إنجازات ولو كانت صغيرة خالل الدرس، أو تخصيصه وقتا من الحصة 

الدراسية للحديث مع الطلبة ومعرفة رأيهم في طريقة شرحه أو عرض المادة الدراسية، أو تشجيع المتعلّمين 

ى ورقة االمتحان... فمثل هذه على إظهار مواهبهم والحديث عن تطلّعاتهم، أو إضافة لمسته الخاّصة عل

 السلوكات تعّزز دافعية المتعلمين لهذا المدرس والقتراحاته.

  ،إيتوس المنفتح والمثقف: ينحت المدرس هذه الصورة عن ذاته من خالل اطالعه الواسع وفي ميادين مختلفة

ى ثقافات أخرى غير ثقافة خاصة إذا كان مدرسا بشعبة اآلداب، أو اللغات؛ إذ تجد المدرس ينفتح في اطالعه عل

حضارته األم، كما تجده يوائم بين ما يّطلع عليه وبين خصوصيات ثقافته، فيحتفظ بما يعود عليه وعلى متعلّميه 

بالنفع، وخير دليل على ذلك أن مدرس اللغة العربية بالسلك اإلعدادي بالمغرب مثال، يدرس مجاالت مختلفة، 

ماعي والمجال االقتصادي والمجال الفني والمجال الثقافي... كما تجد مدرس منها المجال الديني والمجال االجت

اللغة العربية في السلك الثانوي التأهيلي بالمغرب أيضا كمثال، يدرس مجزوءة الشعر ويدرس مجزوءة السرد 

ءة معينة ويدرس مجزوءة النقد، سواء منها القديم أو الجديد، فكلما تحدث هذا المدرس في مجال معين أو مجزو

حسبته يتحدث في تخّصصه، وال ينّم ذلك إال على انفتاحه الواسع وثقافته العميقة، مما يجعل المتعلمين يرسمون 

عنه صورة المدرس المنفتح والمثقف، فيتأثرون بهذه الصورة، وإذا ما قارنوا بينه وبين غيره من المدرسين 

 كونوا عنه سيكون هو المسعف لهم في أّي سؤال أو نقاش.فإنهم سيميلون له أكثر لكونه من خالل الصورة التي 

  ،إيتوس المقتدر: يرسم المدرس هذه الصورة عن نفسه من خالل ترجمة أقواله إلى أفعال على أرض الواقع

فحتى يضمن لذاته إيتوس المصداقية، فإن كل قول صدر منه أو وعد لمتعلميه ينفذه فعال؛ أي أنه مدرس يتسم 

قول والفعل معا وليس القول فقط. يدفع هذا اإليتوس المتعلمين إلى التعامل بجّد من كل قول صدر بالمقدرة على ال

 عن مدرسهم؛ ألنهم يدركون مسبقا أنه سيتحول إلى فعل.

  ،)إيتوس الجاد: يستهدف المدرس إنتاج صورة الجاد "انطالقا من عناصر متعددة، منها ما هو لغوي )الخطاب

كاإلشارات والحركات واإليماءات وطريقة اللباس وغيرها" )الزماني، الحجاج باإليتوس ومنها ما هو غير لغوي 

(. فخطاب المدرس يراعي فيه جماعة المخاطبين، فهم ناشئة 54، صفحة 2019في الخطاب السياسي، 

نتقاة المجتمع، ويجب أن تغرس فيهم القيم النبيلة، كما أن الخطاب الموجه لهم تكون كلمته وطريقة إيصاله م

بعناية، فال يخاطبوا بخطاب الشارع، أو خطاب البيت، أو خطاب الملعب، فلكّل مقام مقال. كما أن المدرس 

يراعي ما يرتديه من المالبس، فمدرس الرياضة ال يمكن بأيّة حال أن يرتدي داخل الملعب ما يمكن أن يرتديه 

الفصل الدراسي ليس هو الملعب. كما يراعي مدرس العربية داخل فصله؛ وإال سيجعل نفسه محط سخرية لكون 

 المدرس طبيعة تعامله مع المتعلمين، فتجده حازما مع المتعلم الحركي، ولينا مع المتعلم المجد.

  إيتوس الذكي: يقدم المدرس هذه الصورة عن ذاته من خالل مجابهة بعض السلوكات التي يمكن أن نصفها

عن طريق بعض األسئلة أو بإبعاد النقاش عن موضوع الدرس لتضييع "بحيل المتعلمين لإليقاع بالمدرس" إما 

زمن الحصة الدراسية... إلخ، فيتدخل في هذا السياق المدرس بحنكته وفطنته )إيتوس المجرب والخبير( 

لتصويب الوجهة من جديد، فال يفتح بذلك المجال لكل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على سير العملية التعليمية 
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ة. وحسب الباحث علي األصفر فإن إيتوس الذكي، تساهم صورتان في تكوينه "أوالهما صورة الشخص التعلمي

المثقف باعتبار أن هذا الشخص ال بد له وأن يكون إنسانا ذكيا، أما الثانية فهي تتعلّق بالحيلة؛ أي بمعرفة كيفية 

 (.56، صفحة 2019، إخفاء نوايا معيّنة" )الزماني، الحجاج باإليتوس في الخطاب السياسي

  ،إيتوس اإلنساني: يظهر المدرس بهذا اإليتوس عندما يعبّر في بعض المناسبات )حفل تخرج، نشاط ثقافي

مسابقة ثقافية...( عن عواطفه تجاه متعلّميه، ومدى حرصه على الوصول إلى أهدافهم الدراسية أو المهنية، أو 

ما يوضح بالملموس إيتوس المدرس المقتدر على إصالح في اعترافه بخطأ ما في الجزاء تجاه متعلم ما، م

األخطاء، ومواجهة ما من شانه أن يفسد العالقة بين المدرس والمتعلم. كما يمكن أن يظهر المدرس بإيتوس 

 اإلنساني في تعبيره عن موقفه من مسألة معيّنة، في إطار النقاش التقويمي لحصيلة درس معيّن أو مجال معيّن.

 

 خاتمة:

حاولت في هذا المقال أن أظهر أن لصورة الذات في الخطاب التربوي أهمية كبيرة؛ إذ يعمد المدرس النموذجي على 

الظهور أمام متعلّميه بصورة جيدة تجعله محط احترام وقبول من المتعلمين، األمر الذي يدفعهم إلى االنخراط فيما يعرض 

 عليهم من المعارف والتجارب والتوجيهات. 

الل اإليتوس الذي رسمه المدرس عند متعلّميه، انطالقا من طريقة اشتغاله أو ما يبدعه من الطرق التربوية، أو ما ومن خ

 يقوم به من األنشطة، يجعل المدرس هؤالء المتعلمين ينخرطون بطواعية في خلق مسار جديد لهم على خطاه.

خرى بدراسة صورة الذات فيه، فلكونه يتحّدد ببعده التّاثير، إذ وإذا ما خّصصنا مجال التربية والتعليم من بين المجاالت األ

يتبادر التأثير إلى األذهان بمجرد الحديث عنه، وذلك راجع لبحث صاحبه عن المصداقية في قوله وتحصيل الثقة في 

سب يلزم عنه هدم ما دعواه. كما يسعى إلى التأثير الواسع في المتعلمين. ومن ثم فإن عدم تقديم هذه الصورة بالشكل المنا

 يسعى المدرس لبنائه بشكل كامل، وبعث المتعلمين على النفور من المدرس وإن كانت بقيّة معارفه كثيرة. 

إن المدرس شخصية تتقن عرض صورة ذاتها، فهي تتعامل مع كل مقام بصورة معيّنة تالئم ذلك المقام، إذ إنها شخصية 

ين. ويعمل المدرس من هذا المنطلق على توظيف هذه الصور الذاتية في دعم واعية، وتدرك طريقة تفكير وتعامل اآلخر

متعلّميه؛ إذ إنه بالنسبة لهم مصدر تأثير إيجابي، وإن كان ال يعمد إلى التصريح بتلك القيم التي يتحلى بها، بل يترجمها إلى 

لقائل متسلّطا، يفرض نفسه من موقع سلطته سلوك، فالسلوك يتأثر به اآلخر أكثر من القول، كما أن القول يمكن أن يظهر ا

ومكانته االجتماعية التي يتحلى بها، لكن المدرس يفرض ذاته من موقع ما يتّسم به من القيم؛ فالصدق والعدل والتواضع 

دوتهم في والجّد واإلنسانية واالنفتاح... وغيرها كثير، كلها قيم تجعل المدرس يؤثر بشكل إيجابي على متعّلّميه، فيتّخذونه ق

 حياتهم، فيصير لهم موّجها ومرشدا، فينعكس هذا التأثير على تحصيل المتعلمين بشكل إيجابي أيضا.
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