
 األخالق

 األخالق:مفهوم -

استخدمت كلمة األخبلق فً مفردات اللؽات المختلفة منذ أزمان بعٌدة، وقد أرٌد بها معانً متعددة، ولكن 

هذه المفردة لم تلبث أن أصبحت مصطلحا ٌحمل معنى محددا، رؼم أن الناس درجوا على استخدامه فً 

 فً ذلك بقدر ما هو ذبب أوالبك العلماء الذٌن لمأحٌان كثٌرة بؽٌر معناه االصطبلحً، وال ذنب للناس 

ٌوصلوا بشكل علمً لهذا المصطلح وٌجعلوا منه مفهوما عاما مدركا من قبل الجمٌع .بالتؤكٌد لسنا بصدد 

أن ٌكؾ الناس عن استخدام هذه الكلمة بؽٌر معناها العلمً ولكن نشٌر إلى أن أي كلمة تتشكل نتٌجة 

ألجٌال المتعاقبة، وال ٌمكنها أن تموت أو تمحى ما لم ٌظهر الشٌب فٌها إجماع واصطبلح الناس عبر ا

 والهرم.

ولكن األخبلق جاءت فً اللؽة وكما عرفها ابن منظور حٌث قال: "الخلق بضم البلم وسكونها هو الدٌن 

لة والطبع والسجٌة، وحقٌقته أنه صورة اإلنسان الباطنة، وهً نفسها وأوصافها ومعانٌها المختصة بمنز

الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانٌها  ولهما أوصاؾ حسنة وقبٌحة". واألخبلق فً اللؽة جمع خلق 

  .وهو الدٌن والطبع والسجٌة، وحقٌقته أنه صورة اإلنسان الباطنة، وهً نفسه وأوصافها ومعانٌها

 المفهوم فً الفكر العربً:

: األول :إصبلح األخبلق وإٌجاب س االخبلقوهً اس حدد ابن حزم األندلسً أسس النبوة فً ثبلثة -1

االلتزام بقواعدها وقٌمها كالعدل والصدق والنجدة فً مواضعها، والصبر الثانً :إقامة العدل بٌن 

الناس، والحفاظ على ما ٌخصهم. الثالث :حٌازة السعادة المطلقة، وهً الفوز باآلخرة ومن هنا 

ربٌة الفرد على المنظومة األخبلقٌة التً تإسس حرصت كل الشرابع الدٌنٌة واالجتماعٌة على ت

لبناء اإلنسان السوي الخٌر العفٌؾ، وإن تباٌنت الوسابل والطرق التً تم تطبٌق هذه التربٌة من 

خبللها. وقد كانت لؤلمم والشعوب وسابلها المتعددة إلعداد الفرد بالطرٌقة التً تحقق للجماعة 

كانت حلقات العلم الموسمٌة أو الدابمة التً كانت تعقد فً والفرد القٌم التً ٌصبون إلٌها، وقد 

مجالس العلماء والفبلسفة، واللقاءات التً كانت تقوم بها القبٌلة أو العشٌرة وسٌلة للتعلم والتؤثٌر 

 .الفرد إسهامه ورأٌه فٌها على الفرد، فً الوقت التً تسنح هذه جمٌعا بؤن ٌقدم

 مستقرة صفة وأنه روٌة، وال فكر ؼٌر من أفعالها، إلى لها عٌةدا للنفس حال بؤنه المٌدانً عرفها -2

 داخلٌة قوانٌن وهومذمومة،  أو محمودة السلوك فً آثار ذات مكتسبة، أو فطرٌة البشرٌة النفس فً

 .والخاصة العامة المجاالت فً وتقدمها األعمال تطوٌر فً وتسهم البناء، للعمل الفرد توجه

 النفس على به ٌسهل الجسد، أعضاء من عضو كل فً ما تهٌإ بؤنها األخبلق الصفا إخوان ٌعرؾ -3

 أو العلوم، من علم تعلم أو الصنابع، من صناعة أو األعمال، من عمل أو األفعال، من فعل إظهار

 عن األفعال بها تصدر ملكة المرء وعند. روٌة وال فكر ؼٌر من سٌاسة، أو اآلداب، من أدب

 على دل آخر لفظ إلى األخبلق لفظ أضفت فإذا وتكلؾ، رة،وفك وروٌة، تمهل ؼٌر من النفس

 اللذة، وأخبلق المنفعة، أخبلق: نقول اللفظ، علٌه دل الذي بالشًء المتعلقة السلوك قواعد مجموع

 مبادئ على األخبلقٌة لفظ أطلقت وإذا السمحة، واألخبلق المهنة، أخبلق وكذلك الواجب، وأخبلق

 هذا مطابقة على دل العملًالسلوك  على أطلقته وإذا العلٌا، ألخبلقٌةا للمثل القٌم على دل السلوك

 .األخبلق لمبادئ السلوك



من هنا نستخلص أن األخبلق عبارة عن مجموعة القٌم واألعراؾ والتقالٌد التً ٌتفق وٌتعاون علٌها أفراد 

لوكهم، وتتجلى المجتمع حول ما هو جٌد وحسن، وما ٌعتبرونه أساسا لتعاملهم وتنظٌم أمورهم وس

مجموعة هذه المفاهٌم فً طرٌقة حٌاتهم الٌومٌة وحكمهم على األمور الحٌاتٌة والمستقبلٌة، وهذا أمر 

نسبً قد ٌختلؾ فٌه األفراد وتتباٌن علٌه المجتمعات. ولكن هنالك أمور عامة فً األخبلق ٌتفق علٌها 

 جمٌع البشر خصوصا فً القضاٌا العامة

 

 :شروط الفعل الخلقي-

 

 هما: انٌسٌٌشترط بالفعل األخبلقً الذي ٌقال عن فاعله بؤنه خٌر أو قبٌح شرٌر شرطان رب 

أوال: أن ٌصدر هذا السلوك أو ٌحدث بصورة متكررة بحث ٌصبح عادة ثابتة لدى الشخص، إذن تكرر  

فً  من األفعال، معٌنالفعل دلٌل كاؾ على وجود نزعة راسخة لدى اإلنسان وتوجهه نحو اختٌار فعل 

الوقت الذي تكون هذه األفعال نادرة الحدوث ال تكون كافٌة للتعرؾ على اتجاه الشخص والكشؾ عن 

سرٌرته ودواخله من حٌث مٌله للفعل الحسن أو القبٌح، وبدون التكرار ال ٌصبح الفعل حجة فً تقوٌم 

 والشر. بالخٌر أخبلق المرء والحكم علٌها األفعال

الصادر عن اإلنسان قد حدث عن نفس باختٌارها وإرادة منها، ال تشوبها أي ثانٌا: أن ٌكون هذا الفعل  

نوع من الضؽوط الخارجٌة كالخوؾ أو التهدٌد أو اإلكراه أو الرٌاء أو الحٌاء، وما ٌمكن أن ٌشوبها من 

الحالة ال تدل على حقٌقة طبعه أو  هذهالمإثرات التً تعرض اإلنسان للتكلؾ أو التصنع، ألنها فً 

ٌكره علٌها ا إلنسان لٌست مما ٌقال فٌها أنها حسنة أو قبٌحة وإن صاحبها  التًاالفعال  ته، فمثل هذهسجٌ

خٌر أو شرٌر، فالشرط األساس فً الفعل الخلقً أن ٌكون منبعه من النفس بطرٌقة تلقابٌة وعن إرادة 

 حرة.

ان من محٌطة الذي ٌتفاعل داخله، أننا نتحدث عن مبادئ وقٌم فهً بالضرورة مكتسبة، وٌتلقاها اإلنس بماو

وٌختلؾ الناس عموما والعتبارات ومتؽٌرات متعددة فً مدى تمثلهم للمبادئ األخبلقٌة، وقد حظٌت هذه 

)الجنس،  راتٌالمتؽٌرات لدراسات وأبحاث كثٌرة منها تلك الدراسة التً هدفت إلى التعرؾ على أثر متؽ

ٌة( فً مدى التزام مدٌري المدارس بؤخبلقٌات المهنة من وجهة والمإهل العلمً، الخبرة التعلٌمٌة واإلدار

نظرهم، وقد تكون مجتمع الدراسة من جمٌع مدٌري ومدٌرات المدارس األساسٌة والثانوٌة فً محافظة ما 

مدٌرة، وأما عٌنة الدراسة فقد تكونت من جمٌع مدٌري  13۱و  راٌمد ۷۷ عددهمعلى سبٌل المثال ولٌكن 

مدٌرا ومدٌرة، وقد أظهرت نتابج الدراسة أن هناك فروقا  215لدراسة وعددهم ومدٌرات مجتمع ا

( تعود إلى متؽٌر الجنس لصالح الذكور، وإلى وجود فروق  5a...إحصابٌة على مستوى الداللة )

( لصالح حملة مإهل دبلوم كلٌة المجتمع، وأشارت إلى مستوى الداللة وجود  a< ...5إحصابٌة على)

 (a<5...دالة على مستوى الدالة فروق إحصابٌة 

( تعود إلى الخبرة 5...تعود إلى متؽٌر الخبرة التعلٌمٌة، لصالح الخبرة الطوٌلة، وعدم وجود فروق )

( وهذا ما كانت قد خلصت له دراسة أجراها Bobbyاإلدارٌة ،إحصابٌة دالة على مستوى الداللة والتً )

المختلفة، لكل من مدٌري المناطق التعلٌمٌة فً  هدفت إلى التعرؾ على وجهات النظر 1۱۷۱بوبً 

برٌطانٌا، ومدٌري المدارس وأعضاء مجالس التعلٌم، والمعلمٌن حول مدى التزام المدراء بالقواعد 



األخبلقٌة، ومدى تؤثٌر هذه القواعد األخبلقٌة فً سلوك المعلمٌن والمدراء . وأظهرت نتابج الدراسة 

لفة حول مدى االلتزام باألخبلقٌات. وأظهرت وجود أثر للمركز وجود فرق فً وجهات النظر المخت

الوظٌفً لمدٌر المنطقة، ومدٌر المدرسة، وعضو مجلس التعلٌم، وفً تقدٌر درجة التزام المعلمٌن حول 

مدى التزام المعلمٌن بالقواعد األخبلقٌة، فكانت على مستوى أقل، كما أظهرت النتابج توافق وجهات 

ول مجدي انخفاض تؤثٌر القواعد األخبلقٌة فً سلوك المعلمٌن فً الوقت الحاضر النظر المختلفة ح

بصورة عامة، وكانت وجهات النظر المختلفة متقاربة فً المدن والضواحً حول مدى التزام المعلمٌن 

األخبلقٌة أكثر من وجهة نظرهم فً الرٌؾ. وكانت النتابج لٌست بعٌدة فً السٌاق نفسه من  بالقواعد

 اسة التً أجراها بؤٌلر هدفت إلى تحدٌد وجود اختبلؾ فً أخبلقٌات وآخرونالدر

المدٌر قبل الخبرة التعلٌمٌة وبعدها ومدى تؤثٌر ذلك على الطبلب، فً مدٌنة كامبل )برٌطانٌا( وإلى تقدٌر 

ما إذا كانت بعض المتؽٌرات الشخصٌة والوصفٌة المختارة مرتبطة بؤي تؽٌر فً أخبلقٌات المعلم 

طالب، ولتحقٌق أؼراض الدراسة جمعت البٌانات من المعلمٌن الطبلب والمعلمٌن خبلل فصل كامل، من ال

 معلما متعاونا 66طالبا ومعلما و  ۷5فً جامعة مٌسبً، إذ تكونت عٌنة الدراسة من  .1۱۱عام 

 

بلب المعلمٌن قد وأظهرت نتابج الدراسة أن هناك ارتباطا فً برامج الخبرات المبكرة فً التربٌة، وأن الط

حصلوا على عبلمات إٌجابٌة أكثر من الخبرة التعلٌمٌة فً جوانب التعامل مع المشرؾ التربوي، 

والتسهٌبلت المدرسٌة والخدمات، والصلة مع التبلمٌذ، والصبلت مع المعلمٌن اآلخرٌن، والعمل 

لطبلب المعلمٌن واألخبلق التدرٌسً للمعلم، وأظهرت النتابج أٌضا أن هناك تؽٌرا إٌجابٌا فً سلوك ا

 والبعدي. ًبصفة عامة بٌن االختبار القبل

 

 نشأة علم األخالق

أولت الدراسات اإلنسانٌة واالجتماعٌة والتربوٌة اهتماما بدراسة األخبلق فً الطبٌعة اإلنسانٌة عبر 

بلقٌة لئلنسان التارٌخ، وعلى مر العصور ، وحتى وقتنا الحاضر، ألنها ترتبط بالممارسات السلوكٌة األخ

حٌثما وجد، لذلك فقد اهتمت جمٌع األدٌان والمذاهب الفكرٌة الفلسفٌة بدراستها، وتعددت حولها اآلراء، 

واختلفت مناهج البحث فٌها، من حٌث تنوع طرق وأسالٌب عرضها، والوسابل المتبعة فٌها. واألخبلق 

على إٌجاد التوافق والتناؼم بٌن أمر حٌاتً ضروري لؤلفراد خاصة، والمجتمعات عامة، فهً تساعد 

المطالب الفردٌة الخاصة، وبٌن متطلبات العٌش فً وسط الجماعة التً ٌنتمً إلٌها الفرد، وهً تشكل 

الضابط لجمٌع السلوكات على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعً، وبٌن معاٌٌر الجماعة، فإذا 

ك األخبلق أخبلقا حسنة وإٌجابٌة، وإن لم تكن كذلك مع فلسفة وأنظمة الجماعة، كانت تل متوافقة كانت

فإنها مخالفة لفلسفة ومعاٌٌر الجماعة، وعندبذ تكون أخبلقا ال ٌتقبلها المجتمع. وإن هذا األمر ال ٌنطبق 

فقط على المجتمعات التً ال تعتمد التشرٌعات السماوٌة أساسا لتشرٌعاتها، وإنما تعتمد على فلسفات 

جتمعات اإلسبلمٌة التً تعتمد على التشرٌع السماوي، فمقٌاس األخبلق الحسنة أو خاصة بها، أما الم

السٌبة ) ٌرتبط بمدى التزام الفرد من عدمه باألوامر والنواهً ألنها ترتبط بالممارسات السلوكٌة 

 ،األخبلقٌة لئلنسان حٌثما وجد، لذلك فقد اهتمت جمٌع األدٌان والمذاهب الفكرٌة الفلسفٌة بدراستها

وتعددت حولها اآلراء، واختلفت مناهج البحث فٌها، من حٌث تنوع طرق وأسالٌب عرضها، والوسابل 

فٌها. واألخبلق أمر حٌاتً ضروري لؤلفراد خاصة، والمجتمعات عامة، فهً تساعد على إٌجاد  المتبعة



ة التً ٌنتمً إلٌها التوافق والتناؼم بٌن المطالب الفردٌة الخاصة، وبٌن متطلبات العٌش فً وسط الجماع

الفرد، وهً تشكل الضابط لجمٌع السلوكات على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعً، وبٌن معاٌٌر 

متوافقة مع فلسفة وأنظمة الجماعة، كانت تلك األخبلق أخبلقا حسنة وإٌجابٌة، وإن لم  الجماعة، فإذا كانت

ندبذ تكون أخبلقا ال ٌتقبلها المجتمع. وإن هذا األمر ال تكن كذلك فإنها مخالفة لفلسفة ومعاٌٌر الجماعة، وع

ٌنطبق فقط على المجتمعات التً ال تعتمد التشرٌعات السماوٌة أساسا لتشرٌعاتها، وإنما تعتمد على 

فلسفات خاصة بها، أما المجتمعات اإلسبلمٌة التً تعتمد على التشرٌع السماوي، فمقٌاس األخبلق الحسنة 

 ط بمدى التزام الفرد من عدمه باألوامر والنواهً.أو السٌبة ) ٌرتب

بلقً فً الحضارات القدٌمة والخاصة باألمم الشرقٌة المتمثلة بالمصرٌٌن القدامً اتجهت فالتفكٌر األخ

نحو العدالة الفردٌة والجماعٌة، ونحو المظاهر الخلقٌة الرفٌعة والراقٌة، والواجبات الدٌنٌة واالجتماعٌة، 

نفسٌة متعلقة بالضمٌر، وهذا نموذج لجمٌع الحضارات األخرى مثل الصٌنٌة والهندٌة وواجبات شخصٌة 

والسومرٌة ( وؼٌرها. إن ظاهرة األخبلق نمت وتطورت عبر التارٌخ، وتناولها المفكرون وخاصة 

الفبلسفة على أساس االجتماع البشري وجوهره، والتربٌة األخبلقٌة واسعة تشمل السلوك الفردي 

االجتماعٌة، فاألخبلق لٌست ولٌدة األهواء إنما هً وحً الضمابر والعقول السامٌة، وهً  والعبلقات

قوانٌن عامة للناس وٌمكن تقسٌم نشؤة علم األخبلق إلى ثبلثة فترات، شكلت فً مجموعها نظرة متكاملة 

التً نشؤت بها، لؤلخبلق، وتبلحمت وامتزجت لتعطً هٌكبل قابما بذاته ممٌزا لتك الحقبة وتلك المجتمعات 

 :ومن القواعد االجتماعٌة األخبلقٌة. وهذه الفترات هً

الفترة األولى: مثلها كل من فٌتاؼورس، وهٌراقلٌطس، ودٌمقراطٌس، وقد اعترؾ مفكرو هذه الفترة  -أ 

بعدة مبادئ، كاالحترام، والمسبولٌة، ومكانة العقل، واحترام اآللهة، وخضوع السلوك اإلنسانً للقانون 

 .جتماعًاال

الفترة الثانٌة: تزعمها كل من سقراط، وأفبلطون، وأرسطو، وكان سقراط أول القابلٌن إن ؼاٌة  -ب  

األخبلق هً السعادة، فلم ٌهتم كؽٌره من الفبلسفة الذٌن سبقوه بتفسٌر الوجود الخارجً، وإنما كان همه 

مإسس لؤلخبلق العقلٌة، إذ أعاد  متجها نحو اإلنسان، ومنحصرا فً دابرة األخبلق، وٌعتبر سقراط أول

ى وناد وتعد الوظٌفة االجتماعٌة للقٌم األخبلقٌة نظرة متكاملة لئلصبلح والتؽٌٌر االجتماعٌٌن لؤلخبلق

بالسعادة كؽاٌة لؤلفعال اإلنسانٌة، التً تتحقق بسٌطرة العقل على الشهوات ونوازع الهوى، ورد اإلنسان 

أن هناك عالما  ىرٌ، فهو (المثل)آراءه فً األخبلق على نظرٌة  ىد بنأما أفبلطون فق إلى حٌاة االعتدال.

روحٌا وراء هذا العالم المحسوس الذي نعٌش فٌه، ورأى أن من بٌن هذه المثل مثبل للخٌر، وهو معنى 

مطلق أزلً أبدي بالػ الكمال. فاألخبلق تنطلق عند أفبلطون من ثنابٌة النفس والجسد، ولذا ٌجب على 

ن ٌترفع عن الدنٌا، ساعٌا إلى االتصال بعالم الحقابق، وعلٌه أن ٌجعل من نفسه رقٌبا ذاتٌا ٌزن اإلنسان أ

 كل أعماله.

أما أرسطو فقد نظر إلى األخبلق على أنها علم ٌبحث فً أفعال اإلنسان، من حٌث وجودها، وٌهتم بتقرٌر 

تمع البشري وتدبٌرها على أحسن وأفضل البتعاد عنه لتنظٌم حٌاة المجٌنبؽً عمله، وما ٌنبؽً تجنبه وا ما

ما ٌنبؽً، من ثم ٌقرر أن األخبلق نشاط إنسانً ٌتمٌز به الكابن اإلنسانً، بوصفه كابنا ٌتمتع بنعمة 

 العقل. 

عقٌد تالفترة الثالثة: األخبلق فً الفكر المعاصر فبل تزال مستمرة فً حٌاة المجتمع، واتسمت بال -ج

الماركسٌة التً تإكد أن األخبلق شكل  دٌن ومنها ما ٌستقل عن الدٌن وهو رأيمنها ماٌرتبط بالوالتشابك، 

من أشكال الوعً مستقل عن الدٌن من حٌث النشؤة مع أن المحاوالت الدٌنٌة كانت محاولة لتقنٌنها وفقا 



اإلسبلمٌة ارتباطا وثٌقا منذ نشوبه. أما الشرٌعة  لمصلحة الفبات االجتماعٌة المسٌطرة، إال أنها ارتبطت به

فتإكد فً منهجها األخبلقً، أن ٌكون اإلنسان المسلم منفتحا على الناس بؤخبلقه، فٌعٌش معهم لٌمنحهم من 

خلقه كل الخٌر، وكل الرعاٌة، وكل المحبة وكل ا النفتاح، بحٌث ٌكون لٌن القلب فٌكون صاحب القلب 

ن، فبل ٌتكلم إال بالكلمات التً تثلج الصدر الرحٌم المنفتح فً نبضاته على الناس جمٌعا، ولٌكون لٌن اللسا

رحمة وخٌرا، وبكل ما ٌوحد وال ٌفرق، وٌحبٌب وال ٌبؽض، وقد قدم رسول هللا نموذجا إنسانٌا متكامبل 

 فً أخبلقه.

 ومصادرها: تشكل األخالق

ات تباٌنت اآلراء فً السابق وما زالت فً التوصل إلى حقٌقة تولد الخلق عند اإلنسان، ففً الثقاف

والفلسفات القدٌمة كانت متوارثة، فهذه أخبلق النببلء والقادة ٌورثونها جٌنٌا إلى أبنابهم، وتلك أخبلق 

العامة أو الرعاع ٌتحلى بها أفراد هذه الفبة االجتماعٌة، وكان ٌحاسب الفرد تبعا النتمابه الطبقً. ومع 

وسجاالت مطولة، وما ٌهمنا هنا التؤكٌد تطور العلوم التربوٌة والفلسفٌة أخضعت هذه المسؤلة لنقاشات 

على أن القٌم والمعتقدات والعادات التً ٌمتلكها اإلنسان هً التً تشكل فً مجملها سلوكه وطرٌقة حكمه 

 على

المواقؾ، وكما أسلفنا هً التً ٌطلق علٌها األخبلق هً ولٌدة تفاعل اإلنسان مع محٌطه االجتماعً وهذا 

 ع محددات لها حتى لو كان اإلنسان ؼٌر مقتنع بها تماما.المحٌط الٌشكلها فقط بل ٌض

ٌكتسب اإلنسان قٌمه ومثله التً ٌإمن بها من مصادر متعددة، وٌؤخذها من وسطه اإلجتماعً، وهم من و

ٌختارهم اإلنسان أو ٌوجدون معه لسبب من األسباب باختٌاره أو نتٌجة ظروؾ معٌنة، وٌتفاعل معهم 

 عل المعاٌشة والمخالطة، أو المجالسة.فٌهم وٌتؤثر بهم بف ٌإثر

 وتكون العبلقات الطبٌعٌة من خبلل:

األسرة: وهً التً ٌعٌش اإلنسان معها وهً إما أسرة صؽٌرة من األب واألم أو من ٌقوم مقامهما كا - 1

إلخوة واألخوات أو من هم فً منزلتهم، أو األسرة الممتدة الكبٌرة التً تضم الجدات واألعمام وؼٌرهم 

من األقارب وصوال إلى القبٌلة فً المجتمعات البدوٌة، أو من ٌقٌم معهم بشكل دابم، وهم فً الؽالب من 

 ٌإسس للمفاهٌم والقٌم والعقابد عند اإلنسان، وهذا التؤسٌس ٌبقى مع اإلنسان إلى فترات حٌاته الباقٌة.

 سبب من األسباب االعتٌادٌة مثلالزمبلء : وهم األشخاص الذٌن ٌتعامل معهم اإلنسان بفعل التواجد ل-2

 الدراسة أو العمل وٌقومون من خبلل التفاعل المشترك بترسٌخ أو تعدٌل القٌم والمفاهٌم والعادات التً

 اكتسبها من أسرته.

األقران واألصدقاء : وهم الذٌن ٌعاٌشهم اإلنسان كؤبناء الحً الواحد، أو من ٌختارهم طواعٌة - 3

الؽالب ٌختارهم من بٌن المحٌطٌن به، ٌنجذب إلٌهم وٌرؼب فً مرافقتهم  للمجالسة والمعاٌشة، وفً

والتعامل معهم، وهو فً الؽالب شدٌد التؤثر بهم وٌشكل معهم منظومة المفاهٌم والعادات التً تستهوٌهم. 

المعلمون والمربون والرإساء الذٌن ٌختارهم اإلنسان أو ٌفرضون علٌه ضمن المنظومة االجتماعٌة - 4

ً ٌتواجد فٌها. وٌكون اإلنسان أكثر ارتباطا بالمعلمٌن والمربٌن الذٌن ٌعتقد أنهم قدوة له وٌرؼب أن الت

ٌتعلم منهم أصول األخبلق والقٌم وفً هذه الحالة ٌشعر باالنتماء لهذه الفبة، ٌدافع عنها وٌذود عنها أمام 

تمع .ومن المعروؾ أن اإلنسان فً اآلخرٌن وخصوصا إذا كان لهم صفة أو مكانة دٌنٌة لدٌه أو فً المج

األصدقاء وا ألقران طواعٌة ٌكون متمٌزا بالتعصب وا النتماء للوحدة االجتماعٌة  هٌختار فٌالوقت الذي 



التً ٌتواجد فٌها، وٌعتبر أن القٌم التً تعتنقها هذه الوحدة إلى حد كبٌر معٌارا مناسبا لقٌاس وتقٌٌم أفكار 

بلقٌة منها، وٌجنح ؼالبا إلى الدفاع عنها وتشكل له المبلذ والحماٌة اآلخرٌن وقٌمهم وخصوصا األخ

المادٌة والمعنوٌة. ومن هنا عالجت الكثٌر من الدٌانات أو األفكار االجتماعٌة الطرٌقة أو الطرق التً 

ٌتوجب على اإلنسان سلوكها للتحلً باألخبلق الفاضلة، وقد نشؤت فكرة التفرغ للعبادة وإصبلح الناس 

 السامٌة التً تحقق للفرد الخلود. والمبادئفٌزهم نحو التمسك بالقٌم وتح

ومن هنا عنٌت الدٌانات التً وجدت فً التفرغ للعبادة وسٌلة لبناء منظومة اجتماعٌة تساعد اإلنسان على 

 الوصول إلى أقصى درجة من نكران الذات لصالح المجتمع واإلنسان والطبٌعة.

عبادة عادة قدٌمة قدم الدٌانات الشرقٌة سواء الصٌنٌة أم الفرعونٌة وكذلك وؼنً عن القول أن التفرغ لل

وؼٌرها من الدٌانات التً وجدت أن بناء الفرد عن طرٌق المعاٌشة والتفاعل وتبادل التؤثٌر بٌن  البابلٌة

الفرد ومحٌطة من أقران أو مربٌن ومشرفٌن هو الوسٌلة لبلوغ الهدؾ المنشود فً بنابه على األسس 

 على حد سواء. اجتماعٌا المطلوبة دٌنٌا أو

 

 :المختلفةاالخالق عند الديانات  

ومن اهم الدٌانات التً اهتمت بمفهوم االخبلق  الحسنة األخبلقٌة القٌم على تحث زالت وال الدٌانات كانت

 هً:

 والنٌة هً)الفكر ثبلث مبادئ على ترتكز التً اوضحت بؤن االخبلق الزرادشتٌة الدٌانة -1

 .الحسن( ،العمل الحسن سنة، القولالح

 وال تسرقوا، وال تزنوا، ال عبادي ٌا قل))   :ٌقول المندابٌة الصاببة لدى المقدس الكتابفً  -2

 الكبلم، فً تبدلوا ال والكاملون المإمنون أٌها والمإمنون الكاملون أٌها. الناس حرمات تنهكوا

  (.( واآلثام الكذب تحبوا وال

 والتً والشرٌعة واألخبلق، العقٌدة، هً ثبلث قواعد على اإلسبلمٌة شرٌعةال فً اإلسبلم ٌعتمد -3

 .((ومنهاجا شرعة منكم جعنا لكل))  تعالى لقوله الدٌانات، كل بٌن المشتركة العناصر من هً

 نعٌمها متصل، وشفاء مستمرة تعاسة الدنٌا الحٌاة إن"  قدٌمة هندٌة دٌانة وهً الجانتٌون ٌقول -4

 ،... والحٌاة الموت عجلة وتدوم...شراء فننال الخٌر فٌها نطمح ، باطل افٌه والعٌش زابل

 الفاسدة العقابد تخلق التً الؽواٌة إنه باطلها، لنا وٌزٌن بالحٌاة، نتمسك ٌجعلنا شٌبا هناك ولكن

 إما النور، ٌنبثق حتى والوالدة، الموت بٌن الوضع هذا على الروح وتظل ،...السٌبة واألخبلق

." وهداٌتهم والمبشرٌن الزهاد بإرشاد وإما اإللهام، أو الصدفة بطرٌقة الروح أعماق من

 الكون هذا فً ٌعٌش أن اإلنسان ٌستطٌع ال:" ٌقول الجانتٌون للحٌاة المفهوم هذا من وإنطبلقا

 تنبع التً األنشطة جمٌع عن التخلً على الصحٌح السلوك ٌعتمد"  وكذلك لحٌاته تنظٌم دون

 أو الزهو، أو مثبل، كالؽضب بدنٌة، أم صوتٌة أم عقلٌة أكانت سواء لعنٌفة،ا االنفعاالت من

 من لٌكون للعبادة التفرغ مرحلة ول لدخ جٌدا إعدادا الفرد إعداد ٌتم هنا من. النهم أو الخداع،

 القاسٌة النذور من متدرجة سلسلة خبلل من مندرجا، ٌكون اإلعداد وهذا المإمنٌن، جمهور

 :هً عهود مجموعة الوفاء حسن سلوك فً وٌدخل جدٌدة، لحٌاة دالفر د ع ت التً



 نلحظ. التملك فً الزهد -5 بالعفة التمسك -4 السرقة عدم - 3، الكذب عدم -2 القتل عدم - 1

 مع بها ٌتعامل الفرد لدى أخبلقٌة منظومة بناء على أساسا ترتكز المباديء هذه أن هنا

 .عندهم واآلثام الشرور مصدر هً التً لنفسه تًالذا الضبط منطلق من واألشٌاء الكابنات

عنٌت الدٌانة البوذٌة ومفكرٌها باألخبلق وأعلوا شؤنها علواً كبٌراً بؤعتبارها المرآة التً ٌحكم  -5

على الفرد من خبللها على مدى صبلحه واستقامته ، وماتزال الى الٌوم وإن إختلفت العبارات 

ن القٌم والمباديء االخبلقٌة التً ٌجب أن تكون التً تركز على تحلً االنسان بمجموعة م

مبلزمة لئلنسان فً تعامله مع األشٌاء المادٌة والمعنوٌة فبنت مجموعة من االشتراطات على 

 االنسان التقٌد بها.

 

أما فً العصور البلحقة فقد تنوعت نظرٌات البحث فً التربٌة األخبلقٌة حسب المدارس المعرفٌة التً 

ة وإستندت الى النتابج التجرٌبٌة فً علم النفس وعلم اإلجتماع التً أؼنت التربٌة األخبلقٌتستند إلٌها ، 

 والصفات الشخصٌة واالجتماعٌة 

 

 أخالق مهنة التعليم

 قبل الحدٌث عن أخبلقٌات مهنة التعلٌم ال بد لنا من التعرؾ على مفهوم المهنة بشكل عام.

 مفهوم المهنة:-

( إلى أن المهنة هً العمل األساسً المعتاد الذي ٌتعاطاه المرء، وٌحتاج فً  1۱۷۱ر صلٌبا ) أشا

( بؤنها: أعمال تجمع أشخاصا حول أهداؾ  1۱۱۷ممارسته إلى خبرة ومهارة وحذق. وقد عرفها العٌدة ) 

 مشتركة ٌحاولون تحقٌقها، وهذا ٌفرض علٌهم أن ٌسٌروا وفق نماذج سلوكٌة منهجٌة.

نزال فقد تناولها من زواٌة ممٌزة حٌث قال أنها ظاهرة اجتماعٌة ٌمكن مبلحظتها ووصفها وتحلٌل أما 

عناصرها، وتبٌن العوامل المختلفة التً تإثر فٌها، وتعمل على نموها أو ذب ولها، وتضم مجموعة من 

 ضها المهنة.األفراد أعدوا إعدادا عالٌا فً مإسسات تعلٌمٌة متخصصة، لممارسة األعباء التً تفر

األفراد فً مجال معٌن، من  1۱۱۱( وقد عرفها بروست ) Prostبؤنها مجموعة األعمال التً ٌقوم بها ،

خبلل التنظٌمات المختلفة والمإسسات الحكومٌة والخاصة. وقد تناولها الدكتور رابد الركابً فً معرض 

 تدرٌس بؤنها السجاٌا الحمٌدة والسلوكاتحدٌثه عن أهمٌة أخبلق التعلٌم لذا ٌمكن تعرٌؾ أخبلقٌات مهنة ال

الفاضلة التً ٌتعٌن أن ٌتحلى بها العاملون فً حقل التعلٌم العام فكرا وسلوكا أمام هللا ثم أمام والة األمر 

وأمام أنفسهم واآلخرٌن ، وترتب علٌهم واجبات أخبلقٌة" وٌمكن القول أنها العمل أو الحرفة التً إعتاد 

و مإهل لها، وقد عرفه الناس بهذه الصفة، وفً القدٌم كانت فً الؽالب مهن متوارثة، الفرد القٌام بها وه

 ٌكتسبها الفرد من أسرته أو صاحب العمل الخلبر المإهل، وقد أطلقت على الصناع فً صنابعهم المختلفة.

اولة وقد تطورت النظرة أو شروط التؤهٌل للمهنة مع التطور االقتصادي واالجتماعً بحٌث أصبحت مز

أي مهنة تحتاج إلى ترخٌص أو إذن للمارستها، وتصدر هذه التراخٌص أو األذون من السلطة التنظٌمٌة 

التً تتبع لها هذه الحرفة أو المهنة، وفً كثٌر من البلدان ٌتوجب على من سٌحترؾ مهنة ما الحصول 

لناحٌة المهنٌة الفنٌة مزاولة كٌة من إطار تنظٌمً إما جمعٌة أو نقابة للمهنة نفسها تجٌز له من ازت على

 المهنة أو الحرفة. هذه



 مفهوم أخالقيات المهنة:-

( بؤنها هً مجموعة القٌم واألعراؾ والتقالٌد التً ٌتفق وٌتعاون علٌها أفراد  1۱۱4حددها رضوان ) 

م مهنة ما حول هو ما خٌر وواضح وعادل من وجهة نظرهم، وما ٌعتبرونه أساسا لتعاملهم وتنظٌم أموره

وسلوكهم فً إطار المهنة. وٌعبر المجتمع عن استٌانه واستنكاره ألي خروج عن هذه األخبلق بؤشكال 

مختلفة تتراوح بٌن الرضا وا النتقاد، والتعبٌر عنها لفظا أو كتابة أو إٌماء، وبٌن المقاطعة والعقوبة 

ساسا لسلوك أفراد المهنة ( بؤنها المباديء والمعاٌٌر التً تعد أ 1۱۱4المادٌة،وعرفها الحٌاري ) 

(  1..2المستحب، والذي ٌتعهد أفراد المهنة االلتزام بها. وأخبلقٌات المهنة من وجهة نظر البزاري ) 

وهو منسوب إلى الخلق، وٌطلق على ما كان مطابقا لنظرٌات األخبلق، أو  هً: األخبلقً، أو الخلقً،

الروحً والمعنوي، وٌطلق الخلفً عند بعض لقواعد السلوك فً عصر من العصور، وٌقابله األدبً و

الفبلسفة على جمٌع األفعال التً ٌمكن وصفها بالخبرٌة أو السرٌة كالواقع األخبلقً فهو أمر واحد تندرج 

 تحته الفضابل والرذابل.

 

 أهمية األخالق في مهنة التربية والتعليم-

ساب المعارؾ، وإٌجاد الظروؾ المناسبة إن التعلٌم أو التدرٌس مهنة تتضمن بالدرجة األولى تنظٌم اكت

لنقلها من الكتب إلى عقول المتعلمٌن. وقد طرأ على مفهوم التعلٌم أو التدرٌس تؽٌرات، منها أن مهنة 

التعلٌم أصبحت تتطلب نشاطات أكثر من مجرد تنظٌم المعارؾ ونقلها من المعلم إلى المتعلم، وفً اآلونة 

شكال متعددة، إال أنه لٌس المهم فً قضٌة التعلٌم أن نضع تعرٌفا شامبل األخٌرة ع رؾ المربون التعلٌم بؤ

جامعا للتعلٌم، لكن األهم أن نفهم أن هذه العملٌة ضخمة متسعة، لذا صرؾ النظر عن الصٌاؼات 

والتعرٌفات إلى المهمات والعملٌات التً تحقق بصورة إجرابٌة األهداؾ التربوٌة، وتحقق النمو الشامل 

 للمتعلمٌنالمتكامل 

كما وتعد مهنة التعلٌم من  1۱۱6والنمو االجتماعً واالقتصادي والسٌاسً للمجتمع. )خضر وآخرون، 

أهم المهن، بل هً األم بالنسبة للمهن األخرى، فعلى ٌد المعلم تخرج المهندس والطبٌب وعالم الفلك 

نها أول ما تبدأ به هو اختٌار التربٌة والفٌزٌاء وؼٌرهم، وإذا أرادت دولة ما أن تتفوق تكنولوجٌا وعلمٌا فإ

( المختلفة Prostالمناسبة لؤلجٌال القادمة، وأن االلتزام بؤخبلقٌات المهنة دورا كبٌرا فً تطوٌر المهن ،

وتقدمها. وتحتل مهنة التعلٌم مكانة سامٌة ورفٌعة بٌن المهن منذ أقدم العصور، وتحوطها كل المجتمعات 

لٌعلموا  -سبحانه وتعالى  –التعلٌم من رسالة األنبٌاء والرسل الذٌن بعثهم هللا  باإلجبلل والتقدٌر، فرسالة

الناس أمور دٌنهم ودنٌاهم، لذلك فهً من أشرؾ المهن وأفضلها، وألن المستقبل ألي أمة رهن بؤٌدي 

طلب المعلمٌن من حٌث التقدم والتخلؾ وفً بناء أجٌال األمة. وتشٌر مهن التعلٌم إلى عمل فنً راق ٌت

التً ٌمكن تحقٌقها عن طرٌق إعداد مهنً خاص، ٌشتمل على إعداد أكادٌمً  نوعا من القدرة والكفاٌة

معرفً، وإعداد مسلكً منظم، ومعزز بالتدرٌب العملً، وكان االعتقاد السابد فً النصؾ األول من 

للمتعلمٌن، كً ٌكون القرن الماضً أن ٌعرؾ المعلم شٌبا ٌزٌد قٌبل عما هو مكلؾ بإٌصاله أو تلقٌٌنه 

ٌنظرون إلى التعلٌم بوصفه حرفة، وإلى المعلم على أنه آلة فهو  معلما، فؤصحاب هذا ا العتقاد كانوا

شخص تحدد له المناهج وموضوعاتها والكتب المقررة، وٌحدد له المكان الذي ٌعلم فٌه، والطالب الذي 

ما تحدد له الطرابق التً علٌه استخدامها، وهذه ٌتعلم على ٌدٌه، وكذلك الزمن الذي ٌلتقً به الطالب، ورب

واالبتكار، معلم آلة تسٌر ضمن حدود الخطوط المرسومة  صورة لمعلم مجرد من القدرة على اإلبداع (

والمنظومة التربوٌة بحكم موقعها من العملٌة التربوٌة كالعمود الفقري من كٌان األمة الحضاري  لها.



ة من أهم وسابل الرقً الحضاري واالزدهار الثقافً، لذلك فهً مطالبة الشامل المتكامل، وتعد التربٌ

بسبق كل التحوالت الحضارٌة فً عملٌة التؽٌٌر، وإال تعذر أن تكون فً مستوى وظٌفتها الحضارٌة 

والقوانٌن الوضعٌة التً تدعو إلى االلتزام بؤخبلقٌات المهنة، من شؤنها أن تعمل على تحدٌد  الشاملة.

ت المثلً الخاصة بالمهن المختلفة، وتزٌد أٌضا من وعً العاملٌن وإدراكهم، وتطور نوعٌة المسإولٌا

العمل وكفاءته، وعند الحدٌث عن أخبلقٌات مهنة التربٌة والتعلٌم فإن من أهم وأبرز عناصر هذه المهنة 

ترق لتنٌر الطرٌق المعلم، الذي سخر وقته وحٌاته، وبذل جهده لتعلٌم النشا، وهو بمثابة الشمعة التً تح

تطور الحضارة والنهوض باألمة، وصنع المستقبل، ومواجهة التحدٌات  أمام األجٌال من أجل مواكبة

المعاصرة، والتؽٌر نحو األفضل، والعملٌة التعلٌمٌة هً عملٌة تربوٌة فً المقام األول، فإن لم ٌكن المعلم 

رق األجٌال، وتذٌب أخبلق األمة، وتدمر على قدر عال من األخبلق اإلسبلمٌة فإن هذه الشمعة ستح

ماضٌها وتشوه مستقبلها، وتؽرقها فً مستنقعات الرذٌلة، وتحدث تؽٌٌرا نحو األسوأ، وتتخلؾ عن سباق 

الحضارة، والمعلم هو األب والقابد والحارس األمٌن، الذي ٌستحق منا كل االحترام والتقدٌر لعطابه 

ي نذر نفسه لخدمة أبنابه وشعبه ووطنه، فؤخذ بٌد األجٌال إلى قارب الزاخر الذي ال ٌنضب، هذا المعلم الذ

على بر األمان، وسار بهم صوب مستقبل مشرق آمن، لمواكبة ومساٌرة متطلبات العصر.  وارساهمالنجاة 

وعند الحدٌث عن أهمٌة األخبلق فً مهنة التربة والتعلٌم ٌرى العدٌد من التربوٌٌن والمفكرٌن أن من أهم 

والجانب المعرفً، فالعملٌة إذا تربوٌة وتعلٌمٌة، فبل بد  التربٌة هو التركٌز على الجانب الخلقً عناصر

من التركٌز على النواحً الخلقٌة فً مهنة التعلٌم، فإن من أهم عناصر التعلٌم وجود القٌم الخلقٌة، إذ ال بد 

ر من األنظمة التربوٌة التعلٌمٌة فً كثٌ من وجودها حتى تعد مهنة أساسا، إال أن الوضع القابم حالٌا

الحدٌثة قابم على العلمانٌة، فضبل عن انفصال القٌم الخلقٌة عن مهنة التعلٌم. وبما أن التربٌة علم وفن ولها 

مهاراتها الخاصة فبل بد من اختٌار نوعٌة المعلمٌن الذٌن سٌقومون بهذه المهنة، ألن نوع األمة وسماتها 

على نوع المواطنٌن الذٌن تتكون منهم، ونوع المواطنٌن وسلوكهم ٌتوقؾ إلى  الخاصة ٌتوقؾ إلى حد بعٌد

حد كبٌر على نوع التربٌة التً ٌتلقونها، وإن أهم العوامل فً تقرٌر نوع التربٌة هو نوع المعلمٌن ودرجة 

 مسبولٌتهم المهنٌة والتزامهم بها.

ٌة ذات اآلثار المحمودة فً الحٌاة. ومن صور األخبلقٌة اإلٌجاب تبالسلوكٌاوقد دعا اإلسبلم إلى التمسك 

التً تنظم عبلقات اإلنسان مع اآلخرٌن فً  تالسلوكٌاالسلوك األخبلقً الحمٌد الذي دعا إلٌه اإلسبلم تلك 

المجتمع منها: الصدق، واألمانة، والعفة، والعدل، وأداء الواجبات والحقوق، والتزام اآلداب، وحسن 

وقد حث اإلسبلم على أهمٌة  خرٌن لٌظهر الود فً المجتمع على خٌر وجه.السٌاسة، والتعامل مع اآل

التمسك با ألخبلق الفاضلة إٌمانا وسلوكا. فقد أكدت المبادئ اإلسبلمٌة على أهمٌة األخبلق فً الحٌاة 

من  اإلنسانٌة التً ٌحددها القرآن الكرٌم لتنظٌم حٌاة اإلنسان، وتحدٌد عبلقته بؽٌره على نحو ٌحقق الؽاٌة

وجوده فً هذا العالم على أكمل وجه. ولم تنحصر أهمٌة التمسك باألخبلق الفاضلة فً اإلسبلم على 

والسلوكٌة، بل لها أهمٌة للعالم والعلم أٌضا، فالعالم ٌجب أن ٌجمع إلى جانب تقوى هللا  الجوانب اإلٌمانٌة

اإلسبلم إشاعة الخٌر واإلصبلح، أو ما  فاألصل فً التربٌة األخبلقٌة فً اإلنسان وٌنفعه. العلم الذي ٌفٌد

ٌسمى أٌضا إشاعة البر والتقوى، ومحاربة الفتنة والفساد فً األرض. وجرى التركٌز على هذٌن الهدفٌن 

فً عشرات المواضع فً القرآن الكرٌم، وفً مبات من التوجٌهات والتطبٌقات النبوٌة وتوضح كتب 

ن هللا، واتقاء كل ما ٌدمر األمن والسبلم فً حٌاة اإلنسان الحدٌث وكتب التفسٌر فً كل ما ٌصطدم مع سن

فً الدنٌا، أو ٌحرمه منهما فً مصٌره فً اآلخرة. كذلك إن الحضارة اإلسبلمٌة قد اتخذت المبدأ األخبلقً 

فٌها موقعا أعلى من الذوق الجمالً فً سلم القٌم، ولذلك احتل المبدأ األخبلقً المركز األول فً التوجٌه، 
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إن البعد األخبلقً فً العملٌة التربوٌة التعلٌمٌة ٌعد مطلبا أساسٌا لكل مسعى إنسانً، ألنه ي سه ل على 

المعلم تحدٌد دوره فً العملٌة التربوٌة بوضوح، وٌساعده على النجاح فً مهماته، لٌقوم بدوره االجتماعً 

 وتقدمه؛ ألن مهمة التربٌة بناء الجٌل الصاعد وفق فلسفةالمتمٌز فً بناء مجتمعه، وٌساعد على رقٌه 

المجتمع الذي تجري فٌه العملٌة التربوٌة التعلٌمٌة. ومن هنا كانت أهمٌة مهنة التربٌة والتعلٌم ما دامت 

هً التً تقوم بدورها، على أساس من الخلق الحمٌد والسلوك المستقٌم، وهذا هو طرٌق التقدم بدورها، 

الخلق الحمٌد والسلوك المستقٌم. وهذا هو طرٌق التقدم للمجتمعات البشرٌة ما دامت على أساس من 

 هً التً تحمً المجتمع من التفسخ واالنهٌار. األخبلق الحمٌدة

فمهنة التربٌة هً التً تعد الناشبة للحٌاة روحٌا وخلقٌا واجتماعٌا وعقلٌا وجسمٌا، وهً مطالبة بمعالجة 

الوثٌقة التً تربط المعلم بالطالب وأسرته، وهً تتٌح للمعلم معرفة خلفٌات  مشكبلت الطبلب عبر الصلة

طبلبه وظروفهم، ناهٌك عن اإلسهام فً المحافظة على تراث األمة، ونقله من جٌل إلى جٌل، وتطوٌره 

وتحسٌنه. وهذا بدوره ٌنعكس على ازدهار المجتمع وتقدمه وتعد التربٌة عملٌة إحداث تؽٌرات مرؼوب 

فً سلوك األفراد المتعلمٌن، وفقا لؤلهداؾ التً ٌسعى المجتمع إلى تحقٌقها. ولٌس بمقدرة أي فرد أن فٌها 

العملٌة إال إذا كان معدا إعدادا كافٌا، ولمساعدة المتعلم على النحو السلٌم فً جمٌع جوانب  ٌقوم بهذه

من المهارات والعادات،  الشخصٌة. فالتربٌة علم وفن فً آن واحد، ولم تعد حرفة تقوم على مجموعة

مهارتها الفنٌة وإطارها الثقافً ودستورها األخبلقً. وبذلك أصبحت مهنة التعلٌم  وإنما هً مهنة لها

موضوع اهتمام الرأي العام فً أكثر المجتمعات تقدما ومن أهم عناصر مهنة اإلدارة المدرسٌة وجود القٌم 

 أن الوضع القابم حالٌا فً كثٌر من األنظمة التربوٌة الخلقٌة، إذ ال بد من وجودها حتى تعد مهنة، إال

التعلٌمٌة الحدٌثة قابم على البلدٌنٌة، فضبل عن انفصال القٌم الخلقٌة عن مهنة التعلٌم والمسإولٌة فً إطار 

أخبلق المهنة قد تكون مسإولٌة موضوعٌة أو مسإولٌة ذاتٌة ونفسٌة. فالمسإولٌة الموضوعٌة تعنً 

رإسابه، وتجاه التزامه بمتطلبات العمل اإلدارٌة والفنٌة وأدابه لمهامه،  أو الموظؾ إزاء مسإولٌة العامل

بما ٌحقق أهداؾ العمل والمإسسة. أما المسإولٌة الذاتٌة أو النفسٌة فتتصؾ بالوالء واإلخبلص وااللتزام 

المعاٌٌر األخبلقٌة بالقواعد األخبلقٌة الخاصة بعمله، أي تتصل بمسإولٌة الفرد إزاء ضمٌره وقٌمه و

المرتبطة بالعمل. فمعاٌٌر المسإولٌة الموضوعٌة معاٌٌر خارجٌة فً حٌن معاٌٌر المسإولٌة النفسٌة أو 

الشخصٌة معاٌٌر ذاتٌة داخلٌة، والمسإولٌتان تتكامبلن وتتوحدان فً إطار المفهوم الواضح ألخبلقٌات 

 . المهنة

 نظريات التربية األخالقية

 ( عندما تحدث عن االتجاهات فً ال تربٌة 1۱۱۱ٌة األخبلقٌة التً بٌنها الكٌبلنً ) أما نظرٌات الترب

 األخبلقٌة، فقد صنفها إلى ما ٌؤتً:

( من أهم رواد هذه Wrightأوال: نظرٌة منهج الجماعة االجتماعٌة فً السلوك األخبلقً: الذي بٌن أن ،

عة ما الٌصنعه بمفرده، والسبب أن الجماعة الفرد ٌصنع بٌن الجما 1۱۷3المدرسة كان العالم راٌت ) 

تطور ملكات وأعراؾ معٌنة تشكل فً مجموعها قوانٌن أخبلقٌة ٌصبح على أعضاء الجماعة وجوب 

 التزام هذه األعراؾ، ومن خالفها تعرض للنبذ أو الطرد أو العقوبة.

وار" االجتماعٌة، وللفرد فً الجماعة دور ممٌز، وتفرض األعراؾ أخبلقا معٌنة على مختلؾ "األد

والتزام هذه األعراؾ ٌطلق علٌه فً التربٌة الحدٌثة مصطلح "الضمٌر" وأصها اللؽوي أن األفراد الذٌن 



"ٌضمرون" مقٌاسا أخبلقٌا واحدا ٌتوقع منهم أن ٌسلكوا سلوكا متشابها، وأن كل فرد شاهد على اآلخر، 

 حسنه. بحسب حساب اآلخرٌن فٌخجل منهم عند سوء الخلق، وٌسر عند

 ثانٌا: نظرٌة التحلٌل النفسً فً السلوك األخبلقً:

ٌرجع الفضل فً هذه النظرٌة إلى العالم "سٌجموند فروٌد" الذي بٌن أن األخبلق لٌست أكثر من جملة 

منعكسات شرطٌة كونتها التربٌة، وأن قواعد األخبلق ما هً إال حزمة من العادات الناشبة عن التدرٌب 

كون لها أي أساس عقلً. لذا فإن تصور فروٌد ألصول األخبلق تصورا تجرٌبٌا، ال التربوي، دون أن ٌ

ٌشٌر إلى دور العقل الذي ٌدرك العبلقات الهادفة "الؽابٌة" األساسٌة بٌن الكابنات، وبذلك ٌنفً قدرة 

اإلنسان على الوصول إلى الحق، وبه أٌضا ٌعتبر الدٌن واألخبلق والشعور عناصر أساسٌة، وهً 

سمى فً اإلنسان، إال أنها فً األصل كانت شٌبا واحدا، وقد اكتسبت هذه األشٌاء أثناء نشوء النوع األ

للفروض التً وضعها فً كتابه " الطوطم والتابو اكتسب  Totem & Tabooاإلنسانً تبعا وبذلك . " "

 الدٌن الوازع الخلقً.

االجتماعٌة. أما الدٌن واألخبلق فهً  وٌعتبر فروٌد "عقدة أودٌب" األساس الذي قامت علٌه األنظمة

 افتراضات خٌالٌة ال تستند إلى أدلة عملٌة أو منطقٌة.

 ثالثا: نظرٌة النمو األخبلقً الشامل:

قامت علٌه هو أن النمو  1۱6۱(كان رابد هذه النظرٌة العالم نورمان) Normanواألساس الذي ، ،

ا على النمو الشامل للشخصٌة اإلنسانٌة، بحٌث ال ٌقتصر األخبلقً ال ٌعتمد أساسا على النمو العقلً، و إنم

هذا النمو على العقل، وإنما ٌشمل أٌضا الرؼبات والشعور والعواطؾ، وتتكون نظرٌة نورمان من ثبلثة 

 أقسام هً:

 األول: النمو األخبلقً وٌمر هذا النمو فً أربع مراحل ربٌسة هً:-

 مرحلة ما قبل القٌم األخبلقٌة. -أ

 لة القٌم األخبلقٌة الخارجٌة.مرح -ب 

 مرحلة القٌم الخارجٌة والداخلٌة. -ج

 مرحلة القٌم الداخلٌة. -د 

 الثانً: العوامل المإثرة فً النمو األخبلقً وهً:

 طبٌعة الذكاء، باختبلؾ الجنس ) ذكر وأنثى(، والدٌن والبٌبة األسرٌة.

 الثالث: التربٌة األخبلقٌة التطورٌة:

 أن األخبلق تجمع األفراد للعٌش سوٌا فً مجتمع إنسانً. وأساس هذه التربٌة

 

 أخالق مهنة التعليم

 قبل الحدٌث عن أخبلقٌات مهنة التعلٌم ال بد لنا من التعرؾ على مفهوم المهنة بشكل عام.

 مفهوم المهنة:-



ممارسته صلٌبا إلى أن المهنة هً العمل األساسً المعتاد الذي ٌتعاطاه المرء، وٌحتاج فً جورج أشار 

بؤنها: أعمال تجمع أشخاصا حول أهداؾ مشتركة ٌحاولون تحقٌقها،  إلى خبرة ومهارة وحذق. وقد عرفها

 وهذا ٌفرض علٌهم أن ٌسٌروا وفق نماذج سلوكٌة منهجٌة.

نزال فقد تناولها من زواٌة ممٌزة حٌث قال أنها ظاهرة اجتماعٌة ٌمكن مبلحظتها ووصفها سلٌم  أما 

وتبٌن العوامل المختلفة التً تإثر فٌها، وتعمل على نموها أو ذب ولها، وتضم  وتحلٌل عناصرها،

مجموعة من األفراد أعدوا إعدادا عالٌا فً مإسسات تعلٌمٌة متخصصة، لممارسة األعباء التً تفرضها 

 المهنة.

نظٌمات وقد عرفها بروست بؤنها مجموعة األعمال التً ٌقوم بها األفراد فً مجال معٌن، من خبلل الت

المختلفة والمإسسات الحكومٌة والخاصة. وقد تناولها الدكتور رابد الركابً فً معرض حدٌثه عن أهمٌة 

الفاضلة التً  أخبلق التعلٌم لذا ٌمكن تعرٌؾ أخبلقٌات مهنة التدرٌس بؤنها السجاٌا الحمٌدة والسلوكات

أمام هللا ثم أمام والة األمر وأمام أنفسهم  ٌتعٌن أن ٌتحلى بها العاملون فً حقل التعلٌم العام فكرا وسلوكا

واآلخرٌن ، وترتب علٌهم واجبات أخبلقٌة" وٌمكن القول أنها العمل أو الحرفة التً إعتاد الفرد القٌام بها 

وهو مإهل لها، وقد عرفه الناس بهذه الصفة، وفً القدٌم كانت فً الؽالب مهن متوارثة، ٌكتسبها الفرد 

 عمل الخلبر المإهل، وقد أطلقت على الصناع فً صنابعهم المختلفة.من أسرته أو صاحب ال

وقد تطورت النظرة أو شروط التؤهٌل للمهنة مع التطور االقتصادي واالجتماعً بحٌث أصبحت مزاولة 

أي مهنة تحتاج إلى ترخٌص أو إذن للمارستها، وتصدر هذه التراخٌص أو األذون من السلطة التنظٌمٌة 

ذه الحرفة أو المهنة، وفً كثٌر من البلدان ٌتوجب على من سٌحترؾ مهنة ما الحصول التً تتبع لها ه

كٌة من إطار تنظٌمً إما جمعٌة أو نقابة للمهنة نفسها تجٌز له من الناحٌة المهنٌة الفنٌة مزاولة زت على

 المهنة أو الحرفة. هذه

 مفهوم أخبلقٌات المهنة:-

القٌم واألعراؾ والتقالٌد التً ٌتفق وٌتعاون علٌها أفراد مهنة هً مجموعة : بؤنها السٌد حددها رضوان 

ما حول هو ما خٌر وواضح وعادل من وجهة نظرهم، وما ٌعتبرونه أساسا لتعاملهم وتنظٌم أمورهم 

وسلوكهم فً إطار المهنة. وٌعبر المجتمع عن استٌانه واستنكاره ألي خروج عن هذه األخبلق بؤشكال 

رضا وا النتقاد، والتعبٌر عنها لفظا أو كتابة أو إٌماء، وبٌن المقاطعة والعقوبة مختلفة تتراوح بٌن ال

الحٌاري بؤنها المباديء والمعاٌٌر التً تعد أساسا لسلوك أفراد المهنة المستحب، حسن المادٌة،وعرفها 

منسوب إلى  وهو والذي ٌتعهد أفراد المهنة االلتزام بها. وأخبلقٌات المهنة هً: األخبلقً، أو الخلقً،

الخلق، وٌطلق على ما كان مطابقا لنظرٌات األخبلق، أو لقواعد السلوك فً عصر من العصور، وٌقابله 

األدبً والروحً والمعنوي، وٌطلق الخلفً عند بعض الفبلسفة على جمٌع األفعال التً ٌمكن وصفها 

 ل والرذابل.بالخبرٌة أو السرٌة كالواقع األخبلقً فهو أمر واحد تندرج تحته الفضاب

 

 أهمية األخالق في مهنة التربية والتعليم-

إن التعلٌم أو التدرٌس مهنة تتضمن بالدرجة األولى تنظٌم اكتساب المعارؾ، وإٌجاد الظروؾ المناسبة 

لنقلها من الكتب إلى عقول المتعلمٌن. وقد طرأ على مفهوم التعلٌم أو التدرٌس تؽٌرات، منها أن مهنة 

طلب نشاطات أكثر من مجرد تنظٌم المعارؾ ونقلها من المعلم إلى المتعلم، وفً اآلونة التعلٌم أصبحت تت

األخٌرة ع رؾ المربون التعلٌم بؤشكال متعددة، إال أنه لٌس المهم فً قضٌة التعلٌم أن نضع تعرٌفا شامبل 



صٌاؼات جامعا للتعلٌم، لكن األهم أن نفهم أن هذه العملٌة ضخمة متسعة، لذا صرؾ النظر عن ال

والتعرٌفات إلى المهمات والعملٌات التً تحقق بصورة إجرابٌة األهداؾ التربوٌة، وتحقق النمو الشامل 

وتعد مهنة التعلٌم من أهم  كماوالنمو االجتماعً واالقتصادي والسٌاسً للمجتمع.  المتكامل للمتعلمٌن

لمهندس والطبٌب وعالم الفلك والفٌزٌاء المهن، بل هً األم بالنسبة للمهن األخرى، فعلى ٌد المعلم تخرج ا

وؼٌرهم، وإذا أرادت دولة ما أن تتفوق تكنولوجٌا وعلمٌا فإنها أول ما تبدأ به هو اختٌار التربٌة المناسبة 

لؤلجٌال القادمة، وأن االلتزام بؤخبلقٌات المهنة دورا كبٌرا فً تطوٌر المهن  المختلفة وتقدمها. وتحتل 

امٌة ورفٌعة بٌن المهن منذ أقدم العصور، وتحوطها كل المجتمعات باإلجبلل مهنة التعلٌم مكانة س

لٌعلموا الناس  -سبحانه وتعالى  –والتقدٌر، فرسالة التعلٌم من رسالة األنبٌاء والرسل الذٌن بعثهم هللا 

لمٌن أمور دٌنهم ودنٌاهم، لذلك فهً من أشرؾ المهن وأفضلها، وألن المستقبل ألي أمة رهن بؤٌدي المع

من حٌث التقدم والتخلؾ وفً بناء أجٌال األمة. وتشٌر مهن التعلٌم إلى عمل فنً راق ٌتطلب نوعا من 

التً ٌمكن تحقٌقها عن طرٌق إعداد مهنً خاص، ٌشتمل على إعداد أكادٌمً معرفً،  القدرة والكفاٌة

ؾ األول من القرن وإعداد مسلكً منظم، ومعزز بالتدرٌب العملً، وكان االعتقاد السابد فً النص

الماضً أن ٌعرؾ المعلم شٌبا ٌزٌد قٌبل عما هو مكلؾ بإٌصاله أو تلقٌٌنه للمتعلمٌن، كً ٌكون معلما، 

ٌنظرون إلى التعلٌم بوصفه حرفة، وإلى المعلم على أنه آلة فهو شخص  فؤصحاب هذا ا العتقاد كانوا

كان الذي ٌعلم فٌه، والطالب الذي ٌتعلم على تحدد له المناهج وموضوعاتها والكتب المقررة، وٌحدد له الم

ٌدٌه، وكذلك الزمن الذي ٌلتقً به الطالب، وربما تحدد له الطرابق التً علٌه استخدامها، وهذه صورة 

 واالبتكار، معلم آلة تسٌر ضمن حدود الخطوط المرسومة لها. لمعلم مجرد من القدرة على اإلبداع (

من العملٌة التربوٌة كالعمود الفقري من كٌان األمة الحضاري الشامل والمنظومة التربوٌة بحكم موقعها 

المتكامل، وتعد التربٌة من أهم وسابل الرقً الحضاري واالزدهار الثقافً، لذلك فهً مطالبة بسبق كل 

 التحوالت الحضارٌة فً عملٌة التؽٌٌر، وإال تعذر أن تكون فً مستوى وظٌفتها الحضارٌة الشاملة.

الوضعٌة التً تدعو إلى االلتزام بؤخبلقٌات المهنة، من شؤنها أن تعمل على تحدٌد المسإولٌات والقوانٌن 

المثلً الخاصة بالمهن المختلفة، وتزٌد أٌضا من وعً العاملٌن وإدراكهم، وتطور نوعٌة العمل وكفاءته، 

لمهنة المعلم، الذي وعند الحدٌث عن أخبلقٌات مهنة التربٌة والتعلٌم فإن من أهم وأبرز عناصر هذه ا

سخر وقته وحٌاته، وبذل جهده لتعلٌم النشا، وهو بمثابة الشمعة التً تحترق لتنٌر الطرٌق أمام األجٌال 

تطور الحضارة والنهوض باألمة، وصنع المستقبل، ومواجهة التحدٌات المعاصرة،  من أجل مواكبة

ً المقام األول، فإن لم ٌكن المعلم على قدر والتؽٌر نحو األفضل، والعملٌة التعلٌمٌة هً عملٌة تربوٌة ف

عال من األخبلق اإلسبلمٌة فإن هذه الشمعة ستحرق األجٌال، وتذٌب أخبلق األمة، وتدمر ماضٌها وتشوه 

مستقبلها، وتؽرقها فً مستنقعات الرذٌلة، وتحدث تؽٌٌرا نحو األسوأ، وتتخلؾ عن سباق الحضارة، 

ألمٌن، الذي ٌستحق منا كل االحترام والتقدٌر لعطابه الزاخر الذي ال والمعلم هو األب والقابد والحارس ا

 وارساهمٌنضب، هذا المعلم الذي نذر نفسه لخدمة أبنابه وشعبه ووطنه، فؤخذ بٌد األجٌال إلى قارب النجاة 

على بر األمان، وسار بهم صوب مستقبل مشرق آمن، لمواكبة ومساٌرة متطلبات العصر. وعند الحدٌث 

مٌة األخبلق فً مهنة التربة والتعلٌم ٌرى العدٌد من التربوٌٌن والمفكرٌن أن من أهم عناصر عن أه

والجانب المعرفً، فالعملٌة إذا تربوٌة وتعلٌمٌة، فبل بد من  التربٌة هو التركٌز على الجانب الخلقً

لقٌم الخلقٌة، إذ ال بد من التركٌز على النواحً الخلقٌة فً مهنة التعلٌم، فإن من أهم عناصر التعلٌم وجود ا

فً كثٌر من األنظمة التربوٌة التعلٌمٌة الحدٌثة  وجودها حتى تعد مهنة أساسا، إال أن الوضع القابم حالٌا

قابم على العلمانٌة، فضبل عن انفصال القٌم الخلقٌة عن مهنة التعلٌم. وبما أن التربٌة علم وفن ولها 

ٌة المعلمٌن الذٌن سٌقومون بهذه المهنة، ألن نوع األمة وسماتها مهاراتها الخاصة فبل بد من اختٌار نوع

الخاصة ٌتوقؾ إلى حد بعٌد على نوع المواطنٌن الذٌن تتكون منهم، ونوع المواطنٌن وسلوكهم ٌتوقؾ إلى 



حد كبٌر على نوع التربٌة التً ٌتلقونها، وإن أهم العوامل فً تقرٌر نوع التربٌة هو نوع المعلمٌن ودرجة 

 ولٌتهم المهنٌة والتزامهم بها.مسب

األخبلقٌة اإلٌجابٌة ذات اآلثار المحمودة فً الحٌاة. ومن صور  تبالسلوكٌاوقد دعا اإلسبلم إلى التمسك 

التً تنظم عبلقات اإلنسان مع اآلخرٌن فً  تالسلوكٌاالسلوك األخبلقً الحمٌد الذي دعا إلٌه اإلسبلم تلك 

والعفة، والعدل، وأداء الواجبات والحقوق، والتزام اآلداب، وحسن المجتمع منها: الصدق، واألمانة، 

وقد حث اإلسبلم على أهمٌة  السٌاسة، والتعامل مع اآلخرٌن لٌظهر الود فً المجتمع على خٌر وجه.

التمسك با ألخبلق الفاضلة إٌمانا وسلوكا. فقد أكدت المبادئ اإلسبلمٌة على أهمٌة األخبلق فً الحٌاة 

لتً ٌحددها القرآن الكرٌم لتنظٌم حٌاة اإلنسان، وتحدٌد عبلقته بؽٌره على نحو ٌحقق الؽاٌة من اإلنسانٌة ا

وجوده فً هذا العالم على أكمل وجه. ولم تنحصر أهمٌة التمسك باألخبلق الفاضلة فً اإلسبلم على 

جمع إلى جانب تقوى هللا والسلوكٌة، بل لها أهمٌة للعالم والعلم أٌضا، فالعالم ٌجب أن ٌ الجوانب اإلٌمانٌة

فاألصل فً التربٌة األخبلقٌة فً اإلسبلم إشاعة الخٌر واإلصبلح، أو ما  اإلنسان وٌنفعه. العلم الذي ٌفٌد

ٌسمى أٌضا إشاعة البر والتقوى، ومحاربة الفتنة والفساد فً األرض. وجرى التركٌز على هذٌن الهدفٌن 

ات من التوجٌهات والتطبٌقات النبوٌة وتوضح كتب فً عشرات المواضع فً القرآن الكرٌم، وفً مب

الحدٌث وكتب التفسٌر فً كل ما ٌصطدم مع سنن هللا، واتقاء كل ما ٌدمر األمن والسبلم فً حٌاة اإلنسان 

فً الدنٌا، أو ٌحرمه منهما فً مصٌره فً اآلخرة. كذلك إن الحضارة اإلسبلمٌة قد اتخذت المبدأ األخبلقً 

الذوق الجمالً فً سلم القٌم، ولذلك احتل المبدأ األخبلقً المركز األول فً التوجٌه،  فٌها موقعا أعلى من

 واإلرشاد إلى خٌر األمور.

إن البعد األخبلقً فً العملٌة التربوٌة التعلٌمٌة ٌعد مطلبا أساسٌا لكل مسعى إنسانً، ألنه ي سه ل على 

على النجاح فً مهماته، لٌقوم بدوره االجتماعً  المعلم تحدٌد دوره فً العملٌة التربوٌة بوضوح، وٌساعده

 المتمٌز فً بناء مجتمعه، وٌساعد على رقٌه وتقدمه؛ ألن مهمة التربٌة بناء الجٌل الصاعد وفق فلسفة

المجتمع الذي تجري فٌه العملٌة التربوٌة التعلٌمٌة. ومن هنا كانت أهمٌة مهنة التربٌة والتعلٌم ما دامت 

، على أساس من الخلق الحمٌد والسلوك المستقٌم، وهذا هو طرٌق التقدم بدورها، هً التً تقوم بدورها

على أساس من الخلق الحمٌد والسلوك المستقٌم. وهذا هو طرٌق التقدم للمجتمعات البشرٌة ما دامت 

 هً التً تحمً المجتمع من التفسخ واالنهٌار. األخبلق الحمٌدة

حٌاة روحٌا وخلقٌا واجتماعٌا وعقلٌا وجسمٌا، وهً مطالبة بمعالجة فمهنة التربٌة هً التً تعد الناشبة لل

مشكبلت الطبلب عبر الصلة الوثٌقة التً تربط المعلم بالطالب وأسرته، وهً تتٌح للمعلم معرفة خلفٌات 

طبلبه وظروفهم، ناهٌك عن اإلسهام فً المحافظة على تراث األمة، ونقله من جٌل إلى جٌل، وتطوٌره 

هذا بدوره ٌنعكس على ازدهار المجتمع وتقدمه وتعد التربٌة عملٌة إحداث تؽٌرات مرؼوب وتحسٌنه. و

فٌها فً سلوك األفراد المتعلمٌن، وفقا لؤلهداؾ التً ٌسعى المجتمع إلى تحقٌقها. ولٌس بمقدرة أي فرد أن 

سلٌم فً جمٌع جوانب العملٌة إال إذا كان معدا إعدادا كافٌا، ولمساعدة المتعلم على النحو ال ٌقوم بهذه

الشخصٌة. فالتربٌة علم وفن فً آن واحد، ولم تعد حرفة تقوم على مجموعة من المهارات والعادات، 

مهارتها الفنٌة وإطارها الثقافً ودستورها األخبلقً. وبذلك أصبحت مهنة التعلٌم  وإنما هً مهنة لها

م عناصر مهنة اإلدارة المدرسٌة وجود القٌم موضوع اهتمام الرأي العام فً أكثر المجتمعات تقدما ومن أه

الخلقٌة، إذ ال بد من وجودها حتى تعد مهنة، إال أن الوضع القابم حالٌا فً كثٌر من األنظمة التربوٌة 

التعلٌمٌة الحدٌثة قابم على البلدٌنٌة، فضبل عن انفصال القٌم الخلقٌة عن مهنة التعلٌم والمسإولٌة فً إطار 

كون مسإولٌة موضوعٌة أو مسإولٌة ذاتٌة ونفسٌة. فالمسإولٌة الموضوعٌة تعنً أخبلق المهنة قد ت

رإسابه، وتجاه التزامه بمتطلبات العمل اإلدارٌة والفنٌة وأدابه لمهامه،  مسإولٌة العامل أو الموظؾ إزاء



وااللتزام  بما ٌحقق أهداؾ العمل والمإسسة. أما المسإولٌة الذاتٌة أو النفسٌة فتتصؾ بالوالء واإلخبلص

بالقواعد األخبلقٌة الخاصة بعمله، أي تتصل بمسإولٌة الفرد إزاء ضمٌره وقٌمه والمعاٌٌر األخبلقٌة 

المرتبطة بالعمل. فمعاٌٌر المسإولٌة الموضوعٌة معاٌٌر خارجٌة فً حٌن معاٌٌر المسإولٌة النفسٌة أو 

 ن فً إطار المفهوم الواضح ألخبلقٌاتالشخصٌة معاٌٌر ذاتٌة داخلٌة، والمسإولٌتان تتكامبلن وتتوحدا

 المهنة.

 

 الدراسات التي تناولت اخالقيات مهنة التعليم

 مقدمة -

 إن وقفة قصٌرة نتصور من خبللها دور المعلم فً المجتمع ٌجعلنا ندرك رفعة الدور الذي ٌتواله المعلم

على ذلك من قول سٌد الخلق صلى هللا علٌه  وضخامته، وعظم المسبولٌة التً ٌتصدى لها، ولٌس أدل

وسلم "إن هللا ومبلبكته وأهل السماوات واألرض حتى النمل فً جحرها وحتى الحوت فً جوؾ البحر 

 لٌصلون

 على معلم الناس الخٌر."

إن مهنة التعلٌم كؽٌرها من المهن لها من المحددات والمواصفات التً تجعلها متفردة عن ؼٌرها حٌث أنها 

 مد النشاط العقلً والذهنً أكثر من النشاط البدنً والجسمً.تعت

 ولهذا ٌنظر إلى األعمال التً ٌعمل بها وٌرأسها المشتؽلون فً المإسسات التعلٌمٌة أساسا فً اإلعداد لكل

 األعمال والمهن األخرى، ومن هذا المنظور على أنها أم المهن جمٌعا.

لتعلٌم وما ٌختص به المعلم من دور ممٌز ٌعتبر حجر الرحى فً انطبلقا من هذا الدور الذي تلعبه مهنة ا

 العملٌة التعلٌمٌة كان ال بد من أن تتوفر مجموعة من الخصابص والكفاٌات المتخصصة التً لها قٌمتها

 وأهمٌتها ودورها فً تمكٌن المعلم من أداء مهامه بكفاٌة وفاعلٌة.

عٌن االعتبار واإلجبلل إ لى المعلم فتواضع أفراد من هنا ٌتحتم على كل فرد فً المجتمع أن ٌنظر ب

المجتمع للمعلم عز لهم ألن المعلم تلك المنارة التً اهتدى بها الطبلب فؽدوا قادة فً المجتمع بارعٌن فً 

وتعد مهنة التعلٌم  فمنهم المهندس، والطبٌب، حتى المعلم نفسه هو أٌضا ثمرة جهود معلم آخر . مهنهم

ها عن مستوى االستؽبلل وا لتركٌز على األرباح المادٌة والمكاسب الشخصٌة ، من حٌوٌة تترفع بصاحب

هنا فالتربٌة عامل أساس ٌنبؽً توفره وإتاحة فرص تحصٌله للناس كافة حتى ٌصبح فً متناول كل فرد 

 بحسب قدراته وإمكانٌاته وبؽض النظر عن ظروفها الجتماعٌة أو انتمابه الطبقً أو العرقً.

م خدمة اجتماعٌة راقٌة فً أهدافها وسمو وسابلها والمعلم الكفإ ٌسهم فً بناء حٌاة فضلى لقادة إن التعلٌ

 وٌبشر بؤفراد المستقبل. الؽد

وألن المعلم هو من ٌتولى تعلٌم أجزاء من أنفسنا ولبنات مجتمعنا القادم  عن طرٌق نقل المعرفة وإكسابهم

 وقداسة مهنته. المهارات فإن علٌه إدراك أهمٌة ومحورٌة دوره



إن إدراك المعلم لهذه القٌمة هو الذي ٌجعله قادرا على إٌقاد بهجة التعبٌر الخبلق لدٌه وأن ٌكسبها لطبلبه 

من خبلل إٌمانه بقدسٌة رسالته وحاجة اإلنسانٌة له، فهو ٌصدع ألمر الخالق الذي اختص بعد الخلق لنفسه 

 بالعلم وحث على إكتسابه والعمل به.

جت الدٌانات كافة مسؤلة ا لتعلٌم على أنها من أهم وأقدس المهن التً ٌمكن أن ٌضطلع بها من هنا عال

نحدد أي من الدٌانات صحٌح واآلخر مزور أو خاطىء فتلك ٌفصلها  حٌإنسان، أننا لسنا بصدد أن صح

 رب العزة ٌوم القٌامة بٌن الناس.

بؤنه لم ٌكن إال معلما ٌعلمهم كٌؾ ٌخلص هً األناجٌل جمٌعا تنقل عن سٌدنا عٌسى علٌه السبلم  فها

أرواحهم من الشر وٌحب ون الخٌر وٌسعون إلى البناء، لهذا الخلق وجماله خاطب سٌدنا المسٌح نبً هللا 

القول أن كلٌم هللا  افلةٌحٌى علٌه السبلم قاببل " ٌا معلمً عمدنً كما ٌعمد عباد الرب "، ولٌس من ن

اٌاه ألخٌه هارون على أن ٌكون معلما للناس قبل أن ٌكون مخلصا لهم. موسى علٌه السبلم قد أكد فً وص

نعسؾ بالقول إذا قلنا أن الدٌانات جمٌعا والمبشرٌن بها لم ٌكونوا إال معلمٌن مخلصٌن فً دعوتهم،  وال

مربٌن للناس لقٌم ومبادي توصل اإلنسان إلى الخلود عند رب الخلق جمٌعا. وألن البشر جمٌعا بحاجة 

ومجموعة القٌم  لدنٌاإلدراك واقعهم واستلهام وعً حضاري ٌزاوج ، ال بل ٌمزج بٌن مصالح ا دابمة

والمبادئ واألعراؾ التً حملتها لنا الدٌانات وقدمها لنا األنبٌاء والرسل والمصلحون، من هنا كانت 

واتهم الذهنٌة الحاجة دابما مستمرة وملحة إلى إدراك عظمة التعلٌم والتطوٌر المتواصل للمعلمٌن وأد

وقادة المجتمع بل ٌتشارك بها المجتمع وشرابحه  نوالمنهجٌة وه ذا ال ٌعتمد على فبة معٌنة من المسإولٌ

 وطبقاته .

اعتنت العدٌد من الدراسات واألبحاث بؤخبلقٌات المعلم كونه معلما صفٌا أو معلما مربٌا أو معلما  لقد

اٌات الدرجة العلمٌة ؼٌر أننا لم نعثر على كثٌر من إدارٌا، وخصوصا تلك الدراسات التً أجرٌت لؽ

واألبحاث أو عدد وافر منها تلك التً عالجت مفردات من أخبلقٌات مهنة التعلٌم لؽاٌات البحث  الدراسات

 والتطوٌر العلمً والتربوي . التربوي

 :ومن الدراسات المبكرة نسبٌا 

ى التزام مدٌري المدارس الثانوٌة األكادٌمٌة بعنوان "أخبلقٌات مهنة اإلدارة المدرسٌة ومد دراسة -1

بها"، حٌث هدفت الدراسة إلى التعرؾ على أخبلقٌات مهنة اإلدارة المدرسٌة ومدى التزام مدٌري 

المدارس الثانوٌة ومدٌراتها، فً واقع ممارستهم العملٌة بهذه األخبلقٌات فً كل مجال من مجاالت 

عبلقة المدٌر بالمعلمٌن بالطلبة، والمجتمع المحلً، والمهنة، العملٌة اإلدارٌة الربٌسة وهً : مجال 

مدٌرة ، حٌث تم اختٌار تلك  ۷4مدٌرا و  56فردا منهم  .13وتكونت عٌنة الدراسة من 

المدٌرٌات حسب الحجم بطرٌقة العٌنة القصدٌة، وقد أظهرت نتابج الدراسة أن أفراد عٌنة الدراسة 

دارة المدرسٌة . وأن ممارسات مدٌري المدارس لهذه القٌم كانوا ملتزمٌن بؤخبلقٌات مهنة اإل

األخبلقٌة متقاربة فً جمٌع مجاالت الدراسة، كما أظهرت نتابج الدراسة وجود فروق إحصابٌة 

( فً مستوى ممارسة مدٌري المدارس ألخبلقٌات  5...ذات داللة إحصابٌة عند مستوى )> 

 ب. و مهنة اإلدارة المدرسٌة بٌن المدرسة أ
 

دراسة بعنوان " واقع أخبلقٌات العمل اإلداري لدى مدٌري ومدٌرات مدارس وعبلقته  ٌتأجر -2

بسلوكهم القٌادي" فً السٌاق نفسه والتً هدفت إلى معرفة واقع أخبلقٌات العمل اإلداري لدى 

مدٌري ومدٌرات المدراس، ولقد تكون مجتمع البحث من جمٌع معلمً و معلمات مدارس فً 



من %  .1 2..2معلما ومعلمة للعام الدراسً  4.56لٌمٌة األربع و لٌكن عندهم المناطق التع

وقد توصلت الدراسة إلى أن مدٌري ومدٌرات مدارس  4.6هإالء المعلمٌن والمعلمات فبلؽت 

ٌعتمدون فً سلوكهم اإلدراي على المعاٌٌر األخبلقٌة التالٌة، مرتبة ترتٌبا نازلً استنادا لدرجة 

كهم: ) عبلقة المدٌر بالمعلمٌن، عبلقة المدٌر بالمهنة نفسها، عبلقة المدٌر بالقوانٌن تؤثٌرها فً سلو

كما أشارت إلى أن  واألنظمة المدرسٌة، عبلقة المدٌر مع المجتمع المحلً، عبلقة المدٌر بالطلبة(،

استنادا مدٌري ومدٌرات مدارس ٌعتمدون فً سلوكهم القٌادي المعاٌر التالٌة مرتبة ترتٌبا تنازلٌا 

لدرجة تؤثٌرها فً سلوكهم : )اإلعتبارٌة، االتصال، العمل، المدٌر وصناعة القرار، إستخدام 

=... ( ألثر عامل الجنس aللسلطة(، وكشفت نتابج البحث أن هناك فروقا ذات داللة ) المدٌر

 اري .لصالح اإلناث، فٌما إحصابٌة عند مستوى الدالة ٌتعلق بااللتزام بؤخبلقٌات العمل اإلد

صحٌح أن جمٌع وزارات التربٌة والتعلٌم فً العالم الثالث عموما وفً الوطن العربً خصوصا تحرص 

على إٌجاد أو استحداث قسم أو أقسام لؽاٌات التطوٌر التربوي وال تعد كونها مواقع ومراكز حظً بها 

دارٌة شكلٌة ال تكلؾ محظوظون إلراحتهم من عناء التعلٌم والحصص الصفٌة وعنابها فكوفٌا بمواقع إ

 العاملٌن فٌها أكثر من قراءة الصحؾ واالستمتاع بالقصص الواردة من المدارس .

فً دراسة مبكرة نسبٌا هدفت إلى الكشؾ عن مدى التزام المعلمٌن بؤخبلقٌات المهنة فً وزارة  -3

مة، ممن ( معلما ومعل 3۱16التربٌة والتعلٌم فً دولة عربٌة ، وقد تكونت عٌنة الدراسة من ) 

ٌعملون فً الوزارة، لمعرفة مدى ارتباط المعلمٌن بمهنة التربٌة والتعلٌم من خبلل إجاباتهم عن 

استبانة خاصة أعدت لهذا الؽرض. وهذه الدراسة الجادة اكتسبت أهمٌتها كونها جاءت مبنٌة على 

 أسس علمٌة وتربوٌة جادة ومحددة األهداؾ.

المعلمٌن بمهنة التعلٌم ،وقٌامهم بواجباتهم أقل من المستوى وقد أظهرت نتابج الدراسة أن ارتباط 

% من أفراد العٌنة مستعدون لبللتزام بقواعد  ۱5المطلوب اجتماعٌا، مع أن الدراسة ذاتها كشفت عن أن 

أخبلقٌات مهنة التربٌة والتعلٌم، كما أقرتها وزارة التربٌة والتعلٌم ، وأظهرت نتابج الدراسة تناقضا بٌن ما 

وله المعلمون وما ٌمارسونه بشكل فعلً، مما ٌستدعً المزٌد من البحث والدراسة، وخاصة فً مجال ٌق

التزام هإالء المعلمٌن بؤخبلقٌات مهنة التربٌة والتعلٌم . ومع ذلك ففً الظبلم بصٌص نور قادم من 

 ات للتطوٌر .دراسات جادة نؤمل أن ت كون المإسسات التعلٌمٌة قد استفادت منها بؤخذ برامج وأدو

 

( ،هدفت إلى الكشؾ عن أهمٌة أخبلقٌات التعلٌم فً  1۱۱5دراسة عام )  اجرٌت فً البحرٌن  -4

( معلما. وأظهرت نتابج الدراسة أهمٌة االلتزام  112البحرٌن، وقد تكونت عٌنة الدراسة من ) 

لسفٌا وأخبلقٌا، وتنفتح بفلسفة إسبلمٌة كلٌة للحٌاة تستند إلى النظرة التربوٌة المستمدة من اإلسبلم ف

 على الثقافات األخرى

علمٌا. وأظهرت أٌضا أن األخبلق فً اإلسبلم ؼٌر مادٌة فً جوهرها ومصدرها، وأن مصدرها 

التشرٌع، و أظهرت أهمٌة توسٌع دابرة أخبلقٌات مهنة التعلٌم لتشمل ما ٌقوم به المعلم من أعمال أخبلقٌة 

ى أساس أن مهنة التعلٌم فً التصور اإلسبلمً إنما هً أساس أو ؼٌر أخبلقٌة فً حٌاته الخاصة، عل

 تربٌة اإلنسان المسلم، وتنمٌته من جمٌع جوانبه إخبلصا هللا وتمجدا له.

هدفت إلى معرفة أخبلقٌات مهنة التربٌة والتعلٌم فً فلسطٌن فً ضوء الفكر  و اجرٌت دراسة -5

تاب هللا تعالى وسنة نبٌه الكرٌم صلى هللا اإلسبلمً والوقوؾ على أخبلقٌات المهنة المستمدة من ك

مبدأ خلقٌا، ٌجب توافرها فٌمن (  ۱2علٌه وسلم على إٌجاد قابمة بتلك األخبلقٌات مكونة من ) 

( مستجٌبا،  145ٌمتهن مهنة التعلٌم . وصممت استبانة وزعت على عٌنة الدراسة التً بلؽت ) 



دراسة أن درجة الموافقة الكلٌة لكل مجال بٌن مدٌر مدرسة ومشرؾ تربوي . وأظهرت نتابج ال

%( وهً نسبة عالً، وكانت أعلى نسبة مبوٌة  ۷5,2من مجاالت الدراسة على االستبانه ككل ) 

لمجال: )العبلقة مع اإلدارة(، وحصل مجال )العبلقة مع الطلبة( على أقل نسبة مبوٌة، إذ بلؽت ) 

=... للدرجة الكلٌة بٌن أفراد aابٌة عند %(. وأظهرت النتابج وجود فروق ذات داللة إحص ۷4

 عٌنة الدراسة تعزى لمتؽٌر مستوى الداللة التخصصات األكادٌمٌة.

 

وقد اتفقت الدراسات العربٌة مع الدراسات ا ألجنبٌة فً أهمٌة تزوٌد و التزام العاملٌن فً مهنة  -6

التً ٌجب أن  نة التعلٌمالتعلٌم بؤخبلقٌات المهنة ففً دراسة ، هدفت إلى التعرٌؾ بؤخبلقٌات مه

ٌتحلى بها أعضاء العملٌة التربوٌة، فً ألمانٌا وذلك إلنجاح هذه العملٌة وتطوٌرها، أظهرت نتابج 

الدراسة أن االهتمام المتنامً بؤخبلقٌات التعلٌم من شؤنه النهوض بمسار العملٌة التربوٌة، و أن 

نة، وتلك المهام االجتماعٌة وواقع أخبلقٌات المفاهٌم المثالٌة تتعدى اآلن المفاهٌم الواقعٌة للمه

 المهنة، ثم تقدم اتجاهات تنموٌة ألخبلقٌات التربوٌٌن بما فٌهم المدٌر والمعلم والطالب.
 

 

 االخالقيات التي يجب ان يتحلى بها صاحب مهنة التعليم

 مقدمة -

 المعلم فً المجتمع ٌجعلنا ندرك رفعة الدور الذي ٌتواله المعلمإن وقفة قصٌرة نتصور من خبللها دور 

وضخامته، وعظم المسبولٌة التً ٌتصدى لها، ولٌس أدل على ذلك من قول سٌد الخلق صلى هللا علٌه 

وسلم "إن هللا ومبلبكته وأهل السماوات واألرض حتى النمل فً جحرها وحتى الحوت فً جوؾ البحر 

 لٌصلون

 الخٌر." على معلم الناس

إن مهنة التعلٌم كؽٌرها من المهن لها من المحددات والمواصفات التً تجعلها متفردة عن ؼٌرها حٌث أنها 

 تعتمد النشاط العقلً والذهنً أكثر من النشاط البدنً والجسمً.

 د لكلولهذا ٌنظر إلى األعمال التً ٌعمل بها وٌرأسها المشتؽلون فً المإسسات التعلٌمٌة أساسا فً اإلعدا

 األعمال والمهن األخرى، ومن هذا المنظور على أنها أم المهن جمٌعا.

ٌز ٌعتبر حجر الرحى فً انطبلقا من هذا الدور الذي تلعبه مهنة التعلٌم وما ٌختص به المعلم من دور مم

 العملٌة التعلٌمٌة كان ال بد من أن تتوفر مجموعة من الخصابص والكفاٌات المتخصصة التً لها قٌمتها

 وأهمٌتها ودورها فً تمكٌن المعلم من أداء مهامه بكفاٌة وفاعلٌة.

تواضع أفراد من هنا ٌتحتم على كل فرد فً المجتمع أن ٌنظر بعٌن االعتبار واإلجبلل إ لى المعلم ف

المجتمع للمعلم عز لهم ألن المعلم تلك المنارة التً اهتدى بها الطبلب فؽدوا قادة فً المجتمع بارعٌن فً 

وتعد مهنة التعلٌم  فمنهم المهندس، والطبٌب، حتى المعلم نفسه هو أٌضا ثمرة جهود معلم آخر . مهنهم

األرباح المادٌة والمكاسب الشخصٌة ، من  حٌوٌة تترفع بصاحبها عن مستوى االستؽبلل وا لتركٌز على



هنا فالتربٌة عامل أساس ٌنبؽً توفره وإتاحة فرص تحصٌله للناس كافة حتى ٌصبح فً متناول كل فرد 

 بحسب قدراته وإمكانٌاته وبؽض النظر عن ظروفها الجتماعٌة أو انتمابه الطبقً أو العرقً.

مو وسابلها والمعلم الكفإ ٌسهم فً بناء حٌاة فضلى لقادة إن التعلٌم خدمة اجتماعٌة راقٌة فً أهدافها وس

 وٌبشر بؤفراد المستقبل. الؽد

وألن المعلم هو من ٌتولى تعلٌم أجزاء من أنفسنا ولبنات مجتمعنا القادم  عن طرٌق نقل المعرفة وإكسابهم

 المهارات فإن علٌه إدراك أهمٌة ومحورٌة دوره وقداسة مهنته.

القٌمة هو الذي ٌجعله قادرا على إٌقاد بهجة التعبٌر الخبلق لدٌه وأن ٌكسبها لطبلبه  إن إدراك المعلم لهذه

من خبلل إٌمانه بقدسٌة رسالته وحاجة اإلنسانٌة له، فهو ٌصدع ألمر الخالق الذي اختص بعد الخلق لنفسه 

 بالعلم وحث على إكتسابه والعمل به.

أنها من أهم وأقدس المهن التً ٌمكن أن ٌضطلع بها  من هنا عالجت الدٌانات كافة مسؤلة ا لتعلٌم على

نحدد أي من الدٌانات صحٌح واآلخر مزور أو خاطىء فتلك ٌفصلها  حٌإنسان، أننا لسنا بصدد أن صح

 رب العزة ٌوم القٌامة بٌن الناس.

لص هً األناجٌل جمٌعا تنقل عن سٌدنا عٌسى علٌه السبلم بؤنه لم ٌكن إال معلما ٌعلمهم كٌؾ ٌخ فها

أرواحهم من الشر وٌحب ون الخٌر وٌسعون إلى البناء، لهذا الخلق وجماله خاطب سٌدنا المسٌح نبً هللا 

القول أن كلٌم هللا  افلةٌحٌى علٌه السبلم قاببل " ٌا معلمً عمدنً كما ٌعمد عباد الرب "، ولٌس من ن

للناس قبل أن ٌكون مخلصا لهم. موسى علٌه السبلم قد أكد فً وصاٌاه ألخٌه هارون على أن ٌكون معلما 

نعسؾ بالقول إذا قلنا أن الدٌانات جمٌعا والمبشرٌن بها لم ٌكونوا إال معلمٌن مخلصٌن فً دعوتهم،  وال

مربٌن للناس لقٌم ومبادي توصل اإلنسان إلى الخلود عند رب الخلق جمٌعا. وألن البشر جمٌعا بحاجة 

ومجموعة القٌم  لدنٌازاوج ، ال بل ٌمزج بٌن مصالح ادابمة إلدراك واقعهم واستلهام وعً حضاري ٌ

والمبادئ واألعراؾ التً حملتها لنا الدٌانات وقدمها لنا األنبٌاء والرسل والمصلحون، من هنا كانت 

الحاجة دابما مستمرة وملحة إلى إدراك عظمة التعلٌم والتطوٌر المتواصل للمعلمٌن وأدواتهم الذهنٌة 

وقادة المجتمع بل ٌتشارك بها المجتمع وشرابحه  نتمد على فبة معٌنة من المسإولٌوالمنهجٌة وه ذا ال ٌع

 وطبقاته .

اعتنت العدٌد من الدراسات واألبحاث بؤخبلقٌات المعلم كونه معلما صفٌا أو معلما مربٌا أو معلما  لقد

ر على كثٌر من إدارٌا، وخصوصا تلك الدراسات التً أجرٌت لؽاٌات الدرجة العلمٌة ؼٌر أننا لم نعث

واألبحاث أو عدد وافر منها تلك التً عالجت مفردات من أخبلقٌات مهنة التعلٌم لؽاٌات البحث  الدراسات

 والتطوٌر العلمً والتربوي . التربوي

ومن الدراسات المبكرة نسبٌا تلك التً بعنوان "أخبلقٌات مهنة اإلدارة المدرسٌة ومدى التزام مدٌري 

كادٌمٌة بها"، حٌث هدفت الدراسة إلى التعرؾ على أخبلقٌات مهنة اإلدارة المدرسٌة المدارس الثانوٌة األ

ومدى التزام مدٌري المدارس الثانوٌة ومدٌراتها، فً واقع ممارستهم العملٌة بهذه األخبلقٌات فً كل 

لمجتمع مجال من مجاالت العملٌة اإلدارٌة الربٌسة وهً : مجال عبلقة المدٌر بالمعلمٌن بالطلبة، وا

مدٌرة فً جمٌع المدارس  ۷4مدٌرا و  56فردا منهم  .13المحلً، والمهنة، وتكونت عٌنة الدراسة من 

التلفوٌة لمدٌرٌات التربٌة والتعلٌم ، حٌث تم اختٌار تلك المدٌرٌات حسب الحجم بطرٌقة العٌنة القصدٌة، 

ؤخبلقٌات مهنة اإلدارة المدرسٌة . وأن وقد أظهرت نتابج الدراسة أن أفراد عٌنة الدراسة كانوا ملتزمٌن ب

ممارسات مدٌري المدارس لهذه القٌم األخبلقٌة متقاربة فً جمٌع مجاالت الدراسة، كما أظهرت نتابج 



( فً مستوى ممارسة مدٌري  5...الدراسة وجود فروق إحصابٌة ذات داللة إحصابٌة عند مستوى )> 

 ب. و ن المدرسة أالمدارس ألخبلقٌات مهنة اإلدارة المدرسٌة بٌ

وقد أجرى دراسة بعنوان " واقع أخبلقٌات العمل اإلداري لدى مدٌري ومدٌرات مدارس وعبلقته 

بسلوكهم القٌادي" فً السٌاق نفسه والتً هدفت إلى معرفة واقع أخبلقٌات العمل اإلداري لدى مدٌري 

ارس فً المناطق التعلٌمٌة ومدٌرات المدراس، ولقد تكون مجتمع البحث من جمٌع معلمً و معلمات مد

من هإالء المعلمٌن والمعلمات %  .1 2..2معلما ومعلمة للعام الدراسً  4.56األربع و لٌكن عندهم 

وقد توصلت الدراسة إلى أن مدٌري ومدٌرات مدارس ٌعتمدون فً سلوكهم اإلدراي على  4.6فبلؽت 

درجة تؤثٌرها فً سلوكهم: ) عبلقة المدٌر المعاٌٌر األخبلقٌة التالٌة، مرتبة ترتٌبا نازلً استنادا ل

بالمعلمٌن، عبلقة المدٌر بالمهنة نفسها، عبلقة المدٌر بالقوانٌن واألنظمة المدرسٌة، عبلقة المدٌر مع 

كما أشارت إلى أن مدٌري ومدٌرات مدارس ٌعتمدون فً  المجتمع المحلً، عبلقة المدٌر بالطلبة(،

تبة ترتٌبا تنازلٌا استنادا لدرجة تؤثٌرها فً سلوكهم : )اإلعتبارٌة، سلوكهم القٌادي المعاٌر التالٌة مر

للسلطة(، وكشفت نتابج البحث أن هناك فروقا  االتصال، العمل، المدٌر وصناعة القرار، إستخدام المدٌر

=... ( ألثر عامل الجنس لصالح اإلناث، فٌما إحصابٌة عند مستوى الدالة ٌتعلق بااللتزام aذات داللة )

 ؤخبلقٌات العمل اإلداري .ب

صحٌح أن جمٌع وزارات التربٌة والتعلٌم فً العالم الثالث عموما وفً الوطن العربً خصوصا تحرص 

على إٌجاد أو استحداث قسم أو أقسام لؽاٌات التطوٌر التربوي وال تعد كونها مواقع ومراكز حظً بها 

بها فكوفٌا بمواقع إدارٌة شكلٌة ال تكلؾ محظوظون إلراحتهم من عناء التعلٌم والحصص الصفٌة وعنا

 العاملٌن فٌها أكثر من قراءة الصحؾ واالستمتاع بالقصص الواردة من المدارس .

ففً دراسة مبكرة نسبٌا أجرى دراسة هدفت إلى الكشؾ عن مدى التزام المعلمٌن بؤخبلقٌات المهنة فً 

( معلما ومعلمة، ممن  3۱16الدراسة من )  وزارة التربٌة والتعلٌم فً دولة عربٌة ، وقد تكونت عٌنة

ٌعملون فً الوزارة، لمعرفة مدى ارتباط المعلمٌن بمهنة التربٌة والتعلٌم من خبلل إجاباتهم عن استبانة 

خاصة أعدت لهذا الؽرض. وهذه الدراسة الجادة اكتسبت أهمٌتها كونها جاءت مبنٌة على أسس علمٌة 

 وتربوٌة جادة ومحددة األهداؾ.

أظهرت نتابج الدراسة أن ارتباط المعلمٌن بمهنة التعلٌم ،وقٌامهم بواجباتهم أقل من المستوى  وقد

% من أفراد العٌنة مستعدون لبللتزام بقواعد  ۱5المطلوب اجتماعٌا، مع أن الدراسة ذاتها كشفت عن أن 

نتابج الدراسة تناقضا بٌن ما  أخبلقٌات مهنة التربٌة والتعلٌم، كما أقرتها وزارة التربٌة والتعلٌم ، وأظهرت

ٌقوله المعلمون وما ٌمارسونه بشكل فعلً، مما ٌستدعً المزٌد من البحث والدراسة، وخاصة فً مجال 

التزام هإالء المعلمٌن بؤخبلقٌات مهنة التربٌة والتعلٌم . ومع ذلك ففً الظبلم بصٌص نور قادم من 

 قد استفادت منها بؤخذ برامج وأدوات للتطوٌر .دراسات جادة نؤمل أن ت كون المإسسات التعلٌمٌة 

( ،هدفت إلى الكشؾ عن أهمٌة أخبلقٌات التعلٌم فً  1۱۱5وفً البحرٌن أجرى المطوي دراسة عام ) 

( معلما. وأظهرت نتابج الدراسة أهمٌة االلتزام بفلسفة  112البحرٌن، وقد تكونت عٌنة الدراسة من ) 

لنظرة التربوٌة المستمدة من اإلسبلم فلسفٌا وأخبلقٌا، وتنفتح على الثقافات إسبلمٌة كلٌة للحٌاة تستند إلى ا

 األخرى

علمٌا. وأظهرت أٌضا أن األخبلق فً اإلسبلم ؼٌر مادٌة فً ج وهرها ومصدرها، وأن مصدرها 

ٌة التشرٌع، و أظهرت أهمٌة توسٌع دابرة أخبلقٌات مهنة التعلٌم لتشمل ما ٌقوم به المعلم من أعمال أخبلق



أو ؼٌر أخبلقٌة فً حٌاته الخاصة، على أساس أن مهنة التعلٌم فً التصور اإلسبلمً إنما هً أساس 

 تربٌة اإلنسان المسلم، وتنمٌته من جمٌع جوانبه إخبلصا هللا وتمجدا له.

، التً هدفت إلى معرفة أخبلقٌات مهنة التربٌة (  1..2وقد انسجمت دراسة المطوي مع دراسة نزال ) 

لٌم فً فلسطٌن فً ضوء الفكر اإلسبلمً والوقوؾ على أخبلقٌات المهنة المستمدة من كتاب هللا والتع

مبدأ (  ۱2تعالى وسنة نبٌه الكرٌم صلى هللا علٌه وسلم على إٌجاد قابمة بتلك األخبلقٌات مكونة من ) 

دراسة التً بلؽت ) خلقٌا، ٌجب توافرها فٌمن ٌمتهن مهنة التعلٌم . وصممت استبانة وزعت على عٌنة ال

( مستجٌبا، بٌن مدٌر مدرسة ومشرؾ تربوي . وأظهرت نتابج الدراسة أن درجة الموافقة الكلٌة  145

%( وهً نسبة عالً، وكانت أعلى نسبة  ۷5,2لكل مجال من مجاالت الدراسة على االستبانه ككل ) 

( على أقل نسبة مبوٌة، إذ بلؽت ) مبوٌة لمجال: )العبلقة مع اإلدارة(، وحصل مجال )العبلقة مع الطلبة

=... للدرجة الكلٌة بٌن أفراد عٌنة a%(. وأظهرت النتابج وجود فروق ذات داللة إحصابٌة عند  ۷4

 الدراسة تعزى لمتؽٌر مستوى الداللة التخصصات األكادٌمٌة.

 

ٌن فً مهنة التعلٌم وقد اتفقت الدراسات العربٌة مع الدراسات ا ألجنبٌة فً أهمٌة تزوٌد و التزام العامل

بؤخبلقٌات المهنة ففً دراسة ،التً هدفت إلى التعرٌؾ بؤخبلقٌات مهنة التعلٌم، والتً ٌجب أن ٌتحلى بها 

أعضاء العملٌة التربوٌة، فً ألمانٌا وذلك إلنجاح هذه العملٌة وتطوٌرها، أظهرت نتابج الدراسة أن ا 

نهوض بمسار العملٌة التربوٌة، و أن المفاهٌم المثالٌة الهتمام المتنامً بؤخبلقٌات التعلٌم من شؤنه ا ل

تتعدى اآلن المفاهٌم الواقعٌة للمهنة، وتلك المهام االجتماعٌة و واقع أخبلقٌات المهنة، ثم تقدم اتجاهات 

 تنموٌة ألخبلقٌات التربوٌٌن بما فٌهم المدٌر والمعلم والطالب.

 

 تي يجب ان يتحلى بها صاحب المهنة )الطالب(المسؤوليات واالخالقيات ال

 أنواع المسإولٌات تحدد بثبلثة أنواع وهً:

المسإولٌة األخبلقٌة: وتتعلق باألفعال التً ٌكون المرء مسبوال عنها أمام ضمٌره ، وأمام هللا وتندرج - 1

 من

 ضمنها النواٌا، أي األفعال الباطنٌة.

ل الظاهرة سواء منها ما تم أو ما هو بسبٌله إلى الحدوث، وتحدد المسإولٌة المدنٌة: وتتعلق باألفعا - 2

هذه المسإولٌة وفقا للقوانٌن الوضعٌة اإلنسانٌة، دون النظر إلى القانون األخبلقً، وإن اتفقا فً بعض 

 األمور.

لٌن المسإولٌة االجتماعٌة: وتتعلق بالمجتمعات التً تنتسب إلٌها بالطبع وباالختٌار، إذ تكون مسبو - 3

 أمام رب األسرة، أو السلطة المكلفة بتوفٌر الصالح العام.

وتبلػ األخبلقٌات المهنٌة شدتها عندما تقؾ فً وجه أنابٌة الفرد، وعند التؽلب على الضؽوط الخارجٌة 

إلظهار الحقٌقة بطرٌقة واعٌة ومسإولة، فاألخبلقٌات مهمة جدا، بوصفها توجٌها ذاتٌا لقرارات الفرد، فً 

 ؾ والمعضبلت المختلفة، التً ٌواجهها فً العمل المهنً.المواق



إن األخبلقٌات المعترؾ بها تتطور حتى تصبح قواعدا للتعامل فً محٌط العبلقات القابمة بٌن األشخاص، 

وٌعطونها اعتبارا وتقدٌرا خاصا، وكتقدٌر أفضل ٌجوز التعبٌر عن األخبلقٌات المهنٌة بالسلوكات 

ممارسو مهنة معٌنة، بحٌث ٌمكن أن تشترك جمٌع المهن فً األخبلقٌات  الحسنة، التً ٌتصؾ بها

 المتعارؾ علٌها.

وتعتبر األخبلقٌات أٌضا مجموع القٌم المتعلقة بالعمل، سواء كانت قٌما اجتماعٌة أم اقتصادٌة، أم دٌنٌة 

  وهً تشكل فً مضمونها القواعد األخبلقٌة للناس، فً أفعالهم وأعمالهم

 التعليم: محددات مهنة-

إن مهنة التعلٌم كؽٌرها من المهن تحوي بعض المحددات، ومن هذه المحددات، المحددات المهنٌة، التً 

 ( بما ٌؤتً: 1۱۱6من مفاهٌمها األساسٌة، والتً حددها بلقٌس )  تعد

 تعتمد ممارسة مهنة التعلٌم على النشاط العقلً أكثر مما تعتمد على النشاط الجسمً. - 1

لى األعمال التً ٌمارسها المشتؽلون فً المإسسات التعلٌمٌة أساسا فً اإلعداد لكل األعمال ٌنظر إ- 2

 المهنٌة األخرى. ولذلك ٌشار إلى مهنة التعلٌم، من هذا المنظور، على أنها " أم المهن."

 

 علم من أداءٌتطلب التعلٌم تنظٌم الكفاٌات المتخصصة، التً لها قٌمتها وأهمٌتها ودورها فً تمكٌن الم - 3

 مهامه بكفاٌة وفاعلٌة.

وتعد مهنة التعلٌم خدمة حٌوٌة تترفع عن مستوى االستؽبلل والتركٌز على تحصٌل األرباح المادٌة 

والمكاسب الشخصٌة. والتربٌة عامل أساسً ٌنبؽً توفٌره وإتاحة فرصة تحصٌله للناس كافة، لتصبح فً 

النظر عن ظروفه االجتماعٌة. إن التعلٌم خدمة اجتماعٌة متناول كل فرد، بحسب قدراته وإمكاناته، بؽض 

راقٌة، والمعلم الكؾء ٌسهم فً بناء حٌاة فضلً، لشباب الؽد، ولمجتمع المستقبل. وهنا ٌجب أن ٌسعى 

المعلم إلى حب طبلبه، وأن ٌعاملهم معاملة حسنة ممزوجة بالصدق واألمانة، والمرونة معهم فً المواقؾ 

صول إلى األهداؾ التربوٌة الموضوعة، واألهم هو اإلخبلص ومراعاة هللا عز وجل التً تتطلب ذلك للو

 وتوصٌلها بكل تفان لؤلجٌال. فً حمل األمانة،

أما المدرسة فهً مإسسة اجتماعٌة كبرى تقع على عاتقها مسإولٌة إنتاج أناس الؽد، قادة ومواطنٌن، 

عملٌة التنشبة االجتماعٌة الخٌرة فً ظل القٌم وعلى عاتق مدٌري المدارس تقع مسإولٌة إدارة وتنظٌم 

التً تنسجم مع الثقافة العربٌة اإلس المٌة. فمهنة اإلدارة المدرسٌة والعاملٌن فً إطارها هً  والمبادئ

المسإولٌة عن مواكبة التقدم والتطور، ومواجهة تحدٌات العصر والتصدي لها، وإبقاء الجسور مفتوحة 

لمجتمع، وذلك من أجل تعزٌز الثقة بالمهنة وبالعاملٌن فً إطارها، وتجدٌدها بٌن المإسسة التعلٌمٌة وا

بشكل مضطرد.ومن ثم فإن المدرسة تعتبر نسق من التفاعل االجتماعً التً ٌصعب دراستها كؽٌرها من 

االتساق االجتماعٌة األخرى، إال عن طرٌق تحلٌل العملٌات واألنشطة والوظابؾ والبناءات الداخلٌة التً 

 تتكون منها وتمٌزها عن ؼٌرها

من الممارسات االجتماعٌة والتعلٌمة. فالمدرسة قد تختلؾ عن طبٌعة األوساط االجتماعٌة التً تإثر فٌها، 

ولكن تتمٌز بخصابص معٌنة ألنماط التفاعل بٌن أعضابها، وتختلؾ المدارس فٌما بٌنهما نتٌجة لتباٌن 

ٌعتبر المدٌر الناجح والقادر على إدارة المدرسة بشكل فعال، من أنماط التفاعل وعبلقة أعضابها الداخلٌة و

مقومات نجاح مسار العملٌة التربوٌة. لذا ال بد أن ٌكون كامل الصفات الشخصٌة المستقٌمة من  أهم



حضور الذهن، والدقة فً األداء وحسن التصرؾ، لٌكون قادرا على االعتماد على حواسه، وصحته 

ٌتطلب الجهد والحرص والهمة العالٌة والمثابرة، وأن ٌكون لدٌه الحب والرؼبة  وحٌوٌته، ألن هذا العمل

الملحة للعمل فً هذه المهنة، ألن اإلكراه على العمل فً هذه المهنة ٌولد التبلد فً اإلحساس والشعور، 

ة العامة، والرؼبة المستمرة فً ترك هذه المهنة بشتى الطرق. كما ال بد أٌضا من اإللمام والوعً بالثقاف

والمعرفة بالبٌبة االجتماعٌة التً تحٌط به، ألن الضحالة فً هذه األمور تجعل المدٌر ؼٌر قادر على 

العطاء الجٌد، وسٌظل دابما فً دوامة الفراغ الثقافً. ألن مهنة اإلدارة المدرسة ال تقبل أبدا هذا النوع من 

امر الصادرة إلٌها من الرإساء، وتنحصر مهمتها مدٌري المدارس وتقوم اإلدارة المدرسٌة على تنفٌذ األو

بالقٌام باألمور اإلدارٌة بمعزل عن البٌبة والمجتمع من حولها، ونظرا لتطور مفهوم اإلدارة المدرسٌة فقد 

أتت فً طلٌعة الفعالٌات التربوٌة، وتنفٌذها، وتقوٌمها الرتباطها الوثٌق بالمدخبلت اإلنسانٌة الربٌسة فً 

ي فً الطالب والمعلم واألسرة والمجتمع. وألن اإلدارة الحدٌثة تتسم بالشمولٌة، أصبح لزاما هذه العملٌة أ

على مدٌر المدرسة أن ٌتعرؾ على النظام التعلٌمً فً بلده، وٌدرك األهداؾ التربوٌة لجمٌع مراحل 

وتحقٌق  التعلٌم لمختلؾ المناهج والمواد التعلٌمٌة، وأن ٌتصدى للصعوبات التً تعترض المدرسة،

األهداؾ ال تربوٌة، والتعاون مع المجتمع المحلً، وتنمٌة روح التعاون والعمل الجماعً، وال بد أن 

ٌتوافر فً المدٌر حتى ٌنجح فً تطوٌر إدارته صفات شخصٌة تتمثل فً قدرته على إقامة عبلقات سلٌمة 

ؤخبلقٌات مهنته المتمثلة فً ا مع االقناع واالقتناع بالحجة والمنطق ال بالضؽط واإلكراه، والتحلً ب

إلخبلص بالعمل، وأن ٌكون قدوة صالحة لؽٌره، وأن ٌحسن التصرؾ، وتكون لدٌه المرونة الكافٌة لتعدٌل 

وأن ٌبتعد عن التعصب األعمى، وأن  رأٌه وٌعتمد الصدق والوضوح والموضوعٌة فً عرضه لؤلمور

 ٌتمتع بصحة نفسٌة وجسمٌة وعقلٌة سلٌمة.

 

 

 قيات المهنة:مصادر أخال-

وهناك مجموعة من المصادر التً تعد األساس الذي تنطلق منه أخبلقٌات المهن كافة، وتحكم أنواع 

التعامل المختلفة بٌن الناس. ولٌست هناك مهنة تخلو من هذه الضوابط أو تخرج عن هذه القاعدة، ومنها 

 التعلٌم، ومن أهم هذه المصادر : مهنة

ٌشمل على المبادئ والتنظٌمات، التً تحقق سعادة اإلنسان والمجتمع فً كل المصدر الدٌنً، والذي - 1

المجاالت، وعلى القواعد العامة الصالحة لهداٌة الناس وتنظٌم حٌاتهم فً كل زمان ومكان، وٌشمل أٌضا 

ى على القوانٌن الوضعٌة، وهً األوامر والنواهً التً وضعها البشر أنفسهم، لتنظٌم حٌاتهم بالمحافظة عل

حقوق الناس، وتحدٌد واجباتهم، لنشر العدالة والمساواة بٌنهم. فٌحرص كل جهاز فً الدولة أن ٌضع 

التشرٌعات التً ت البم هذا الجهاز، وتنظم سلوك العاملٌن فٌها، لذلك تعد التشرٌعات والقوانٌن واألنظمة 

األساسٌة المطلوب التقٌد بها  المعمول بها مصدرا من المصادر األخبلقٌة، فهً تحدد للموظفٌن الواجبات

وتنفٌذها. وٌقصد بالتشرٌعات دستور الدولة والقوانٌن كافة المنبثقة عنه، ونظام الخدمة المدنٌة واللوابح 

والتعلٌمات األخرى على أنواعها المختلفة التً تحتوي على أخبلقٌات كثٌرة، من حٌث االنضباط بالوقت، 

المحسوبٌة، وتقدٌم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وعدم  والتقٌد به واالحترام، واالبتعاد عن

 أسرار العمل، وعدم قبول الرشوة. إفشاء

العادات والتقالٌد والقٌم" العرؾ" الذي ألفه الناس فً حٌاتهم حتى أصبح بالنتابع ثابتا. وٌشتمل على - 2

 إٌجابٌة وأخرى سلبٌة. نواح



 

 قيات مهنة التعليمتطوير وترسيخ اخال

 مقدمة -

مما ال شك فٌه أن المكانة التً تحتلها مهنة التعلٌم واألدوار الهامـة التـً ٌقوم بها المعلم تحتم ضرورة 

إدخال نظام أخبلقً ومحاسبً، ٌرتكز على أهـداؾ ومضامٌن ٌتوافق علٌها المجتمع ومنسجمة مع القٌم 

اء شخصٌة اإلنسان. إن الفترة المقبلة القادمة هً حقبة االنفجار اإلنسانٌة والتوجهات الحدٌثة للتعلٌم وبن

المعرفً وثورة المعلومات وتطـور االتصاالت، وقد ٌواجه المجتمع االستمرارٌة فً اختبلؾ األجناس 

فً ظل تزاٌد احترام حقوق اإلنسان  والعقابد مما ٌنتج عنه اختبلؾ فً وجهات النظر والقٌم والثقافة.

اته من جانب واحتدام الصراعات والفوارق بٌن المجتمعات وظهـور مشکبلت اجتماعٌة وتعزٌز مكتسب

ونفسٌة وسلوكٌة مختلفة من جانب آخر. مما ٌتطلب تحرٌر التعلٌم من القوالب الجامدة والنظم التقلٌدٌة 

 والمواقؾ المسبقة من األشٌاء دون إخضاعها لبحث والدراسة.

 اؼة استراتٌجٌاتها التعلٌمٌة وفق مجموعة من المبادئ واالسس من هنا بادرت وزارات التربٌة لصٌ

 فً عمل مدٌر المدرسة وهً :

 . الدٌن اإلسبلمً باعتباره دٌن الدولة.1

 دستور الدولة وتشرٌعاتها.. 2

 . تراث الدولة وتارٌخها.3

 . الواقع االجتماعً والسكانً.4

 . الواقع االقتصادي.5

 . سٌاسة الدولة وعبلقاتها.6

 واقع النظام التعلٌمً. .۷

 . التحدٌات والطموحات المستقبلٌة. ۱

 و قد رسمت السٌاسة التعلٌمٌة العامة وتحددت االهداؾ العامة لها مستنٌرة من المقومات االساسٌة

 لمجتمعاتنا ومن اهم هذه االهداؾ هً :

 بناء الشخصٌة اإلنسانٌة المتكاملة، عقٌدة وسلوكا ومهارة وأداء. .1

ماء الوطنً والعربً واإلسبلمً واإلنسانً وتعزٌز الذاتٌة الثقافٌة لمواطنً الدولة ومن تدعٌم االنت .2

 ٌعٌشون فٌها. 

 إدامة التفاعل مع ثقافات اإلنسانٌة فً ضوء الثقافة العربٌة واإلسبلمٌة. .3

 .التوسٌع فً إلزام التعلٌم للوفاء باحتٌاجات المجتمع من الموارد البشرٌة كما وكٌفا .4

 رص التعلٌمٌة بما ٌتفق وقدرات واحتٌاجات المتعلمٌن. . تنوٌع الف .5

 . االرتقاء بنوعٌة التعلٌم، وكفاءته الداخلٌة وفاعلٌة فً تحقٌق أهداؾ المجتمع.  .6
 األهداؾ المتمثلة فً: وقد صاؼت وزارة التربٌة فً الدولة السٌاسات التً تكفل تحقٌق هذه



 ئ وأهداؾ.أ. السٌاسة التربوٌة العامة وما تتضمنه من مباد

 ب. القوانٌن والقرارات والنظم والتعمٌمات الصادرة من وزارة التربٌة والتعلٌم.  

 ج. التوجٌهات والتعلٌمات الفنٌة واإلدارٌة الصادرة من مستوٌات تنظٌمٌة أعلى. 

هذه السٌاسة التً جاءت فً إطار مساعدة اإلدارات المدرسٌة على تحقٌق أهدافها التربوٌة واإلدارٌة، 

 لتحقٌق ما ٌلً:  توفٌر المناخ المبلبم لسٌر العمل فً المإسسات التعلٌمٌةو

حفز اإلدارٌٌن والعاملٌن فً سلك التربٌة والتعلٌم وتشجٌع مبادراتهم الفردٌة والجماعٌة، وإبراز قدراتهم  -

 فً مجال عملهم.

 السعً نحو االستخدام األمثل للمرافق المدرسٌة وتوظٌفها واالستفادة منها -

 بمرونة وكفاءة عالٌتٌن.

 الحرص على إنشاء ودعم العبلقات والصبلت بٌن المدرسة والمجتمع المحلً.  -

الوفاء بهذه األهداؾ ومن  وهذا أوجب على العاملٌن فً التربٌة والتعلٌم التحلً بمواصفات تمكنهم من

 أهمها:

أي واحترام الرأي وااللتزام الحرص على ممارسة أعمالهم باألسلوب الدٌمقراطً والمشاركة بالر -أ

 بؤخبلقٌات مهنة التعلٌم.

أن ٌقٌم العاملون بالمدارس عبلقات إنسانٌة وظٌفٌة إٌجابٌة مع قٌاداتهم وزمبلبهم والعاملٌن من جهة  -ب

العمل على تحقٌق  -والدافعٌة المناسبة للعمل والنشاط. ج والطلبة من جهة أخرى. بما ٌولد مناخ إٌجابً

 والمجتمع المحلً بكافة مكوناته. ابً وتوطٌد العبلقات اإلنسانٌة بٌن المدرسةالتفاعل اإلٌج

 مما ولد هذا مناخا تعلٌمٌا وفق رإٌة تقوم على:

 اعتبار التعلٌم أمرا سٌاسٌا أمنٌا فً المقام األول.  .1

 تحقٌق المزٌد من إسهامات التعلٌم فً تعزٌز االنتماء للوطن.  .2

ار ممكن للمعارؾ والمهارات والقٌم واالتجاهـات التـً ٌستلزم إسهام التعلٌم فً بناء أوسع إط .3

 اإللمام بالتارٌخ والوعً الحاضر والتحسب للمستقبل.

التخطٌط وصنع القرارات  استحداث مجموعة من األسالٌب التً تساعد على تعلم األجٌال لطرابق .4

 وؼٌرها.
القدٌم بما ٌحقق التعلٌم المبنً على  إن هذه الرإٌة كانت تتطلب التخلص من أسالٌب التعلٌم النمطً 

الفهم والتحلٌل. إن هذه السٌاسات مكنت اإلدارة العلٌـا مـن متابعـة العمـل الٌـومً فً المدارس لضمان 

 سٌر العملٌة التربوٌة والتعلٌمٌة عبر: 

ل تشخٌص أداء اإلدارة المدرسٌة بما ٌكفل سٌر الخطة السنوٌة للمدرسة وفق االستخدام األمث -1

 2للموارد البشرٌة المتوفرة والمرافق المدرسٌة. 

رفع كفاٌة أعضاء الهٌبة اإلدارٌة المدرسٌة من حٌث األسالٌب التدرٌسٌة العلمٌة الحدٌثة واإلدارٌة  -

الكفٌلة بتحقٌق العمل الجماعً فً تسٌٌر األعمال المدرسٌة مستخدمة االتصال الفعال، مما ٌإدي إلى 

 المتاحة.  ترشٌد استهبلك الموارد



مراقبة أداء اإلدارة المدرسٌة وفق المهام والمسإولٌات الموصوفة باللوابح والقرارات الوزارٌة  -3

والتنظٌمٌة من حٌث متابعتها للخطط السنوٌة وضبطها للسجبلت المدرسٌة ومحافظتها على المرافق 

 المدرسٌة بحالة تإدي وظابفها المناسبة.

 ٌم:مواثٌق أخبلقٌات مهنة التعل -

 

وهً التً ٌتم تفعٌلها واالستفادة منها عن طرٌق ترجمة مضامٌنها إجرابٌا فً الجانب التقوٌمً 

 للمعلم، فذلك ٌعد تفعٌبل للمٌثاق وترسٌخا

لمضامٌنه وتحقٌقا ألهدافه من جهة، وحافزا للمعلم على أن ٌتمثـل قـٌم مهنته وأخبلقها سلوكا فً 

ن مٌثاق. ولعل المعاٌٌر األمرٌكٌة الخاصة بؤخبلق مهنة حٌاته من جهة أخرى، أكد علٌه أكثر م

التعلٌم توضح أنها اهتمت بثبلث جوانب وهً الصفة والمهنة والشخصٌة التً البد للمعلم أن 

 ٌلً: كما  ٌكتسب هذه المهارات لكً ٌكون مإهبل للقٌام بعملٌة التعلٌم وهً

 الصفات العلمٌة: -1

 واسع الثقافة -

 تماعٌة.ٌفهم القٌم االج -

 ٌفهم محتوى مادة تخصصه. -

 ٌنمً نفسه ذهنٌا -

 الصفات المهنٌة: -2

 * المهارة فً اإلدارة:

 ٌفهم خصابص الطبلب. -

 المهارة فً التخطٌط. -

 القدرة على الخلق واالبتكار. -

 عبلقته بالطبلب عبلقة فعالة. -

 * المهارة فً التدرٌس:

 إنجاز النظام عن طرٌق مسبولٌة المواطن. -

 مراعاة الفروق الفردٌة. -

 المهارة فً التقوٌم التربوي. -

 العناٌة بالظروؾ الصحٌة للطبلب. -

 التعاون مع الزمبلء. -

 تنمٌة مهارات الطبلب. -

 الصفات الشخصٌة : -3

 المظهر والهندام المقبول. -

 األدب الخلقً الصادق. -

 فاعلٌة الحدٌث. -

 القوة فً األداء. -

 اطفة.االتزان فً الع -

 التكٌؾ االجتماعً. -

 اللباقة وحسن التصرؾ. -

 



 مدير المدرسة هو القدوة للمعلمين والطلبة

نظرا لما ٌحتله المدٌر من مكانة مهمة وممٌزة فً العملٌة التعلٌمٌة، فقد أولت الدراسات التربوٌة واإلدارٌة 

المدٌر ٌشؽل مساحة مهمة فً التطوٌر والتؽٌٌر  دوره الكثٌر من المساحات فً البحث والدراسة، وكون

فً المإسسة التعلٌمٌة ولذا ركزت وأكدت التوجهات العالمٌة على أهمٌة "قٌادة التؽٌٌر" باعتبارها النمط 

القٌادي الضروري لتحقٌق النمو لمإسساتنا التربوٌة واالستجابة بشكل مبلبم لمتطلبات العصر الحدٌث 

 وتحدٌاته وتقنٌاته.

 دٌر قابد وإداري :الم-

مما تتطلبه اإلدراة المدرسٌة من جوانب فً العمٌلة اإلدارٌة من حفظ للسجبلت والمراسبلت المختلفة، 

وإصدار المراسبلت والمكاتبات سواء الداخلٌة" داخل المدرسة" أو خارجٌة لتشمل اإلدارة التعلٌمٌة أو 

ٌقوم بالمهمات والوظابؾ التً ٌقوم بها مدي  المجتمع المحلً أو السلطات الرسمٌة، فإن مدٌر المدرسة

رأي منشؤة أو مإسسة، وتجري علٌه جمٌع الشروط الواجب توفرها فً اإلداري حتى ٌتمكن من أداء 

مهماته ووظابفه على الوجه األكمل، تباٌنت آراء علماء اإلدارة وعلماء النفس واالجتماع حول جوهر 

القادة ،فإن القٌادة ٌمكن بل ٌنبؽً تعلمها ، حٌث أن القٌادة قابلة  القٌادة وطبٌعتها ، فً وقت ٌلد قلٌل من

للتعلم والتطوٌر بما ٌتناسب مع العصر ، فهً فً الوقت نفسه صناعة ٌمكن إعادة اختراعها ،وتجهٌزها 

 وتهٌبتها لمهامها المستقبلٌة.

إلنسان أصبح قابدا ،صحٌح إن هذه اآلراء تقر أن القٌادة تتعدى مجموعة من الصفات إذا ما توافرت فً ا

أن هناك بعض الصفات المتعارؾ علٌها ٌتشارك فٌها القادة ،ولكنهم ٌختلفون فً صفات كثٌرة ومن أهم 

الصفات التً ٌتحلى بها القادة الناجحون هً سحر الشخصٌة أو ما ٌطلق علٌه الكارٌزما. ) أبو عاذرة، 

لعامة التً ٌجب أن ٌتمتع بها الناس كافة و ، وكذلك امتبلك مجموعة من القٌم األخبلقٌة ا( ۱..2

 خاصة تتعلق بالمهنة التً ٌعملون بها. أخبلقٌات

إن الفرق بٌن القادة التربوٌون كؽٌرهم من القادة أن بعضهم ٌعتمد القوة والحزم وآخرون ٌعتمدون الفعالٌة 

ٌخ قٌادته بالخطابة والكلمات فقط ، ونوع ثالث ٌعتمد القوة والفعالٌة معا، فمن ٌعتمد القوة ٌعمل على ترس

القوٌة الرنانة ، ومن ٌعتمد الفاعلٌة فقط ٌعمل وٌنجز أكثر مما ٌتكلم ، أما من ٌعتمد القوة والفاعلٌة فإنه 

 ٌتكلم وٌعمل فً نفس الوقت ،وهو بهذا ٌعلم من حوله وٌإثر فٌهم بطرٌقة مباشرة أو ؼٌر مباشرة.

 رأسهم المدٌرون بجملة من المزاٌا أهمها: وٌتمٌز القادة التربوٌون الفع الون وعلى

أنهم منجزون ومحققون ألهدافهم ومإسساتهم التعلٌمٌة وأولوٌاتها . أنهم قرٌبون دابما من العاملٌن معهم، 

 ومخاطبتهم وقرٌبون من أفراد المجتمع وهإالء القادة ٌقدمون مثاال للعطاء والقدوة الحسنة لهم جمٌعا.

 وأنهم ٌعملون مع أفراد فعالٌن .أن لهم مساعدٌن فعالٌن، 

أنهم ٌدركون أن القٌادة لٌست امتٌازات أو درجة وظٌفٌة أعلى أو عوابد اجتماعٌة ومالٌه أكبر، بل هً 

 مسبولٌة وواجبات ودور ٌجب االطبلع بها على كافة الصعد والمجاالت.

صة المنسجمة مع فلسفة المإسسة ومن هنا فالقابد التربوي ٌنزع إلى أن ٌكون نمطا منفردا، له فلسفته الخا

التعلٌمٌة، فً وقت ال نجد نظرٌة علمٌة محددة تحدد أو تإدي إلى هذه الشخصٌة القٌادٌة إال أن هناك 

 معالم أساسٌة ٌمكن االتفاقحولها والتً عند توفرها نكون إزاء قٌادة ناجحة ومنها :

 مهمته وضرورة التصدي لها و إنجازها .القابد التربوي مبادر: حٌث ٌمتلك إحساسا دابما بؤهمٌة  - 1



له مواقؾ واضحة وثابتة : إن وضوح وثبات مواقؾ القابد التربوي ال ٌحٌد عنها تبعا ألهواء الناس - 2

 مما ٌكسبٌه ثقة معلمٌه وطبلبه، والعاملٌن معه وإٌمانهم بمواقفه وقٌمه التً ٌتمثلها .

ر وٌتصرؾ فً قٌمه ومبادبه وأخبلقه التً ٌمثلها المجتمع، االنتماء : ألنه القدوة لكل من حوله فهو ٌفك- 3

 وٌقدم المت ل ا ألنموذج فً العمل والعطاء المإسسً واالجتماعً.

الشموخ والجموح: ألنه عالً الهمة ،مرتفع القامة دابما ،فإنه ٌرى العالم فوقه، فٌكون قادرا أن ٌرى  - 4

مسا للواقع، ال ٌنفصل عن بٌبته أو طبٌعته مجتمعة المستقبل أكثر من ؼٌره ولكنه فً الوقت نفسه مبل

وقٌمه، ومن هنا فهو ٌوحد اآلخرٌن حول القٌم والمبادئ السامٌة التً ٌسعى إلنجازها من خبلل زرعها 

 فً زم النه لٌكونوا فعالٌن فً نقلها إلى طبلبهم.

ا ٌجب أن ٌكون صبورا حساس: والحساسٌة تتعلق بإدارة التناقضات وتحقٌق المعادلة الصعبة، لذ - 5

وهادبا دون أن ٌفقد العاملٌن معه وطلبتهم أهمٌة انجاز العمل بالسرعة الممكنة، وٌجب أن ٌكون حاضرا 

ومتوفرا لمساعدة كل من ٌحتاجه دون أن ٌوحً للعاملٌن معه بؤنه كل شًء و أن العامل لن ٌنجز بدونه، 

 األمور المختلفة.أي أن ٌكون قادرا على تحقٌق التوازن فً التعاطً مع 

إن السإال التارٌخً ال ٌتبدل وال ٌؽٌب أبدا فً أي زمان أو مكان، وهو كٌؾ ٌقاد األفراد لٌصلوا إلى 

أفضل وضع ممكن ٌحقق مصلحتهم ومصلحة المإسسة التربوٌة من خبلل تحقٌق أهدافها؟. فً وقت أنفق 

 اإلنسان والعلماء

وممارسات إدارٌة ، وأنتج نظرٌات متعددة مثل اإلدارة رحلة مرهقة أثناء البحث عن نظرٌات ومفاهٌم 

باألهداؾ، وإدارة الجودة الشاملة، والهندرة، واإلنتاج اللحظً، والتحسٌن المستمر وؼٌرها من النظرٌات، 

فلم ٌجد مناصا من العودة إلى المبدأ األول أال وهو أنهم كبشر ٌحتاجون لقٌم وأخبلق تنظم عملهم وتقٌم 

 أدابهم.

نمط القٌادي للمدٌر الناجح ٌتحدد بناء على مجموعة من القٌم والمعتقدات التً ٌتم التؤكٌد علٌها من إن ال

قبل المدٌر والتً تتعلق بكٌفٌة تعلم الناس وتعلٌمهم وإكسابهم القٌم اإلٌجابٌة، كما ٌمكن مشاهدة أو لمس 

روح المدٌر وجوهر قٌادته عند انعكاساتها وصداها فً أرجاء المدرسة كافة ،وؼالبا ما ٌبلحظ المرء 

تؤمله طابع المدرسة ومجتمعها وبٌبتها ال تربوٌة، فهو ٌقود أوركسترا بما ٌعنٌه ذلك إٌمانه بالعمل 

الجماعً، الذي ٌساهم فٌه كل فرد، وٌتمثل القناعة أن القٌادة لٌست صفات خارقة الستخدام السلطة 

ٌة العمل الجماعً كعملٌة نمو طبٌعٌة ألدوارهم وممارستها ، وهو بذلك ٌدفع المعلمٌن إلدراك أهم

كتربوٌٌن محترفٌن، فالمعلمٌن لهم من الخبرة الكافٌة للمساهمة الفعلٌة فً عملٌة تعلم طلبتهم وتعلمهم هم 

أنفسهم، وٌدفع هذا الماٌسترو أعضاء فرقته المساهمة فً تعلٌم أقرانهم وزم البهم والتً تشمل المهارات 

 والكفاٌات

لحوار وتوفٌر التسهٌبلت الضرورٌة لنجاحه، وتبادل المهارات واألدوار التدرٌبٌة ،ومتابعة المعلم تنظٌم ا

الجدٌد وتوجٌه، وتحفٌز اآلخرٌن للمساهمة فً تطبٌق األفكار والمبادئ وؼالبا ما ٌإدي هذا النمط القٌادي 

 إلى توسٌع نطاق المشاركة الجماعٌة فً عملٌة القٌادة ذاتها.

 

 درسة مشرؾ ومدرب:مدٌر الم-



اتفقنا أن القابد التربوي المتجسد فً المدٌر علٌه أن ٌتبع االستراتٌجٌات البلزمة وفً ضوبها ٌضع الخطط 

المبلبمة لتطوٌر ورعاٌة زمبلبه المعلمٌن، ومن أهم االستراتٌجٌات التً تتبع فً هذا السٌاق اللمسة 

الداعٌة إلى العودة للمبدأ األساس أال وهو اإلنسان نفسه اإلنسانٌة. وٌتجسد هذا بالعودة للمبادرات والجهود 

 إلنجاز االستثمار األمثل فً حفزه وتشجٌعه وتنمٌة طاقاته لتحقٌق النمو المهنً واإلنسانً.

إن اتباع المدٌر لهذه النزعة تجعله دابم الحرص على مراجعة المهارات والكفاٌات المكتسبة لزمبلبه بعد 

هم المنجز لبلستفادة منه، والعمل على تحفٌز العاملٌن معه للتفوق والنجاح، ألن كل تجربة لمعرفة مخزون

 النجاح

 أي نجاح فً الحٌاة عموما والعمل بشكل خاص ال ٌمكن أن ٌحققه اإلنسان منفردا دون توفر الشروط

( إن إتباع توجه اللمسة اإلنسانٌة وأحرفها HUMAN TOUCHوالظروؾ المبلبمة. ومن خبلل نصها )

دل على مضامٌنها وإجراءاتها فؤحرفها العشرة تعنً وتستلزم من قبل ممارسها تجسٌد مدلوالتها ومعانٌها ت

 وهً كما

 ٌلً:

H Hear Himاستمع إلٌه 

Understand Him لتفهمه 

M Motivate Himقم بتحفٌزه 

Acknowledge His Efforts تعرؾ على جهوده 

N Newsقدم له المعلومات 

 

Train Him هٌآدر 

Open His Eyes وضح له ما ال ٌدركه 

 U Uniquenessعلى صفاته الؾ ردٌة  تعرؾ

Contact Him تواصل معه 

Honor Him القدره واحتر 

 

 مدير المدرسة

إن من ما ٌمٌز عمل مدٌر المدرسة امتبلكه السمات والممٌزات التً تجعل منه قابدا وقٌامة بالمهمات 

 المهارات: ٌـة ومـن أهـموالوظابؾ التً تتطلبها العملٌة التربو

أوال: مهارات العمل الجماعً إن التنظٌم من حٌث العمل اإلداري ألي فرٌق ٌفرض مجموعة من 

المهارات الشخصٌة والسلوكٌة والعلمٌة واإلدارٌة على األفراد امتبلكها، وتصبح بعـد تجذرها بٌن 



لفرٌق بهذه المواصفات أحد أهم األعضاء سمة ممٌزة لهذا الفرٌق عن ؼٌره من الفرق، وٌعد تخلق ا

 مقومات النجاح فً أداء المهمات والوظابؾ التً قام علٌها هذا الفرٌق.

فرٌق العمل الجماعً ٌتمٌز باإلنتاجٌة العالٌة والروح المعنوٌة المرتفعة والجودة العالٌة فً األداء وبالتالً 

درجة عالٌـة مـن الـوالء للجماعة،  الجودة العالٌة فً المخرجات، مما ٌضفً الشعور بالراحة فً ظل

 وبالتالً االعتزاز بعضوٌة هذه الجماعة.

صفات الفرٌق الناجح: حتى ٌحقق الفرٌق تماسكه فً مواجهـة مهماته ال بد أن ٌتصؾ أفراده بمجموعة  -

 من الممٌزات الفردٌة ومن أهم ما ٌتصؾ به العاملون فً أدابهم: 

ء الفرٌق إدامة انسٌاب وتدفق البٌانات والمعلومات بٌنهم والتعامل تبادل المعلومات: ٌجب على أعضا -1

بروحٌة أن ما ٌتوفر للعضـو مـن معلومات هو ملك للجماعة، وأن الزمبلء لهم الحق باالستفادة من هذه 

 المعلومات وتوظٌفها بما ٌخدم برامج وأهداؾ الجماعة. 

الدفاع عن أعضابها. ومـن أفضل النماذج التً الدفاع عن كٌان الجماعة كوحدة متماسكة: من خبلل  -2

ٌمكن لؤلفراد وخاصـة القـادة منهم، هـو التمسك بحق الزمبلء فً إبداء الرأي أثناء العمل، والدفاع عن 

 حق الزمٌل فً بٌان وجهـة نظره وكذلك حقه فً أن تنسب له النجاحات التً حققها أو أسهم فٌها.

ى أعضاء الفرٌق نحو المإسسة التعلٌمٌة التً ٌعملون بها من جهة وإدارة اتجاهات اإلٌجابٌة: تتولد لد -3 

 العمل. واإلدارة العلٌا للمإسسة التعلٌمٌة. 
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 والتوجٌه الذاتً.

 فً العمل الجماعً وهً: المجاالت التً ٌجب التركٌز علٌها -

إدامة إحساس كل فرد فً  -تقدٌم الدعم: ٌتطلب من قابد الفرٌق وهو المدٌر فً هذا المجال على: أ-1

التشجٌع واالعتراؾ باألداء الجٌد واإلٌجابً بؽض  -الجماعة بؤهمٌة وعظمة المهمة التً ٌقومون بها. ب

 العبلقة معه. النظر عن الموقؾ الشخصً من صاحب هذا األداء وطبٌعة

المحافظة على  -وتشجٌع التفاعل بٌن األفراد: ٌتجلى هذا الهدؾ من خبلل الحرص على: أ لٌتسه-2

العبلقات الشخصٌة بٌن أفراد الجماعة. بمستوٌات معقولة وعـدم إتاحة أي فرصة ألي نزاع أو االختبلؾ 

 رعاٌة وتشجٌع األنشطة االجتماعٌة بٌن األعضاء. -الشخصً. ب

 

 توفٌر الفرص كلما أمكن ألفراد الجماعة لبللتقاء والتفاعل. -الجتماعات الدورٌة الطاربة. دا عقد

 -تولٌد وإٌجاد درجة عالٌة من الوعً وااللتزام بهذا الهدؾ. ب -تؤكٌد األهداؾ: ٌحرص القابد على: أ-3

 .بوٌةوالتر الشرح الدابم والتوضٌح المستمر لؤلهداؾ التً تقوم علٌها الخطة التعلٌمٌة

اشتراك أفراد الجماعة فً صٌاؼة  -الحصول على الموافقة من األعضاء على أهداؾ الجماعة. د -ج

 وتبنً هذه األهداؾ.

لتسهٌل إنجاز  -السعً إلى الحصول على العون والدعم والتقدٌر من أعضاء الجماعة اآلخرٌن.  -5

 المهام: ٌحرص القابد الناجح على:



إعطاء الوقت الكافً  -أدوات وجداول عمل الزمة لتحقٌق أهداؾ الجماعة. بإٌجاد وسابل عمل فعالة و -أ

واألدوات البلزمة لحل المشكبلت التً تواجه جماعة العمل المدرسً فً تعاملها مع ؼٌرها من 

 الجماعات.

 األفراد وحاجتهم التؤثٌر على أعضاء الجماعة: كلما زاد االنتماء والوالء للجماعة كلما زادت واقعٌة -

 إلى:

 قبول واستٌعاب أهداؾ وقرارات الجماعة. -أ

 اختٌارها وصٌاؼتها. السعً للتؤثٌر على هذه األهداؾ والقرارات عن طرٌق المشاركة النشطة فً -ب

 االتصال المفتوح والكامل مع أعضاء الجماعة وذلك للمحافظة على انسٌاب -ج

 تدفق المعلومات وتبادل الخبرات .

 والتفاعل والتؤثٌر من أعضاء الجماعة اآلخرٌن.الترحٌب باالتصال  -د

طرق اتخاذ القرارات فً الجماعة: ال بد من اإلشارة إلى أهمٌة حرص القابد التربوي وتحلٌـه بؤخبلق  -

 الجماعً والتً تتجسد فً إشراك األعضاء فً اتخاذ القرارات وهناك أسباب العمل

تقٌٌم العاملٌن فً الفرٌق تستحق هذه المعطٌات أن وجٌهة إلشراك اآلخرٌن فً اتخاذ القرارات، وعند 

 تكون األداة وإذا لم ٌتوفر أي من هذه األسباب عندبذ

المعلومات: قد ال ٌمتلك العضو القدر الكافً من  -على القابد أن ٌتخذ القرار بمفرده، وهذه تعتمد على: 

 المعلومات والبٌانات البلزمة

على العضو الذي ٌتخذ القرار معرفة أنه من الضروري أن ٌحصل االلتزام:  -التخاذ قرار جٌد وكفإ. 

اإلبداع: من المعروؾ بداهة أنه حتى ٌتمكن  -على التزام اآلخرٌن بهذا القرار حتى ٌستقٌم عمل الفرٌق. 

الفرٌق فً مثل هذه الحاالت مـن اإلتٌان ببدابل أكثر على كافة األعضاء إدراك أن ما تنتجه الجماعة أكثر 

التنمٌة: إن إشراك األعضاء  -مما ٌستطٌعه الفرد الواحد مهما ارتفعت طاقاته وتمٌزت.  وبكثٌر

وخصوصا حدٌثً العمل أو من هـم فً المراتب الدنٌا من العمل بحٌث تسنح الفرصة فً بعض األحٌان 

 الشتراك اآلخرٌن بهدؾ

اح للموظفٌن بالمشاركة الفعلٌة فً المشاركة فً القرار: ٌنتج عادة عن السم -تعلٌمهم وتدرٌبهم وتنمٌتهم. 

اتخاذ القرار أعلى مستوى من الشعور بااللتزام لدى هإالء المشاركٌن إلنجاز المهمات والوظابؾ الموكلة 

 للفرٌق.

التنازل عن القرار لآلخرٌن: إن من فضابل العمل الجماعـً هـو اإلٌثار وٌشعر العضو وخصوصا  -

 ٌان أن تحٌل األمر للؽٌر التخاذ القرار المناسب.القادة أنه من األفضل فً بعض األح

 األسالٌب الفنٌة الحدٌثة فً اتخاذ القرارات الجماعٌة: -

تعددت وتطورت األسالٌب الفنٌة فً اتخاذ القرارات الجماعٌة وال نبالػ إذا قلنا أنها تصل إلى أكثر من 

 قوة وشٌوعا فً االستخدام. ثبلثٌن طرٌقة. وسنذكر فً هذا المقام أهـم ثبلثـة طـرق وأكثرهم

 BRAINSTORMINGطرٌقة العصؾ الذهنً  -1



وهذه الطرٌقة تتلخص فً القٌام بهجوم خاطؾ وسرٌع على مشكلة معٌنة، وٌقوم المشتركون فً العصؾ 

الذهنً بإطبلق العدٌد من األفكار وبسرعة حتى تؤتً الفكرة التً تصٌب الهدؾ وتحل المشكلة، وٌستؽرق 

بٌن نصؾ ساعة وساعتٌن تقرٌبا، وٌعد هذا األسلوب مـن أنجع األسالٌب  قصٌرة ما هذا األسلوب فترة

 لحل المسابل ذات الطابع الفنً.

  DELPHIطرٌقة أسلوب دلفً  -2

أو كما ٌسمى فً األدبٌات اإلدارٌة باالجتماع عـن بعـد، وٌؤتً اسم هذه الطرٌقة من معبد دلفً الٌونانً 

 المستقبل. ا للمعلومات عـنالذي كان ٌإمه الناس استجبلب

وتقوم هذه الطرٌقة على تحدٌد البدابل ومناقشتها ؼٌابٌا )باستخدام التدوٌن كتابٌا( أي فً اجتماع أعضاءه 

 ؼٌر موجودٌن وجها لوجه، وتسٌر هذه الطرٌقة بالخطوات التالٌة:

 تحدٌد المشكلة. -1

م قابمة أسبلة تحتوي على تساإالت عن تصمٌ -3تحدٌد أعضاء االجتماع من الخبراء وذوي الرأي.  -2

 بدابل الحل.

 إرسال التقرٌر المختصر للخبراء مرة ثانٌة طالبٌن رد فعلهم بالنسبة لتوقعاتهم. -4

 تعاد الخطوة الرابعة مرة أخرى، وأٌضا الخطوة الخامسة. -5

 تفصٌل.المشكلة بال ٌتم تجمٌع اآلراء النهابٌة ووضعها فً شكل تقرٌر نهابً عـن أسلوب حل

 وكتابة التقارٌر. وٌبلحظ أن طرٌقة دلفـً تحتاج إلى وقت طوٌل انتظارا لردود الخبراء

وعلً هذا تناسب هذه الطرٌقة المشاكل المعقدة التً تتحمل االنتظار مثـل التخطٌط االستراتٌجً طوٌل 

 الخارجٌة. األجل، والتنبإ طوٌل األمد بالتؽٌرات فً بٌبة العمل

سمٌت هذه الطرٌقة بهذا االسم ألن تكوٌنها اسمً  NOMINAL GROUPالصورٌة  أسلوب الجماعة -3

فقط أو على الورق، حٌث ال ٌوجد نقاش فعلً وشفوي بٌن أفراد الجماعة، بل ٌتم على الورق . وهـذا 

 األسلوب هو خلٌط ما بٌن الذهنً ودلفً. وتمر هذه الطرٌقة بالخطوات التالٌة:

 تحدٌد المشكلة . -1

 بل الحل بحٌث ٌقوم كل فرد بوضع أفكار عن بدابل الحل على ورقة أمامه.بدا -2 

ٌتم تجمٌع الحلول بواسطة القابد أو المشرؾ وكتابتها واحدة تلو األخرى حس أولوٌات التفضٌل  -3 

 بالنسبة للعضو .

لبلشتراك  المناقشة وتتم بؤن ٌدٌر القابد أو المشرؾ المناقشة والتحلٌل على أن ٌشجع كل األفراد -4 

 بفعالٌة فٌها. 

االقتراع أو التصوٌت بحٌث ٌقوم كل فرد بالتصوٌت على هذه البدابل واضعا إٌاها فً ترتٌب حسب  -5

 أولوٌة أو أهمٌة البند. 



القرار النهابً أو الختامً وٌتم بؤن ٌقوم القابد أو المشرؾ بتجمٌع الرتب ألفراد الجماعة وباستخدام  -6

ٌمكن التعرؾ على نتٌجة كل البدابل، والبدٌل الذي ٌؤخذ أكبر مجموع هو أفضل  الجمع كعملٌة حسابٌة

 بدٌل.

وإمعانا فً صورٌة أو اسمٌة هذه الطرٌقة قد تلؽى الخطوة الرابعة وبالتالً ال ٌكون هناك مناقشة وجها 

ا أنها لوجه بٌن أعضاء الجماعة، وٌبلحظ أن طرٌقة الجماعة الصورٌة تؤخذ وقتا أقل من سابقتها كم

تحاول أن تصل إلى إجماع عن طرٌق االقتراع، هذا باإلضافة إلى استخدامها ألسلوب أقرب إلى األسلوب 

 اتخاذ القرارات باإلجماع: -الكمً. 

ٌإدي السعً إلى اإلجماع فً اتخاذ القرارات إلى االستخدام األمثل للطاقات المتاحة كما ٌسمح بحل 

 تستخدم لتحقٌق اإلجماع. بعض اإلرشادات التًالمنازعات بطرٌقة مبدعة فٌما ٌلً 

 تجنب الجدال دفاعا عن موقؾ العضو، -1

المناقشة  نقطة  ٌجب أن ال تفترض أنه ال بد من فوز طرؾ وهزٌمة الطرؾ اآلخـر إذا وصلت -2 

 جمود.

 ٌن .اتفاق مع االخر على العضو أن ال ٌؽٌر من فكره أو توجهه لمجرد تجنب االختبلؾ والتوصل إلى -3

ٌجب تجنب أسالٌب فض المنازعات مثل صوت األؼلبٌة والمتوسطات والقرعة أو المساومة، وإذا  -4

وافق عضو معارض على القرار ال ٌشعر أي من أعضاء الفرٌق أنـه من الواجب مكافؤته على ذلك بتركه 

 ٌربح فً جولة قادمة. 

 االختبلؾ فً اآلراء شًء طبٌعً ومتوقع. -5

ث عن عمل جماعً منتج على صعٌد المهمات والوظابؾ الواجب القٌام بها، كما نحصل هذا ٌمكن الحدٌ

 على مستوى مـن الرضـا مـن قبـل األعضاء وٌكـون الفرٌق فً حالة تطور مستمر. ثانٌا: القٌادة اإلدارٌة

بلل تطورت نظرٌات القٌادة فً اإلدارة عبر العصور وعبرت عن رإٌة فلسفٌة للقٌادة، وقد بدأت من خ

( والتً ركزت على الصفات الوراثٌة لدى القابد، The Great Man Theoryنظرٌة الرجل العظٌم )

منطلقة من كون الصفات التً ٌمتلكها الفرد تؤتً من خبلل الجٌنات الوراثٌة، وسرعان ما طوت هذه 

وء السلوك منطلقة النظرٌة التطورات بعـد أن أثبتت عجزها، ثم جاءت محاولة جدٌدة لتفسٌر القٌادة فً ض

(، Iowaمن اعتبار القٌادة ممارسة سلوك قٌادي فً الجماعة، ومن هنا انطلقت دراسات جامعـة أٌـوا )

(، وؼٌرهـا مـن النظرٌات السلوكٌة مثل نظرٌة لٌكرت Michigan(، ومٌٌتشٌؽن )Ohaioوأوهاٌو )

(likert( ونظرٌة الشبكة اإلدارٌة لبلٌـك وماوتن ،)Blake & Mouton) ؼٌر ان هذه النظرٌات لم ،

تصمد وفشلت فً إثبات وجود عبلقة مستمرة بٌن نمط وطرٌقة سلوك القابد وأداء الجماعة. لذا ٌعتبر 

 (.1..2التقٌٌم ؼٌر ممكن ألنها أهملت دور العوامل الموقفٌة )الطوٌل 

 االتجاهات الحديثة في القيادة: -

ٌر فً طبٌعة العبلقات االجتماعٌة بٌن أفراد المجتمع، ومنها التطـور الناتج عـن التقدم العلمً، أدى إلى تؽ

كان ذلك فً القطاع الخاص أو الدوابر والمإسسات الحكومٌة،  العبلقات بٌن الربٌس والمرإوسٌن، سواء

استحداث  وأصبح مـن حق المرإوس أن ٌتعرؾ على حقوقه قبل واجباته فً العمل، وهـذا قـاد العلماء إلى

أوال: القٌادة  ً القٌادة. وفٌما ٌلً استعراض لبعض هذه االتجاهات الحدٌثة فً القٌادة:نظرٌات جدٌدة ف

التحوٌلٌة مع انتقال العالم إلى قرن جدٌد، ملا بالتطورات التكنولوجٌة، أصبحنا بحاجة إلى التعرؾ على 



ثارة دافعٌة المرإوسٌن القدرات العقلٌة والمهارات اإلدارٌة والفنٌة لؤلفراد، وأصبحت قدرة القابد على است

وقد  ومهاراتهم، هً سمات القابد الناجح. مفهوم القٌادة التحوٌلٌة -النجاز العمل بنجاح، وتنمٌة قدراتهم 

( فً أن مهام القابد الربٌسٌة تحقٌق Burn 1۱۷۱ٌتفق اؼلب الباحثٌن فً مجال القٌادة والتؽٌٌر مع )

على التعامل مع التؽٌٌر بؤسلوب فعال ٌتطلب أسلوب قٌادي، التؽٌٌر وأن التؽٌٌر ٌتطلب قٌادة. إن القدرة 

( فان القٌادة 1۱۱4مسمى القابد التحوٌلً. ووفقا لدراسة الجمعٌة األمرٌكٌة لئلدارة ) Burnأطلق علٌة 

تمثل المفتاح األساسً لنجاح التؽٌٌر، ومن هنا أصبح موضوع دور وأهمٌة قٌادة التؽٌٌر محـور اهتمام 

 حثٌن طوال العقدٌن الماضٌٌن.الدارسٌن والبا

( من أن القٌادة التحوٌلٌة عملٌة ٌقوم فٌها Burs، 1۱۱۷أهم تعرٌؾ للقٌادة التحوٌلٌة ما ذكره بٌرنز ) 

القابد والتابع بدعم كل منهما اآلخر، للوصول إلى أعلى مستوى من الروح المعنوٌة والدافعٌة. وأورد 

نٌـة بـإثراء اهتمامـات العاملٌن وتنشٌطها وتعمٌق مستوى (، إن القٌادة التحوٌلٌة مع5..2الطوٌـل )

إدراكهم مع تحفٌزهم للنظر إلى ما هو أبعـد من االهتمامات اآلنٌة أو الذاتٌة وصوال لتحقٌق الصالح العام 

للمنظمة. مما سبق نرى أن القٌادة التحوٌلٌة هً التً تحول المنظمة إلى مكان ٌتمٌز بالحركة والتجدد، مع 

 القٌم االٌجابٌة نحو العمل ونحـو زمبلء العمل بٌن الربٌس والمرإوسٌن. تعمٌق

 نشأة القيادة التحويلية

هو مإسس هذا النوع من القٌادة حٌث مٌزه عن  Jams Mccroger Burnsٌعد جٌمس ماكروجر بٌرنز 

دة اإلجرابٌة، ومن حٌث كتب كتابا قارن فٌه بٌن القٌادة التحوٌلٌة والقٌا 5، 1۱۷۱النمط اإلجرابً فً عام 

(. ذكر  Yukl، 1۱۱۱، بتطوٌر فكرة القٌادة التحوٌلٌة ) 1۱۱5عام  Bernard Bassثم قام برنارد باس 

أن نظرٌة بٌرنز، ٌمكن اعتبارها نظرٌة توجٌهٌة عن طبٌعة القٌادة الجٌدة ( Robert، 1۱۱۷روبرت )

وٌات أعلى من مستوٌات التابعٌن، وٌظهر أخبلقٌا، وٌعتمد بٌرنز على أن القادة علٌهم أن ٌعملوا فً مست

"القٌادة التحوٌلٌة " عندما ٌوسع القادة اهتمامات موظفٌهم، وعندما ٌكونون إدراكا  أداء القٌادة العالً

وقبوال ألهداؾ المجموعة، وعندما ٌحثون موظفٌهم على النظر أبعـد من مصلحتهم الذاتٌة أي لخٌر 

هذه النتٌجة فً طرٌقة أو أكثر ك فقد ٌكونون أقوٌاء الشخصٌة لتابعٌهم؛ الجماعة، وٌحقق القادة التحوٌلٌٌن 

 وهكذا فإنهم ٌلومونهم،

وقد ٌلبون االحتٌاجات العاطفٌة لكل موظؾ؛ و/أو قد ٌثٌرون الموظفٌن فكرٌا. ذكر بٌرنز مثاال لتمٌز 

واإلعانات المالٌة والتعاقدات  القٌادة التحوٌلٌة عن ؼٌرها من القٌادات، فالقادة السٌاسٌٌن ٌتبادلون الوظابؾ

الحكومٌة المربحة للترشٌحات وإلسهامات الحملة، أما القادة اإلجرابٌٌن فقد تشمل القٌم، ولكنها ذات عبلقة 

بعملٌة التبادل، مثل الصدق، والعدل، ولكن ؼٌر المحتمل هنا أن ٌنشا القابد الحماس وااللتزام بؤهداؾ 

القٌادة اعتمادا على السلطة الشرعٌة واحترام القوانٌن والتقلٌد، وتإكد مهمتهم، وحدد شكبل ثالثا لتؤثٌر 

المنظمات البٌروقراطٌـة هـذا الشكل من التؤثٌر أكثر من التؤثٌر المعتمـد عـلى التبادل أو اإللهام، وفً 

م حتى ٌفعلوا القٌادة التحوٌلٌة ٌشعر التابعون بالثقة واإلعجاب والوالء واالحترام نحو القابد، وٌتم تحفٌزه

أكثر مما توقعوا أن ٌفعلوا أٌضا، أي أنها عملٌـة وقـوة لتحرٌك مدخبلت النظام ومكوناته كافة بهدؾ 

 (.Ciulla، 1۱۱۱تحقٌق التؽٌٌر واإلصبلح المإسسً والمنظمً )

 مواصفات القادة التحوليين: -

 القادة التحوٌلٌٌن بما ٌلً:( Robert، 1۱۱۷وصؾ روبرت )



ذ ٌوصل إلى توقعات عالٌة وآمال رابعة، وٌستخدم رموزا للتركٌز على الجهود، وٌعبر عن اإللهام: إ -1 

 ؼاٌات هامة بطرق بسٌطة.

ٌحاولون جعل مرإوسٌهم ٌحاكونهم وٌضـاهونهم وٌتبادلون معهـم الـرإى المستقبلٌة التً تكون جذابة  -2

 للمرإوسٌن.

 رس الفخـر وٌحصـل عـلى االحترام والثقة.قوة الشخصٌة: إذ توفر رإٌة وشعورا بالمهمة، وٌؽ -3

 ٌزودون المرإوسٌن بالفرص الفردٌة للقٌادة والتطوٌر. -4

 ٌحاولون أن ٌجعلوا المرإوسٌن ٌدمجون أنفسهم واهتماماتهم ومصالحهم بمصالح واهتمامات القابد. -5 

 ٌرتقون بحاجات المرإوسٌن إلى أعلى المستوٌات من خبلل التدرٌب والنصح. -6

 ٌحاولون أن ٌخلقوا الدافعٌة الحقٌقٌة عند المرإوسٌن حتى تتطابق حاجاتهم -۷ 

 مع حاجات القابد.

ٌحل المشكبلت بحذر،  -۱ٌمٌلون إلى خلق شراكه فً العمل أكثر من خلق المساهمة فً العمل.  -۱

 وبذكاء وعقبلنٌة.

دة التحوٌلٌة فً التربٌة، إلى أعمال ٌعود الفضل فً دراسات القٌا القٌادة التحوٌلٌة واإلدارة التربوٌة: -

 ، التؽٌرHallinger، وقد وصؾ هالنجر .1۱۱-1۱۱4من  التً امتدت Sergiovanni سٌرجٌوفانً

فً دور المدرسة من اإلداري إلى المعلم ثم إلى المحول. فقط ظهرت القٌادات المختلفة عبر السنوات 

تعلٌمً كمٌزة من ممٌزات المدارس الفعالة حٌث القٌادة المختلفة، ففً بداٌة الثمانٌنات ظهر نمط القٌادة ال

اإلدارٌة القوٌة مع التركٌز على نوعٌة التعلٌم والتوقعات العالٌة لتحصٌل وتقدم الطلبة، ثم تطور هذا النمط 

القٌادي إلى أن أصبح القابد ٌعمل بشكل اقل توجٌها، وأكثر تعاونا مع المعلمٌن وهذا ما دعاه بٌرنز بالقٌادة 

لتحوٌلٌة، وهـذا النـوع الجدٌد من القٌادة حصل على الكثٌر من قوته بالتؤكٌد من مشاركة المعلمٌن بالقٌم ا

وبناء والء طبٌعً للعمل ولمهمة المدرسة، حٌث ركز على تكوٌن ثقافـة خاصـة للمدرسة، ومن سماتها 

رس الثانوٌة، وقد أثبت هذا أٌضا تفوٌض السلطة للمعلمٌن، إذ تعتبر هذه العملٌة مهمة خاصة فً المدا

النوع من القٌادة عبر الدراسات المختلفة فعالٌة كبٌرة فً تكوٌن البٌبة المناسبة للمعلمٌن للتطوٌر واإلبـداع 

 واستخدام التكنولوجٌا فً التعلٌم.

 (Wern، 1۱۱4وقد وضع خمسة أبعاد للقٌادة التحوٌلٌة كما أوردها فٌرن )

 لة:التً تجعل المدرسة مدرسة فعا

 القٌادة الفنٌة: تشمل سعة فً التقنٌات اإلدارٌة. -1 

 القٌادة اإلنسانٌة: تشمل البعد االجتماعً وشإون األفراد. -2 

 القٌادة التربوٌة: التـً مـن خبللها ٌثبت المدٌر الخبرة والمعرفة حول األمـور التربوٌة والمدرسٌة. -3 

 ج قفً السلوك وعلى أهمٌة الهدؾ.القٌادة الرمزٌة: تشمل التركٌز على النموذ -4

القٌادة الثقافٌة: التً من خبللها ٌساعد المدٌر فً تعرٌؾ وتحدٌد وتثبٌت القٌم المإسسٌة والمعتقدات  -5 

 والثقافة المإسسٌة، والتً تعطً المدرسة حرٌتها



 دور القٌادة التحوٌلٌة فً إدارة التؽٌٌر: -(. 5..2على مر الزمن. )الطوٌل، 

ت القٌادة، هناك اعتراؾ واضح باالرتباط الوثٌق بٌن القٌادة والثقافة فً عملٌة التؽٌٌر ضمن أدبٌا

(Schein, 1۱۱2 1۱۱۱ ,Afsaneh, 1۱۱3; Kotter )( 1۱۱۱:166، وكما أوضح Kotter ٌمكن" )

 1۱۱2للشخص ومن خبلل القٌادة فقط وبصورة صادقة إٌجاد ورعاٌة بٌبة تتكٌؾ مع التؽٌٌر". وناقش )

Schein )وبشكل مطول الوسابل التً ٌمكن من خبللها القابد التؤثٌر على الثقافة، وتشمل 

هذه األسالٌب سلوك القٌادة التحوٌلٌة مثل توجٌه االهتمام لؤلحداث الحرجة، االستجابة لبلزمات، دور 

طة كذلك الرموز المرتب Scheinالمثال الذي ٌقتدي به، رواٌة القصص والخرافات واألساطٌر ، وضمن 

كذلك الثقافة التحوٌلٌة مثل تصـم  Scheinبمعاٌٌر توزٌع المكافآت واختٌار وتسرٌح الموظفٌن ، وحدد 

( أن القٌادة Kilmann 1۱۱5النظم واإلجـراءات، وتصمٌم البناء التنظٌمً، وتصمٌم المرافق ، وٌعتقد )

 1۱۱۱كـدا هـذا االتجاه، وٌعتقد )أساسٌة أثناء تطوٌر وتؽٌٌر الثقافة التنظٌمٌة حٌث تحتاج للمتابعة ، مإ

Bass أن بقاء أي منظمة ٌعتمد توجٌه الثقافة التً أوجدتها القٌادة الفعالة .. وهذا األمر صحٌح خاصة )

( أن من أكثر Kotter and Heskett 1۱۱2:4۱عندما تواجه المنظمة مرحلة تؽٌٌر. وٌرى كل من )

الناجحة وتلك الفاشلة هو القٌادة فً المستوٌات العلٌا،  األمور وضوحا فً التمٌٌز بٌن التؽٌرات الثقافة

فالقٌادات التً تلهم التابعٌن وتساعد فً تكوٌن ثقافة تتكٌؾ مع المتؽٌرات ، تمتلك كما ٌطلق علٌها 

Kotter and Heskett  ( صفات القٌادة التحوٌلٌة. وحددKotter and 1۱۱3:146 Heskett القادة )

الذٌن لدٌهم القدرة على إٌصال رإٌتهم، تسمح لؤلفراد بتحدي ومسابلة رسالتهم الناجحٌن بؤولبك القادة 

 وتحفز اإلدارة الوسطً بتـولً زمـام األمور القٌادٌة ، وتعود تلك كل هذة الصفات للقٌادة التحوٌلٌة .

 وتهدف اإلدارة المدرسية تحقيق جملة من الغايات أبرزها:

 روؾ المحٌطة به واإلفادة من ذلك فً كشؾرصد الواقع التربوي وتحلٌله والظ. 1 

 القصور وإٌجاد حلول للمشكبلت.

 تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة للعاملٌن فً المدرسة واإلسهام فً التنمٌة المهنٌة.. 2

 . العمل على تطوٌر الكفاٌات والعملٌة لدى العاملٌن فً المدرسة.3 

 اتهم وتنمٌتها.. العمل على كشؾ مٌول الطبلب وقدراتهم واستعداد4 

 ه. تشجٌع الطبلب على التفكٌر اإلبداعً واالبتكار والتجدٌد. 

 . مساعدة المعلمٌن على تطوٌر أسالٌب التدرٌس.6 

 . اكتشاؾ الطبلب الموهوبٌن ورعاٌتهم.۷

 . رعاٌة شاملة للطبلب دراسٌا وسلوكٌا وصحٌا.۱

أداء العاملٌن فً  ة ومستوٌات رفٌعـة مـن. إدارة الموارد البشرٌة والمادٌة لتحقٌق األهداؾ التربو۱ٌ

 المدرسة.

إن هذه المواصفات واألهداؾ توفر بٌبة نموذجٌة جاذبة ومنفتحة للتعلٌم والتعلم. مما ٌإسس إلعداد 

 الطبلب لفهم الحٌاة الحاضرة والماضٌة



ذا لم تستطع واالستعداد لمواجهة المستقبل. وسوؾ تكون هذه اإلدارة محدودة الوفاء بهذه المتطلبات إ

 تفعٌل دور الشركاء فً العملٌة التربوٌة.

إن المدرسة هً الحاضنة التً تنبثق منها قٌادة التؽٌٌر فً المجتمع لمواجهـة متطلبات الحاضر واالستعداد 

للمستقبل، من هنا سعت كثٌر من وزارات التربٌة إلى استحداث البرامج التدرٌبٌة وشجعت البحوث 

بالوسابل والطرابق التً تجعل من مهمة المدرسة ممكنة. وقد أفضت العدٌد من العلمٌـة التـً عنـت 

الدراسات إلى أن محور التؽٌٌر وأداته الربٌسٌة مدٌر المدرسة، وهذا ما أكده اجتماع خبراء استشراؾ 

 (، وأكد6/2/..2-5/2۱آفاق اإلدارة التربوٌة فً الببلد العربٌة، الذي عقد فً أبو ظبً خبلل الفترة )

المشاركون على أهمٌة تنمٌة قادة التؽٌٌر فً المإسسات التعلٌمٌة الذٌن ٌتمٌزون بالقدرة على اإلبداع 

واالبتكار وإدارة الفرٌق التعاونً، وٌتمتعون بكفاٌات تساعدهم فً تكوٌن رإٌة واضحة عن ماهٌة التؽٌٌر 

ت والمهارات الضرورٌة إلحداث ودوافعه وعملٌاته ونواتجه، من خبلل اكتسابهم المعرفة واالستراتٌجٌا

التؽٌٌر اإلٌجابً الشامل، وتطبٌقها بنجاح فً المإسسة التعلٌمٌة، ضمن إطار فٌمً ثقافً متكامل، ٌسهم 

 (...2فً جعلهم أكثر قدرة على مواجهة التحدٌات ومواكبة المستجدات.) المنظمة العربٌة للتربٌة، 

ا أن الدور األساس هو للقٌـادة التربوٌة التً تضلع بالتؽٌٌر من أساس بالتؤكٌد ال نكون اجتحنا الجدٌد إذا قلن

خبلل تطوٌر المإسسة التعلٌمٌة وتمكٌنهـا مـن تحقٌق األهداؾ المرسومة والمخطط لها، من زاوٌة أن 

 القٌادة الناجحة هً تطوٌر المإسسة وبقابها ونجاحها.

 

ة ومعقدة من العناصر ومتداخلة فً مكوناتها، فقٌادة التؽٌٌر لٌست عملٌة سهلة، وإنما هً عملٌة متشابك

تتسم باإلبداع فً ممارساتها، وٌعتمد نجاحهـا عـلى العنصر البشري الذي ٌتمثل فً جانبٌن األول دافعٌة 

 قادة التؽٌٌر، والثانً التزام المتؤثرٌن بالتؽٌٌر بتنفٌذه.

هـً تحتاج إلى األرضٌة التً وحتى تكون هذه القٌادة قادرة على ممارسة دورها وتطبٌق برامجها ف

،ولكن لٌست أي مدرسة فنحن بحاجة إلى مدرسة  تمارس علٌها أدوارها، وتعد المدرسة هً المٌدان

 المدرسة المتمٌزة -ممٌزة. 

حدد المرشد فً عمل مدٌر المدرسة الصادر عن المنطقة التعلٌمٌة الؽربٌة فً أبو ظبً المدرسة المتمٌزة 

 (:۷..2موعة من المواصفات أبرزها )المرشد،أنها تتصؾ عن ؼٌرها بمج

 . أن لدٌها قابمة باألهداؾ واضحة ومعلومة وشاملة.1

 المتبادل. . تتمتع بنظام اتصال مفتوح مع الجمٌع ٌعمل على تعزٌز جو من الثقة واالحترام2

 . الثقة بقدرات الطبلب من قبل الجمٌع.3

 . الجو المدرسً ٌتمتع بنظام جٌد.4

 معلمون نسبة كبٌرة من الحصة إلحداث تعلم نوعً وتمكٌن الطبلبه. ٌستثمر ال

 من مهارات الجودة.

. ٌقوم المعلمون ۷. ٌحصل الجمٌع وخاصة الطلبة على التؽذٌة الراجعة بما ٌختص بؤدابهم باستمرار. 6

لطلبة بمتابعة المهام التً ٌكلؾ بها الطبلب بانتظام. . ٌحرص المعلمون على أن ٌلبً المنهاج حاجات ا

 اآلنٌة والمستقبلٌة.



 إن توفر مثل هذه المقومات ٌولد عند القابد اإلداري المتمثل بمدٌر المدرسة

 أدوارا جدٌدة.

 أدوار جدٌدة لمدٌر المدرسة فً المدرسة المتمٌزة: -

 . إدارة كفإة للوقت.1

 تنمٌة وتشجٌع االبتكار واإلبداع لدى الطلبة والمعلمٌن واإلدارٌٌن. 2

 . االستخدام األمثل لتكنولوجٌا العصر.4فادة من أسالٌب تدرٌس الحدٌثة. . االست3 

ٌجب أن تتوفر لدٌه مجموعة  (3..2وحتى ٌتمكن مدٌر المدرسة بصفته قابدا إدارٌا ناجحا )عماد الدٌن، 

 من القٌم والمهارات أهمها:

 إرادة جادة قادرة على التحول إلى قٌادة جادة إلحداث التؽٌٌر. -1

 ة القدرة على االبتكار المبادرة.تنمٌ -2

 القدرة على توفٌر المناخ المناسب للتؽٌٌر والتطوٌر. -3

 تهٌبة المإسسة التربوٌة من خبلل االرتقاء بقدراتها لمواجهة المستجدات. -4

 ومن ابرز اهتمامات القابد تكون الكادر الذي ٌعمل معه وعلى عاتقه تقع

 ٌبدي أقصى درجات العناٌة به من خبلل:مهمة تنفٌذ البرامج البلزمة، ولذلك 

 . ٌبدي المدٌر اهتماما بارزا بنوعٌة الخبرة التعلٌمٌة ونواتج التعلٌم داخل الصؾ.1 

 . ٌكون المدٌر على وعً تام باحتٌاجات المعلمٌن.2

 . ٌقوم المدٌر بتفوٌض الصبلحٌات وٌشعرهم بالثقة ألدابهم.3

لعاملون بقدراته فً اتخاذ القرار. وقد بٌنت عدة دراسات أن . ٌمتاز المدٌر بروح المؽامرة وٌثق ا4 

المدرسة التً تتوافر فٌها خصابص دون ؼٌرها تكون مهٌبة ألن تكون مناسبة وتكون مدرسة ذات ثقافة 

 هذه الخصابص فً:( ۷..2إٌجابٌة. وقد حدد )المرشد، 

 . القٌادة واإلدارة المحترفة عالٌة الجودة.1 

 علٌم والتعلم.. التركٌز على الت2

 . المدرسة دابمة التعلم.3 

المدرسة من ممارسة وظابفه  إن التحـول مـن اإلدارة التعلٌمٌة إلى قٌادة التؽٌٌر ٌتطلب تمكٌن مدٌر

ومهماته العملٌة كقابد تربوي ٌتحلى بالمسبولٌة ٌعمل مع فرٌقه اعتمادا على األسس العلمٌة والمهنٌة 

ٌم الرباسة والسلطة، وهذا ال ٌتم إال فً إطار من الممارسات الدٌمقراطٌة واإلنسانٌة، ولٌس من خبلل مفاه

 التعلمٌة. -التعلٌمٌة  المستندة إلى الشورى وتحقٌق المشاركة من قبل كافة الجهات ذات العبلقة بالعملٌة

إن الهدؾ األساس ألي قابد ناجح فً عصرنا الحالً وفً مختلؾ مجاالت الحٌاة هو تعلم المعارؾ 

البلزمة والضرورٌة إلحداث التطوٌر والتؽٌٌر اإلٌجابً وتطبٌقها بكفاءة  واالستراتٌجٌاتمهارات وال

وتمٌز فً المإسسة التعلٌمٌة، انسجاما مع اعتبار المإسسة التربوٌة من أكثر المإسسات حاجة للتطوٌر 



التؽٌٌر النجاح فً مهمتها إذا الدابم والمستمر لتلبٌة الحاجات الفردٌة والجماعٌة المتنامٌة. وتستطٌع قٌادة 

حققت االنسجام بٌن جمٌع العناصر فً إطار شامل ومتكامل، وبؤسلوب ٌجعل المإسسة أكثر قدرة وقوة 

 على مجابهة التحدٌات والصعوبات لتلبٌة المتطلبات وتولٌد التطوٌر المنشود،

 وضمان نجاحه وإنجاز ؼاٌاته. وهذا عبر انتهاج خطط تطوٌرٌة مناسبة إلدخال التؽٌٌر للمإسسة التعلٌمٌة

حتى تتمكن هذه القٌادة من االضطبلع بمهماتها فإن علٌها ) وزارة  القٌادة القادرة على إحداث التؽٌٌر -

 ( أن تكون:...2التخطٌط،

 أوال: القٌادة االحترافٌة:

رسته، ولكن حٌث ال ٌوجد نمط واحد لهذه القٌادة فمدٌر المدرسة ٌختار النمط األكثر مبلبمة لظروؾ مد

 ٌمكن القول أنها التً تستطٌع بٌن مجموعة من

 المهارات والملكات التالٌة:

 القٌادة بالؽاٌات واألهداؾ. -1

 القٌادة بالتمكٌن. -2

 القٌادة كقوة دافعة لئلنجاز. -3

 القٌادة بنشر السلطة وتفوٌضها. -4

 القٌادة بالرقابة النوعٌة. -5

 القٌادة بالتحوٌل والتطوٌر. -6

 القٌادة بالبساطة والوضوح. -۷

 القٌادة بااللتزام بالقٌم العلٌا للمإسسة التربوٌة. -۱

 القٌادة بالتفكٌر المتعمق المركب. -۱

 ثانٌا: مجسدة للرإٌة واألهداؾ المشتركة.

ضرورة مشاركة الجمٌع فً وضع األهداؾ والرإى لما ٌحققه ذلك من االنتماء والعمل على تحقٌق 

 ج ذات جدوى من خبلل:األهداؾ عبر برام

 تطوٌر رإٌة عامة مشتركة للمدرسة. -1

 اتفاق جماعً حول أهداؾ المدرسة وأولوٌاتها. لٌتشک -2

 ثقافة مشتركة داخل المدرسة منسجمة مع توجهات المجتمع العامة. دٌتول -3 

 تقدٌم سلوك نموذجً ٌكون قدوة لآلخرٌن. -4

 املٌن فً المدرسة.مراعاة الحاجات والفروق الفردٌة لدي الع -5

  التحفٌز الذهنً واالستثارة الفكرٌة للعاملٌن. -6

 بناء مستوٌات علٌا ألداء العاملٌن. -۷



: توفر بٌبة مناسبة للتعلم: كلما كانت بٌبة التعلم إٌجابٌة وجاذبه كلما أدى ذلك إلى فرص تحسٌن ثالثا

المبنى المدرسً من حٌث الظروؾ الفٌزٌابٌة  التعلٌم. وتشتمل بٌبة التعلم على: التعلٌم والتعلم، السلوك،

التدرٌس والتعلم والتركٌز على تعلم  علٌةمن تهوٌة وإنارة، وجاذبٌته وتجهٌزاته العلمٌة والفنٌة، إلحداث فا

 (۱..2 نوعً. )عابد،

 رابعا: متابعة األداء

والمعلم واإلدارة والصؾ  على اإلدارة المدرسٌة إٌجاد آلٌة معٌنة فً المدرسة لتقوٌم أداء كل من: الطالب

والمدرسة ككل. وٌكون الهدؾ األساس االرتقاء بالعمـل كـكـل وتحسٌن أداء المدرسة وأدوارها. فً ظل 

مراعاة الفروق الفردٌة لكـل مـن العاملٌن والطبلب وبخاصة ما ٌتعلق بالحاجة إلى النمو والتطوٌر 

الموجودة وتنمٌتها وتجدٌدها من خبلل توفٌر  المهنً، وأن تكون هذه المتابعة بهدؾ الرقً بالطاقات

 البرامج والفرص التؤهٌلٌة المتكافبة للجمٌع.

وٌجب أن تتم عملٌة المتابعة فً جو من احترام قابد التؽٌٌر المتمثل بالمدٌر للعاملٌن معه، واالهتمام 

م أثناء ممارستهم بمشاعرهم وحاجاتهم الخاصة، باإلضافة إلى تفهم ومراعاة المشكبلت التً قد تواجهه

 التعلٌمٌة التعلمٌة، من خبلل بذل الجهود لمساعدتهم فً مواجهتها.

 رسالة التعليم وتشتمل على التالي:

 اإلٌمان بؤهمٌة رسالة التعلٌم. -استشعار عظمة رسالة التعلٌم  -

 * البعد التربوي:

 االنتماء للمهنة. -

 االعتزاز بالمهنة. -

 * البعد التعلٌمً :

 العطاء المستمر لنشر العلم وفضابله. -

 األداء بمهنٌة عالٌة )األداء بالحد األقصى(. -

 الصفات الشخصٌة:* 

 اإلخبلص فً العمل -

 الصدق مع النفس ومع الناس. -

 نقاء السٌرة -

 وطهارة السرٌرة. -

 البعد التربوي: -* 

 المادة الرابعة : المعلم وأداإه المهنً وتشتمل على التالً: -

 ترسٌخ مفهوم المواطنة لدى الطبلب. -



 ا عن الؽلو والتطرؾؼرس أهمٌة مبدأ االعتدال والتسامح والتعاٌش بعٌد -

 * البعد التعلٌمً :

 النمو المهنً كواجب أساسً . -

 الثقافة الذاتٌة المستمرة كمنهج فً الحٌاة. -

 تنمٌة معارفه منتفعا بكل جدٌد فً مجال تخصصه وفنون التدرٌس ومهاراته -

 * الصفات الشخصٌة:

الوسطٌة فً تعامبلته  -فعال. فً جمٌع األقوال واأل ملسو هيلع هللا ىلصاالعتزاز بالدٌن والتؤسً برسول هللا  -

 وأحكامه.

 االستقامة والصدق. -

 الحلم والحزم. -

 األمانة. -

 االنضباط. -

 التسامح. -

 حسن المظهر.

 بشاشة الوجه. -

 الضمٌر الٌقظ. -

 الحس الناقد. -

 أن ٌكون قدوة فً تمسكه بالرقابة الذاتٌة. -بث روح الرقابة الذاتٌة بٌن طبلبه ومجتمعه.  -

 المادة الخامسة: المعلم وطبلبه -

 * البعد التربوي:

 ٌنشر القٌم األخبلقٌة بٌن طبلبه والناس ما استطاع إلى ذلك سبٌبل.

 طبلبه حسن الظن بؽٌرهم. مٌتعل -

 ٌبذل جهده فً تربٌتهم. -

 رعاٌة النمو المتكامل للطبلب دٌنٌا وعلمٌا وخلقٌا ونفسٌا واجتماعٌا وصحٌا. -

 فً مجال تخصصه(. بكل مفٌد )ال ٌسمح باتخاذ دروسه ساحة لؽٌر ما ٌعنى بتعلٌمهاستثمار الوقت  -

 الحوار فً إطار الخلق اإلسبلمً. -



 * البعد التعلٌمً :

 ٌبذل جهده فً تعلٌم طبلبه وتقوٌم أدابهم. -

 تعوٌد الطبلب التفكٌر السلٌم والحوار البناء. -

 تنمٌة التفكٌر العلمً الناقد لدى الطبلب . -

 تنمٌة الدافعٌة لحب التعلٌم الذاتً المستمر وممارسته. -

 * بعد الصفات الشخصٌة:

 التمسك بالقٌم األخبلقٌة والمثل العلٌا. -

 التسامح مع الناس.

 * بعد العبلقات اإلنسانٌة:

 الرؼبة فً النفع. -

 الشفقة على الطبلب والبر بهم. -

 المودة الحانٌة. -

 الحزم الضروري. -

 ر الدنٌا واآلخرة للجٌل المؤمول.تحقٌق خٌ -

 النهضة والتقدم. -

 حسن الظن بالطبلب. -

 ٌبذل جهده فً توجٌههم. -

العدالة بٌن الطبلب فً العطاء والتعامل  -ٌدلهم على طرٌق الخٌر وٌبٌن لهم الشر وٌذودهم عنه.  -

 صون الكرامة. -والرقابة. 

 تجنب العنؾ والنهً عنه. -

 -آراء اآلخرٌن. حسن االستماع إلى  -

 نشر مبدأ الشورى. -

 تجنب العقاب البدنً والنفسً وٌنهى عنهما. -

 المادة السادسة: المعلم والمجتمع وٌشتمل على األبعاد التالٌة -

 * البعد التربوي:

 ٌعزز لدى الطبلب اإلحساس باالنتماء لدٌنهم ووطنهم. -



ٌعمل من أجل أن تسود المحبة واالحترام بٌن ٌنمً أهمٌة التفاعل اإلٌجابً مع الثقافات األخرى.  -

 ٌعمل من أجل أن تسود المحبة واالحترام بٌن المواطنٌن وولً األمر. -المواطنٌن. 

توسٌع نطاق الثقافة وتنوٌع مصادرها التً تعٌن الطبلب على سعة األفق ورإٌة وجهات النظر المتباٌنة  -

اء الحضارة اإلنسانٌة )االنفتاح الواعً على الثقافات باعتبارها مكونات ثقافٌة تتكامل وتتعاون فً بن

 األخرى(.

 * البعد التعلٌمً:

 نشر الشمابل الحمٌدة بٌن الطبلب للتقدم المعرفً. -

 نشر الشمابل الحمٌدة بٌن الطبلب لبلرتقاء العلمً. -

 نشر الشمابل الحمٌدة بٌن الطبلب لئلبداع الفكري. -

 * بعد الصفات الشخصٌة:

المادة السابعة: المعلم والمجتمع  -على أال ٌإثر عنه إال ما ٌإكد ثقة المجتمع به واحترامه له. الحرص  -

 المدرسً وتشتمل على األبعاد التالٌة:

 * البعد التربوي:

 المشاركة اإلٌجابٌة فً نشاطات المدرسة وفعالٌاتها المختلفة. -

 * بعد العبلقات اإلنسانٌة:

 روح الفرٌق.الثقة المتبادلة والعمل ب -

 المادة الثامنة : المعلم واألسرة وٌشتمل على األبعاد التالٌة: -

 * البعد التربوي:

 ٌإدون واجباتهم. -

 ٌصبؽون سلوكهم بروح المبادئ التً تضمنتها األخبلقٌات. -

 نشر األخبلقٌات وترسٌمها وتؤصٌلها بٌن الزمبلء والمجتمع. -

 * بعد العبلقات اإلنسانٌة:

 قواعد السلوك الوظٌفً.احترام  -

 االلتزام باألنظمة والتعلٌمات وتنفٌذها. -

التشاور مع األسرة فً مستقبل الطالب وكل ما ٌطرأ من  -توطٌد أواصر الثقة بٌن البٌت والمدرسة.  -

 تؽٌٌر على سلوكهم.

 دمج واختصار العناصر: -



محتـوى المٌثاق فً ظلها، عددا كبٌرا من  ألن المٌثاق قد تضمن كل بعد من األبعاد السابقة، التً تم تحلٌل

العناصر، فقد تم دمج البنود المتشابهة أو التـً ٌمكن ضمها تحت عنصر واحد، بهدؾ االختصار 

عناصر كل بعـد فً عدد محدود من العناصر تتناسب إلى حد ما مع عددها مع المحتوى  -وحصر

 * البعد التربوي:األصلً الذي احتواه كل بعد، لتظهر على النحو التالً: 

 االنتماء للوطن وتعزٌز االنتماء له لدى الطبلب. -االعتزاز برسالة التعلٌم واالنتماء لها.  -

 التسامح، التعاٌش...( فً إطار ، نشر القٌم األخبلقٌة والمبادئ اإلنسانٌة )الحوار

 الخلق اإلسبلمً.

 ات الطبلب ورعاٌة نموهم المتكامل.استثمار أوق -توسٌع نطاق الثقافة وتنوع مصادر الثقافة .  -

 احترام قواعد السلوك واألنظمة وتنفٌذها. -

 االلتزام بؤخبلقٌات الوظٌفة ونشرها بٌن الزمبلء والمجتمع. -المشاركة اإلٌجابٌة فً نشاطات المدرسة.  -

 * البعد التعلٌمً:

 النمو المهنً واالنتفاع بكل جدٌد فً مجال تخصصه. -

 تنمٌة الدافعٌة لحب التعلم الذاتً. -لعلمً الناقد لدى الطبلب. تنمٌة التفكٌر ا -

 بذل الجهد لتعلٌم الطبلب ونشر العلم وفضابله. -ونشر الشمابل الحمٌدة لبلرتقاء واإلبداع الفكري.  -

 األداء بمهنٌة عالٌة والثقافة الذاتٌة كمنهج. -

 * بعد الصفات الشخصٌة:

 لحلم والتسامح.الوسطٌة فً التعامل واألحكام وا -

 حسن المظهر وبشاشة الوجه. -

 قدوة فً التمسك بالرقابة الذاتٌة وبثها بٌن طبلبه ومجتمعه. -

 احترام قواعد السلوك واألنظمة وتنفٌذها. -

 االعتزاز بالدٌن اإلسبلمً فً جمٌع األقوال واألفعال. -

 * بعد العبلقات اإلنسانٌة:

 الضروري. الشفقة بالطبلب والبر بهم مع الحزم -

 ،صون الكرامة، الشوري(. مراعاة حقوق الطبلب اإلنسانٌة )عدالة -

 التعاون والعمل بروح الفرٌق. -تجنب العقاب البدنً والنفسً.  -

 التشاور مع األسرة فٌما ٌتعلق بمستقبل الطالب وسلوكه. -



ٌمٌة من جهة ومحاسبته من جهة وٌمكن اعتبار العناصر السابقة مقٌاسا مبلبما لكفاءة المعلم والعملٌة التعل

 أخرى، وهً تعد فً الوقت نفسه تطـوٌرا لنموذج تقوٌم األداء الوظٌفً المعمول به لتقوٌم أداء المعلم.

 اخبلق مهنة التعلٌم وتتضمن :

 التعلٌم مهنة ذات قداسة خاصة. -

 المعلم صاحب رسالة ٌإمن بها. -

 اعتزاز المعلم بمهنته. -

 بطبلبه هً عبلقة أبوٌة.عبلقة المعلم  -

أن ٌحرص المعلم على نفع طبلبه وبذل كل  -المعلم ٌجب أن ٌكون قدوة لطبلبه خاصة وللمجتمع عامة.  -

 جهد فً تعلٌمهم وتربٌتهم وتوجٌههم.

 المساواة بٌن الطبلب فً كافة المجاالت. -

المعلم هو موضع ثقة وتقدٌر  - ٌسعى المعلم دابما إلى ترسٌخ التفاهم والتعاون والتكامل بٌن الطبلب. -

 المجتمع واحترامه وهو لهذا حرٌص على أن ٌكون فً مستوى هذه الثقة التً منحت له.

 توفٌر الرعاٌة المناسبة للعاملٌن فً مهنة التعلٌم. -

على المعلم توسٌع نطاق ثقافته الخاصة وتنوٌع مصادرها ومتابعة المتؽٌرات االقتصادٌة واالجتماعٌة  -

 سٌة لٌكون قادرا على تكوٌن رأي واضح وناضج مبنً على العلم والمعرفة والخبرة الجٌدة.والسٌا

أن ٌكون المعلم مإمن باألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر ولدٌه أسلوب اللٌن من ؼٌر ضعؾ والشدة  -

 من ؼٌر عنؾ وإٌمانه بدوره فً البناء فً تطوٌر مجتمعه خاصة واإلنسانٌة عامة.

المعلم فً مجال تخصصه طالب  -م أن ٌكون رقٌب نفسه وٌعلم أن هللا تعالى ٌراقب سلوكه. على المعل -

أن ٌساهم المعلم فً األنشطة إٌمانا منه بتكامل البناء  -علم دابم وباحث عن الحقٌقة أٌنما وجدها اتبعها. 

المعلم ٌدرك أن  -ٌة. العلمً والعقلً والجسمانً والعاطفً لئلنسان من خبلل العملٌة التربوٌة والتعلٌم

 تعلمه عبادة وتعلٌمه للناس زكاة علمه فهو ٌرجو مرضـاة الـلـه

الثقة المتبادلة واحترام التخصص واألخوة المهنٌة هـً أساس العبلقة بٌن المعلم  -سبحانه قبل كل شًء. 

ٌة والتنشبة والتقوٌم المعلم شرٌك الوالدٌن فً الترب -وزمبلبه وإدارة المدرسة وقٌادة المإسسة التعلٌمٌة. 

على المعلمون أداء واجبات  -والتعلٌم ولذلك هو حرٌص على توطٌد أواصر الثقة بٌن البٌت والمدرسة. 

 وتؤصٌلها فً المجتمع.م افة والعمل على نشر مبادئ التعلٌمهنة التعلٌم ك

 

 الدراسة الميدانية مشكلة الدراسة وأهميتها

 مقدمة: -



ترتبط عملٌة التربٌة األخبلقٌة بالسلوك اإلنسانً، من حٌث أن لها قوة تؤثٌر فً تعدٌله وضبطه. فالتربٌة 

الصحٌحة والسلٌمة تتطلع إلى بناء اإلنسان بناء متكامبل من جمٌع الجوانب الجسمٌة والعقلٌة واالجتماعٌة. 

شك فٌه أن الناحٌة الخلقٌة تشكل جانبا أساسٌا من ذلك البناء لذا ٌسعى المربون والعلماء إلى ومما ال 

 وضع أسس ومعاٌٌر توجه التربٌة األخبلقٌة وتعدٌلها.

وتعد قضٌة بناء اإلنسان هدؾ التربٌة على مر العصور، وإن اختلؾ العلماء والمربون حول منطلقات هذا 

ً خلـق مـن أجلها. فالتربٌة الخلقٌة هً التً تعطً العمل التربوي مؽزاه، وألنها البناء، وتقدٌرا للؽاٌة الت

 (....2مظهره الحقٌقً فً تقدٌر كفاءته )إسماعٌل، 

فهً وإن كانت فً النهاٌة ذات وظٌفة فكرٌة،ؼٌر أنهـا، بحكم تكوٌنها ونشؤتها وعبلقتها العضوٌة بثقافة 

ة خلقٌة، وتعمل على تربٌة الناشبة بالتشكٌل والتوجه عن طرٌق المجتمع وتؤثٌرها فٌها، تعتبر ذات طبٌع

تحرص التربٌة أن ٌكون المدرس متسما بسمات أخبلقٌة رفٌعة. فالعامـل الخلقً هو أساس  المعرفة. ولذا

التربوي فً الؽرفة الصفٌة وفً الساحة  العامل التربوي، وهذا العامـل ٌبرز فً كل مسارات العطاء

(. وفً المجتمعات اإلسبلمٌة تكون أعمال الفرد فاضلة بمقدار التزامه بؤوامر هللا 1۱۷۱فً،التربوٌة )العفٌ

سبحانه وتعالً وابتعاده عن األمور التً نهً عنها، إذ ٌحرص اإلسبلم على تنشبة شخصٌة المسلم من 

واقعٌة جمٌع جوانبها بصورة متوازنة توفق بٌن مطالب الـروح ومطالب الجسد، فٌنؤي بالمسلم عن ال

 الؽاٌة تبرر الوسٌلة. الهابطة المنحدرة التً تقول بؤن

إن األخبلق تقوم بمقدار مردودها النفعً المادي على اإلنسان، فاإلسبلم ٌعـد لحٌاه أفضل من خبلل 

األخبلق الفاضلة القابمة على المحبة والتعاون، والسعً فً خٌر الفرد والمجتمع، فٌبعد المجتمع عن أوباء 

خبلقً الذي ٌإدي إلى ضعؾ فً الروح المعنوٌة، وبالتالً قد ٌإدي إلى الهزٌمة الناجمة عن الضعؾ األ

التهاون فً الواجبـات، التـً ٌحـض علٌهـا اإلسـبلم مـن تـآخً وتآزر وتماسك وتكامـل 

 (.1..2)البزاري،

عهد إلٌه مسإولٌة القٌادة وٌعد المدٌر قابدا تربوٌا ٌشؽل وظٌفة عامة، وهو قدوة للمعلمٌن والطلبة، وقابد ٌ

وضعو ثقتهم فٌه، وهو محط أنظارهم فً إقامة عبلقات إنسانٌة بٌنهم  االجتماعٌة، إذ إن أفراد المجتمع

وبٌن المجتمع المحلً، وكذلك بٌنه وبٌن أطراؾ العملٌة التربوٌة األخرى التً ٌتعامل معها. وهذه 

الخصـال الحمٌدة المتمثلة فً التعاون والصدق  العبلقات ال بد أن تكون قد بنٌت على أساس متٌن من

واإلخبلص فً العمل، واحترام اآلخرٌن واحترام الوقت والوفاء بالمواعٌد والعهود، والعمل على زٌادة 

أفاق المجتمع المحلً، السعً بخطً وطٌدة نحو تحقٌق األهداؾ المرسومة له. وٌعد القدوة الحسنة للذٌن 

نة، سواء كانوا مدرسٌن تربوٌٌن أم إدارٌٌن، فٌتعلمـون منه عن طرٌق ٌتعاملون معه فً مجال المه



القدوة، ألنهم ٌعتبرونه مثبل ٌتحدى به. ولهذا كان ال بد أن ٌتحلى بصفات حمٌدة، وٌلتزم بؤخبلقٌات مهنة 

التدرٌس والتعلٌم، ألنه ٌستطٌع أن ٌؽرس فً ؼٌره حب النظام والمواظبة. وال ٌستطٌع أن ٌفعل ذلك 

قوال فقط، بل عن طرٌق التزامه بتلك الصفات. لذا البد ان ٌلتزم أعضاء الهٌبة التدرٌسٌة بما فٌهم باأل

 المدٌر والمعلم والطالـب بالمعاٌٌر التـً تحـددها مصـادر األخـبلق

(. وألخبلق المهنة عبارة عن مجموعة من القٌم واألعراؾ والتقالٌد التً ٌتفـق وٌتعاون 1۱۱5)المطوي، 

أفراد مهنة ما حول ما هو خٌر وواضح وعادل فً نظرٌتهم، وما ٌعتبرونه أساسا لتعاملهم وتنظٌم علٌها 

المهنة. وٌعبر المجتمع عن استٌابه واستنكاره ألي خروج عن هذه األخبلق  أمورهم وسلوكهم فً إطار

ٌماء، وبٌن المقاطعة بؤشكال مختلفة تتراوح بٌن عدم الرضا، واالنتقاد، والتعبٌر عنها لفظا أو كتابة أو إ

(. لذلك البد لمدٌر المدرسة أن ٌتصؾ باألخبلق العالٌة، وأن ٌكون 1۱۱4والعقوبة المادٌة )رضوان،

تعامله مع معلمٌه وطلبته، وأن ٌحترم آرابهم، ألن مهنته تقدر من المجتمع، ولهـا مكانة  مهذبا فً

من المعرفة إلى الطلبة، الذٌن ٌترجمون  اجتماعٌة مرموقة، لما تتمتع به من صفات فً منح أرفع مستوى

هذه المعرفة إلى واقع الحٌاة فً مجتمعاتهم، مـن خـبلل تطبٌق هذا المستوى الرفٌع أثناء حٌاتهم العملٌة. 

وال بد للمإسسات أن ترعى مدٌري المدارس، وأن توفر لهم الظروؾ المادٌة والمعنوٌة كافة، حتى 

لذلك فإن لكل مهنة من المهن قواعد أخبلقٌة ال بد من مراعاتها  (.1..2بعملهم خٌر قٌام )نزال،  ٌقومـوا

وااللتزام بها. فهً التً تقٌد االنتساب إلى المهنة والبقاء فٌها إذا التزم األفراد بتلك القواعـد واألخبلقٌات، 

المعروؾ أن وإذا لم ٌلتزموا بها فإنهم ٌحاسبون، وقد ٌخرجـون مـن عضـوٌة االنتساب لتلك المهنة. ومن 

االلتزام بالقواعد األخبلقٌة للمهنة ٌساعد أعضاء تلك المهنة على السٌر قدما فً تحقٌق ؼاٌات وأهـداؾ 

 تلك المهنة بكفاءة وفعالٌة، وأن ذلك االلتزام ٌإدي إلى زٌادة تنظٌم العبلقات

لتً لها عبلقة بتلك المهنٌة والشخصٌة للمنتسبٌن إلى المهنة من جانب، وبٌنهم وبٌن األطراؾ األخرى ا

 (....2المهنة من جانب آخر )إسماعٌل، 

وٌقوم عمل مدٌر المدرسة على أساس فردي، ؼٌر أنه كثٌرا ما ٌتعامل مع األفراد والجماعات، وتقوم 

اإلدارة المدرسٌة الناجحة على اإلٌمان بكرامة اإلنسان، فهو الدلٌل العام الموجه لكثٌر من التصرفات 

ٌة، وهـذا األمـر ٌعكس الفروق الفردٌة بٌن المدٌر الدٌمقراطً، والمدٌر المتعسؾ، والتطبٌقات العلم

 (.2..2والمدٌر الذي ٌعمـل مـعـاونوه معـه ومـن أجـلـه، والمدٌر الـذي ٌعمـل معـاونوه فقـط )خطاطبة،

إلدارة المدرسٌة وحتى ٌكون مدٌر المدرسة فعاال، ال بد أن قابدا تربوٌا أو تعلٌماً، وكذلك فإن سر نجاح ا

ٌكمن فً نوعٌة ونمط االتجاهات الفكرٌة واإلدارٌة التً ٌإمن بها وٌطبقها مدٌر المدرسة، وفً درجة 

وعٌه لحاجات مدرسته، ومجتمعه، وفً طبٌعة تدرٌبه وخبراته السابقة وقدرته على التعامل المتؽٌرات 



(. وال شك ان مدٌر 1۱۱2بلمة، الحالٌة والمستجدة فً داخل مدرسته وخارجها بنجاح وفعالٌة )س

المدرسة ٌقوم بدور أساسً فً تسٌر العملٌة التربوٌة وإنمابها، فهو المسبول األول عن ما ٌعترض 

ٌعمل على خلق البٌبة التربوٌة المناسبة، المقٌم الذي ٌتابع سٌر  المدرسة من صعوبات، وهو الذي

رة بشكل كبٌر، فقد أصبح قابدا تربوٌا مطلوبا مدرسته، وقد تؽٌر دور مدٌر المدرسة فً السنوات األخٌ

منه مساعدة المعلمٌن على أداء واجباتهم، وبرمجة النشاطات البرمجٌة وؼٌر المنهجٌة، وتنقٌح المناهج 

 (. 1۱۱3عبلوة على النشاطات التً تمس صمٌم العملٌة التربوٌة )السعود وبطاح،

 الغياب و التسرب من المدرسة

 * أوال: تعرٌؾ الؽٌاب أو الهروب من المدرسة وأشكاله

ٌعرؾ الؽٌاب المدرسً بؤنه هو عدم حضور الطالب المدرسة دون سبب شرعً أو عذر وجٌه، وهناك 

نـه هو عدم تواجده بها خبلل الٌوم الدراسً الرسمً أو جزء  من ٌعرؾ ؼٌاب الطالب عن المدرسة بـا

منه ، سواء كان هذا الؽٌاب من بداٌة الٌوم الدراسً ، أي قبل وصوله للمدرسة أو كان بعد وصوله 

للمدرسة والتنسٌق مع بعض زمبلبه حول الؽٌاب ، أو حضوره للمدرسة واالنتظام بها ثم مؽادرته لها قبل 

 سً الرسمً دون عذرنهاٌة الٌوم الدرا

مشروع وحتى إذا كان ؼٌاب الطالب فً بعض األحٌان بسبب مقبول لدى أسرة الطالب كالؽٌاب ألجل 

مهام منزلٌة بسٌطة أو بسبب عوامل صحٌة ٌمكن التؽلب علٌها أ و، بسبب عوامل أخرى ؼٌر ذات تؤثٌر 

ن الناحٌة تربوٌة ألن تلك الظروؾ قوي ولكن ٌجدها الطالب فرصة للؽٌاب ، فإن ذلك ال ٌعتبر مقبوالً م

 الخاصة ٌمكن التؽلب علٌها ومواجهتا بحٌث ال تكون عابقاً فً سبٌل الحضور إلى المدرسة

 * أشكال الؽٌاب المدرسً : للؽٌاب المدرسً عدة أشكال ٌمكن إجمالها فٌما ٌلً:

 الؽٌاب عن المدرسة : -1

هوم الؽٌاب، وهو عنوان االتصال بٌن البٌت وهو الؽٌاب الذي ٌنصرؾ إلٌه الذهن إذا ما أطلق مف

والمدرسة الٌومً ، وبسببه تتؤثر درجة المواظبة وهً مابة درجة ، وٌستدعى فٌه ولً أمر الطالب وقد 

ٌحال الطالب فٌه وولً أمره إلى شبون الطبلب باإلدارة العامة إذا تعدى األسبوعٌن ؼٌاباً ، وتحسب 

 من درجات المواظبة.درجة كاملة عن كل ٌومً ؼٌاب وذلك 

 :-الؽٌاب عن الفصل الدراسً -2



وهو ؼٌاب الطالب عن قاعة الدرس ألي سبب، وال ٌقل تؤثٌره على الطالب عن النوع األول وربما ٌزٌد 

اذ ٌوصؾ صاحبه بؤنه ذا ضوضاء ودوران بممرات المدرسة ، وعادة من خبلل المبلحظة ؼالبا ٌتصؾ 

رار بالمتابعة مع المعلم فً الدرس ألي سبب ، أو معاقبة إدارة المدرسة به الطالب الذي ال ٌستطٌع االستم

للطالب ) لهذا ٌنبؽً أن تتنبه إدارة المدرسة فً أن ال تعاقب طالب بحرمانه من دخول الفصل أو تسند 

 إلى الطالب أعماال تبعده عن قاعة الدرس فتكون اإلدارة بهذا التصرؾ أداة لؽٌاب الطالب عن الفصل(.

 الؽٌاب الذهنً :  -3

 وللؽٌاب الذهنً عدة مظاهر وهً:

ؼٌاب النوم : وهو النوم داخل الفصل، وٌتصؾ به الطالب السهران ولم ٌؤخذ كفاٌته من النوم لٌبل  -1

 فالطالب هنا الحاضر الؽابب ولن ٌتمكن من متابعة معلمـه وهو فً هذه الحالة الذهنٌة.

 

مسٌطرة ؼالباً، فالطالب السارح هنا هو الحاضر الؽابب ، وقد  ؼٌاب السرحان : السرحان حالة ذهنٌة -2

ٌكون المعلم أحد أسباب سرحان الطالب إذا اتصؾ درسه باإللقاء فقط وخبل من وسابل اإلٌضاح ، أو كان 

المعلم جالساً ، أو ال ٌشرك الطلبة فً درسه بكتابة فً دفتر الطالب الخاص ، أو تعلٌق على الكتاب لبٌان 

 فكرة .

ؼٌاب األدوات : واألدوات المدرسٌة ضرورة ) ملحة ( للطالب فكما أي مهنة لها أدواتها إلنجاحها  -3

فكذلك التحصٌل الدراسً له أدواته فبل تتوقع تحصٌبلً دراسٌاً ما لم تتوفر له األدوات المعٌنة ، وقد ٌخطً 

من محبلت النسخ دون العناء فً المعلم فً التقلٌل من أهمٌة األدوات فً اإلٌعاز إلى شراء المذكرات 

إحضار األدوات فٌكون الطالب اعتمـد علـى جـهـد ؼٌـره مـن المتفوقٌن ال على جهده و بهذا الخطؤ ٌتدنى 

 مستوى الطالب التحصٌلً وٌتبعه تدنى مستوى الخط عند الطالب أٌضا .

 األسباب المإدٌة إلى الؽٌاب ثم التسرب: ثانٌا:

ه من المدرسة ألسباب وعوامل عدة منهـا مـا ٌعود إلى الطالب نفسه ومنها ما ٌرجع ؼٌاب الطالب وهروب 

ٌعود للمدرسة ومنها ما ٌعود ألسرته ومنها عوامل أخرى ؼٌر هذه وتلك ، وسنتطرق فً األسطر التالٌة 

 ألهم تلك األسباب والدوافع التً قد تكون وراء ؼٌاب الطالب وهروبه من المدرسة :

 ذاتٌة :أوال : العوامل ال

 وهً عوامل تعود للطالب نفسه وتتمثل فً :



شخصٌة الطالب وتركٌبته النفسٌة بما ٌمتلكه من استعدادات وقدرات ومٌول تجعله ال ٌتقبل العمل  -1

 المدرسً وال ٌقبل علٌه .

اإلعاقات والعاهات الصحٌة والنفسٌة المبلزمة للطالب والتً تمنعه عن مساٌرة زمبلبه فتجعله  -2 

اً لسخرٌتهم فتصبح المدرسة بالنسبة له خبرة ؼٌر سارة مما ٌدفعه إلى البحث عن وسابل ٌحاول موضع

 عن طرٌقها إثبات ذاته

عدم قدرة الطالب على استؽبلل وتنظٌم وقته وجهل أفضل طرق االستذكار، مما ٌسبب له إحباطاً و  -3 

 إحساسا بالعجز عن مساٌرة زمبلبه تحصٌلٌاً .

للتعلم وهً حالة تتدنى فٌها دوافع التعلم فٌفقد الطالب االستثارة ومواصلة التقدم مما ضعؾ الدافعٌة  -4

 ٌإدي إلى اإلخفاق المستمر وعدم تحقٌق التكٌؾ الدراسً والنفسً .

 ثانٌاً : العوامل المدرسٌة :

 وهً عوامل تعود لطبٌعة الجو المدرسً و النظام القابم والظروؾ السابدة التً تحكم العبلقة

 بٌن عناصر المجتمع المدرسً مثل:

عدم سبلمة النظام المدرسً وتؤرجحه بٌن الصرامة والقسوة وسٌطرة العقاب كوسٌلة للتعامل مع  -1

 الطبلب أو التراخً واإلهمال وعدم توفر وسابل الضبط المناسبة

عدة مرات سٌطرة بعض أنواع العقاب بشكل عشوابً وؼٌر مقنن مثل تكلٌؾ الطالب بكتابة الواجب  -2

 والحرمان من بعض الحصص الدراسٌة والتهدٌد باإلجراءات العقابٌة ...الخ .

عدم اإلحساس بالحب والتقدٌر واالحترام من قبل عناصر المجتمع المدرسً حٌث ٌبقى الطالب قلقاً  -3

 متوتراً فاقداً األمن النفسً.

 واالجتماعٌة.إحساس الطالب بعدم إٌفاء التعلٌم لمتطلباته الشخصٌة  -4

عدم توفر األنشطة الكافٌة والمناسبة لمٌول الطالب وقدراته واستعداداته التً تساعده فً خفض التوتر  -5 

 لدٌه وتحقٌق المزٌد من اإلشباع النفسً .

 كثرة األعباء والواجبات ، خاصة المنزلٌة التً ٌعجز الطالب عن اإلٌفاء بمتطلباتها . -6

 ثالثا : العوامل األسرٌة



وتتمثل فً طبٌعة الحٌاة المنزلٌة والظروؾ المختلفة التً تعٌشها والروابط التً تحكم العبلقة بٌن 

 أعضابها ، ومما ٌبلحظ فً هذا الشؤن ما ٌلً:

اضطراب العبلقات األسرٌة وما ٌشوبها من عوامل التوتر والفشل من خبلل كثرة الخبلفات  -1

 بالحرمان وفقدان األمن النفسً . والمشاجرات بٌن أعضابها مما ٌشعر الطالب

ضعؾ عوامل الضبط و الرقابة األسرٌة بسبب ثقة الوالدٌن المفرطـة فـً األبناء أو إهمالهم و  -2 

انشؽالهم عن متابعتهم الذٌن وجدوا فـً عـدم المتابعة فرصة التخاذ قراراتهم الفردٌة بعٌدا عن عٌون 

 اآلباء .

تتؤرجح بٌن التدلٌل والحماٌة الزابدة التً تجعل الطالب اتكالٌاً سرٌع سوء المعاملة األسرٌة والتً  -3

االنجذاب وسهل االنقٌاد لكل المؽرٌات وبٌن القسوة الزابدة والضوابط الشدٌدة التً تجعله محاطاً بسٌاج 

ن من األنظمة والقوانٌن المنزلٌة الصارمة مما ٌجعل التوتر والقلق هو سمة الطالب الذي ٌجعله ٌبحث ع

 متنفس آخر بعٌد عن المنزل والمدرسة .

عدم قدرة األسرة على اإلٌفاء بمتطلبات واحتٌاجات المدرسة ،وحاجات الطالب بشكل عام ، مما ٌدفع  -4

 الطالب لتعمد الؽٌاب منعاً لئلحراج ومحاولة للبحث عما ٌفً بمتطلباته.

 رابعاً : عوامل أخرى :

 : وتتمثل فً ؼٌر ما ذكر أعبله ومن أهمها

جماعة الرفاق وما ٌقدمه أعضاإها للطالب من مؽرٌات تدفعه لمجاراتهم واالنصٌاع لرؼباتهم فً  -1

 الؽٌاب والهروب من المدرسة وإشؽال الوقت قضاء الملذات الوقتٌة.

عوامل الجذب المختلفة التً تتوفر للطالب وتصبح فً متناول ٌده بمجرد خروجه من المنزل مثل  -2

 وشواطا البحر وأماكن التجمع ومقاهً اإلنترنت والكازٌنوهات .األسواق العامة 

 ثالثا: كٌفٌة عبلج هذه المشكلة: ܀

على الرؼم من التؤثٌر السلبً لؽٌاب الطالب وهروبه من المدرسة على الطالب نفسه وعلى أسرته 

سـاهم فـً تفشً والمجتمع بشكل عام إال أن تؤثٌره على المدرسة أكثر وضوحاً ، ذلك أنه عامل كبٌـر ٌـ

الفوضى داخـل المدرسـة واإلخـبلل بنظامـهـا الـعـام . فتكرار حاالت الؽٌاب والهروب من المدرسة 

وبروزها كظاهرة واضحة فً مدرسة ما ٌسبب خلبل فً نظام المدرسة وتدهور مستوى طبلبها التعلٌمً 

مشكبلت ) وقاٌـة وعبلجـا (. ومن والتربوي ، خاصة فً ظـل عجـز المدرسـة عـن مواجهـة مـثـل هـذه ال



هنا فعلى المدرسة أن تكون قادرة على اتخاذ اإلجراءات اإلدارٌة والتربوٌة المناسبة لعبلج مشكلة الؽٌاب 

والهروب ، وجادة فً تطبٌقها والحد من خطورتها والتً قد تتجاوز أسوار المدرسة إلى المجتمع 

ء اآلخرٌن والتخرٌب واالعتداء على الممتلكات العامة الخارجً فتظهـر حـاالت السرقة والعنؾ وإٌذا

وكسر األنظمة ، وما إلى ذلك من مشكبلت تصبح المدرســـــــة والمــــــــل عـــــاجزٌن عـن حلهـا 

 ومواجهتهـا ومن أهم ما ٌمكن أن تقوم به المدرسة فً هذا المجال:

 أوال : اإلجراءات الفنٌة :

 ن تتبعها المدرسة للتؽلب على مشكلة الؽٌاب أو الهروب من المدرسة :تتمثل اإلجراءات التً ٌجب أ

دراسة المشكبلت الطبلبٌة الحقٌقٌة والتعرؾ على أسبابها مع مراعاة عدم التركٌز على أعراض  -1

 المشكبلت وظواهرها وإؼفال جوهرها ، واعتبار كل مشكلة حالة لوحدها متفردة

إثارة الدافعٌة لدى الطبلب  -دة من التعلٌم بؤكبر قدر ممكن . : تتهٌبة الفرص لبلستفا -بذاتها طرٌق أ

 نحو التعلٌم بشتى الوسابل .

 تهٌبة الظروؾ المناسبة لتحقٌق مزٌد من التوافق النفسً والتربوي للطبلب عن -2

 ب. الكشؾ عن قدرات ومٌول واستعدادات الطبلب وتوجٌهها بشكل جٌد .

 خصٌة الطالب والتعامل بحكمة مع الجوانب السلبٌة .تعزٌز الجوانب اإلٌجابٌة فً ش -ث

إثارة التنافس والتسابق بٌن الطبلب  -الموازنة بٌن ما تكلؾ به المدرسة طبلبها وما ٌطٌقون تحمله ح -ج

 وتشجٌع التعاون والعمل الجماعً بٌنهم .

 

فع الطبلب خلق المزٌد من عوامل الضبط داخل المدرسة عن طرٌق وضع نظام مدرسً مناسب ٌد -3

إلى مستوى معٌن من ضبط النفس ٌساعد على تبلفً المشكبلت المدرسٌة وعبلجها ، مع مبلحظة أن 

 ٌكون ضبطاً ذاتٌاً نابعاً من الطبلب أنفسهم ولٌس ضبطاً عشوابٌا بفرض

 تعلٌمات شدٌدة بقوة النظام وسلطة القانون.

وذلك من أجل مساعدة الطبلب لتحقٌق  دعم برامج وخدمات التوجٌه واإلرشاد المدرسً وتفعٌلها -4 

أقصى حد ممكن من التوافق النفسً والتربوي واالجتماعً وإٌجاد شخصٌات متزنة من الطبلب تتفاعل 

 مع اآلخرٌن بشكل إٌجابً وتستؽل إمكاناتها وقدراتها أفضل استؽبلل



توثٌق العبلقة بٌن البٌت والمدرسة لخلق المزٌد من التفاهم والتعاون المشترك بٌنها حول أفضل  -5 

الوسابل للتعامل مع الطالب والتعرؾ على مشكبلته ووضع الحلول المناسبة لكل ما ٌعوق مسٌرة حٌاته 

 الدراسٌة والعامة .

 ٌلً: ثانٌاً : اإلجراءات اإلدارٌة : تتمثل تلك اإلجراءات فٌما

وضع نظام واضح للطبلب لتعرٌفهم بالنتابج الوخٌمة التً تعود علٌهم بسبب الؽٌاب والهروب من  -1

المدرسة ، مع توضٌح اإلجراءات التً تنتظر من ٌتكرر ؼٌابه من الطبلب وأن تطبٌق تلك اإلجراءات ال 

 ٌمكن التساهل فٌه أو التقاضً عنه .

ً كل حصة عن طرٌق المعلمٌن وأن ٌتم ذلك بشكل دقٌق وداخل التؤكٌد على ضرورة تسجٌل الؽٌاب ف -2

 الحصص دون االعتماد بشكل كامل على عر فاء الفصول الذٌن قد ٌستؽلون عبلقاتهم بزمبلبهم.

المتابعة المستمرة لؽٌاب الطبلب وتسجٌله فً السجبلت الخاصة به للتعرؾ على من ٌتكرر ؼٌابه  -3 

ً مع التؤكد من صحة المبررات التً ٌحضرها امن ولً أمره أو الجهات منهم ، وتتم المتابعة بشكل ٌوم

األخرى كالتقارٌر الطبٌة ومحاضر التوقٌؾ وما شابه ذلك ولٌكن ذلك عن طرٌق أحد اإلدارٌٌن إلعطابه 

 صفة أكثر رسمٌة )(

ل الحصة إببلغ ولً أمر الطالب بؽٌاب ابنه بشكل فوري وفً نفس ٌوم الؽٌاب وحبذا لو ٌتم ذلك خبل -4

األولى أو الثانٌة على أقص حد لكً ٌكون على بٌنة بؽٌاب ابنه وبالتالً إمكانٌة متابعته للتعرؾ على 

 حالته والتؤكٌد علً ولً األمر بضرورة الحضور إلى المدرسة لمناقشة

 الحالة .

علٌه وعلى ولً التؤكٌد على الطالب الؽابب بااللتزام بعدم تكرار الؽٌاب وكتابة التعهدات الخطٌة  -5 

 أمره مع التؤكٌد بتطبٌق اللوابح فً حالة تكرار الؽٌاب .

 

تنفٌذ التعلٌمات والتنظٌمات التً تضمنتها البلبحة الداخلٌة لتنظٌم المدارس والتً تنص على بعض  -6

 اإلجراءات التً ٌلزم العمل بها عند التعامل مع حاالت الؽٌاب .

نجح المدرسة فً تنفٌذ إجراءاتها ووسابلها التربوٌة واإلدارٌة لعبلج ومهما ٌكن من أمر فإنه ال ٌمكن أن ت

مشكلة ؼٌاب الطبلب وهروبهم إذا لم تبد األسرة تعاوناً ملحوظاً فً تنفٌذ تلك اإلجراءات ومتابعتها ، وإذا 

  لم تكن األسرة جدٌة فً ممارسة دورها التربوي فسٌكون الفشل مصٌر كل محاوالت العبلج والوقاٌة.



 رابعا : بعض المقترحات للتخفٌؾ من حدة هذه المشكلة: *

 فً ضوء ما تم عرضه من تعرٌؾ للمشكلة وأسبابها وإجراءات التخفٌؾ من حدتها:

من الضروري توعٌة المعلمٌن وتدرٌبهم على األمور اآلتٌة  -1: -مقترحات بشؤن المعلمٌن والمعلمات  -

: 

 الطبلب .إدراك ومراعاة الفروق الفردٌة بٌن  -1

 العمل على استخدام أسالٌب التعزٌز المناسبة . -2

 الدقة فً وضع درجات التحصٌل . -3

التعاون مع إدارة المدرسة وأولٌاء األمور  -5العمل على عدم إرهاق الطالب بالواجب المنزلً .  -4

 لعبلج صعوبات التعلم لدى بعض التبلمٌذ.

 مقترحات بشؤن المناهج المدرسٌة : --2

 االهتمام بالكٌؾ وتخفٌؾ الكم فً المناهج . -1

 تبسٌط المناهج الدراسٌة ومناسبتها لقدرات ومٌول التبلمٌذ . -2

 ٌجب أن تتضمن المناهج الدراسٌة بعض األنشطة التعلٌمٌة . -3

 ربط المناهج بالبٌبة المحلٌة . -4

 ٌنبؽً مراجعة المناهج بشكل دوري وتجدٌد الموضوعات . -5

 شؤن البٌبة المدرسٌة :مقترحات ب -3

 االهتمام باإلرشاد الطبلبً وتفعٌل دوره . -1

 تفهم ظروؾ الطبلب الذٌن ٌتؽٌبون عن المدرسة وعبلجها . -2

 .تحسٌن الوسابل المساعدة لعملٌة التعلٌم -3

 التوسع فً إنشاء المبانً المناسبة والمهٌؤة . -4

 البدنً .تحسٌن العبلقة مع التبلمٌذ وتخفٌؾ العقاب  -5

 . مقترحات بشؤن مٌول التبلمٌذ نحو المدرسة :4



 

 تطبٌق نظام المقررات االختٌارٌة فً المدارس .  -1

 توعٌة التبلمٌذ عن طرٌق وسابل اإلعبلم . -2

 منح الجوابز للطبلب المتفوقٌن  -3

 التوسع فً الحفبلت الترفٌهٌة واألنشطة المناسبة لمٌول الطبلب . -4

 عبلج األسباب النفسٌة لؽٌاب التبلمٌذ :مقترحات حول  -5

 التخفٌؾ من قلق االمتحانات باستخدام االختبارات الدورٌة . -1

توثٌق العبلقة بٌن المعلمٌن والتبلمٌذ من ناحٌة وبٌن التبلمٌذ وزمبلبهم من ناحٌة ثانٌة عن طرٌق  -2

 االشتراك فً األنظمة الجماعٌة .

 عدم استخدام العقاب اللفظً -3

 قترحات لعبلج األسباب الصحٌة لؽٌاب التبلمٌذ :م -6

 تزوٌد كل مدرسة بممرض لتقدٌم اإلسعافات األولٌة . -1

 نشر التوعٌة الصحٌة داخل المدارس وعمل بطاقات صحٌة . -2

 اإلشراؾ الصحً على الصؾ المدرسً . -3

 مقترحات حول األسباب المتعلقة باألسرة المرتبطة بؽٌاب التبلمٌذ : -۷

 وعٌة اآلباء بؤهمٌة انتظام أبنابهم فً المدرسة .ت -1

استمرار االتصال بٌن البٌت والمدرسة . توعٌة اآلباء بؤهمٌة الجو المناسب للمذاكرة فً البٌت  -2

 ومراعاة ظروؾ سن المراهقة . توفٌر وسابل المواصبلت للتلمٌذات من وإلى المدرسة.

 م[ 4:35. 2.22/.26/1مكتب التفاإل، ]

 در* المصا
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 واالرٌاؾ ( ، " أسباب تسرب الطلبة من الجنسٌن فً كل من مدارس المدن 1۱۱۷السرور، نادٌة) 



 السلوك العدواني للموظف وأخالقيات العمل

 مقدمة:

ٌعتبر السلوك المحدد األساسً لكل شخصٌة إنسانٌة، فمن خبلل السلوك ٌمكن أن نصنؾ األفراد إلى 

شخصٌات سوٌة وأخرى منحرفة، حٌث ٌمثل العدوان فً العصر الحدٌث ظاهرة سلوكٌة واسعة االنتشار 

العنوان مقصورا على األفراد ، وإنما اتسع نطاقه لٌشمل الجماعات تكاد تشمل العالم بؤسره، ولم ٌعد 

والمجتمعات، ولم تفلت الطبٌعة من شر العدوان المتمثل فً إبادة بعض عناصرها أو تلوٌث البعض 

اآلخر، وسواء كان التعبٌر عن هذا السلوك العدوانً بالعنؾ أو اإلرهاب أو التطرؾ فإنها جمٌعا تشٌر 

وهو العدوان. ومما ال شك فٌه أن اإلنسان ٌولد ولدٌه قدر كبٌر من العدوان والتدمٌر، إلى مضمون واحد 

ولكنه ٌعتبر الحـد األدنى فً دافعٌة اإلنسان وإذا سلمنا أن اإلنسان لدٌه قدر من العنوان الفطري فهو لٌس 

دى جمٌع األطفال تلقابٌا ولكنه ٌإدي دور الدفاع ضد أي تهدٌد ، كما أن سلوك العدوان ٌظهر ؼالبا ل

وبدرجات متفاوتة، ورؼم أن ظهور السلوك العدوانً لدى اإلنسان ٌعد دلٌبل على أنه لم ٌنضج بعد 

و المجتمع وأ بالدرجة الكافٌة التً تجعله ٌنجح فً تنمٌة الضبط الداخلً البلزم للتوافق المقبول مع نظم

 ألن الموظؾ انسان اتى الً العمل وال نعرؾ ماذا به

 ن ورابه اسرة مضطربة بسبب ظروؾ اقتصادٌة او حٌاتٌة.فقد ٌكو

وال بد فً هذا الجانب: التعامل بحذر ودراٌة ودراسة واقع الموظؾ العدوانً دراسة دقٌقة واعٌة 

واالطبلع على كافة الظروؾ البٌبٌة المحٌطة بحٌاته السرٌة لذا تحتاج الى تضافر الجهود المشتركة سواء 

ومٌة ومإسسات المجتمع المدنً الخاص لكونها ظاهرة اجتماعٌة بالدرجة على صعٌد المإسسات الحك

االولى وانعكاساتها السلبٌة تإثر على المجتمع بؤسره. أصبح السلوك العدوابً لدى الموظفٌن حقٌقة واقعٌة 

موجودة فً معظم دول العالم وتشؽل كافة العاملٌن بشكل خاص والمجتمع بشكل عام وتؤخذ من إدارات 

 ماتالمنظ

و ألن الموظؾ انسان اتى الً العمل  عرافه وقٌمه:الوقت الكثٌر وتترك آثار سلبٌة على عملٌة االنتاج .

وال بد فً هذا  فقد ٌكون ورابه اسرة مضطربة بسبب ظروؾ اقتصادٌة او حٌاتٌة. وال نعرؾ ماذا به

اعٌة واالطبلع على كافة الجانب: التعامل بحذر ودراٌة ودراسة واقع الموظؾ العدوانً دراسة دقٌقة و

الظروؾ البٌبٌة المحٌطة بحٌاته السرٌة لذا تحتاج الى تضافر الجهود المشتركة سواء على صعٌد 

المإسسات الحكومٌة ومإسسات المجتمع المدنً الخاص لكونها ظاهرة اجتماعٌة بالدرجة االولى 

بً لدى الموظفٌن حقٌقة واقعٌة وانعكاساتها السلبٌة تإثر على المجتمع بؤسره. أصبح السلوك العدوا

موجودة فً معظم دول العالم وتشؽل كافة العاملٌن بشكل خاص والمجتمع بشكل عام وتؤخذ من إدارات 

 الوقت الكثٌر وتترك آثار سلبٌة على عملٌة االنتاج . المنظمات

 مفهوم السلوك العدوانً

 زرٌس ؾٌ.تعر 1

فل وبخاصة فً سنته الثانٌة الى عدوان وظٌفً الرتباطهما استجابة انفعالٌة متعلمة تتحول مع نمو الط هو

 ارتباطا شرطٌا بإشباع الحاجات.

 . تعرٌؾ كٌلً: 2

 الذي ٌنشؤ عن حالة عدم مبلبمة الخبرات السابقة للفرد مع الخبرات والحوادث السلوك



 الحالٌة

 الشتم أو السلوك الذي ٌإدي الى إلحاق األذى باآلخرٌن سواء كان نفسٌا كاإلهانة او هو

 كالضرب والعراك. جسدٌا

 السلوك العدوانً: انواع

 عنوان جسمً كالضرب والعراك ه

 عدوان لفضً كاإلهانة والشتم ه

 عدوان على شكل نوبات ؼضب •

 عدوان ؼٌر مباشر •

 عدوان سلبً مثل العناد والمماطلة ه

 النفسٌة للسلوك العدوانً: األسس

االنسانً محكوم بنمطٌن من الدوافع التً توجهه للتصرؾ على نحو محدد من أ اجل إشباع حاجة  السلوك

 معٌنة أو لتحقٌق هدؾ مرسوم. أولهما دوافع أولٌة تتعلق بالبقاء وتضم دوافع حفظ الذات، وثانٌهما

 ثانوٌة تكتسب أثناء مسٌرة التنشبة االجتماعٌة للفرد عن طرٌق التعلم. دوافع

 هر الؽضب واضحة عند الموظؾ أول األمر حٌن ٌتمرد على القٌود التً تحدتبدو مظا

 من حركته الجسمٌة، ثم حٌن ٌشعر بالعجز عن تحقٌق أهدافه ورؼباته، ثم حٌن ٌشعر

 بتهدٌد مركزه سواء فً نطاق الوظٌفة أو فً المجتمع الذي ٌعٌش فٌه.

 عنؾ عند الموظؾ ستةوٌدفع الؽضب الى ظهور حاالت العناد والمشاكسة، وٌخدم ال

 اهداؾ شخصً أساسٌة هً :

 تحقٌق مكانة اجتماعٌة مهٌبة عند اآلخرٌن.-1

 تعزٌز الهوٌة االجتماعٌة بحٌث ٌحسب له اآلخرون حسابا. -2

 فرض السٌطرة االجتماعٌة واكتساب القوة والنفوذ. -3

 تحقٌق العدالة االجتماعٌة بالقوة وبصورة فضة. -4

 القابمة.تحدي السلطة  -5

 التعبٌر عن حب المؽامرة وهً بدورها وسٌله لتحقٌق الهوٌة االجتماعٌة.-6

 اشكال السلوك العدوانً:.

 اعتداء موظؾ على موظؾ.-1

 .اعتداء موظؾ على ربٌسه المباشر. 2

 .اعتداء موظؾ على اإلدارة. 3



 ق.. اعتداء موظؾ على ممتلكات المإسسة سواء بالتخرٌب أو اإلتبلؾ أو الحرٌ 4

 .إطبلق الشابعات وتشوٌه صورة المإسسة. 5

 . اعتداء اإلدارة على الموظؾ. 6

 سمات السلوك االنسانً:

 .إحداث فوضى فً مكان العمل. 1

 االعتداء على الزمبلء . 2

 .االحتكاك بالرإساء وعدم احترامهم. 3

 .العناد والتحدي. 4

 .شتم وتحقٌر الزمبلء فً العمل. 5

 ً عند الموظؾ:اسباب السلوك العدوان

 أسباب بٌنٌة. - 1

 أسباب تتعلق بالمإسسة. - 2

 أسباب نفسٌة. - 3

 أسباب اجتماعٌة. - 4

 أسباب ذاتٌة. - 5

 تؤثٌر وسابل االعبلم- 6

 أسباب اقتصادٌة - ۷

 اوال: اسباب بٌبٌة

 تشجٌع بعض الزمبلء على العدوانٌة. - 1

 المإسسة.ما ٌبلقٌه الموظؾ من تسلط او تهدٌد من  - 2

 عدم احترام وجهات النظر. - 3

 عدم احترام االبعاد المتعلقة بالجنس واللون واللؽة أو الدٌن. - 4

 ثانٌا: اسباب تتعلق بالمإسسة:

 عدم العدالة فً معاملة الموظؾ. -1

 عدم العدالة فً توزٌع الواجبات والوظابؾ. - 2

 عدم العدالة فً قضاٌا الثواب والعقاب. - 3

 إعطاء الحقوق الكاملة للموظفٌن.عدم  - 4



 سوء االدارة .- 5

 عدم العدالة فً الرواتب والحوافز. - 6

 عدم العدالة فً تقٌٌم األداء . - ۷

 ثالثا: اسباب نفسٌة

 صراع نفسً الشعوري.- 1

 العزلة االجتماعٌة للموظؾ من قبل الزمبلء فً العمل. -2

 التوتر النفسً فً الجو العابلً - 3

 باب اجتماعٌة:رابعا: اس

 المشاكل العابلٌة مثل تشدد االب وكثرة الخبلفات بداخلها. - 1

 المستوى الثقافً االسرة . - 2

 عدم اشباع حاجات الموظؾ األساسٌة. - 3

 تقمص األدوار من وسابل االعبلم المختلفة. 4

 عدم قدرة الموظؾ على تكوٌن عالقات اجتماعٌة صحٌحة. - 5

 والقهر النفسًالحرمان االجتماعً  - 6

 خامسا: اسباب ذاتٌة

 حب السٌطرة والتسلط. -1

 ضعؾ الوازع الدٌنً لدى الموظؾ.- 2

 معاناة الموظؾ من بعض االمراض النفسٌة. 3

 احساس الموظؾ بالنقص النفسً أو الوظٌفً. - 4

 سادسا: اسباب اقتصادٌة

 تدنً مستوى الدخل االقتصادي لؤلسرة.- 1

 وعدم القدرة على الشراء.شعور الموظؾ بالجوع - 2

 ظروؾ السكن السٌبة.- 3

 عدم كفاٌة رواتب الموظؾ. - 4

 سابعا: تؤثٌر وسابل االعبلم

 

 تقلٌد السلوك العدوانً لدى اآلخرٌن من خبلل مشاهدة افبلم العنؾ والرعب.- 1



 مشاهدة حاالت الموظفٌن فً الدول المتقدمة ومدى الفرق عن الدول النامٌة. 2

 من السلوك العدوانً: طرق الوقاٌة

 . إعطاء المإسسة األولوٌة للتربٌة األخبلقٌة فً العمل.1

 .اختٌار اإلدارٌٌن والموظفٌن على أسس واضحة تجمع بٌن الكفاٌة العلمٌة واإلدارٌة والرجاحة 2

 الخلقٌة.

 .العدالة فً معاملة الموظؾ فً المإسسة. 3
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 أهمية الوسائل التعليمية
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 .التعليميةالوسائل  

 اهمية الوسائل التعليمية  

 لعملية التعليم التعليميةاهمية الوسائل 
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 مبررات استخدام الوسائل التعليمية 

 المقدمة

للوسابل التعلٌمٌة عدة مسمٌات، تختلؾ من مستخدم آلخر. أحٌانا تسمى وسابل إٌضاح، ألن الهدؾ من 

هو توضٌح المعلومات، وفً أحٌان أخرى تسمى الوسابل السمعٌة والبصرٌة، ألن بعضها قابم  استخدامها

سجٌبلت الصوتٌة، والمذٌاع، والمحاضرات . . . إلخ ، والبعض اآلخر ٌعتمد على حاسة على السماع كالت

البصر فقط كالصور الفوتوؼرافٌة، واألفبلم الصامتة، وؼٌرها ، وبعضها ٌعتمد على الحاستٌن معاً 

عن المعلم ومن الجدٌر بالذكر أن الوسابل التعلٌمٌة بمختلؾ أنواعها ال تؽنً  كاألفبلم الناطقة ، والتلفاز



واهمٌة دوره، وال تحل محله، فهً مجرد وسابل للمعلم لتساعده على أداء مهامه التعلٌمٌة ، بل إنها تزٌد 

من أعبابه التعلٌمٌة، إذ ال بد للمعلم من أن ٌختاره الوسابل التعلٌمٌة بعناٌة فابقة، وٌقدمها بالوقت التعلٌمً 

المعلم، والتً من المفترض أن تعالجها الوسٌلة التً تم  المبلبم، والعمل على نقل الخبرات التً ٌقدمها

 اٌصال رسالته، وبشكل أعمق تؤثٌرا . فً اختٌارها، وبذلك ٌبقى فاعبلً 

 الوسابل التعلٌمٌة

 

الوسابل التعلٌمٌة هً الوسابط التربوٌة التً تستخدم من قبل المدرس، إلٌصال الحقابق وتقرٌب المعانً 

تكون تلك الوسابل مناسبة لموضوع المادة والفبة العمرٌة للطبلب، لتحقق  واألفكار للطبلب، وٌجب أن

األهداؾ الموضوعة لكل نشاط، وتعرؾ الوسابل التعلٌمٌة أٌضاً بؤنها أوعٌة أو وسابط تحمل الرسالة 

التعلٌمٌة للطالب، وٌستعان بها فً عملٌة التعلٌم، وتتمثل تلك المواد فً المواد المطبوعة، واألفبلم، 

 [2الصور، والرسومات.]و

 

 أهمٌة الوسابل التعلٌمٌة

 

للوسابل التعلٌمٌة دور ربٌس فً عملٌة التعلٌم؛ سواء كان ذلك فً المدارس، أو المعاهد، أو حتى 

 الجامعات، وتنقسم أهمٌة الوسابل التعلٌمٌة لعدة أقسام، هً كما ٌؤتً:

ٌة أهمٌة كبٌرة فً مجال التعلم والتعلٌم، وهً كما أهمٌة الوسابل التعلٌمٌة لعملٌة التعلٌم للوسابل التعلٌم

 [31ٌاتً:

. تساعد على إثارة اهتمام الطالب، وإشباع حاجته إلى التعلم. . تجعل الطالب أكثر استعداداً لئلقبال على 

 عملٌة التعلٌم. . تساعد على إشراك الحواس فً عملٌة التعلٌم، مما ٌرسخ المعلومات فً الذهن.

 ستخدام األلفاظ التً من الممكن ان تختلؾ داللتهااالبتعاد عن ا

 

 بٌن الطالب والمعلم.

 

تساعد على تكوٌن المفاهٌم األساسٌة فً عملٌة التعلٌم؛ خاصة عند وجود تنوع فً الوسابل التعلٌمٌة. . 

 تساعد على زٌادة مشاركة الطالب بشكل إٌجابً.

 

لها دور فً تؤكٌد عملٌة التعلم، وتثبٌت االستجابات  . تساعد على تنوٌع أسالٌب التعزٌز التعلٌمٌة، التً

 بشكل صحٌح. . تساعد على تنوٌع أسالٌب التعلم؛ وذلك لمواجهة الفروق بٌن الطلبة.

 . تساعد على ترتٌب األفكار لدى الطالب.



 تساعد على تعدٌل السلوك..

 تساعد على تكوٌن اتجاهات جدٌدة لدى الطالب..

 ة لدى الطالب؛ عن طرٌق القٌامتساعد على إثارة الدافعٌ.

 بنشاطات تعلٌمٌة تكشؾ الحقابق والمعلومات

 أهمٌة الوسابل للمعلم

للوسابل التعلٌمٌة أهمٌة كبٌرة لدى المعلم، فلها دور فٌما ٌؤتً: استعداد المعلم، ورفع درجة الكفاٌة المهنٌة 

 لدٌه. جعل المعلم هو المخطط والمنفذ لعملٌة التعلٌم.

 المادة، والتحكم بها.عرض المعلم 

 استؽبلل المعلم وقته بشكل أفضل.

 توفٌر وقت المعلم وجهده؛ حٌث من الممكن استخدام الوسٌلة التعلٌمٌة الواحدة عدة مرات.

 

 أهمٌة الوسابل التعلٌمٌة للمناهج الدراسٌة

 

 للوسابل التعلٌمٌة أهمٌة كبٌرة للمناهج الدراسٌة، وهً كما

 

 ٌاتً:

 

المعلومات والمهارات التً تتضمنها المناهج الدراسٌة للطبلب، وتساعدهم على فهم  تساعد على إٌصال

 مستوٌاتهم مختلفة. المعلومات مهما كانت

. تساعد على جعل المعلومات واضحة وحٌة فً ذهن الطالب. تساعد على تبسٌط المعلومات، فٌإدي 

 الطبلب المهارات بالشكل المطلوب.

 أنواع الوسابل التعلٌمٌة

 قسم الوسابل التعلٌمٌة إلى عدة أنواع، كما ٌؤتً:ت

. الوسابل السمعٌة: هً الوسابل التً تستهدؾ حاسة السمع لدى الطبلب، وتتمثل فً التسجٌبلت الصوتٌة، 

 واإلذاعة المدرسٌة، ومعامل اللؽات.

الرسوم الوسابل البصرٌة: هً الوسابل التً تستهدؾ حاسة البصر، وتتمثل فً الرسوم التوضٌحٌة، و

 البٌانٌة، والعٌنات، واللوحات التعلٌمٌة، والصور الثابتة والمتحركة.

 فوابد الوسابل التعلٌمٌة



 للوسابل التعلٌمٌة الكثٌر من الفوابد، منها ما ٌؤتً:

 . تساعد على حل مشكلة وجود عدد كبٌر من الطبلب، وقلة الوقت المخصص للدرس.

 . تثبت المعلومات لدى الطبلب.

. تشخص المعنً لدى المتعلم، وتقربه إلٌه. . تساعد على تبسٌط المعلومات الصعبة، وتوضٌحها للطبلب. 

تساعد على تحفٌز الطبلب، وزٌادة تفاعلهم وتجاوبهم مع المعلم.تساعد على عدم تشتت ذهن الطالب، أو 

 إشعاره باي ملل اثناء عملٌة التعلم.

 شروط اختٌار الوسابل التعلٌمٌة

باع عدد من الشروط من أجل أن تحقق الوسابل التعلٌمٌة الؽرض التً أعدت له، وتتمثل تلك ٌجب ات

 الشروط فٌما ٌؤتً:

 أن تتناسب الوسابل التعلٌمٌة مع هدؾ الدرس والمادة. أن تتناسب الوسابل مع خبرات الطبلب السابقة.

ات ناقصة، بل ٌجب أن تساعد أال تكون الوسابل قدٌمة، أو خاطبة، أو متحٌزة، أو تحتوي على معلوم

 الصورة الكلٌة والسلٌمة. الطالب على تكوٌن ٌجب

 . أن تكون الوسٌلة ذات موضوع واحد.

 . أن ٌكون حجم الوسٌلة متناسباً مع عدد الطبلب فً الصؾ.

 أن تتوفر المواد الخام لصنع الوسابل التعلٌمٌة.

 دادها.. أن تتناسب مع الجهد، والمال، والوقت الذي بذل فً إع

 مبررات استخدام الوسابل التعلٌمٌة

ٌمز العالم بالكثٌر من التؽٌرات التً تإثر على التعلٌم ومناهجه، وأهدافه، ووسابله، بحٌث أصبح لزاماً 

على الكادر التربوي والتعلٌمً مواجهة تحدٌات العصر باستخدام الوسابل الحدٌثة، للتؽلب على المشاكل، 

بمسإولٌتها فً تطوٌر المجتمع، ومن أهم مبررات استخدام الوسابل التعلٌمٌة، ما  ودفع عملٌة التعلٌم لتقوم

 ٌؤتً:

. االنفجار المعرفً: تعد المعرفة العلمٌة نسبٌة وؼٌر قابلة للتؽٌٌر أو التعدٌل، مما ٌتسبب فً إضافة 

ً، مما ٌإدي إلى الجدٌد إلى تلك المعرفة بشكل مستمر، حٌث تتسبب تلك اإلضافة فً تراكم البناء المعرف

زٌادة تسارع عجلة الحضارة، وقد شهد العصر الحالً زٌادة فً معدالت التراكم المعرفً فً بناء العلم 

 إلى أن وصل إلى حد االنفجار المعرفً، وهناك عدد من العوامل لحدوث ذلك، وهً:

 العلماء.تاصل طرق البحث العلمٌة. ه تقدم وسابل اإلعبلم. سهولة التواصل بٌن الباحثٌن و

. التطور التكنولوجً: شهدت نهاٌة القرن العشرٌن ظهور وسابل اإلعبلم وتطورها؛ وذلك بسبب 

التكنولوجٌا التً أصبحت من أهم خصابص هذا العصر، وقد انعكس ذلك األمر على الحٌاة الفكرٌة 

لتعلٌم، حٌث إن والثقافٌة، وظهر أثر ذلك بشكل كبٌر فً أسلوب الحٌاة واألنماط السلوكٌة، ومرافق ا



المعلومات التً تقدمها وسابل اإلعبلم تإثر على الفرد فً جمٌع مراحل حٌاته، لذا أصبحت تشكل تحدٌا 

 للمدرسة وفلسفتها.

ٌنشا الطفل منذ أعوامه األولى وهو محاط بوسابل األعبلم من كل حدب وصوب، سواء أكانت قصصاً، أو 

ب جمٌع تلك األمور بوجود حصٌلة لؽوٌة من األلفاظ مجبلت، او مذٌاعا، أو تسجٌبلت صوتٌة، فتسب

والمفاهٌم والصور الذهنٌة لدى الطفل، تفوق ما لدى األطفال فً عمره، لذا وجب رفع مستوى المقررات 

المدرسٌة لتواجه تلك التحدٌات، مما أثر على أسالٌب التدرٌس التً تهدؾ لحصول الطالب على المعرفة 

مج التلفزٌونٌة التً ظهرت نتٌجة لخبرة العلماء الكبٌرة فً ذلك المجال، لذا التً توازي األفبلم والبرا

 وجب رفع مستوى طرق التدرٌس واستخدام الوسابل التعلٌمٌة الحدٌثة.

. تطور فلسفة التعلٌم: تهدؾ عملٌة التعلٌم إلى تزوٌد اإلنسان بالخبرة البلزمة لمواجهة المشكبلت 

وال ٌمكن أن ٌحدث ذلك األمر إال بتوفر الخبرة البلزمة، وذلك الكتساب المستقبلٌة والنجاح فً الحٌاة، 

الخبرات الجدٌدة التً تساعد على مواجهة التؽٌرات بشكل مستمر، لذا أصبح من المهم جدا توفر الوسابل 

 التعلٌمٌة التً تساعد على تنوٌع مجاالت الخبرة، ودوام فرص التعلم لمدى الحٌاة.

المعلم عن دور التلقٌن التقلٌدي، وأصبحت هناك وظابؾ جدٌدة تحتاج إلى  وألجل ذلك خرجت وظٌفة

وجود خبرات جدٌدة فً اإلعداد، وذلك لتتماشى مع التطور التكنولوجً، وأصبح نجاح المعلم ٌقاس 

بقدرته على تصمٌم مجاالت التعلٌم عن طرٌق االستعانة بوسابل التعلٌم والتكنولوجٌا، التً تساعد على 

 لخبرات، وتإهل الطبلب لمواجهة متطلبات هذا العصر.اكتساب ا

 مشكلة ضعف التحصيل الدراسي

 المقدمة

ٌواجه الطلبة واحدة من أهم المشكبلت فً حٌاتهم الدراسٌة وهً مشكلة التؤخر الدراسً، حٌث ٌعانً منها 

الطلبة واآلباء والمدرسون على حد سواء، والتؤخر الدراسً أو ضعؾ التحصٌل من المشكبلت التً لها 

واجتماعٌة. من هنا حظت باهتمام كبٌر من علماء النفس والتربٌة أبعاد متعددة فهً نفسٌة وتربوٌة 

 والمدرسٌن وحتى أولٌاء األمور

إن مشكلة ضعؾ التحصٌل الذي ٌإدي إلى الفشل الدراسً تعود فً األساس لعدة أسباب وصعاب تواجه 

ا الركٌزة بعض الطبلب وتعوقهم عن مواصلة التقدم الدراسً، أخطرها ٌبدأ من األسرة نفسها باعتباره

األساسٌة فً المجتمع؛ ومنها ٌنطلق الطالب الواقع على عاتقه المهمة التعلٌمٌة، وكذلك المجتمع والمدرسة 

 أو الجامعة والمناهج والمعلم والنظام المتبع فً االمتحانات كل هذا وؼٌره مسبول عن هذه المشكلة،

ات قوٌة وبناءة مع أسرهم أو مع ربما ٌجعل الفشل الدراسً الطبلب ؼٌر قادرٌن على تكوٌن عبلق

مدرسٌهم، بل إن ذلك قد ٌولد حقدا فً نفوسهم على بعض زمبلبهم وقد ٌتعدى األمر إلى أكثر من ذلك 

حٌث قد ٌإدي إلى فقدان الطالب ثقته بنفسه، وهو ما ٌجعل الفشل سمة ؼالبة فً أي عمل ٌسند له فً 

 المستقبل.



نفسٌة خطٌرة لدى الطالب الذي ٌعانً من نقص الفهم  وربما ٌإدي ذلك إلى اإلصابة باضطرابات

واالستٌعاب بسبب إحساسه بهذا النقص، وقد ٌإدي ذلك أٌضا لنوع من العصبٌة الزابدة وٌتسبب فً شكل 

 من أشكال التمرد على المجتمع من خبلل ألوان االنحراؾ المختلفة، وهذا ما تإكده الدراسات العلمً

 ً:تعرٌفات ضعؾ التحصٌل الدراس

تعد مشكلة تدنً مستوى التحصٌل الدراسً من أصعب المشكبلت فهما وتشخٌصا ً وعبلجا ألن أسبابه 

متعددة ومتشابكة وله أبعاد تربوٌة واقتصادٌة واجتماعٌة وثقافٌة ونفسٌة. فٌعتمد )مصطفى النصراوي 

 م( فً دراسة قام بها التعرٌؾ التالً أن المتؤخرٌن دراسٌا هم1۱۱۱،

 ن أعماال دراسٌة أقل بسنتٌن على األقل مما ٌنتظر وٌتوقع منهم مقارنه بالطبلبالذٌن ٌنجزو

 العادٌٌن الذٌن هم فً سنهم.

( ولكنه بشً من التفصٌل فٌعرؾ ضعؾ التحصٌل 6..2وٌإكد على هذا التعرٌؾ )ٌوسؾ ذٌاب ،

لمتوسط لمادة الدراسً بؤنه انخفاض أو تدنً نسبة التحصٌل الدراسً للطالب دون المستوى العادي ا

دراسٌة أو أكثر نتٌجة ألسباب متنوعة ومتعددة ،منها ما ٌتعلق بالطالب نفسه ،ومنها ما ٌتعلق بالبٌبة 

األسرٌة واالجتماعٌة والدراسٌة والسٌاسٌة ،وٌتكرر رسوب المتؤخرٌن دراسٌا لمرة أو أكثر رؼم ما لدٌهم 

 مرهم الزمنًمن قدرات تإهلهم للوصول إلى مستوى تحصٌل دراسً ٌناسب ع

( فٌعرؾ التحصٌل الدراسً بؤنه مجموع الدرجات التً ٌحصل علٌا الطالب 1۱۱5أما )جابر عبد الحمٌد، 

فً المواد الدراسٌة كما تقٌسها اختبارات نصؾ العام الدراسً ،وتدنً التحصٌل هو تدنً فً هذه 

دراسة قامت بها )فتحٌة  الدرجات لظروؾ صحٌة أو مدرسٌة أو اقتصادٌة أو شخصٌة أو انفعالٌة. وفً

 (أوضحت بؤن تدنً التحصٌل الدراسً للطبلب هم5..2الدسوقً ،

الطبلب الذٌن ٌعجزون عن مساٌرة بقٌة الزمبلء فً تحصٌل واستٌعاب المنهج المقرر. والباحث سٌد خٌر 

 هللا )ب،ت( فقد اشار الى أن التحصٌل الدراسً هو المجموع العام لدرجات

 اد الدراسٌة.الطالب فً جمٌع المو

( بؤن التحصٌل الدراسً هو ما ٌتعلمه الفرد من المدرسة من معلومات خبلل 1۱۱6وأشار الحامد )

دراسته مادة معٌنة وما ٌدركه المتعلم من العبلقات بٌن هذه المعلومات ٌستنبطه منها من حقابق تنعكس فً 

 لمتعلم كمٌا بما ٌسمىأداء المتعلم على اختٌار بوضع فوق قواعد تمكنه من تقدٌر أداء ا

 بدرجات التحصٌل.

( بؤن التحصٌل الدراسً هو درجة االكتساب التً ٌحققها الشخص ...2كما عرؾ صبلح عبلم)

 ومستوى النجاح الذي ٌصل إلٌه فً مادة دراسٌة أو مجال تعلٌمه.

من  ( بؤن تدنً التحصٌل الدراسً هو الفرق الكبٌر بٌن ما ٌستطٌع الوصول إلٌه4..2وعرؾ عمر)

إنجاز والمهام التعلٌمٌة التً تإهله قدراته العقلٌة ومواهبه الفطرٌة له وبٌن المستوى الذي وصل إلٌه من 

 إنجاز فعلً وحقٌقً خبلل تواجده فً األطر التعلٌمٌة المختلؾ

 انواع ضعؾ التحصٌل



 لضعؾ التحصٌل الدراسً هناك أنواع منها:

ر الذكاء لدى الطالب، حٌث تتراوح نسبة الذكاء بٌن ضعفاء تؤخر دراسً عام: وٌرتبط هذا النوع بمقدا-1

 .%۱5-.۷التحصٌل الدراسً ما بٌن 

تؤخر دراسً خاص: وهو ضعؾ التحصٌل الدراسً فً ماده معٌنة مثل: الرٌاضٌات أو اللؽة  -2

ب االنجلٌزٌة أو العربٌة وٌرتبط هذا النوع بمجموعة من المواقؾ والظروؾ الصعبة التً مر بها الطال

 مثل: وفاة أحد أفراد العابلة، أو رإٌة بعض مظاهر العنؾ كالقتل والتشرد.

 أسباب ضعؾ التحصٌل الدراء

 أسباب تتعلق بالطالب

 ضعؾ القدرات العقلٌة للطالب، وضعؾ الذكاء لدٌه وعدم قدرته على استٌعاب المعلومات التً ٌتلقاها.-1

 ر، أو ضعؾ السمع، أو ضعؾ البنٌةإصابة الطالب بالمشاكل الجسدٌة مثل: ضعؾ النظ -2

 الجسدٌة مما ٌسبب التعب واإلرهاق له معظم الوقت، وعدم حصوله على القسط الكافً من النوم

 ٌإدي إلى فقدانه التركٌز فً الصؾ.

 إصابة الطالب بالمشاكل النفسٌة مثل ضعؾ الشخصٌة أو اإلحباط أو التوتر والقلق. -3

الدراسة ألسباب مختلفة مثل: كرهه للمادة الدراسٌة نفسها، أو كره معلم فقدان الطالب الرؼبة فً  - 4

 المادة، أو كرهه للمدرسة وشعوره بالضٌق من الطبلب المحٌطٌن به.

تعرض الطالب لمشاكل اجتماعٌة مثل: انفصال الوالدٌن، أو وجود المشاكل األسرٌة، أو التعرض  -5

 رة مما ٌسبب تشتت انتباهه فً الصؾ.للعنؾ األسري، والتمٌٌز، والظلم داخل األس

 أسباب تتعلق باألسرة

عدم اهتمام الوالدٌن أو أحدهما بالدراسة بسبب انشؽالهما بؤعمالهما أو عدم إكمالهما للدراسة، فالطالب  -1

 ٌحتاج إلى المتابعة فً المنزل لتحقٌق الؽاٌة من التدرٌس فبل تقع المسإولٌة على المدرسة فقط

 ب باألعمال الخارجٌة التً تؤخذ منه الوقت بدالً من استؽبللها فً الدراسة، مثل:إشؽال الطال- 2

 تؤدٌة األعمال المنزلٌة أو المشاركة بالعمل لزٌادة دخل األسرة.

 حاجة األسرة المادٌة؛ حٌث ال ٌستطٌعون توفٌر مستلزمات الدراسة فٌشعر الطالب بؤنه أقل من -3

 االستٌعابٌة.زمبلبه مما ٌإثر على قدرته 

 أسباب تتعلق بالمدرسة

 افتقار المدرسة للمرافق التشجٌعٌة التً ُتحبب الطالب بالمدرسة وتجعل لدٌه الرؼبة بالذهاب -1

 إلٌها.

 افتقار المدرسة للتنظٌم فتكون االمتحانات متبلحقة وعدم وجود الوقت الكافً للدراسة. -2 



طبلب ٌحتاجون إلى أسالٌب تدرٌسٌة مختلفة لتوضٌح افتقار المدرسٌن للقدرات التعلٌمٌة؛ فال -3 

 المعلومات وترسٌخها فً األذهان.

 ضعؾ المادة الدراسٌة نفسها وعدم ترابطها معاً وافتقارها ألسس بناء المواد الدراسٌة-4

 انماط سلوكٌه تعلٌمٌه تإثر على مستوى تحصٌل الطالب

 ٌة تإثر على التحصٌلإلى أنماط سلوكٌة تعلٌم( ۱..2وأشار رسمً علً عابد)

سلوكٌات تتبع وجهة النظر فً الحٌاة وتسٌر وفق القاعدة الفكرٌة لدى االمم  -وتنقسم فً اتجاهٌن : 

 المختلفة وهذا حق مشروع

 سلوكٌات عامة ٌشترك بها كل الناس ألن مفرداتها بشرٌة عالمٌة -

 وكذلك هناك أنماط ذات عبلقة بتحصٌل الطالب أهمها :

 المترجم بالعمل : وٌتمثل هذا اإلٌمان اإلقناع واإلقتناع بؤهمٌة الموضوع المطروح ،ـ اإلٌمان  1

 إثارة اهتمام الطبلب بالموضوع ، الطرح الموضوعً والنزٌه بلؽة الحوار والتمسك الشدٌد بالمبدأ

 ورٌةالثقة : بؤن ٌعترؾ المعلم بؤهلٌة الطالب للتلقً عن المعلم وسبلمة العبلقة بٌنها وهً ضر - 2 

لعملٌة التعلم ألن االخذ والعطاء ٌكون مثمرا إذا كان التفاعل قوٌا والثقة والعطاء  ولكن دون تسلط

 ٌعطً دافعٌة كبٌرة للتعلم متوفرٌن وهذا

 ـ اعتماد األسلوب ؼٌر المباشر : حٌث ٌقوم المعلم بالمحاورة واإلقناع والمناقشة واإلقناع 3

 ـ إجادة مادة التدرٌس 4

:وذلك بوضوح الفكرة واإلحاطه بها ووضوح االسلوب والقدرة على قراءة جوانب النقص  ـ الوضوح 5

 عند الطالب لتفسٌر المعلومات ووضوح المصطلحات لدى المعلم والطالب

 ـ اإلتصال الفعال : محاولة اكساب الطالب طرٌقة فكرٌة منتجة ٌتوصل فٌها إلى األفكار 6

 إثارة الدافعٌة والتعزٌز - ۷

طرح األسبلة : طرح السإال تحتاج إلى أمور عدٌدة منها : توفر المعلومات الصحٌحة وخبرة  - ۱

تصنٌؾ المعلومات وتحدٌد الهدؾ من اإلجابة عند طرح السإال ومدى ارتباط السإال بمستوى نمو 

 المعلومات لدى الطالب ووضوح السإال

ند اإلجابة واستٌعاب ماٌقول وقبول اقتراحات مهارة اإلصؽاء : إعطاء الطالب اإلهتمام بالنظر إلٌه ع - ۱

 وتفسٌرات الطالب بشكل موضوعً

 خصابص متدنً التحصٌل الدراسً .

 ( إن من خصابص متدنً التحصٌل الدراسً هو:4..2لقد أشار عمر عبد الرحٌم )

 ٌكون فً معظم حاالته متساهل فً كل شًء حتى فً األمور األساسٌة والضرورٌة بالنسبة له. -1 



والقدرة  ٌقؾ فً جمٌع حاالته موقؾ المدافع عن نفسه وعما ٌقوم به من أعمال بسبب عدم الثقة بالنفس -2

 على اإلنجاز.

 ـ ومن صفاته البارزة أنه منقاد للؽٌر وال ٌوجد لدٌه االعتماد على النفس وروح المبادرة الذاتٌة.3

وٌكون التؽٌر لدٌه سرٌع حٌث ٌتحول من  ٌمكن استفزازه بسهوله لذا بهو ٌثور فً وجه اآلخرٌن بسرعة -

 وضع آلخر بؤبسط ما ٌكون.

 عدوانً وسلبً وؼرٌب األطوار ٌبدو علٌه الضجر بسرعة وهذا ٌعنً عدم الثبات فً األعمال -5

 الذي ٌقوم بها.

ٌكبت عواطفه ومشاعره حتى ال ٌظهر بمظهر  -۷ٌهتم بؽٌره أكثر من اهتمامه بشإونه الخاصة.  - 6

كثٌر الشك والرٌب ومفكر  -۱ٌبدوا علٌه الحزن والتشاإم والقلق الزابد ألبسط األسباب.  -۱الضعفاء. 

 ومتؤمل فً نفس الوقت.

 عبلج ضعؾ التحصٌل الدراسً:

اعتماد المعلمٌن واألهل على أسلوب التكرار ومراجعة الدروس التً تمت دراستها، ومحاولة ربطها  -1

 مع العالم الواقعً.

ل تعلٌمٌة حدٌثة فً التعلٌم، وإضافة الوسابل السمعٌة والبصرٌة فً التدرٌس، حٌث تزٌد استخدام وساب -2

تواصل المدرسٌن مع أهل -3هذه الوسابل من قدرة الطبلب على استٌعاب المعلومات والتفاعل معها. 

جٌعه زٌادة ثقة الطالب بنفسه، وتش -5الطالب، ومدهم بكافة المبلحظات وجمٌع النصابح التً تعزز من 

على تؽٌر أفكاره وتؽٌر سلوكٌاته ونظرته نحو الدراسة والتعلٌم ووضع أهداؾ بما ٌتناسب مع مستواه 

 الفكري.

 مستوى الطالب وتطور من أدابهم ومستواهم.

 االهتمام بالطالب الضعٌؾ وعدم نبذه، وٌفضل إشراكه فً كافة األنشطة المدرسٌة وذلك بما- 4

 ٌتناسب مع قدرات الطالب.

 دٌد الجوانب التً ٌبرع بها الطالب وتنمٌتها، والتعرؾ على هواٌاته المفضلة، وأٌضاً معرفةتح-6

 الجوانب الذي ٌشكون منها من ضعؾ التحصٌل ومحاولة تقوٌتهم بها ووضع أسس عبلجٌة

 وتقوٌمٌة لها.

 بؤيمساواة األهل والعدل بٌن جمٌع أطفالهم، وعدم محاولة إشعار الطفل الضعٌؾ فً التحصٌل -۷

 نقص عن إخوانه المتفوقٌن.

 اهتمام األهل بجانب الواجبات المنزلٌة التً ٌوكلها المدرس لهم، باإلضافة لمراجعة األهل -۱

 للدروس التً ٌتم أخذها فً المدرسة.

 المنافسة وعقد المسابقات التنافسٌة بٌن الطبلب وتقدٌم الجوابز التشجٌعٌة للمتوفقٌن. - ۱



تستهدؾ الطلبة المتؤخرٌن وتحسن من مستواهم، حٌث ٌتم عمل مراجعة لكافة إعداد خطط وبرامج  -.1

 المقررات الدراسٌة ومراجعة لطرق تدرٌس المعلمٌن واألسالٌب الدراسٌة التً ٌتم اتباعها فً التدرٌس.

 قلق االمتحان

 المقدمة:

الطلبة، والتً تظهر فً أي وقت من أوقات العام  ٌعتبر قلق االمتحان من إحدى المشاكل التً ٌواجهها

( إلى أن قلق االمتحان هو 1۱۱۷الدراسً كلما أعلن المدرس عن اختبار أو امتحان . وٌشٌر عبد الخالق )

نوع مـن القلـق المرتبط بمواقؾ االمتحان، بحٌث تثٌر هذه المواقؾ فً الفرد شعورا بالخوؾ والهـم 

 ات .العظٌم عند مواجهة االمتحان

أي أن األشخاص الذٌن ٌكون قلقهم لمواقؾ االمتحانات عالٌـا ٌمٌلون إلى إدراك المواقؾ التقوٌمٌة على 

أنها مهددة . وقلق االمتحان هو حالة النفسٌة أو الظاهرة االنفعالٌـة أو التوتر الشامل التً تنتاب الفرد 

ٌم. وهذا ٌعنً أن قلق االمتحـان حٌنما ٌقؾ فً موقؾ االمتحان حٌث تكون قدراته موضع فحص وتقٌ

( 1۱۷۱حـالـة مـن التوتر الشـامل تصٌب الفرد وتإثر فً عملٌاته العقلٌة ومـا ٌإكد ذلك دراسـة إٌزنك )

عن أثر قلق االمتحان على الفرد وأشارت نتابجها إلى أن القلق ٌقلل من مستوى التركٌز واالنتباه اللذٌن 

ء االمتحان بنجاح . وأكدت الكثٌر من هذه الدراسات بؤن القلق ٌإثر ٌعتبران من العوامل الهامة فً أدا

على الفرد فً مواقـؾ االمتحـان وٌتمثل ذلك فً شعوره بالتوتر والخوؾ واالرتباك أثناء االستجـابـة 

لـمـهـام أداء االمتحـان . ٌوجد قلق االمتحـان بدرجات متفاوتة بٌن األفراد، وذلك ألن درجة الشعور بقلق 

المتحـان تتؤثر بعوامل عدٌدة منها: مستوى الذكاء، ومستوى التحصٌل، وطرٌقة االستذكار او االستعداد ا

 قلق االمتحان : لبلمتحان

( قلق االمتحان على أنه حالة نفسٌة أو ظاهرة إنفعالٌة ٌمر بها الطالب خبلل  1۱۱2ٌعرؾ الرٌحانً)

تخوفه من عدم الحصول على نتٌجة مرضٌة له االختبار وتنشؤ عن خوفه من الفشل فً االختبار أو 

 ولتوقعات اآلخرٌن، وقد تإثر هذه الحالة النفسٌة على العملٌات العقلٌة كاالنتباه والتركٌز و

والتفكٌر
1
. 

( قلق االمتحان بؤنه سمة الشخصٌة فً موقؾ محدد ٌتكون من Splelberger؛ .1۱۱وٌعرؾ سبٌلبرجر)

بعض األحٌان قلق التحصٌل، وهو نوع من قلق الحالة مرتبط  االنزعاج واالنفعال وٌطلق علٌه فً

بمواقؾ االمتحان، بحٌث تثٌر هذه المواقؾ فً الفرد الشعور بالخوؾ والهم عند مواجهتها، وأذا زادت 

درجته لدى الفرد أدت إلى إعاقته عن أداء االمتحان، وكانت استجابته ؼٌر متوازنة
2
. 

ن قلق االمتحان حدث ٌعٌشه الطالب فً وضعٌة االمتحان والتقوٌم فهو ومن خبلل التعارٌؾ السابقة تبٌن أ

حالة نفسٌة ممٌزة بسٌطرة أفكار التخوؾ من الفشل وارتفاع فً النشاط البلارادي وتصاحب هذه الحالة 

 أعراض فسٌولوجٌة، قد ٌؤثر قلق االمتحان على النتابج الدارسة .

 أنواع قلق االمتحان:

 متحان وهما:هنالك نوعٌن من قلق اال

                                         
1
فً خفض قلق االمتحان لدى التبلمٌذ المقبلٌن على اجتٌاز امتحان البكالورٌا ، رسالة  ( أثر تطبٌق تقنٌة االسترخاء السٌرولوجً.2.1فاطمة الزهراء سٌسبان ) 

 22الماجستٌر ؼٌر منشورة فً علم النفس المدرسً ، جامعة مستؽانم ، ص
2
 2.۱،مصر، مكتبة النهضة المصرٌة، ص1( العلوم السلوكٌة الخبرة، ط1..2عباس الشورجً وعفاؾ دانٌال) 



 _ قلق االمتحان المٌسر:1

القلق المعتدل ذو األثر اإلٌجابً المساعد والذي ٌعتبر قلق دافعٌة ٌدفع الطالب للدراسة واالستذكار 

 والتحصٌل المرتفع وٌنشط وٌحفز االستعداد ألداء الطالب

 _ قلق االمتحان المعسر:2

تتوتر األعصاب وٌزداد الخوؾ مما ٌفوق قدرة  هو قلق االمتحان المرتفع واألثر السلبً للمعرفة حٌث

الطالب على التذكر والفهم وٌربكه وهو ؼٌر ضروري. خبلل ما سبق ٌتضح أن قلق االمتحان لٌس سلبً 

دابما لطالب بل ٌعد دافعا له من أجل الدراسة وتشجٌعه لتحقٌق نتابج جٌدة
3
. 

 أسباب قلق االمتحان:

ازه اإلنسان سوؾ ٌقرره مصٌره فً جانب معٌن من جوانب حٌاته نتٌجة لكون أي امتحان أو اختبار ٌجت

،مثل النجاح فً الدراسة ، القبول فً وظٌفة معٌنة وؼٌرها ، فإن هذه االمتحانات تحظً لدي البعض 

 بحالة من اإلثارة والتصمٌم والتهوٌل وذلك ٌعود إلى أسباب عدة ومنها : 

 بلل العام الدراسً.أ. اعتقاده بؤنه قد نسً ما قد درسه وتعلمه خ

ب. نوعٌة األسبلة وصعوبتها ج. عدم االستعداد والتهٌإ الكافً لبلمتحان 
4
. 

 د. قلة الثقة بالنفس.

 ه. ضٌق وقت االمتحان .

 و. التنافس مع الزمبلء.

ومن األمور المإدٌة إلثارة قلق االمتحان مبالؽة وسابل اإلعبلم بقصة اإلمتحانات مما ٌنقل أثره إلً نفسٌة 

لطالب فٌصٌبه الخوؾ والقلق وٌتصور أن االمتحان عبارة عن موقؾ رهٌب ومفزع . باإلضافة إلً ما ا

 ٌقوم به األهالً من سلوكٌات ٌظنون أنها نافعة وناجحة ولكنها تإدي إلى نتابج

 عكسٌة وسٌبة على الطالب

 التً تدفعهم للسهر أكثر من األمور السالبة المرتبطة بالقلق اعتماد الطلبة على المنبهات و المشروبات

من البلزم وهً من األمور الضارة صحٌا وتربوٌاً 
5
. 

 مظاهر قلق االمتحان:

 ان من مظاهر قلق االمتحان ٌذكر منها ماٌلً:

الخوؾ من االمتحانات الشفوٌة والمفاجبة. توقع تقدٌرات منخفضة أو  -الخوؾ والرهبة من االمتحان. 

الرسوب فً االمتحان. االهتمام الزابد والشك أثناء التحصٌل خبلل العام الدارسً. العصبٌة الشدٌدة أثناء 

وجفاؾ الفماإلجابة فً االمتحان. سرعة ضربات القلب، توتر العضبلت، ارتعاش الٌدٌن 
6
. 

 التوتر ونقص االستقرار واالرتباك واألرق وفقدان الشهٌة أٌام االمتحان.
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 الشعور بالضؽط النفسً أثناء االمتحان.

 صعوبة القراءة وتشتت االنتباه.

ضعؾ القدرة على التركٌز واستدعاء المعلومات أثناء أداء االمتحان. اضطراب العملٌات العقلٌة كالتذكر 

صابة بصداع شدٌد عند استبلم أو ارق األسبلة. وجود تداخل معرفً ٌتمثل فً أفكار سلبٌة والتفكٌر. اإل

 نقص إمكانٌات المعالجة للمعلومات. -ؼٌر مناسبة عن االمتحان. 

 من خبلل ما سبق نستنتج أن قلق االمتحان ٌتجسد فً أعراض جسمٌة وأعراض نفسٌة وأخرى

فسٌولوجٌة لدى الطلبة
۷
. 

 االمتحان: عبلج وترشٌد قلق

 ٌتمثل عبلج وقلق االمتحان فٌما ٌلً:

تركٌز على المادة التً ٌدرسها الطالب عن طرٌق طرح أسبلة من الكتاب المدرسً ودفتر المحاضرات.  -

 التركٌز على الكلمات الربٌسٌة واألفكار واألمثلة الواردة فً الكتاب المدرسً.

 استعمال فنون االسترخاء.

وأفكار ربٌسٌة، األمر الذي ٌنظم المعلومات لدى الطلبة. إٌجاد أخصابٌٌن العمل على وضع مخططات 

محاولة االستماع لهم وتحسٌن عبلقتهم  -نفسانٌٌن واجتماعٌٌن فً المدارس للعناٌة باإلرشاد والتوجٌه. 

باألسرة والمجتمع
۱

. 

اإلرشادٌة لترشٌد قلق أما فٌما ٌخص ترشٌد قلق االمتحان أنه نبلحظ الطبلب الذٌن ٌبذلون معظم الجهود 

االمتحان ٌصبحون متوافقٌن وٌكون أداإهم أفضل فً مواقؾ التقوٌم وٌرتفع مستوى تحصٌلهم الدراسً 

وتتم عملٌة ترشٌد قلق االمتحان المرتفع بخفضه والوقاٌة من ارتفاعه 
۱

 

إرشادٌة  من خبلل عرضنا للعبلج وترشٌد قلق االمتحان ٌجب على القابمٌن بتسطٌر أهداؾ وفق برامج

عبلجٌة وذلك بتضافر الجهود من طرؾ األسرة والمدرسة للتخفٌؾ من حدته والقضاء علٌه تدرٌجٌا 

وتدرٌب الطلبة وتعوٌده على التعامل مع هذه المواقؾ التً تتكرر بشكل دابم بطرٌقة عادٌة
1.
. 

 دراسة الفروق الفردٌة

 تعرٌؾ الفروق الفردٌة :

 ( بؤنها : 2.15ٌعرفها عباس نوح الموسوي ) 

مجموع انحرافات الخصابص النسابٌة ) الجسدٌة ، العقلٌة ، االنفعالٌة ، االجتماعٌة للفرد عن متوسط 

 ( 214، ص  2.1۱الجماعة التً ٌنتمً الٌها . ) نقبل عن علً فارس ، 

( : 1۱۱االختبلفات التً ٌتمٌز بها كل فرد عن ؼٌره من األفراد . وٌعرفها طلعت منصور )أو هً تلك 

 (..2، ص  2.14االنحرافات الفردٌة عن المتوسط الجماعً فً الصفات أسعد شرٌؾ االمارة ،

                                         
۷
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۱
 1.1( المصدر نفسه ،ص...2محمد حامد زهران) 
1.
 1.1( المصدر السابق ،ص...2محمد حامد زهران) 



 مفهوم الفروق الفردية في علم النفس.1

العوامل التً تسببها وتإثر علٌها، وما ٌقوم علم النفس بدراسة الفروق الفردٌة بٌن األشخاص والظروؾ و

ٌمٌز علم النفس أنه ٌتعامل مع كل شخص على أنه شخصٌة مستقلة ومنفردة ولها .وضعها الخاص بها 

 وهو أٌضاً ما ٌجعلها ممٌزة عن ؼٌرها من الشخصٌات

اسها وٌقصد علم النفس بمصطلح الفروق الفردٌة أي مدى الفروق واالختبلفات بٌن األفراد وكٌفٌة قٌ

بفعالٌة حٌث ٌعتبر الفرد من وجهة نظر علم النفس بؤنه نتاج لخبراته الخاصة التً كونها من تلقاء نفسه 

وهذه الخبرات والتجارب والمواقؾ تختلؾ من شخص آلخر محدثة اختبلفات فً قدراتهم بحسب هذه 

 ت ولٌس فً اإلنسان فقطالخبرات، خصوصاً أن الفروق الفردٌة من األشٌاء التً تظهر .فً جمٌع الكابنا

 : . أهمية دراسة الفروق الفردية2

 ، فٌما ٌلً : 1۱۱4تكمن أهمٌة دراسة الفروق الفردٌة محمد عودة الرٌماوي ، 

 . تساعد دراستها فً التعرؾ على االستعدادات والقدرات الكامنة لدى األفراد والتركٌز وفهمها1

 ة األنماط السلوكٌة ومسبباتها والمٌول الدراسٌة والمهنٌة.. تإدي دراسة الفروق الفردٌة الى معرفة طبٌع2

 2.1۱. تساعد دراسة الفروق الفردٌة فً التعرؾ على األداء والسلوك الفرد فً المواقؾ )علً فارس 3

 ( ، دراسة مدى وطبٌعة الفروق الفردٌة فً العملٌات النفسٌة . 21۷، ص 

 ٌات النفسٌة.. دارسة مدى وطبٌعة الفروق الفردٌة فً العمل4

 . توزٌع األدوار فً المجتمع من خبلل الربط بٌن استعدادات وقدرات األفراد وحاجات المجتمع5

 . أهداف دراسة الفروق الفردية:3

تهدؾ دراسة الفروق الفردٌة الٌة ، دراسة العوامل المسببة للفروق الفردٌة سواء كانت فٌزٌابٌة كالموطن 

 السبللة ( أو ثقافٌة ) االتجاهات والقٌم ( أو أو بٌولوجٌة ) العمر ، الجنس ،

 اجتماعٌة .

محاولة رفع مستوى الفرد لٌحقق توازنه فً مختلؾ الجوانب. اكتشاؾ أوجه القصور لدى الفرد وتوجٌه 

االهتمام بها التكٌؾ مع البٌبة االستثمار الطاقات الوقوؾ على العوامل المتفاعلة داخل الفرد لرفع أدابه بما 

بتكار واالبداع وتحسٌن قدرته الفروق فً القدرة = الفرق فً المحتوى الخاصٌة المراد قٌاسها ( ٌمهد لبل

 + الفرق فً األسلوب

 

 ( . ( 64المتاحة ) ؼانم ، د.ت ، 

 ) السلوك الذي ٌظهره الفرد لتلك الخاصٌة ( . 

 . مظاهر الفروق الفردية:4

من المجاالت التً تمس االنسان سواء كانت مظاهر  تظهر أنواع الفروق الفردٌة بٌن الفراد فً العدٌد

 ( فً األشكال .1۱۱سلوكٌة أو شخصٌة أو جسمٌة وثقافٌة وٌصنفها ) سٌد خٌر هللا ، 

 التالٌة :



 القامة ( ، الفروق فً نوع الصفة ، سواء فً درجة وجودها أو كمٌة الصفة ) طوٌل قصٌر متوسط 

  فروق فً السلوك مثل : األداء .... ) االمارة ،فروق فً الشخصٌة : االنبساط ، االنطواء ، ... 

 .2)  14( وٌمكن تصنٌفها الى المظاهر التالٌة ) سناء سلٌمان ،  24ص  2.14)  

  (1۱۱مظاهر جسمٌة. 

 مظاهر عقلٌة معرفٌة 

 : مظاهر وجدانٌة انفعالٌة 

 (21۱، ص  2.1۱)علً فارس ،  

 البيئة :. عومل الفروق الفردية عامل الوراثة عامل 5

 عامل الوراثة :

وهً انتقال السمات من الوالدٌن الى األبناء واألحفاد .وتمثل الوراثة كل العوامل الداخلٌة التً كانت 

موجودة عند االخصاب . أي عند بدء الحٌاة وتنتقل الخصابص الوراثٌة للفرد من والدٌه عن طرٌق 

ٌضة األنثوٌة المخصبة من حٌوان منوي ذكري . الجٌنات التً تحلها الكروموسومات التً تحتوٌها البو

وتشٌر الدراسات والبحوث العدٌدة أن االمكانٌات الكامنة هً التً تورث ولٌست السمات أو الخصابص . 

(القول على مصدرٌن اثنٌن لٌندا .1۱۱وتعتبر الوراثة عامبل هاما ٌإثر فً الذكاء . وقد استند هذا )

ٌن أنماط وراثً شاذة وأنماط األداء فً االختبارات العقلٌة . فمثبل: * توجد ارتباطات منسقة ب دافٌدوؾ،

tumors ( فً حالة زملة األؼراض المعروفة باسمy ( أو )x ٌمٌل ؼٌاب الكروموسوم الى االرتباط )

 downالممٌزة  syndromeبمستوى أعلى من المتوسط فً القدرات اللفظٌة ومستوى أقل من 

syndromeدرات المكانٌة وفً حالة زملة أعراض "داون لنوع من أنواع الضعؾ "المتوسط فً الق

 العقلً )المعروؾ بالمنؽولٌة( ترتبط الزٌادة فً كروموسوم معٌن . بالتخلؾ العقلً المتوسط

تإٌد الدراسات التً أجرٌت على عاببلت معظمها من البٌض المنتمٌن للطبقة المتوسطة فكرة * تؤثٌر 

وجودة فً الذكاء المقاس .وكلما زاد التشابه الوراثً بٌن فردٌن .من أفراد هذه الوراثة على الفروق الم

 العاببلت ٌزداد مٌل درجاتهم فً اختبار ما للذكاء للتشابه.

 عامل البٌبة :

تشٌر الدراسات المستفٌضة فً هذا المجال أن ثمة عبلقة بٌن المستوٌات العقلٌة لؤلطفال وأعمار الوالدٌن 

تجارب على اطفال من أوالد الطبقات االجتماعٌة ذات المستوى االقتصادي األعلى . ولدى تكرار ال

اختلفت النتابج . وتبٌن أن األطفال والشبان القادمٌن من طبقات ذات مستوى اقتصادي واجتماعً أعلى 

ٌتفوقون على القادمٌن من طبقات فقٌرة محرومة . وكشفت دراسات فرنون أن لعدد أفراد األسرة عبلقة 

كبٌرة بمستوى ذكاء األطفال حٌث ٌرتفع ذكاء األطفال فً األسر الصؽٌرة وٌقل هذا المستوى فً األسر 

الكبٌرة وٌعزي بعضهم ذلك الى أن كثرة عدد األطفال فً األسرة الواحدة ٌقلل من مقدار االستثارة 

عبلقة ارتباطٌة بٌن المعرفٌة واالهتمام من جانب الوالدٌن . اال أن دراسات أخرى تإكد عدم وجود أي 

حجم األسرة والذكاء بٌنما أشارت دراسات عدٌدة أن ذكاء األطفال ٌتؤثر بعمر الوالدٌن . فؤطفال الشباب 

 أكثر ذكاء من أطفال كبار . السن

ؼٌر أن هذه الفروق قد عزٌت الختبلؾ المستوٌات االجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة بٌن األفراد ،حٌث 

ة الباحثٌن خاصة ما ٌتعلق منها بؤطفال الرٌؾ وأطفال المدن والتً أشار الٌها كل من أثارت هذه العبلق



فرٌزر ،بؤن متوسط ذكاء أطفال الرٌؾ أقل منه لدى أطفال المدن . وأن هذه . الفوارق تتضابل مع التقدم 

 فً العمر.

 . الخصائص العامة للفروق الفردية:6

وعة من الخصابص التً تشترك فٌها الفروق الفردٌة من ٌضع المختصون فً علم النفس الفاروقً مجم

 ال تبسٌط دراستها ومعرفة ماهٌتها وتتبع تباٌناتها ؛ نختصرها فٌما ٌلً :

 . الفروق الفردٌة فروق كمٌة ولٌست نوعٌة

ٌشترك أفراد الجنس الواحد فً نوع السمة الموجودة بٌنهم مثل : الطول ، الوزن شكل الجسم وؼٌره ، إال 

ٌختلفون فً كمٌة السمة مقدار الطول ، منهم الطوٌل ومتوسط الطول وقد القاسة . وكذلك بقٌة  أنهم

 السمات

 . ثبات الفروق الفردٌة:

رؼم تباٌن الفروق بٌن األفراد إال أن معدل اإلختبلؾ ثابت نسبٌا بٌن السمات الفردٌة فالسمات العقلٌة 

ٌث تظل ثابتة لسنوات طوٌلة ثم تتؽٌر بتؽٌر الظروؾ والمعرفٌة أكثر ثباتا خاصة فً مرحلة الطفولة ح

 المحٌطة بالفرد .

 .اعتدالٌة التوزٌع :

تتوزع السمات بٌن األفراد توزٌعا اعتدالٌا ، فاألؼلبٌة العظمى من األفراد ٌمتلكون درجات متوسطة من 

علٌها المقارنات  السمات العامة لجنسهم كمتوسط الطول أو الوزن حسب المرحلة العمرٌة وهً التً تبنى

 ، واألقلٌة منهم ٌمتلكون درجات عالٌة أو منخفضة

 مدى الفروق الفردٌة:

ٌمثل المدي بٌن اعلى درجة واقلها اثناء قٌاس سمة معٌنة أو قدرة وٌكون هذا المدى كبٌرا كلما كان 

ٌة تحت االختبلؾ واضحا والعكس صحٌح . اال أن مدى الفروق الفردٌة ٌكون كبٌرا فً السمات الشخص

 تؤثٌر العوامل البٌبة والثقافٌة وبدرجة أقل فً قدراتهم العقلٌة وأقل درجة تكون

 فً النواحً الجسمٌة .

 الفروق الفردٌة حسب العمر الزمنً :

تزداد وتنقص الفروق فً السمات من حٌث القوة والضعؾ حسب تطورات مراحل العمر تبعا للتؽٌرات 

الحً سواء تعلق هذا التؽٌر من الناحٌة الجسمٌة أو المعرفٌة أو االنفعالٌة  النمابٌة التً ٌمر بها جسم الكابن

أو الشخصٌة . وتلعب الظروؾ البٌبٌة واالجتماعٌة والخبرات التعلٌمٌة والمهنٌة دور كبٌر فً مدى 

 التباٌنات بٌن كمٌة السمة المراد دراستها .

 ٌمكن اٌجاز الخصابص العامة للفروق الفردٌة فٌما ٌلً

 االختبلؾ بٌن األفراد فً قدراتهم وسماتهم اختبلؾ فً الدرجة الفً النوع أي ٌمكن قٌاسه . .1

 . تختلؾ قدرات الفرد بعضها عن بعض من حٌث القوة والضعؾ سواء داخل الفرد نفسه أو2

 بٌن األفراد



متوسطة من . تتوزع القدرات والسمات بٌن األفراد توزٌعا طبٌعٌا بمعنى أن أؼلب الناس تملك درجة 3

 القدرة أو السمة .

 . قد ترجع الفروق الفردٌة الى الوراثة أو البٌبة أو الٌهما معا4

 ( 31، ص :  6..2) سناء سلٌمان ،  

 . تظهر الفروق الفردٌة من األداء5

( المختلفة وأخذ  Performanceباعتبار األداء محصلة نهابٌة التفاعل الفرد أو األفراد مع المواقؾ ) 

 عدة مستوٌات ؛ نذكر منها : األداء

 مستوى األداء الفٌزٌزلوجً

 .ًاألداء الدافع 

 . ًاألداء المعرف 

 األداء المهاري 

 . ًاألداء الفعل 

 ( 51،  .5النواحً االتجاهٌة ) محمد حسن ؼانم ، د.ت ، ص ، ص 

 . قٌاس الفروق الفردٌة :۷

 ومنها ما ٌلًتقاس الفروق الفردٌة بعدة أسالٌب تبعا لنوعها وطبٌعتها ؛ 

المقاٌٌس المترٌة : وهً المقاٌٌس التً تعطً الدرجات لسمة أو الخاصٌة المراد قٌاسها سواء داخل  -1

 الفرد أو بٌن األفراد والجماعات

 المقاٌٌس السٌسٌولوجٌة : وهً مقاٌٌس االتجاهات والرأي العام والقٌم -2

 ضوعٌة واالختبارات األسقاطٌة .المقاٌٌس الشخصٌة : وتستخدم عادة االختبارات المو -3 

 مقاٌٌس المٌول واالستعدادات -4 

 

 

 التعليم االلكتروني

 مقدمة

التعلٌم اإللكترونً وسٌلة من الوسابل التً تدعم العملٌة التعلٌمٌة وتحولها من طور التلقٌن إلى طور 

اإلبداع والتفاعل وتنمٌة المهارات، وٌجمع كل األشكال اإللكترونٌة للتعلٌم والتعلم، حٌث تستخدم أحدث 

 باعتماد الحواسٌب ووسابطها التخزٌنٌة وشبكاتها. الطرق فً مجاالت التعلٌم والنشر والترفٌه

ولقد أدت النقبلت السرٌعة فً مجال التقنٌة إلى ظهور أنماط جدٌدة للتعلم والتعلٌم، مما زاد فً ترسٌخ 

مفهوم التعلٌم الفردي أو الذاتً ؛ حٌث ٌتابع المتعلم تعلمه حسب طاقته وقدرته وسرعة تعلمه ووفقا لما 



ارات سابقة. وٌعتبر التعلٌم اإللكترونً أحد هذه األنماط المتطورة لما ٌسمى بالتعلم لدٌه من خبرات ومه

 عن بعد عامة، والتعلٌم المعتمد على الحاسوب خاصة.

حٌث ٌعتمد التعلٌم اإللكترونً أساسا على الحاسوب والشبكات فً نقل المعارؾ والمهارات . وتضم 

وب وؼرؾ التدرٌس االفتراضٌة والتعاون الرقمً. وٌتم تقدٌم تطبٌقاته التعلم عبر الوٌب والتعلم بالحاس

محتوى الدروس عبر اإلنترنت واألشرطة السمعٌة والفٌدٌو واألقراص المدمجة وكذلك ٌتم الرد على 

 جمٌع األسبلة وإرسال االختبارات النهابٌة والنصؾ نهابٌه وكذلك األبحاث من خبلل برامج أو االٌمٌل.

 ترونًمفهوم التعلٌم االلك

وٌعرؾ التعلٌم اإللكترونً بؤنه عملٌة للتعلٌم والتعلم باستخدام الوسابط اإللكترونٌة ومنها الحاسوب 

وبرمجٌاته المتعددة والشبكات واالنترنت والمكتبات اإللكترونٌة وؼٌرها تستخدم جمٌعها فً عملٌة نقل 

 حددة وواضحة.وإٌصال المعلومات بٌن المعلم والمتعلم والمعدة ألهداؾ تعلٌمٌة م

وٌمكن للتعلٌم اإللكترونً المتعلم من التفاعل مع المادة المطلوب تعلمها بؤقل جهد وأكبر فابدة ممكنة وذلك 

 من خبلل الشبكات اإللكترونٌة المعلقة داخل الجماعة أو المشتركة بٌن الجامعات أو على شبكة

االنترنت مع االستمتاع بخاصٌة المرونة فً الزمان والمكان 
11
 . 

 اهداؾ التعلٌم االلكترونً

 ومن أهم أهداؾ التعلم اإللكترونً ما ٌلً :

 تنمٌة معلومات المتعلمٌن ومهاراتهم فً المقررات الدراسٌة -1

 تنمٌة مهارات التفكٌر العلٌا للمتعلمٌن -2

 إثراء خبرات المتعلمٌن المعرفٌة و المهارٌة والوجدانٌة . -3

 فعٌتهم للتعلم .حفز المتعلمٌن ورفع مستوى دا -4

تفرٌد التعلٌم  -6تحدٌث معلومات المتعلمٌن ومهاراتهم وفق المعطٌات الجدٌدة فً المعرفة اإلنسانٌة  -5

 بحٌث نقدم للمتعلمٌن تعلٌماً ٌتناسب مع قدراتهم واستعداداتهم ومٌولهم ومواهبهم

وأنماط لتعلم لدٌهم 
12

 

تزوٌد الطبلب  -۱ٌة برمتها بالمإسسة التعلٌمٌة . تقوٌم تعلٌم الطبلب أو تقوٌم العلمٌة التعلٌم -۷ 

والمعلمٌن وؼٌرهم باألبحاث والدراسات والبٌانات
13
. 

 ولتطبٌق التعلٌم االلكترونً البد من توفر مجموعة من العناصر منها : عناصر التعلٌم االلكترونً

 أجهزة الحاسب -1

 . AA internetوشبكة االنترنت  -2

 . L.A.Nدرسة الشبكة الداخلٌة للم - 3
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12
 22الٌازوري العلمٌة للنشر ، ص  د. طارق عبد الرإوؾ عامر ، التعلٌم والتعلٌم االلكترونً، دار 
13
 22د. طارق عبد الرإوؾ عامر ، مصدر السابق ، ص  



 األقراص المدمجة . - 4

 الكتاب االلكترونً - 5

 المكتبة االلكترونٌة. -6

 المعامل االلكترونً -۷

 وهم القابمون على تدرٌب المعلمٌن A Technology Resourcesمعلمو مصادر التقنٌة  -۱

على مهارات دمج التقنٌة فً المنهج الدراسً
14

. 

 انواع تعلٌم االلكترونً

 (Distance Educationالتعلٌم عن بعد )  - 1

هو احد اسالٌب التعلٌم الذي تمثل فٌه وسابل االتصال والتواصل المتوفرة دورا اساسٌا فً التؽلب على 

 مشكلة المسافات البعٌدة التً تفصل بٌن المدرس والمتعلم .

 (: Blended Learningالتعلٌم الممزوج )  -2

جٌات التعلم المباشر فً الفصول التقلٌدٌة مع ادوات التعلٌم االلكترونً عبر نموذج ٌتم فٌه دمج استراتٌ

 االنترنت وٌسمى اٌضا بالتعلم المدمج

 ( :Mobile learningالتعلم المتنقل او المحمول )  -3

هو استخدام االجهزة البلسلكٌة الصؽٌرة والمحمولة مثل الهواتؾ النقالة والهواتؾ الذكٌة ، والحاسبات 

 ( لضمان وصول المتعلم من اي مكان للمحتوى التعلٌمً وفً ايTablet PCSصٌة الصؽٌرة ) الشخ

 وقت

 ( :Synchronous Learningالتعلم التزامنً )  - 4

 نمط التعلٌم ٌجمع المعلم والمتعلم فً ذات الوقت باستخدام ادوات التعلٌم مثل الفصول االفتراضٌة او

(.(Chattingٌة المحادثة الفورٌة او الدردشة النص
15

 

 ( :Asynchronous Learningالتعلم ؼٌر التزامنً )  – 5

من ادوات التعلٌم الؽٌر تزامنً ما ٌلً ، المنتدٌات التعلٌمٌة والشبكات االجتماعٌة و المحتوى التعلٌمً 

 ( والموسوعات الخاصةBlogsالرقمً والبرٌد االلكترونً والمدونات ) 

 :اٌجابٌات التعلٌم االلكترونً 

 معلوماته. ٌساعد الفرد على االعتماد على نفسه كلٌا من خبلل اختٌار المصادر التً ٌستوحً منها -1
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 - 3ٌترك أثرا وفاعلٌة أكثر من نظام التعلٌم التقلٌدي لدى المتعلم وذلك لما ٌستخدمه من تقنٌات.  – 2

التعلٌم االلكترونً على ٌشجع  -4سهولة وسرعة التواصل بٌن المعلم والطالب مهما بعدت المسافة. 

 التعلٌم التعاونً والعمل الجماعً وعلى تحقٌق تواصل افضل بٌن

 المتعلمٌن . عدم حصول المتعلم على تؽذٌة راجعة فورٌة من المعلم.-1 

 سلبٌات التعلٌم االلكترونً :

 الحاجة إلى توفر أجهزة حاسوب وسرعة عالٌة لبلتصال باإلنترنت. -2

صعوبة تقٌٌم الطالب وتطوٌر معاٌٌره، حٌث إنه ال ٌتٌح المجال للطالب بمناقشة إجاباته -3 
16
. 

 شروط نجاح التعلٌم اإللكترونً

من اجل انجاح هذا النوع من التعلٌم هناك عدة شروط لذلك منها تحدٌد األهداؾ التعلٌمٌة الواجب تحقٌقها 

دٌم المعرفة بدال من توصٌلها ونقلها باإلضافة إلى تقوٌم وكذلك قبول إجابات وأفكار ونتابج متنوعة، وتق

 المهمة التعلٌمٌة بدال من تقوٌم مستوى المعرفة هو ٌمثل أهم شرط مع تشجٌع المجموعات

المتباعدة بدال من المحلٌة
1۷
. 

 فوابد التعلٌم االلكترونً فً العملٌة التعلٌمٌة .

دٌثة فً تطوٌر التعلٌم وتحسٌن أداء المعلم واتقان مبادئ النقلة النوعٌة فً التعلم والتطبٌق النظرٌات الح

 التعلٌم التعاونً والتعلم الفردي جعل للتعلٌم االلكترونً مكانة خاصة بٌن هذه المفردات كونه

 ٌحقق األهداؾ الثانٌة:

 ( ذات العبلقة باهتماماتهم Linksتوسٌع مدارك الطلبة والمعلمٌن من خبلل وجود الروابط )  -1

 ٌة والنظرٌة والترفٌهٌة احٌاناً .العلم

سرعة تطوٌر وتؽٌر المناهج والبرامج على االنترنت ما ٌواكب خطط الوزارة ومتطلبات العمر دون -2

 تكالٌؾ إضافٌة باهظة كما هو الحال فً تطوٌر البرامج على أقراص اللٌزر مثبل.

المناهج والمراجع...( إلى الطبلب فً تخطً جمٌع العقبات التً تحول دون وصول المادة العلمٌة)  -3

األماكن النابٌة بل و ٌتجاوز ذلك إلى خارج حدود الدول
1۱
. 

 

 التعلٌم االلكترونً فً ظل جابحة كارونا

( كان إؼبلق المدارس والمإسسات التعلٌمة على المستوى الوطنً  1۱-انتشار فٌروس كورونا )كوفٌد

الدول هذا االؼبلق من أجل احتواء انتشار الفٌروس وبذلك كان  الخٌار االكثر استخداما عالمٌا ،فقد أعلنت

% من الطبلب فً العالم قد الزموا منازلهم مع اسرهم ومنعوا من الخروج للحد من الوباء فً .۱

إلى انتباع اسالٌب التعلٌم االلكترونً من اجل اكمال  ENESCO( وقد وجهت منظمة .2.2مطلع)ابرٌل
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 ar.m.wikipedia.org 
1۱
 ..1ص  2.15،15الجنادرٌة للنشر والتوزٌع ،د. احمد ابراهٌم منصور ، تكنولوجٌا التعلٌم ،  



اهج الدراسٌة فً المنزل ، وهنا استخدمت اؼلب الدول االنترنت بالكامل مع العام الدراسً وتلقً المن

استخدام الهواتؾ المحمولة والبث التلٌفزٌونً وحتى وسابل التواصل االجتماعً من اجل االستعاضة عن 

 الصفوؾ التقلٌدٌة داخل المإسسات التعلٌمٌة."

اق ،إذ ٌعد من البلدان التً تفتقر إلى البنٌة الصعوبات التً واجهت تطبٌق التعلٌم االلكترونً فً العر

االزمة لمثل هذا النوع من التعلٌم .فقد وجهت وزارتً التربٌة والتعلٌم العالً مإسساتها التربوٌة إلى 

انتهاج التعلٌم االلكترونً كحل بدٌل فً ظل أزمة الفٌروس ، ومن الجدٌر بالذكر هنا أن بوادر التعلٌم 

إذ صدر األمر الوزاري بهذه السنة من أجل تشكٌل اللجنة  2.15العراق عام  اإللكترونً قد ظهرت فً

العلٌا للتعلٌم اإللكترونً بمركز وزارة التعلٌم العالً من أجل التوصل إلى وضع استراتٌجٌات للتعلٌم 

 اإللكترونً على مستوى الجامعات العراقٌة.

الجدٌد وما تزال ازمة الفاٌروس متجددة مع ومع أنقضاء العام الدراسً السابق وحلول العام الدراسً 

بوادر الموجة الثانٌة ألنتشارة وعدم أكمال اللقاح المضاد له كان البد من وقفة لتقٌٌم مدى فعالٌة التعلٌم 

اإللكترونً فً أكمال المناهج والوصول إلى مراحل دراسٌة جدٌدة ،إذ أن هناك من ٌطرح فكرة أعادة 

العلمٌة المختلفة فً الدول األوربٌة بعد الرجوع الى الصفوؾ التقلٌدة وذلك  اختبارات الطلبة للمستوٌات

الن الصفوؾ اإللكترونٌة قد التحلٌل المختبري والتؤكد من النتابج عن طرٌق العمل الحقلً إذ التكفً 

 المادة النظرٌة الؼناء العقل بالمعرفة.

 

 مشكلة التنمر

 المقدمة:

 التنمر ظاهرة عدوانٌة وؼٌر مرؼوب بها ، وشكل من اشكال االٌذاء ، تنطوي على

ممارسة العنؾ والسلوك العدوانً من قبل فرد أو مجموعة افراد نحو ؼٌرهم ،حٌث ٌكون الفرد المهاجم 

 ظاهرة التنمرأقوى من الباقٌن وتنتشر هذه الظاهرة بشكل أكبر بٌن طبلب المدارس ، وتتصؾ 

بلتكرار ،بمعنى أنها قد تحدث أكثر من مرة ،اذا ٌفترش المتنمر انه االقوى دابما فٌلجا الى العنؾ واالٌذاء 

من اجل التسلط على اآلخرٌن والتحكم بهم طوال الوقت بل واذاهم . التنمر من السلوكٌات التً تنتشر 

 بشكل كبٌر بٌن الطبلب والتً لبلسؾ تحمل آثار

 مٌقة على نفسٌة الطالب ومستقبلةسلبٌة ع

 مفهوم التنمر :

ٌعرؾ التنمر المدرسً بانه حالة ٌتعرض فٌها الطالب لمحاوالت متكررة من الضرب أو الهجوم الجسدي 

والكبلمً من قبل طالب آخر او مجموعة من الطبلب ،وعاده ما تحدث هذه الظاهرة بٌن شخص قوي 

ة ،او النفسٌة ،او كلٌهما وهذا الهجوم ٌترك الكثٌر من العواقب ٌهاجم شخص اضعؾ منه من الناحٌة البدنٌ

 النفسٌة السلبٌة بعٌدة المدى لكبل الجانبٌن أي الضحٌة والمتعدي .

 

وهناك تعرٌؾ آخر لظاهره التنمر المدرسً عرفة دان ألوٌس حٌث قال بان التنمر فً المدارس عباره 

الضرر بطالب آخر ،وهذا االفعال السٌبة من  وإللحاقعن افعال سلبٌة متعمدة من جانب طالب او اكثر 



مخٌفة ومزعجة ،او ان تكون  بؤشٌاءكالتوبٌخ ،االؼاضة ،الشتابم ، التهدٌد  تبالكلماالممكن ان تكون تهدٌد 

باالحتكار الجسدي المباشر كالضرب ،الدفع ،الركل ،او قد تكون بعٌدة عن الكلمات او الضرب الجسدي 

ستخدام بعض العبارات ؼٌر البلبقة ،وكل هذا ٌهدؾ الى ازعاج الطالب المتعرض كالتكشٌر بلوجه ،وا

 للتنمر والرؼبة فً عزله عن المجموعة .

 اسباب التنمر

الوحدة : الشعور بعدم االهمٌة والوحدة قد ٌولد التنمر بهدؾ اكتساب االهتمام والشعور بلقوة حتى وان  -1

ٌعنً انة ٌشعر باالنتماء واالهمٌة لهذا ٌحول اٌجادها عبر التنمر كان المتنمر ٌنتمً الى مجموعة فهذا ال 

 على اآلخرٌن .

المشاكل المنزلٌة : كثٌر من المتنمرٌن ٌعانون من اضطرابات فً من اضطرابات فً منازلهم مثل  - 2

مما ٌدفعوهم للتنمر على اآلخرٌن بؽٌة سكب ؼضبهم  وؼٌرهمالتعنٌؾ اللفظً والجسدي والعاطفً 

 وتالمكب

عدم تقدٌر الذات :ان كان الشخص ٌشعر بعدم القٌمة )ؼٌر جمٌل ،ؼٌر ذكً، ؼٌر مستحق ، ؼٌر قادر  -3

مادٌا ...( فانه ٌحتاج الى الشعور بانه افضل من ذلك واسهل طرٌقة له هً عبر الحط من اآلخرٌن مما 

 ٌدفعه للتنمر .

 المزٌد من القوة االنتماء الى مجموعة من المتنمرٌن : وهذا ٌكسب المتنمر -4

 بفضل دعم فرٌقه له .

التعجرؾ : بعض المتنمرٌن ٌعانون من التكبر والتعجرؾ ما ٌجعلهم ٌعتقدون انهة ساخرة بهم أفضل  -5

 ما حدث فً العالم بلتالً ٌتنمرون على كل من هم دون مستواهم .

: بعض المتنمرٌن ٌرؼبون بكسب اعجاب اآلخرٌن عبر اضحاكهم وتسلٌتهم من  الرؼبة فً التاثٌر -6

 خلل التنمر على ؼٌرهم .

روٌة اآلخر مختلؾ : بعض المتنمرٌن ٌتنمرون لمجرد انهم ٌرون الشخص اآلخر مختلفا عنهم وهم  -۷

 سٌشٌرون الى هذا االختبلؾ علنا بطرٌق ساخرة بهدؾ التنمر .

 مرالضرار الناجمة عن التن

ٌوثر التنمر بشكل سلبً وكبٌٌر على الصحة العقلٌة للطالب ونوعٌة الحٌاة ومستوى تحصٌلهم الدراسً 

،كما ٌشعر الطبلب ،الذٌن ٌتعرضون للمضاٌقات بشكل متكرر، بشعور باالنصاء من المدرسة ٌزٌد عن 

تكون نتابج التحصٌل اقرانهم بمعدل ثبلث مرات او اكثر ، وٌتضاعؾ احتمال عدم التحاقهم بلمدارسة . و

الدراسً لضحاٌا التنمر اسوا من اقرانهم كما تزٌد احتمال تركهم للتعلٌم بعد المرحلة الثانوٌة والتنمر آثار 

 جسٌمة توثر على الضحٌة والمجتمع ككل ومن ارزها ما ٌلً :

 اضرار تربوٌة :

باالؼتراب النفسً فً ضعؾ الشعور باالنتماء :ٌشعر الطالب الذي ٌتعرض للتنمر بشكل متكرر  -1

 المدرسة بشكل اكبر من اولبك الذٌن ال ٌتعرضون له

ارتفاع معدالت الؽٌاب : ٌتؽٌب الطلبة الذٌن ٌتعرضون للتنمر المدرسً من المدرسة بمعدل الضعؾ  -2

 عن اولبك الذٌن الٌتعرضون للتنمر بشكل متكرر .



عرضة لترك التعلٌم بعد انتها التعلٌم  التسرب المدرسً : ٌكون الطالب الذي تعرض للتنمر اكثر -3

 الثانوي مقارنة مع الطبلب الذٌن ال ٌتعرضون للتنمر

ضعؾ نتابج التعلٌم : ٌحصل الطبلب الذٌن ٌتعرضون للتنمر على نتابج تعلٌمٌة اسوا من الطبلب  -4

 الذٌن ال ٌتعرضون للتنمر

 اضرار صحٌة

ٌشعر  -2عقلٌٌة وجود الحٌاة وسلوكٌات الطالب للتنمر المدرسً تاثٌر سلبً كبٌر على الصحة ال -1

 الطالب الذٌن ٌتعرضون للتنمر بالوحدة واالرق والتفكٌٌر فً االنتحار

تخفض جودة الصحة  -4ٌرتبط التنمر بارتفاع معدالت التدخٌن وتعاطً الكحول واالدمان والتحرش .  -3

 باالطفال الذٌن الٌتعرضون له .ورضا الحٌاة لدى الطالب الذي ٌتعرضون للتنمر مقارنة 

 عبلج التنمر

المدرسة كبٌرة لمعالجة ظاهرة التنمر وٌتطلب ذلك التعاون مع األهل ، وعلى المدرسة  مسإولٌةان 

االنتباه للجو المدرسً ، والتركٌز على العمل الجماعً ، ومراقبة الطلبة وضبط سلوك العنؾ والتنمر ، 

وقابٌة وعبلجٌة لحماٌة الطلبة من التنمر ، كما تتعاون المدرسة  وتطبٌق العدٌد من المدارس وبرامج

واالهلً معا ضد التنمر وتركز البرامج الوقابٌة والنمابٌة للطلبة المتنمرٌن على التدرٌب على المهارات 

ومهارات حل النزاع ،ومهارات حل المشكبلت ومهارات تكوٌن االصدقاء والنقاش  االجتماعٌةواالنشطة 

بعدم ممارسة التنمر وتؽٌر االفكار وؼرس قٌم التسامح ، واالحترام والعدالة والتعاون ، واحترام  واالقناع

 حقوق اآلخرٌن بٌن الطلبة

ومن االمور المهمة اٌضا فً التصدي لظاهرة التنمر ،نشر الوعً بٌن الطلبة واولٌاء األمور ، واتخاذ 

، وتزوٌد  والمتنمرٌنت عن الطلبة الضحاٌا اجراءات واضحة من قبل ادارات المدارس ،وجمع معلوما

الفهم المشترك  طوٌر،وخطوط ساخنة للتبلٌػ عن المتنمرٌن ، وت أنترنتالطلبة بمعلومات ،وكتب ومواقع 

 والبٌبة االجتماعٌة للتمكٌن من مواجهة التنمر . وألهلًبٌن العاملٌن فً المدارس 

 الخاتمة

ر وان أي عبلج لها البد وان ٌسبقه تشخٌص دقٌق للحالة أو ختاما ٌنبؽً التذكٌر بخطورة ظاهرة التنم

الحاالت المعنٌة ، قبل التدخل وفق استراتٌجٌة واضحة المعالم ، وحبذا لو كانت هذه االستراتٌجٌة تحمل 

 سمات مشروع تربوي متكامل ،

 وفق مقاربة شمولٌة لمعالجة الظاهرة من جمٌع الزواٌا .

 

 العمل التطوعي

العمل التطوعً هو تقدٌم المساعدة والعون والجهد من أجل العمل على تحقٌق الخٌر فً المجتمع عموماً 

وألفراده خصوصاً، وأطلق علٌه مسمى عمل تطوعً ألن اإلنسان ٌقوم به طواعٌة دون إجبار من 

والبناءة فً مجتمع ما، أذى ذلك  اآلخرٌن على فعله، ازدهار المجتمع، فكلما زاد عدد العناصر اإلٌجابٌة

 إلى تطوره ونموه



 فهو إرادة داخلٌة، وؼلبة لسلطة الخٌر على جانب الشر، ودلٌل على

ممٌزات العمل التطوعً للعمل التطوعً العدٌد من الفوابد والممٌزات التً تجعله ٌتمٌز عن أي نوع من 

 أنواع األعمال األخرى، ومن أهم فوابده وممٌزاته:

لعمل التطوعً خٌاراً جٌداً للحصول على العدٌد من الخبرات المهمة التً تحمل نتابج إٌجابٌة ٌعد ا 1 

 للمتطوع نفسه، والمإسسة التً ٌعمل لصالحها أٌضاً.

 _ تعتبر األنشطة التطوعٌة من أهم النشاطات العامة التً تساهم ف2ً

 المحافظة على تطور المجتمع.

ة من وقت فراؼهم، وتحوٌله إلى نشاط تطوعً مفٌد. تخفؾ األعمال _ ٌساعد المتطوعٌن على االستفاد3 

 التطوعٌة من المشكبلت المإثرة على

ٌساهم العمل التطوعً فً زٌادة قدرة المتطوعٌن على التواصل الفعال مع األفراد  4المجتمع واألفراد. 

 اآلخرٌن.

ٌر العمل التطوعً فً كافة تعزٌز وتطوٌر العمل التطوعً ٌجب المحافظة دابماً على تعزٌز وتطو

 المجتمعات واألول مما ٌساهم فً تفعٌل ثقافة التطوع بشكل دابم، لذلك

توجد العدٌد من الوسابل التً تساعد على ذلك، وهً:اإلعبلن عن الحمبلت التطوعٌة فً مختلؾ وسابل 

فً الحمبلت اإلعبلم المكتوبة، والمربٌة، والمسموعة بشكل مستمر. التعرٌؾ باإلنجازات الخاصة 

التطوعٌة، والتروٌج لها بصورة تدفع الشباب صاحب القوة واإلبداع باالنتماء إلى هذه الحمبلت والقٌام 

بؤعمال تطوعٌة متنوعة. نشر ثقافة التطوع بٌن الناس من خبلل الجامعات والمدارس، وأٌضاً االعتماد 

ال التطوعٌة. ٌجب على مدٌري البرامج على الجوالت التثقٌفٌة حول خدمة المجتمع المحلً بؤنشطة األعم

التطوعٌة ابتكار أسالٌب جدٌدة للعمل التطوعً، والتً تساهم فً تشجٌع األفراد المتطوعٌن وحثهم على 

االستمرار بالتطوع، وتوفٌر الموارد البلزمة لدعمهم من أجل تحقٌق النتابج المطلوبة بؤفضل صورة. 

ع فٌها؛ حتى ٌتم تحدٌد الوسابل المناسبة للتعامل معها. ٌنبؽً لمجاالت التً ٌمكن استخدام التطو تحدٌد

وضع مجموعة من األهداؾ للعملٌة التطوعٌة، ووضع خطط بدٌلة فً حال فشل الخطط األصلٌة. 

الحرص على توفٌر الفرص المتكافبة بٌن المتطوعٌن. تطبٌق التخطٌط، والتنظٌم، والتوجٌه المناسبٌن 

 المتطوعٌن طبقاً  التواصل الفعال بٌن المتطوعٌن. حسن اختٌار األفرادلنجاح العمل التطوعً. دعم 

 للنقاط الربٌسٌة اآلتٌة:

 نوع المهارات. .1

 المإهبلت. .2

المسإولٌات المتعلقة بالمهمة وطبٌعة المتطوعٌن. الواجبات المطلوبة من كل متطوع تجاه العمل  .3

 التطوعً.

 الوقت المطلوب. .1

 العمل التطوعً بطرٌقة صحٌحة.المخصص للقٌام بتنفٌذ كافة خطوات  .2

 مسإولٌات المتطوعٌن:

كما توجد حقوق للمتطوعٌن أٌضاً تترتب علٌهم مجموعة من المسإولٌات، والتً ٌجب علٌهم االلتزام 

 بتطبٌقها، وهً:



 تنفٌذ كافة المهام الخاصة بالعمل التطوعً. .1

 المشاركة فً التخطٌط للنشاطات التطوعٌة، .2

 نفٌذها.اقتراح الطرق المناسبة لت .3

 حضور االجتماعات الخاصة بالمتطوعٌن، .4

 المشاركة. االعتذار عنها بطرٌقة مناسبة فً حال عدم التمكن من .5

طلب المساعدة من المشرفٌن على التطوع عند الحاجة لها. المساهمة فً التعزٌز من ثقافة العمل  .6
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