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المحاضرة :1أخالقيات المهنة
تعريف أخالقيات المهنة:أخالقيات املهنة مشتقة من كلمة أخالق ،وهي املعايري اليت تضبط تصرف الفرد يف اجملتمع ،ومثلها تلك
اخلاصة بالعمل ،وهي جمموعة من القواعد واآلداب السلوكية واألخالقية اليت جيب أن يتصف هبا الشخص حمرتف
يف أداء وظيفته ،وحتمل مسؤوليّته جتاه عمله ،وجمتمعه وجتاه نفسه واحرتامه لذاته ،إذ تعد أخالقيات املهنة فئة فرعية
من منظومة األخالق البشرية اجليدة عامة ،ويطلق عليها البعض آداب املهنة فهي اليت جتعل املوظف متأدبًا باخللق
العملي واملهين للوظيفة ،فال تعتمد الوظيفة على إجناز العمل فقط ،بل التخلُّق بالسلوكيات احلميدة.
وختتلف التعريفات املعتمدة ألخالقيات املهنة وتتعدد ،ومن هذه التعريفات أاها جمموعة القواعد واملباد اجملردة
اليت خيضع هلا املوظف يف تصرفاته يف إجناز مهام العمل ،وحيتكم إليها يف تقييم سلوكه ،وتوصف باحلسن أو القبح.
الممارسات المهنية غير المقبولة:إن من أخالقيات املهنة أن يكتسب ممارس املهنة اخلربة الكافية يف التعرف على بعض األنواع اخلاصة من
املشكالت ذات الطبيعة األخالقية ،وفهم ما هو احملمود وما هو املذموم ،وتدريبه على مواجهتها منهجيًا وباحرتاف
واختاذ القرارات املناسبة هلا ،ومن أبرز املشاكل أو اإلغراءات غري األخالقية اليت من املمكن أن يواجهها املوظف،
وتصنف يف خانة املمارسات املهنية غري املقبولة ما يلي:

-احلصول على أعمال بطرق غري مشروعة ،مثل :الرشاوي واحملسوبيات ،والتعدي على حقوق زمالئه يف العمل،

إضافةً إىل الكذب إلخفاء أخطاء زمالئك.

احلصول على أتعاب لقاء اخلدمة أو السلعة بسعر ٍمتدن لغرض التنافس وإضرار اخلصم وإحلاق اخلسارة بتجارته.
ّ
-تدين مستوى اخلدمة املقدمة ،أو التعامل غري الالئق مع العمالء أو املستهلكني.

تضارب املصاحل بني العمالء ،مثل أن يقدم احملامي املشورة القانونية لكل من الطرفني اخلصمني واالطالع علىملفيهما واحلاالت القانونية اخلاصة هبما ،ومن مث االستفادة منها ألخذ من يدفع أكثر.

تضر اجملتمع سواء على املستوى املعنوي أو املادي.
التغاضي عن اآلثار اجلانبية اليت تعد مضرًة للبيئة أو ّ-مصادر أخالقيات:

املهنة تنحصر املصادر اليت تستسقى أخالقيات املهنة منها إىل ثالث منظومات رئيسيّة ،واليت على أساسها
السلك ،وهي كما يلي:
اختاذ القرارات املهنية ذات الطبيعة املتعلقة باألخالق و ُ

-1الدين :منظومة القيم اخلاصة بالفرد باالعتماد على ثقافته وتربيته ودرجة التزامه الديين .القيم والثقافة :منظومة
القيم السائدة يف اجملتمع عامة.
-2القانون :جمموعة القوانني اليت تصدرها النقابات والتنظيمات املهنية ،اليت تعتمد إلرساء القواعد املناسبة لتقييد
ممارسات املهنة وإجناز العمل إذ تضبط العالقة بني املوظف وزمالئه ومديريه ،وطريقة تعامله مع العمالء.
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أسباب عدم االلتزام بأخالقيات المهنة:هتتم الدول املتقدمة واجملتمعات املتطورة بالوظيفة من خالل ضبطها بقوانني وآداب بسبب أمهيتها يف
إحداث التنمية الشاملة ،ويف بيئة األعمال ،واليوم عندما يتنافس األفراد يلجؤون إىل املمارسات التجارية غري
األخالقيّة من أجل حتقيق النجاح والسبب األساسي وراء السلوك غري األخالقي هو أاهم يعتقدون أ ّن العمل حرب،
حصلوا التعليم اجلامعي يف
وكل شيء عادل يف احلب واحلرب ،وقد وجدوا األفراد من ذوي التأهيل العايل ،والذين َّ
املمارسات التجارية غري األخالقية ،وما حيزن يف األمر هو عدم شعورهم بالذنب حيال ذلك ،وفيما يلي أهم
األسباب اليت تدفع املوظف لعدم االلتزام بأخالقيات املهنة ما يلي:
-1ضعف الوازع الديني :يعد ضعف الوازع الديين السبب األبرز يف الكثري من السلوكيات غري األخالقيّة يف
الكثري من مناحي احلياة ،ليس فقط يف أماكن العمل.
كثريا ما تدفع العديد من املوظفني إىل اخرتاق
-2صعوبة الحياة :إ ّن صعوبة احلياة املادية املرتافقة بضعف الرواتب ،و ً
القوانني وأخالقيات املهنة.

نظرا لذكائهم يف
-3االعتقاد بأنه لن يكتشفً :
كثريا ما يعتقد العديد من العمال واملوظفني بأنه لن يكتشفوا ً
التّمويه واحلرص الشديد ،ولكن ليس هناك جرمية كاملة والبد من اكتشاف اجلرم الوظيفي.
-4الضغوطات العليا :وتكون هذه الضغوطات من قِبل اإلدارة على املوظفني لتحقيق النجاح والتميز ،والتنافس
غري الشريف بني الزمالء .اجلهل بسياسات الشركة :يعد اجلهل بسياسات الشركة سببًا آخر ميكن أن يؤدي إىل
السلوك غري األخالقي يف مكان العمل.
-5جذب المزيد من المستثمرين :أو تصوير صورة إجيابية للشركة ،وذلك عن طريق األعمال غري األخالقية

اخلطرية مثل التالعب بالتقارير املالية للمؤسسة .تضخيم الفواتري ودفع مبالغ أعلى للمنتج :يع ّد من أساليب
االحتيال على الفاتورة وهي من املمارسات التجارية غري األخالقية الشائعة هبدف احلصول على حصتهم من العمولة.

-6تحقيق مكاسب مالية خاصة :وذلك عن طريق مشاركة معلومات الشركة السرية مع املنافسني ،وعندما ختلق
جوا يشعر فيه املوظفون بالفخر مبنظمتهم فسيبتعدون عن ارتكاب أي من هذه األعمال ،وسيتوخون احلذر
املؤسسة ً
يف تعامالهتم ويلتزمون يف أخالقياهتم املهنية.

-أهم خصائص االحتراف المهني:

تتضمن االحرتافية املهنية جمموعة متنوعة من الصفات والسلوكيات الشخصية اليت تُظهر االلتزام الفعال
بأداء وظيفة معينة فااللتزام والثقة واملسؤولية واالعتمادية والصدق واألخالق واملظهر والوجود املهين هي من
اخلصائص األساسية للمهنة ،وفيما يلي بعض اخلصائص األخرى:

-1االلتزام والثقة :إ ّن االلتزام بالشركة والوظيفة من أساسيات العمل باحرتاف يف مجيع املعامالت مع العمالء
واملشرفني وزمالء العمل إذ يتطور هذا االلتزام انطالقًا من الرغبة يف بناء مسعة واحملافظة عليها.
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أمرا أساسيًا يف املهنة ،فالسلوكيات املسؤولة متتلك
-2المسؤولية :إن التصرف مبسؤولية ونزاهة يف مجيع األمور يعد ً
تأثريا بالغًا يف مجيع اجملاالت الوظيفية إذ يستمع احملرتفون املسؤولون إىل مشاكل العمالء وخماوفهم ،ويتعاملون معهم
ً
كأفراد ذوي قيمة ويبتكرون احللول لتلك املشكالت.

-3االخالق والصدق :إ ّن املهنة وأخالقياهتا يسريان جنبًا إىل جنب فاألخالق والصدق ،واإلخالص هم العوامل

األساسيّة للمهنيني.

4المظهر والحضور المهني :يعد اللباس املناسب والنظافة والعناية الشخصية من الصفات األساسية للمظهر العام

يف املهنة.

-المصادر والمراجع:

 -1استراتيجية اإلصالح اإلداري وإعادة التنظيم في نطاق الفكر والنظريات ،صافي إمام موسى ،دار العلوم
للطباعة والنشر الرياض المملكة العربية السعودية ط1445(/1هـ1895-م).
 -2الفساد اإلداري ومعالجته من منظور إسالمي ،يوسف بحر.
 -3مصطلح الفساد في القرآن الكريم ،همام حمودي.
 -4الفساد اإلداري والمالي بين السياسات واإلجراءات ،مصطفى الفقي.

 -5من معالم المدرسة العمرية في مكافحة الفساد ،مهيوب خضر محمود.

 -6معجم اللغة العربية المعاصرة ،أحمد مختار عمر
 -7صيد األفكار في األدب واألخالق والحكم واألمثال ،حسين بن محمد المهدي ،دار الكتاب وزارة
الثقافة الجزائر رقم2448/448م.
 -8األخالق اإلسالمية وأسسها.
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المحاضرة :2مصادر أخالقيات المهنة في العمل والمؤسسات المهنية
هناك جمموعة من املصادر اليت ترتابط مع بعضها البعض لتتكون من خالهلا أخالقيات املهنة يف العمل
للموظفني ،حبيث تتمثل مصادر أخالقيات املهنة يف العمل واملؤسسات املهنية من خالل ما يلي:
-1المصدر الديني :يتمثل هذا املصدر على االمتثال جلميع األوامر واالبتعاد عن مجيع النواهي يف العمل

املهين ،حبيث تشتمل على مجيع األسس والتنظيمات املهنية اليت تساهم يف وجود السعادة املهنية للموظفني ،حبيث
تؤدي إىل أن يقوم املوظف بتنظيم نفسه يف العمل وااللتزام بالقواعد والقوانني األخالقية والقيم اليت نشأ عليها يف
التعامل مع غريه من املوظفني واملسؤولني والعمالء.

-2المصدر االجتماعي :تتمثل بالقيم والعادات األخالقية اليت يكتسبها املوظف من البيئة احمليطة به ويتعامل

معها بشكل يومي ،حبيث يكون لكل جمتمع معني أخالقيات مهنية يتعامل هبا األفراد فيما بينهم وتعدل من
سلوكاهتم.

-3المصدر االقتصادي :يتمثل هذا املصدر باألوضاع االقتصادية اليت مير هبا املوظف ،من حيث املستوى

االقتصادي ومستوى الراحة اليت تتضمنها هذه األوضاع االقتصادية ،وهناك أوضاع اقتصادية تؤدي باملوظف إىل
أخالقيات مهنية منحرفة مثل الغش والسرقة وغريها.

-4المصدر السياسي المهني :يتمثل هذا املصدر باألساليب والسياسة املتبعة يف املؤسسات املهنية ،حبيث

ختتلف كل من املؤسسات املهنية التفاعلية واليت تعطي احلق ملوظفيها بالتعبري عن رأيهم واملشاركة يف أفكارهم
اإلبداعية يف العمليات املهنية اخلاصة باملؤسسة املهنية ،وتكون أخالقيات املهنة لدى هؤالء املوظفني ذات دالالت
وقيم مهنية عالية.
مميزات أخالقيات المهنة في العمل والمؤسسات المهنية:تتميز كل مؤسسة مهنية تتصف باألخالقيات املهنية العالية بالعديد من الصفات واملميزات ،حبيث تتمثل
مميزات أخالقيات املهنة يف العمل واملؤسسات املهنية من خالل ما يلي:
الفعالة يف العمل املهين.
ختتصر أخالقيات املهنة العديد من الوسائل والطرق غري ّتتميز أخالقيات املهنة بالوضوح والواقعية يف التعامالت والسلوكيات املهنية بني املوظفني.تكون أخالقيات املهنة شاملة للجميع من املسؤولني إىل املوظفني وغريهم.تعطي أخالقيات املهنة النظرة اإلجيابية للعمل واملؤسسة املهنية بشكل شامل.المصادر والمراجع: -1استراتيجية اإلصالح اإلداري وإعادة التنظيم في نطاق الفكر والنظريات ،صافي إمام موسى ،دار العلوم
للطباعة والنشر الرياض المملكة العربية السعودية ط1445(/1هـ1895-م).

 -2الفساد اإلداري ومعالجته من منظور إسالمي ،يوسف بحر.
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 -3مصطلح الفساد في القرآن الكريم ،همام حمودي.

 -4الفساد اإلداري والمالي بين السياسات واإلجراءات ،مصطفى الفقي.
 -5من معالم المدرسة العمرية في مكافحة الفساد ،مهيوب خضر محمود.

 -6معجم اللغة العربية المعاصرة ،أحمد مختار عمر
 -7صيد األفكار في األدب واألخالق والحكم واألمثال ،حسين بن محمد المهدي ،دار الكتاب وزارة
الثقافة الجزائر رقم2448/448م.
 -8األخالق اإلسالمية وأسسها.
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-أنواع القيم:

المحاضرة :3القيم الفردية

هناك العديد من التصنيفات اليت وضعها الباحثون يف هذا اجملال بناء على معايري خمتلفة .ويذكر (املعايطة)
األسس اليت اعتمد عليها يف تصنيف القيم على النحو التايل:
 .1تصنيف القيم حسب المحتوى :إذ تنقسم إىل قيم نظرية ،اقتصادية ،مجالية ،اجتماعية ،سياسية ،دينية.

 .2تصنيف القيم حسب مقصدها :إذ تنقسم إىل قيم وسائلية (أي تعترب وسائل لغايات أبعد) ،وقيم غائية
أو اهائية.

 .3تصنيف القيم حسب شدتها :إذ تنقسم إىل قيم ملزمة أي ما ينبغي أن يكون ،وقيم تفضيلية أي يشجع
اجملتمع أفراده على التمسك هبا ولكن ال يلزمهم هبا.

 .4تصنيفها حسب العمومية :إذ تنقسم إىل قيم عامة يعم انتشارها يف اجملتمع كله ،وقيم خاصة تتعلق مبناسبات
أو مواقف اجتماعية معينة.

 .5تصنيفها حسب وضوحها :إذ تنقسم إىل قيم ظاهرة أو صرحية ،وهي القيم اليت يصرح هبا ويعرب عنها
بالسلوك أو بالكالم ،وقيم ضمنية وهي اليت يستدل على وجودها من خالل مالحظة االختيارات
واالجتاهات اليت تتكرر يف سلوك األفراد.

 .6القيم حسب ديمومتها :إذ تنقسم إىل صنفني مها :القيم الدائمة وهي اليت تدوم زمنا طويال ،وقيم عابرة
وهي اليت تزول بسرعة.

خالصة:

تؤثر القيم على أنشطة املديرين واألفراد الذين يشرتكون يف صنع القرارات لذا يعمل هؤالء على تطوير وتعديل
القيم اليت ميتلكواها يف منظماهتم مبا حيقق األهداف املطلوبة .ومن األمور احليوية أن يدرك املدراء القيم العليا ملوظفيهم
حيث أن معرفة تلك القيم هو أمر مهم يف احلياة العملية للموظفني ،فهناك قيم يسعى كل فرد يف عمله إليها ،على
أن املديرين الذين يتمتعون بشخصيات قوية تؤثر قيمهم فيهم سلبا أو إجيابا على األجهزة اليت يديرواها.
-المصادر والمراجع:

 -1استراتيجية اإلصالح اإلداري وإعادة التنظيم في نطاق الفكر والنظريات ،صافي إمام موسى ،دار العلوم
للطباعة والنشر الرياض المملكة العربية السعودية ط1445(/1هـ1895-م).
 -2الفساد اإلداري ومعالجته من منظور إسالمي ،يوسف بحر.
 -3مصطلح الفساد في القرآن الكريم ،همام حمودي.
 -4الفساد اإلداري والمالي بين السياسات واإلجراءات ،مصطفى الفقي.

 -5من معالم المدرسة العمرية في مكافحة الفساد ،مهيوب خضر محمود.

 -6معجم اللغة العربية المعاصرة ،أحمد مختار عمر
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 -7صيد األفكار في األدب واألخالق والحكم واألمثال ،حسين بن محمد المهدي ،دار الكتاب وزارة
الثقافة الجزائر رقم2448/448م.

 -8األخالق اإلسالمية وأسسها.
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المحاضرة :4القيم االجتماعية
-القيم االجتماعيّة:

تع ّد القيم من أهم الركائز اليت تُبىن عليها اجملتمعات ،وتقام عليها األمم ،وتتعلق القيم باألخالق واملباد ،
عامة وضابطة للسلوك البشري الصحيح ،والقيم االجتماعيّة هي اخلصائص أو الصفات احملببة واملرغوب
وهي معايري ّ
فيها لدى أفراد اجملتمع اليت حتددها ثقافته مثل التسامح والقوة ،وللقيم االجتماعيّة أمثلة وأنواع ،وهلا أسباب تؤدي
إىل غياهبا عن واقع احلياة ،كما أ ّن هناك ُسبُل لتعزيزها وبنائها.

-أمثلة عن القيم االجتماعيّة:

هناك قيم كثرية ،فالذي حيدد وجود هذه القيم هو اإلطار الرتبوي العام يف اجملتمع ،ومدى الوعي الذي وصل
إليه النّاس يف تعاملهم مع بعضهم ،نذكر منها:

-1الصدق :حيث يظهر الصدق كقيمة يف التعامل اليومي يف اجملتمع ،ابتداء من األسرة ،وانتهاء باجملتمع.
ويعرب عن ختلي اإلنسان عما حيبه لصاحل غريه.
-2اإليثار :وهو قيمة متقدمة يف السلوك ،ر
-3الكرم والسخاء والحياء :وهي من الضوابط املهمة للسلوك البشري يف اجملتمع.
ككل.
-4البذل والتضحيّة :وذلك جبعل اهتمامات الفرد اخلاصة لصاحل اجملتمع ّ

-5التعاون والتعاضد :ويع ّد التعاون من أهم مق رومات وركائز التواصل البشري ،وال غىن عنه لفرد من األفراد أو
جمتمع من اجملتمعات.

-6التكافل االجتماعي :وفيه يكمل أبناء اجملتمع بعضهم يف شىت جوانب احلياة ،ممّا يقلل ويقلص من منابع الفقر
والعوز يف اجملتمع.

-أهميّة القيم االجتماعيّة:

تُ ُّ
عد القيم االجتماعيّة واألخالق من أقوى ما تبىن به اجملتمعات ،ومن أهم الروابط اليت تربط بني أفراد
األخوة بينهم ،ويقوى التماسك والرتابط بينهم هبذه القيم ،فهي
اجملتمع ،ففيها تنتشر احملبة بني أفراد اجملتمع ،وتعم ّ
الضمانة الستقرار اجملتمعات وازدهارها ،وجند أ ّن األمم اليت تنهار بداية ااهيارها إّّنا تكون يف ااهيار القيم واألخالق
اخلاصة،
العامة و ّ
فال ميكن فصل القيم عن األخالق ،فهي تشرتك معاً يف حتديد وضبط السلوك البشري يف وجهته ّ
قال الشاعر يف حديثه عن األخالق:
إنَّما األمم األخالق ما بقيت * وإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا
أسباب تراجع القيم في المجتمع:-1ضعف الوازع الديين عند األفراد.
-2التأثر بتكنولوجيا االتصال والتواصل ،حيث يتم ضخ العديد من القيم السلبيّة عربها ،فإذا كان لشبكات التواصل
احلديثة إجيابيات ،فلها أيضاً سلبيات.
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-3اإلعالم ،وذلك عرب منابره املختلفة املسموعة ،واملرئيّة ،واملقروءة.
العامة.
-4سرعة ُّ
تطور احلياة ،وغلبة املصاحل الفرديّة على املصاحل ّ

-5انعدام الوعي الكايف جبدوى وقيمة القيم يف احلياة عند البعض.
-6اتّباع اهلوى والشهوات.

-7الصحبة السيئة ،وهبا يتأثر الصديق بسجايا صديقه وطباعه السيرئة.
-سبل بناء وتعزيز القيم االجتماعيّة:

-1التنشئة األسريّة السويّة ،حيث تغرس القيم واألخالق يف األبناء ،وميثل األبوان األسوة احلسنة للطفل ،فإذا صلحا
صلح الطفل ،وإذا فسدا فسد الطفل أيضاً.
-2النظام التعليمي املتكامل الذي يركز على حاجات الطفل النفسية والعقلية على حد سواء ،ويعمد إىل توجيه
سلوك الطالب ورعايته باستمرار.

-3اإلعالم وذلك جبعل القيم ميداناً من ميادينه وهدفاً من أهدافه.

فكل هذه
-4الرتبية الدينيّة ،سواء كانت يف األسرة ،أم من خالل التوجيه يف املساجد ،أم املدارس ،أم اإلعالمّ ،
حلقات متكاملة يف الرتبية والبناء ،والتكوين.

-5القدوة احلسنة ،وال سيّما يف املدرسة والبيت من قِبل املدرسني لطالهبم ،ومن قِبل أولياء األمور ألبنائهم.
-المصادر والمراجع:

 -1استراتيجية اإلصالح اإلداري وإعادة التنظيم في نطاق الفكر والنظريات ،صافي إمام موسى ،دار العلوم
للطباعة والنشر الرياض المملكة العربية السعودية ط1445(/1هـ1895-م).
 -2الفساد اإلداري ومعالجته من منظور إسالمي ،يوسف بحر.
 -3مصطلح الفساد في القرآن الكريم ،همام حمودي.
 -4الفساد اإلداري والمالي بين السياسات واإلجراءات ،مصطفى الفقي.
 -5من معالم المدرسة العمرية في مكافحة الفساد ،مهيوب خضر محمود.

 -6معجم اللغة العربية المعاصرة ،أحمد مختار عمر

 -7صيد األفكار في األدب واألخالق والحكم واألمثال ،حسين بن محمد المهدي ،دار الكتاب وزارة
الثقافة الجزائر رقم2448/448م.
 -8األخالق اإلسالمية وأسسها.
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المحاضرة :5أخالقيات األعمال
تعريف أخالقيات العمل:أخالقيات العمل (باإلجنليزية ) (Work ethicهي عبارة عن قيمة تعتمد على العمل اجلاد واالجتهاد ،كما
تعرب عن اإلميان بفائدة العمل األخالقية ،وعلى قدرته على تعزيز الشخصية ،ومن األمثلة على أخالقيات العمل:
أاها ّ
املصداقية ،والقدرة على السعي وراء مهارات جديدة ،فيُنصح مبنح املوظفني الذين ميتلكون أخالقيات عمل عالية
مناصب أعلى ،ومسؤوليات أكرب ،كما ميكن التعبري عن أخالقيات العمل على أاها االعتقاد بأن العمل هو عمل
أخالقي حبت ،ويشري أيضاً إىل القدرة الكبرية للعمل على صقل الشخصية ،وإىل جمموعة من القيم املحددة ،اليت
ُ
تتميز باالجتهاد والعمل الشاق.
-أهمية أخالقيات العمل:

تعترب أخالقيات العمل وخاصةً اإلجيابية منها مهمة من منظور جتاري ،من أجل احلصول على ثقة الزبائن
والعمالء ،حيث ميكن أن يعزز تفاين املوظف ،وإجيابيته جتاه املواقف من مسعة أعمال الشركة يف السوق ،كما تعمل
على التخلص من األعمال اليت تقوم بأي شيء للحصول على األرباح ،كما تؤثر أخالقيات العمل على أرباب
العمل ،حيث إن أولئك الذين يتمتعون بأخالقيات إجبابية يتمتعون بالقدرة على جعل بيئة العمل تزدهر ،وذلك
وفقاً جلامعة األخالقيات العاملية ،كما تؤثر على املوظفني ،فهي تساعد على رفع إنتاجيتهم ،ورفع معنوياهتم.

-خصائص أخالقيات العمل:

صرح املوظفون الذين ميتلكون
-1الموثوقية والصدق :تعترب املوثوقية جانباً هاماً يف أخالقيات العمل ،ففي حال ّ

أخالقيات عمل جيدة أاهم سيحضرون نشاط عمل ،أو سيحضرون يف وقت معني ،فإاهم سينفذون ذلك ،ألاهم
يق ّدرون املواعيد ،حيث إاهم يرغبون بإظهار استعدادهم ألن يتم االعتماد عليهم ،ويبذلون ما بوسعهم إلظهار
مصداقيتهم ،وموثوقيتهم.

كرس املوظفون الذين يتمتعون بأخالقيات عمل جيدة ُجل وقتهم لضمان أدائهم لوظيفتهم
-2التفاني في العمل :يُ ّ

على أكمل وجه ،فيجعلهم هذا حيبون وظائفهم اليت يعملون هبا ،وغري مستعدين للتخلي عنها ،وميضون ساعات
إضافية إلجناز أعماهلم ،مما يُظهر ألرباب عملهم مدى حبهم لعملهم.

-3السلوك المهني :ميتلك كل مكان عمل قواعد خاصة باللباس ،حيث تتطلب بعض األعمال لباساً يومياً غري
رمسي ،ويتطلب بعضها اآلخر لباساً رمسي ،لذا على املوظفني حتديد قواعد اللباس يف املؤسسة االيت يعملون هبا،
واختاذ اإلجراءات وفقاً لذلك ،كما ينبغي على املوظف جتنّب التح ّقق بشكل منتظم من هاتفه الشخصي أثناء
العمل ،ألن ذلك يبدو سلوكاً غري احرتايف ،ويف حال اضطر الشخص إلجراء مكاملة هاتفية ،فيمكنه القيام بذلك
وقت االسرتاحة.
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-المصادر والمراجع:

 -1استراتيجية اإلصالح اإلداري وإعادة التنظيم في نطاق الفكر والنظريات ،صافي إمام موسى ،دار العلوم
للطباعة والنشر الرياض المملكة العربية السعودية ط1445(/1هـ1895-م).
 -2الفساد اإلداري ومعالجته من منظور إسالمي ،يوسف بحر.
 -3مصطلح الفساد في القرآن الكريم ،همام حمودي.
 -4الفساد اإلداري والمالي بين السياسات واإلجراءات ،مصطفى الفقي.
 -5من معالم المدرسة العمرية في مكافحة الفساد ،مهيوب خضر محمود.
 -6معجم اللغة العربية المعاصرة ،أحمد مختار عمر
 -7صيد األفكار في األدب واألخالق والحكم واألمثال ،حسين بن محمد المهدي ،دار الكتاب وزارة
الثقافة الجزائر رقم2448/448م.
 -8األخالق اإلسالمية وأسسها.
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المحاضرة :6أخالقيات المهنة في اإلسالم
-أخالقيات المهنة في اإلسالم:

إن األخالقيات للفرد صفةٌ أساسيةٌ يف بناء أي جمتمع ،وقاعدة أساسية تقوم عليها احلياة ،فلو اطَّلعنا على
اجملتمعات الغربية القدمية واملعاصرة لوجدناها مت رجد فالسفتها ومثقفيها ،وختلد أخالقهم وأقواهلم وحكمهم ،وحنن
املسلمني قد سبقناهم هبذا وكنا أفضل منهم مبراحل ،فإن اإلسالم دين احلق ودين األخالق ،حيث مل يقم برتك أي
مفصال ،فلو حبثنا يف كتاب اهلل تعاىل وسنة نبيه حممد
شرحا
ً
شيء ينفع األمة واحرتامها إال وقدمه لنا وقام بشرحه ً
صلى اهلل عليه وسلم لوجدنا فيهما اآلالف من النماذج األخالقية اليت جيب أن يقتدي هبا كل مسلم ،فقد قال
وجل( :إن اهلل جواد حيب اجلود ،وحيب معايل األخالق ،ويكره سفسافها).
صلى اهلل عليه وسلم يف وصفه هلل َّ
عز َّ
(صحيح اجلامع .(1444
ِ
ت
وبعث اهلل نبيه لتكملة هذه املكارم العظيمة يف املسلمني ،كما أخربنا صلى اهلل عليه وسلم حينما قال( :إّنا بُعثْ ُ
ِ
األخالق)( .السلسلة الصحيحة لأللباين.(45
مكارم
ألمُمتر مم
م
وجل ـ على أخالقه فقال:
فكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أعظم البشر وأفضلهم ُخلًُقا ،وقد امتدحه ربه ـ َّ
عز َّ
ك لَ َعلَى ُخلُ ٍق َع ِظي ٍم﴾ (سورة القلم اآلية.)4
﴿ َوإِنَّ َ

فما أحوجنا حنن املسلمني لالقتداء برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،الذي جعله اهلل قدوة حسنة لكل مسلم ،حيث
قال اهلل تعاىل﴿ :لََق ْد َكا َن لَ ُكم فِي رس ِ ِ
سنَةٌ ﴾ (سورة األحزاب اآلية.)21
ول اللَّه أ ْ
ْ َُ
ُس َوةٌ َح َ
وقد اهتم اإلسالم يف اجلوانب األخالقية من مجيع النواحي وسنركز على اجلوانب األخالقية اإلسالمية املهنية اليت
ينبغي أن تراعى يف املهنة.
وقبل أن نتطرق هلذه األخالق املهنية علينا معرفة ماهي أخالقيات املهنة يف اإلسالم؟

اصطالحا:
 -1األخالق
ً

هي صفات مستقرة يف النفس البشرية قد تكون فطرية أو مكتسبة ذات تأثري يف السلوك مذمومة أو حممودة.

 -2المفهوم اإلسالمي لخأخالق:

خرية
األخالق هي صفات سلوكية إرادية جبلية أو مكتسبة مستحسنة بالفطرة أو الشرع والعقل ملا هلا آثار ر
يف الدنيا واآلخرة.

 -3تعريف المهنة في اإلسالم:

هو اجلهد اإلرادي الذي يؤديه اإلنسان سواءً كان عمالً فكريًّا أو بدنيًّا من أجل أن حيقق منفعة دنيوية
مشروعه.
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 -4تعريف أخالقيات المهنة في اإلسالم:
هي الصفات السلوكية احلسنة املطلوب حتلية النفس هبا يف جمال العمل املهين املشروع بعد ختليتها من
الصفات السلوكية السيئة .
-خصائص أخالقيات المهنة في اإلسالم:

 -1مستمدة من القرآن الكرمي والسنة النبوية.
 -2ثابتة ال تتغري.
 -3شاملة جلميع جوانب األخالق املطلوبة.
-4صاحلة لكل زمان ومكان.

 ومن أخالقيات المهنة المحمودة في اإلسالم: -1اإلخالص:
مذهب عنه شوائبمه،
ذُكر معىن اإلخالص يف معجم اللغة العربية املعاصرة بعدة معاين فأخلص الشَّيء أي أ م
الشخص فهو انتقاؤه وختصيصه
وسلِ مم ،وإذا قيل أخلص
ص من ورطته بأنَّه ُح ِف م
م
ظ منها م
كما يقال للشخص الذي مخلُ م
ِ
ص ٍة ِذ ْك َرى َّ
الدا ِر( سورة ص اآلية ،)46
بدواخل نفسه ،كما ورد معىن ذلك يف قوله تعاىل :إِنَّا أَ ْخلَ ْ
صنَ ُ
اهم بِ َخال َ
ٍ
ِ
صهُ.
ُ
قام بعمله على أممتر وجه بأنَّه أخلم م
ملن م
ويقال ْ
واإلخالص هلل هو قصد اهلل وحده يف العبادة دون سواه ،أو هو أن يأيت اإلنسان بأعمال نقية ،ال يشوهبا
رياء ،قياما بالواجب ،سواء يف العبادات أو يف سائر األعمال ،قاصدا بذلك وجه اهلل ورضاه ،وقيل اإلخالص :هو
التعري عما دون اهلل تعاىل أي تصفية العمل عن مالحظة املخلوقني .ويف الذكر احلكيم :قُ ْل إِ ْن تُ ْخ ُفوا َما فِي
ِ
السماو ِ
ات َوَما فِي ْاأل َْر ِ
ض َواللَّهُ َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِدير( سورة آل
ُ
ص ُدوِرُك ْم أ َْو تُـ ْب ُدوهُ يَـ ْعلَ ْمهُ اللَّهُ َويَـ ْعلَ ُم َما في َّ َ َ
عمران اآلية  .)22ويقول سبحانه وهو احلكيم اخلبري :فَمن َكا َن يـرجو لَِق ِ
صالِ ًحا َوَال يُ ْش ِر ْك
اء َربِّه فَـ ْليَـ ْع َم ْل َع َم ًال َ
َْ
َْ ُ َ
ادةِ ربِِّه أَح ًدا( سورة الكهف اآلية  .)111ويقول سبحانه وتعاىل يف موضع آخر﴿ :إِنَّا أَنْـزلْنَا إِلَي َ ِ
ِ
اب
َ ْ
ك الْكتَ َ
بِعبَ َ َ َ
ِ
ِ
ِّين﴾ (سورة الزمر سورة.)2
ْح ِّق فَا ْعبُد اللَّهَ ُم ْخل ً
بِال َ
صا لَهُ الد َ
ومن هذه النصوص يدرك اإلنسان العاقل أن اإلخالص روح األعمال ،فأي عمل يؤديه املرء وال إخالص فيه فليتأكد
أنه ال روح فيه ،ويف احلديث النبوي أن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال( :إِ َّن اللَّهم مال يمـ ْقبم ُل ِم ْن الْ مع مم ِل إَِّال مما مكا من
ِ
ِ ِ
ج ُههُ) رواه النسائي يف سننه حديث رقم (.)3102
صا موابْـتُغ مي بِه مو ْ
لمهُ مخال ً
 -2الصدق:

هو اإلخبار عن الشيء على ما هو عليه ،أي مطابقة اخلرب للواقع ،ويكون يف القول والعمل واالعتقاد.
والصدق حلية املتقني وصفة املرسلني ،وبه جاء النيب األمني .ويف الذكر احلكيم والَّ ِذي جاء بِ ِّ ِ
ص َّد َق بِ ِه
الص ْدق َو َ
َ
ََ
ِ
ِِ
ين
أُولَئِ َ
ك ُه ُم ال ُْمتَّـ ُقو َن( سورة الزمر اآلية ،)33ويف سورة األحزاب نبأ جناة الصادقني من العذاب :م َن ال ُْم ْؤمن َ
ِر َج ٌ
يال( سورة األحزاب
ضى نَ ْحبَهُ َوِم ْنـ ُه ْم َم ْن يَـ ْنتَ ِظ ُر َوَما بَ َّدلُوا تَـ ْب ِد ً
اه ُدوا اللَّهَ َعلَْي ِه فَ ِم ْنـ ُه ْم َم ْن قَ َ
ص َدقُوا َما َع َ
ال َ
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اآلية .)32ويف سورة املائدة بيان منافع الصدق وفوائده ،قم مال اللَّه َ ه َذا يـوم يـ ْنـ َفع َّ ِ
ادقِين ِ
َّات
ص ْدقُـ ُه ْم لَ ُه ْم َجن ٌ
َْ ُ َ ُ
ُ
الص َ
ِ
تَ ْج ِري ِمن تَ ْحتِ َها ْاألَنْـ َهار َخالِ ِدين فِ َيها أَب ًدا ر ِ
يم( سورة املائدة
ضوا َع ْنهُ َذلِ َ
ض َي اللَّهُ َع ْنـ ُه ْم َوَر ُ
ْ
َ َ
ُ
َ
ك الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ
اآلية .)122والصدق صفة كمال ومدح ،وخلة ثناء ومحد ،وليست هناك صفة تكفل استقرار اجملتمع ،وتضمن
الثقة بني األفراد مثل الصدق ،ولذلك اعترب أساسا من أسس الفضائل الذي ينبين عليه اجملتمع الفاضل ،وقد اعترب
بعض العلماء الصدق عنواناً لرقي األمم ،فإذا فقد اجملتمع الصدق حل حمله عدم الثقة ،وفقدان التعاون ،والصدق
جناة وعز ،والكذب هالك وذل ،والصدق ضرورة من ضرورات اجملتمع اليت ينبغي أن ينال حظاً عظيماً من العناية
يف األسرة ،واملدرسة ،واجلامعات ،والوزارات ،واحلقول ،واملصانع ،وكافة املؤسسات واملنتديات ،واجلمعيات والنقابات.
فبالصدق ترد احلقوق ،وبالصدق حتصل الثقة بني الناس ،وبالصدق تزدهر احلياة ،والصدق من أرفع الصفات
اإلنسانية ،وأقوي الدعائم اليت يقوم عليها أي جمتمع ينشد فالحاً وجناحاً ،وملا يتبوؤه الصدق من املكانة الرفيعة،
الص ِ
َّ ِ
ادقِي َن
آمنُواْ اتَّـ ُقواْ اهللَ َوُكونُواْ َم َع َّ
ين َ
واخللق احلميد ،فقد دعا اهلل املؤمنني للتخلق به فقال تعاىل :يَا أَيُّـ َها الذ َ
(سورة التوبة اآلية .)112وقال تعاىل﴿ :واذْ ُكر فِي ال ِ
اب إِبْـر ِاهيم إِنَّهُ َكا َن ِ
ْكتَ ِ
صدِّي ًقا نَبِيًّا﴾ (سورة مرمي اآلية.)41
َ ْ
َ َ
 -3الوفاء بالعهد:
هو عدم النكث به ،بل تنفيذه .الوفاء بالعهد صفة الرجال ،صفة العظماء ،هكذا أمرنا اهلل تعاىل أن نكون،
وعلى هذه الصفة كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيما كان عليه من مكارم األخالق ،كان صلى اهلل عليه
وسلم يفي بعهده ،ومل يعرف عنه يف حياته أنه نقض عهداً قطعه على نفسه ،وكان صلى اهلل عليه وسلم ترمجان
ضوا ْاألَيما َن بـ ْع َد تَـوكِ ِ
يد َها َوقَ ْد
اه ْدتُ ْم َوَال تَـ ْنـ ُق ُ
القرآن قال اهلل تعاىل يف كتابه الكرميَ ﴿ :وأ َْوفُوا بِ َع ْه ِد اللَّ ِه إِ َذا َع َ
َْ َ ْ
ت غَ ْزلَ َها ِم ْن بَـ ْع ِد قُـ َّوةٍ أَنْ َكاثًا تَـتَّ ِخ ُذو َن
ضْ
َج َعلْتُ ُم اللَّهَ َعلَْي ُك ْم َك ِف ًيال إِ َّن اللَّهَ يَـ ْعلَ ُم َما تَـ ْف َعلُو َن * َوَال تَ ُكونُوا َكالَّتِي نَـ َق َ
أَيْ َمانَ ُك ْم َد َخ ًال بَـ ْيـنَ ُك ْم أَ ْن تَ ُكو َن أ َُّمةٌ ِه َي أ َْربَى ِم ْن أ َُّم ٍة إِنَّ َما يَـ ْبـلُوُك ُم اللَّهُ بِ ِه َولَيُبَـيِّـنَ َّن لَ ُك ْم يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة َما ُك ْنتُ ْم فِ ِيه
تَ ْختَلِ ُفو َن﴾ (سورة النحل اآلية .)22 ،21وقال تعاىل﴿ :بـلَى من أَوفَى بِع ْه ِدهِ واتَّـ َقى فَِإ َّن اللَّهَ ي ِح ُّ ِ
ين﴾
ُ
ب ال ُْمتَّق َ
َ َْ ْ َ َ
(سورة آل عمران اآلية .)46قد جعل اهلل تعاىل من ناقض العهد مبنزلة احليوانات قال تعاىل﴿ :إِ َّن َش َّر َّ
اب ِع ْن َد
الد َو ِّ
ِ
َّ ِ
ِ َّ ِ
ضو َن َع ْه َد ُه ْم فِي ُك ِّل َم َّرةٍ َو ُه ْم َال يَـتَّـ ُقو َن * فَِإ َّما
ت ِم ْنـ ُه ْم ثُ َّم يَـ ْنـ ُق ُ
اه ْد َ
ين َع َ
ين َك َف ُروا فَـ ُه ْم َال يُـ ْؤمنُو َن * الذ َ
اللَّه الذ َ
تَـثْـ َق َفنـ ِ
ْح ْر ِ
ش ِّر ْد بِ ِه ْم َم ْن َخ ْل َف ُه ْم لَ َعلَّ ُه ْم يَ َّذ َّك ُرو َن * َوإِ َّما تَ َخافَ َّن ِم ْن قَـ ْوٍم ِخيَانَةً فَانْبِ ْذ إِلَْي ِه ْم َعلَى َس َو ٍاء
ب فَ َ
ُ
َّه ْم في ال َ
ب ال َ ِِ
ين﴾ (سورة األنفال اآلية.)50 – 55
إِ َّن اللَّهَ َال يُ ِح ُّ
ْخائن َ
 -5األمانة:
هي كل ما يؤمن عليه املرء من أمر واهي ،وشأن من دين ودنيا ،وهي خلق من أخالق املسلم األصلية اليت
تنبع من عقيدته ،وتدل على صدق اجتاهه وشرف غايته .ومبعناها احلقيقي يف نظر املسلم صفة نفسية متلي على
صاحبها سلوكا ال يتبدل إزاء ما يعهد إليه القيام به ،وكل ما يلتزمه ويتحمل مسؤوليته ،وتشمل حياة اإلنسان كلها.
ويف الذكر احلكيم قال تعاىل :وِمن أ َْه ِل ال ِ
ْكتَ ِ
ك َوِم ْنـ ُه ْم َم ْن إِ ْن تَأ َْم ْنهُ بِ ِدينَا ٍر َال
اب َم ْن إِ ْن تَأ َْم ْنهُ بِِق ْنطَا ٍر يُـ َؤدِّهِ إِلَْي َ
َ ْ
ت َعلَْي ِه قَائِ ًما( سورة آل عمران اآلية  ،)45وقال تعاىل :إِ َّن اللَّهَ يَأ ُْم ُرُك ْم أَ ْن تُـ َؤدُّوا
يُـ َؤدِّهِ إِلَْي َ
ك إَِّال َما ُد ْم َ
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ات إِلَى أ َْهلِها( سورة النساء اآلية  .)50وقال تعاىلِ َّ :
ْاألَمانَ ِ
ين ُه ْم ِأل ََمانَاتِ ِه ْم َو َع ْه ِد ِه ْم َراعُو َن﴾ (سورة
َ
َ
﴿والذ َ
َ
املؤمنون اآلية.)0
فاألمانة من الفضائل اإلنسانية ،واخلالل اليت تستقيم هبا أحوال البشرية ،فاإلنسان ملزم بالتحلي هبا ،فهي من
الفضائل اخللقية اليت تدعو إليها الفطرة السليمة ،وهي من مجلة االلتزامات اليت يطالب هبا اإلنسان الشتماهلا على
التكليف الشرعي وااللتزام األخالقي والقانوين ،فالشرائع السماوية والنظم الوضعية تتفق على اعتبارها من االلتزامات
اخللقية اليت يسأل املكلف عنها وحياسب على تضييعها ،وتأيت يف رأس جدول األعمال احلسنة واألخالق الفاضلة
يف مجيع اجملتمعات ذات الديانات السماوية وغريها ،وحىت يف العصر اجلاهلي الذي كان حيوي دنايا ورذائل ،فإنه
رغم ذلك كان حيوي بعض خالل مكارم األخالق اليت جاء الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم ليؤكدها ويتممها كما
روي عنه صلى اهلل عليه وآله وسلم قوله( :إّنا بعثت ألمتم مكارم األخالق).

 -6التواضع:

هو إظهار الذل ملن يراد تعظيمه ،وقيل :هو تعظيم ملن فوقه لفضله .وقال ابن عطاء :التواضع قبول احلق
َّ ِ
آمنُوا َم ْن يَـ ْرتَ َّد ِم ْن ُك ْم َع ْن
ين َ
من كل من قاله .وخفض اجلناح للمؤمنني ويف الذكر احلكيم قوله تعاىل :يَا أَيُّـ َها الذ َ
ف يأْتِي اللَّه بَِقوٍم ي ِحبُّـهم وي ِحبُّونَه أ َِذلٍَّة علَى الْم ْؤِمنِين أ ِ
َع َّزةٍ َعلَى الْ َكافِ ِرين يج ِ
ِ ِِ
اه ُدو َن فِي َسبِ ِ
يل اللَّ ِه
َ
ُ ْ ُ ُ ْ َُ ُ
َ َُ
س ْو َ َ
ُ َ
دينه فَ َ
ِ ِ
يم( سورة املائدة اآلية .)54
ك فَ ْ
ض ُل اللَّ ِه يُـ ْؤتِ ِيه َم ْن يَ َ
َوَال يَ َخافُو َن لَ ْوَمةَ الئِ ٍم ذَلِ َ
شاءُ َواللَّهُ َواس ٌع َعل ٌ
وقال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه :إن العبد إذا تواضع هلل رفع اهلل حكمته ،وقال :انتعش رفعك اهلل .وقال علي
بن أيب طالب رضي اهلل عنه :مسو املرء يف التواضع .وقالت عائشة رضي اهلل عنها :إنكم تغفلون عن أفضل العبادات:
التواضع .وقال الفضيل رمحه اهلل حينما سئل عن التواضع ما هو :أن ختضع للحق وتنقاد له ،ولو مسعته من صيب
قبلته ،ولو مسعته من أجهل الناس قبلته .وقال ابن املبارك -رمحه اهلل -رأس التواضع أن تضع نفسك عند من دونك
يف نعمة الدنيا حىت تعلمه أنه ليس لك بدنياك عليه فضل .وأن ترفع نفسك عمن هو فوقك يف الدنيا حىت تعلمه
ِ
ِِ
ْك َّ
ين َال يُ ِري ُدو َن عُلًُّوا
أنه ليس له بدنياه عليك فضل .ويف الذكر احلكيم قال تعاىل :تِل َ
الد ُار ْالخ َرةُ نَ ْج َعلُ َها للَّذ َ
ادا والْعاقِبةُ لِل ِ
فِي ْاأل َْر ِ
ين( سورة القصص اآلية ( .)03ويف األمثال السائرة :تاج املروءة التواضع،
ْمتَّق َ
سً َ َ َ ُ
ض َوَال فَ َ
وقيل :التواضع أوله تودد وآخره سؤدد ،وتواضع الرجل يف مرتبته ذب للشماتة عند سقطته ،وقيل :رحم اهلل امرأ
ك إِلَى َما
عرف قدره ،وقيل لن يهلك امرؤ عرف قدر نفسه ،وقد خاطب اهلل رسوله بقوله تعاىلَ  :ال تَ ُم َّد َّن َع ْيـنَـ ْي َ
متـَّعنا بِ ِه أَ ْزو ِ
ك لِل ِ ِ
ين( سورة احلجر اآلية  .)00ووصف اهلل عباده
اجا م ْنـ ُه ْم َوَال تَ ْح َز ْن َعلَْي ِه ْم َوا ْخ ِف ْ
َ َْ
ض َجنَ َ
َ ً
ْم ْؤمن َ
اح َ ُ
ِ
ض هونًا وإِ َذا َخاطَبـهم الْج ِ
َّ ِ
اهلُو َن قَالُوا َس َال ًما
اد َّ
ين يَ ْم ُ
املخلصني بقوله تعاىلَ  :وعبَ ُ
َُ ُ َ
شو َن َعلَى ْاأل َْر ِ َ ْ َ
الر ْح َم ِن الذ َ
ْك
جل شأنه عن حال من حكم هلم بالرضوان يف الدار اآلخرة بقوله تعاىل :تِل َ
(سورة الفرقان اآلية  .)63وأخرب ّ
ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ين َال يُ ِري ُدو َن عُلًُّوا فِي ْاأل َْر ِ
َّ
ين سورة القصص اآلية .)03
سً
ادا َوال َْعاقبَةُ لل ُْمتَّق َ
الد ُار ْالخ َرةُ نَ ْج َعلُ َها للَّذ َ
ض َوَال فَ َ
ك لِم ِن اتَّـبـع َ ِ
ِِ
ين﴾ (سورة الشعراء اآلية.)215
﴿وا ْخ ِف ْ
اح َ َ َ َ
ض َجنَ َ
ك م َن ال ُْم ْؤمن َ
وقال تعاىلَ :
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 -7الصبر:
فهو حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع ،أو عما يقتضيان حبسها عنه ،وقيل :هو حبس النفس
عن اجلزع والسخط ،وحبس اللسان عن الشكوى ،وحبس اجلوارح عن التشويش ،وقيل :الصرب قوة مقاومة األهوال
واآلالم احلسية والعقلية ،وقيل :الصرب هو ترك الشكوى من أ ِممل البلوى لغري اهلل ال إىل اهلل.
فالصرب مبجمل أنواعه وجماالته :تعبري عن قوة إرادة اإلنسان ،وكمال عقله ،وبُعده عن التسرع والطيش
وحتمل ومسؤولية.
وتعامله مع أمور احلياة ومشكالهتا حبكمة ُّ
والرعونةُ ،
اصبِ ْر
وقد أمر اهلل تعاىل به األنبياء واملرسلنيَّ ،
وخص باألمر م
سيد املرسلني عليه الصالة والسالم ،فقال له﴿ :فَ ْ
ك﴾ (سورة القلم
صبَـ َر أُولُو ال َْع ْزِم ِم َن ُّ
اصبِ ْر لِ ُح ْك ِم َربِّ َ
الر ُس ِل﴾ (سورة األحقاف اآلية ،)35وقال تعاىل﴿ :فَ ْ
َك َما َ
اصبِ ْر
﴿ولَِربِّ َ
اصبِ ْر﴾ (سورة املدثر اآلية ،)4بل أمره بالصرب اجلميل ،فقال تعاىل﴿ :فَ ْ
ك فَ ْ
اآلية ،)40وقال تعاىلَ :
َّ ِ
ِ
ين
َ
صحبه م
جزعٌ وال شكوى .وقال تعاىل﴿ :يَاأَيُّـ َها الذ َ
ص ْبـ ًرا َجم ًيال﴾ (سورة املعارج اآلية ،)5وهو الصرب الذي ال يم م
صابِ ُروا﴾ (سورة آل عمران اآلية.)211
آمنُوا ْ
اصبِ ُروا َو َ
َ
ومن أخالقيات المهنة المذمومة في اإلسالم: -1الكذب:
حرمها
سهوا .والكذب من الصفات املذمومة اليت َّ
هو اإلخبار عن الشيء على خالف ما هوً ،
عمدا كان أو ً
ف أَل ِ
اهلل ورسوله ،وتوعَّد صاحبها بالعذاب األليم يف اآلخرة ،قال تعاىل﴿ :وي ْجعلُو َن لِلَّ ِه ما ي ْكرُهو َن وتَ ِ
ْسنَتُـ ُه ُم
ص ُ
ََ َ
َ َ َ َ
ِ
ْح ْسنَى َال َج َرَم أ َّ
ب أ َّ
َّار َوأَنَّـ ُه ْم ُم ْف َرطُو َن﴾ (سورة النحل اآلية .)62
الْ َكذ َ
َن لَ ُه ُم ال ُ
َن لَ ُه ُم الن َ

أيضا يف األفعال ،فقد يفعل اإلنسان
يقول الشيخ امليداين رمحه اهلل" :وكما يكون الكذب يف األقوال ،فيكون ً
وهم به حدوث شيء مل حيدث ،أو يعرب به عن وجود شيء غري موجود ،وذلك على سبيل املخادعة بالفعل،
فعالً يُ ُ
تأثريا من الكذب يف األقوال ،ومن
خطرا وأقوى ً
مثلما تكون املخادعة بالقول ،ورمبا يكون الكذب يف األفعال أشد ً
أمثلة ذلك ما حكاه اهلل لنا من أقوال وأفعال إخوة يوسف عليه السالم إذ جاؤوا أباهم عشاء يبكون وقالوا كذبًا :
ف ِع ْن َد مت ِ
اعنَا فَأَ َكلَهُ ِّ
ب﴾ (سورة يوسف اآلية ،)14وجاؤوا على قميص
وس َ
ََ
﴿يَا أَبَانَا إِنَّا ذَ َه ْبـنَا نَ ْستَبِ ُق َوتَـ َرْكنَا يُ ُ
الذئْ ُ
يوسف بدم كذب ،فجمعوا بني كذب القول وكذب الفعل.
وعن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال( :عليكم بالصدق فإن
الصدق يهدي إىل الرب وإن الرب يهدي إىل اجلنة وال يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حىت يكتب عند اهلل صدريقاً،
وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إىل الفجور وإن الفجور ليهدي إىل النار ،وال يزال الرجل يكذب ويتحرى
الكذب حىت يكتب عند اهلل كذاباً).
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 -2الغش:
الغش نقيض النّصح ،وهو مأخوذ من الغشش وهو املشرب ِ
الكدر .فالشيء املغشوش هو املك ّدر الذي ال
ّ
م مُ
الغش يف البيع :كتم ما لو علِ ممه املبتاع لكرهه .والغش يف
الرديء باجليّد .و ّ
صفاء فيه وال نقاء .و ّ
الغش ما ُخيلط من ّ
العمل :عدم إمتامه وإتقانِه .والغش يف املسؤولية :إخالل بالواجب ،وتضييع للحق.
الغش خيانة لألمة ،وضياع لألمانة ،وقلب للحقائق ،ومكر وكذب وظلم واحتيال وخديعة .والغش :كسب
املوتورين ،ال
احلرام من وراء شهادة مزيفة ،أو بضاعة مغشوشة .و ُّ
الغش :سبيل املنافقني ،ومسة الظاملني ،ومنهج ْ
يرتضيه مسلم ،وال يسلكه أمني.
دم ُر الشعوب واألمم ،واجملتمعات والدول ،إذا انتشر يف أمة أعاقها
الغش داء خطري ،وشر مستطري ،إنه ُم ّ
عن التقدم والتحضر والعيش يف رخاء وازدهار ،وحل هبا الدمار واهلالك واخلسران.
والذي يعلم علم اليقني أن أعماله حتصى وتسجل يف كتاب ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها ،وسيجد
حاضرا مينعه ذلك من الغش واملكر واخلديعة﴿.يَـ ْوَم تَ ِج ُد ُك ُّل
ذلك يف كتابه يوم القيامة مسجال ،ويرى ما عمله
ً
ت ِمن س ٍ
ِ
وء تَـ َو ُّد لَ ْو أ َّ
نَـ ْف ٍ
َن بَـ ْيـنَـ َها َوبَـ ْيـنَهُ أ ََم ًدا بَ ِعي ًدا﴾ (سورة آل عمران
س َما َع ِملَ ْ
ت ِم ْن َخ ْي ٍر ُم ْح َ
ض ًرا َوَما َعملَ ْ ْ ُ
ال ذَ َّرةٍ َش ًّرا يَـ َرهُ﴾ (سورة الزلزلة اآلية.)0 ،4
ال ذَ َّرةٍ َخ ْيـ ًرا يَـ َرهُ * َوَم ْن يَـ ْع َم ْل ِمثْـ َق َ
اآلية﴿. )31فَ َم ْن يَـ ْع َم ْل ِمثْـ َق َ
صْبـمرة طعام ،فأدخل يده فيها
مر على ُ
وعن أىب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ّ
فنالت أصابعه بلالً ،فقال( :ما هذا يا صاحب الطعام؟) ،قال :أصابته السماء يا رسول اهلل ،قال( :أفال جعلته فوق
غش فليس مين) رواه مسلم.
الطعام كي يراه الناس؟ من ّ
 -3الفساد:

ِ
ِ
كثريا،
الشيء عن
(الفساد ُخروج
فالفساد كما قال الراغب األصفهاين:
االعتدال ً
ُ
قليال كان اخلروج عنه أو ً
ِ
االستقامة) انتهى.
ضاده الصالح ،ويُستعمل ذلك يف النفس والبدن واألشياء اخلارجة عن
ويُ ُّ
عما كان
كر يف املعىن اللغوي من أنه ض ّد َّ
الصالح ،وأنه ُخروج الشيء َّ
واملعىن االصطالحي يم ُد ُ
ور على ما ذُ م
ِ
ِ
ِ
وحم َّذٌر منه يف مجيع الشرائع.
شرعاُ ،
نكر ً
نكر فطرةً فهو ُم ٌ
عليه من االعتدال والسالمة ،والفساد واإلفساد كما هو ُم ٌ
والفساد املقصود به يف عصرنا احلايل هو خيانة األمانة ،وقد اهى اهلل سبحانه املؤمنني عن اخليانة :فقال
َّ ِ
ول َوتَ ُخونُوا أ ََمانَاتِ ُك ْم َوأَنْـتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن( سورة األنفال اآلية،)24
الر ُس َ
ين آ ََمنُوا الَ تَ ُخونُوا اهللَ َو َّ
تعاىل :يَا أَيُّـ َها الذ َ
ب َ ِِ
أيضاَ  :وأ َّ
َن اهللَ الَ يَـ ْه ِدي َك ْي َد
أيضا :إِ َّن اهللَ الَ يُ ِح ُّ
ين( سورة األنفال اآلية ،)50وفيه ً
ويف القرآن ً
الخائن َ
ِِ
َ ِِ
اد فِي ْاأل َْر ِ
ين﴾
ض إِ َّن اللَّهَ َال يُ ِح ُّ
سَ
الخائن َ
ب ال ُْم ْفسد َ
ين( سورة يوسف اآلية ،)52وقال تعاىلَ :
﴿وَال تَـ ْب ِغ الْ َف َ
(سورة القصص اآلية.)44
وتعوذ النيب صلى اهلل عليه وسلم من اخليانة فقال( :وأعوذ بك من اخليانة فإاها بئست البطانة) (رواه أبو
َّ
س
داود( .وجاء يف احلديث نفي اإلميان عن اخلائن أل ّن اإلميان يدعو صاحبه لألمانة ،وينهاه عن اخليانة قال أمنم ٌ
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رضي اهلل عنه( :ما مخطمبمـنما نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم إِالَّ قال( :الم إِميما من لِ مم ْن الم أ مممانمةم له( )...رواه أمحد وصححه
ابن خزمية وابن حبان(.

 -4الرشوة:

هي كل ما يعطى إلبطال حق ،أو إلحقاق باطل والرشوة خصلة جاهلية وخليقة يهودية وخطوة
شيطانية تنبئ عن ضعف الدين وضياع األمانة وموت الضمري والعبودية للدرهم والدينار وذهاب احلياء وزوال التقوى.
والرشوة من أخبث األمور والوسائل أل ْكل املال بالباطل ،وأخذ ح رق الغري بالظُّلم ،ومن عالمات ِ
احنطاط اجملتمع
ْ
ٍ
بشيء منها ،ات َِّق اهلل يف نفسك ،ويف َّأمتك وجمتمعك ،فإنَّه ال سعادةم لك وله إال
وجد فيه ،فيا ممن ختلَّق
الذي تُ م
بالتمسك بالفضائل ،والبُعد عن الرذائل ،والعدل يف العمل.
ُّ
وقد حذر اهلل سبحانه وتعاىل من الرشوة اليت هي وجه من أوجه أكل أموال الناس بالباطل ،فقال سبحانه
ِ ِ
َّ ِ
ِ
ارًة َع ْن تَـ َر ٍ
اض ِم ْن ُك ْم﴾ (سورة
ين َ
آمنُوا الَ تَأْ ُكلُوا أ َْم َوالَ ُك ْم بَـ ْيـنَ ُك ْم بالْبَاط ِل إِالَّ أَ ْن تَ ُكو َن ت َج َ
وتعاىل ﴿ :يَا أَيُّـ َها الذ َ
ِ
ْح َّك ِام لِتَأْ ُكلُوا
﴿والَ تَأْ ُكلُوا أ َْم َوالَ ُك ْم بَـ ْيـنَ ُك ْم بِالْبَاط ِل َوتُ ْدلُوا بِ َها إِلَى ال ُ
النساء اآلية .)22وقال سبحانه وتعاىلَ :
َّاس بِ ِْ
فَ ِري ًقا ِم ْن أ َْم َو ِال الن ِ
اإلثْ ِم َوأَنْـتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن﴾ (سورة البقرة اآلية.)100
وعن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما قال( :لعن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الراشي واملرتشي) .رواه
الرتمذي وقال حسن صحيح ،ويف رواية (والرائش) وهو الساعي بينهما .
 -5الظلم:

هو وضع الشيء يف غري موضعه ،والظلم صفة ذميمة ،وقد حذر الشرع من الظلم ،حيث أن اهلل أخرب الظامل
بأنه باتصافه بصفة الظلم قد أخرج نفسه من دائرة حمبة اهلل ووده ،وهي مرتبة ومبتغى يسعى إليها كل مؤمن صادق.
فيقول اهلل سبحانه وتعاىل يف ذلك﴿ :واللَّهُ َال ي ِح ُّ ِ ِ
ين﴾ (سورة آل عمران اآلية .)54وقد جاء يف احلديث
ُ
ب الظَّالم َ
َ
ِ ِ
ت الظُّْل مم معلمى نمـ ْف ِسي مو مج مع ْلتُهُ بمـْيـنم ُك ْم ُحممَّرًما فم مال تمظمالم ُموا) (أخرجه مسلم يف صحيحه
القدسي( :يما عبمادي إِ رين محَّرْم ُ
باب حترمي الظلم حديث ،)2544وجاء يف حديث آخر أن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال( :اتَّـ ُقوا الظُّْل مم فمِإ َّن
ات يمـ ْومم الْ ِقيم مام ِة) (أخرجه مسلم يف صحيحه باب حترمي الظلم حديث  ،)2540وجاء يف شعر احلكمة
الظُّْل مم ظُلُ مم ٌ
لإلمام الشافعي رضي اهلل عنه:
ِ
ِ
بيح اِكتِسابِِه
ذهباً  ...مو مَلَّ عُتُـ ّواً يف قم ِ
لم مم م
حس من الظُ م
إذا ما ظاملُ استم م
فم ِكله إِىل ص ِ
رف اللميايل فمِإ َّاها  ...مستُبدي لمهُ ما ممل يم ُكن يف ِحسابِِه
ُ
م
فم مكم قمد رأمينا ظالِ
ت ِظ رل ِركابِِه
الن
رى
ي
...
ا
د
ر
م
ت
م
ا
م
ً
ً
م
م
جم تيهاً محت م
م
ُ
م
م
م
روف ِ
احلاد ِ
ِِ
فمـ مع َّما قم ٍ
ثات بِبابِِه
ص ُ
ليل موُه مو يف مغ مفالته  ...أ م
مناخت ُ
نات تملتمقي يف كِتابِِه
فمأمصبم مح ال ٌ
مال موال جاهُ يُ مرجتى  ...موال مح مس ٌ
ِ
ِ
ب معلم ِيه اللمهُ مسو مط معذابِِه
ص َّ
ي بِاألمم ِر الَّذي كا من فاعالً  ...مو م
موجوز م
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 -6االعتداء:
الصراح ،وقد عدا ع ْدوا وع مداء وع ُد ًّوا وع ْدوانًا ِ
وع ْد موانًا وعُ ْد موى وتمـ معدَّى و ْاعتم مدىُ ،كلُّه ظملممه،
العُ ْد موان :الظُّلم ُّ
م ً م ً ُ ُ م
وجتاوز َّ
الراغب األصفهاينّ هو اإلخالل بالعدالة يف املعاملة .وقال
احلد .وهو جماوزة احل ّد املأذون فيه شرعاً ،ومعناه عند َّ
املناوي :العُ ْد موان :سوء االعتداء يف قول أو فعل أو حال.
ُّ
حرم الشرع
وقال أبو البقاء
ُّ
الكفوي :العُ ْد موان :جتاوز املقدار املأمور به باالنتهاء إليه والوقوف عنده .وقد ّ
ِ
ين﴾ (سورة املائدة اآلية.)04
﴿وَال تَـ ْعتَ ُدوا إِ َّن اللَّهَ َال يُ ِح ُّ
ب ال ُْم ْعتَد َ
االعتداء جبميع أنواعه فقال تعاىلَ :
-المصادر والمراجع:

 -1استراتيجية اإلصالح اإلداري وإعادة التنظيم في نطاق الفكر والنظريات ،صافي إمام موسى ،دار العلوم
للطباعة والنشر الرياض المملكة العربية السعودية ط1445(/1هـ1895-م).
 -2الفساد اإلداري ومعالجته من منظور إسالمي ،يوسف بحر.
 -3مصطلح الفساد في القرآن الكريم ،همام حمودي.
 -4الفساد اإلداري والمالي بين السياسات واإلجراءات ،مصطفى الفقي.
 -5من معالم المدرسة العمرية في مكافحة الفساد ،مهيوب خضر محمود.

 -6معجم اللغة العربية المعاصرة ،أحمد مختار عمر

 -7صيد األفكار في األدب واألخالق والحكم واألمثال ،حسين بن محمد المهدي ،دار الكتاب وزارة
الثقافة الجزائر رقم2448/448م.
 -8األخالق اإلسالمية وأسسها.
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المحاضرة :7أخالقيات مهنة التدريس
أخالق مهنة التعليم:مهنة التعليم رسالة شريفة فشرف املهنة شرف لصاحبها تستمد أخالقياهتا من عقيدة وقيم ومباد اجملتمع
السامية ،وتستمد أخالقياهتا من هدي شريعتنا ومبادىء حضارتنا ،وتوجب على القائمني هبا أداء حق االنتماء إليها
إخالصاً يف العمل ،وصدقاً مع النفس والناس ،وعطاءً مستمراً لنشر العلم وفضائله ،واملعلم صاحب رسالة يستشعر
عظمتها ويؤمن بأمهيتها ،ويؤدي حقها مبهنية عالية.
واعتزاز املعلم مبهنته وإدراكه املستمر لرسالته يدعوانه إىل احلرص على نقاء السرية وطهارة السريرة ،حفاظاً على شرف
مهنة التعليم.
تعددت مفاهيم وتعريفات أخالقيات مهنة التعليم من مجيع النواحي فسنجد مفهوم أخالقيات مهنة التعليم:
 -هي الصفات احلميدة ،وأّناط السلوك الطيبة اليت جيب أن تتوافر يف عضو هيئة التدريس ويلتزم هبا يف أداء رسالته

السامية.

 أو ميثاق يلتزم به أعضاء هيئة التدريس يف أداء مهمتهم بالطريقة املثلي. أيضا هي أعراف وتقاليد حتافظ على شرف املهنة وقدسيتها ومباد وقيم سامية تكفل رفعة املهنة.وهي ايضاً صفات وسجايا محيدة يتحلى هبا أعضاء هيئة التدريس.
 م -واالخالقيات هي دور األستاذ يف اجملتمع.

 وميكن أن تعرف بأاها غرس قيم أخالقية نبيلة فاضلة يف طالبه الذين يعيشون يف اجملتمع ويعملون يف مواقعهاملختلفة ،ويتمثّل ذلك يف تزويدهم باخلربات واملعارف اليت تسهم يف بناء شخصيات مواطين املستقبل.
 وأيضا هي دور األستاذ اجلامعي يف اجملتمع ال يستقيم إالّ إذا كان واعياً بقيم اجملتمع وراعياً هلا. -وكذلك هي ميثاق يلتزم به األساتذة يف أداء مهنتهم بالطريقة املثلى

 أعراف وتقاليد سامية يتواصى به األساتذة فيما بينهم للحفاظ على شرف املهنة. املباد والقيم السامية اليت تكفل علو مكانة التدريس يف اجلامعة واجملتمع.التجرد.
 -النظر للمهنة كرسالة يرتكز جناحها على التضحية و ُّ

 كذلك هي إجراءات رمسية جتعل األستاذ يؤدي عمله بنظام.أهمية أخالق مهنة التعليم:هي جمموعة من معايري السلوك الرمسية وغري الرمسية اليت يستخدمها املعلمون كمرجع يرشد سلوكهم أثناء أدائهم
لوظائفهم ،وتستخدمها اإلدارة واجملتمع للحكم على التزام املعلمني.
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ويقتضي ذلك وجود دستور أو ميثاق أخالقي مهين يلتزم به أعضاؤه بتطبيقه يف سلوكهم اليومي ،فاألخالق
املهنية إذن هي معايري تعد أساسا لسلوك أفراد املهنة املستحب ،والذي يتعهد أعضاء املهنة التزامها.
وإذا كانت األخالق املهنية ضرورة لكل فرد يعمل يف مهنة ،فأاها أكثر أمهية وضرورة ملن يعمل يف مهنة التعليم وذلك
بسبب خطورة هذه املهنة اليت هتدف إىل بناء شخصية اإلنسان بأبعادها كافة ،فضال عن أمهية الدور الذي يلعبه
املعلم يف املؤسسة الرتبوية حيث متتد آثار تربيته وتعليمه للطلبة إىل أجيال عديدة.
وميكن القول أن أخالقيات مهنة التعليم بشكل عام (كمباد وقواعد) ميكن أن تنطبق على مجيع املعلمني يف العامل
إال أن جوهر هذه األخالقيات ومضامينها حتكمها فلسفة اجملتمع وارثه احلضاري وظروفه.

-ماهية األخالق:

-1الخلق لغة :يعين السجية والطبع والعادة والدين.
-2األخالق اصطالحاً :تعين عادات يكتسبها الفرد نتيجة تعرضه ملؤثرات األسرة واملدرسة واجملتمع والبيئة ،وتنطبع

يف نفسه ويتمثلها يف تصرفاته يف املواقف املختلفة ،ويعرفها آخرون بأاها (ما جيب عليك أن تفعله) ،وبتحديد أكثر
"أن تعرف ما التصرف الصحيح وما التصرف اخلطأ مث تفعل ما هو صحيح" ،صحيح أن هذا التعريف بسيط
وواضح ،ولكن احلياة العملية للمعلم قد ال تسهل االستفادة منه كثرياً .ملاذا؟ ألن (التصرف الصحيح) و(التصرف
اخلطأ) قد يتداخال ،بل كثريا ما يتداخال بدرجة ترتك املعلم يف حرية شديدة بني البديلني ،حيث قد يطلب منه عمليا
االختيار بني تصرفني يبدو أن كليهما صحيح.
ومن املؤكد أن غالبية التصرفات اخلاطئة تكون واضحة مثل السرقة أو الغش أو القتل ،فال أحد يقر هذه التصرفات
بالطبع ،ولكن املشكلة ليست يف هذه احلاالت الواضحة ،وإّنا تكمن املشكلة فيما جيب علينا أن نفعله؟ السؤال
الصعب حقيقة هو :ما الذي جيب أن نفعله؟ ولنأخذ على ذلك بعض األمثلة العملية على املعضالت األخالقية
اليت تواجهنا طوال الوقت:
فمثالً :من الصواب طبعا أن حيافظ املعلم على األسرار اليت يبوح هبا التلميذ له ،ومن الصواب أيضا أن يتعاون
املعلم مع املدير فيعطيه بعض املعلومات املهمة حلسن إدارة املدرسة .فهل جيب على املعلم التمسك باحملافظة على
السر؟ أم جيب أن يتعاون مع املدير ويعطيه املعلومات اليت سبق له التع ــهد بسريتها؟ وهل سيختلف اجلواب إذا تعلق
األمر بأمن املدرسة؟ أو باكتشاف مرتكب إحدى املخالفات الكبرية؟ ما الذي جيب أن نفعله؟!
-مفهوم أخالقيات المهنة في المجال التربوي:

تعترب أخالقيات املهنة كل ما يتبادر إىل الذهن من سلوكيات ومواصفات ومواقف وقيم أخالقية ومعرفية،
اليت جيب أن يتحلّى هبا املدرس أثناء مزاولة مهمته الرتبوية والتعليمية ودوره األخالقي وبشكل عام.

-أخالق المهنة في اإلسالم:

اهتم اإلسالم باجلانب األخالقي ،وحدد قيماً وقواعد أخالقية لكل جانب من جوانب احلياة ،وقد اهتم
املسلمون بتلك التعاليم األخالقية اإلسالمية ،وعملوا على تطبيقها يف كافة جوانب حياهتم ،فكانت من أهم عوامل
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ازدهار حضارهتم ،كما واكب ذلك االهتمام اهتمام مماثل من جانب املفكرين عامة والرتبويني خاصة ،فصنفوا
العديد من الرسائل والدراسات اليت عنيت بأخالق املعلمني واملتعلمني وآداهبم على السواء ،تلك األخالق اليت
تستمد من اإلسالم ونظرته الشاملة لإلنسان والكون واحلياة.
والتعليم يعد ضرورة من ضرورات احلياة املعاصرة إذ أن العلم طريق التقدم والنهضة والتفوق .ولقد استطاعت
اجملتمعات اليت قامت على أساس من العلم أن حتصل على التفوق العلمي الذي مكنها من تلبية احتياجات شعوهبا،
ألاها اهتمت بالعلم ورفعت من شأنه وعملت على تطويره.
ومبا أننا نعيش يف جمتمع إسالمي ،فإ ّن الفكر الذي يعكس حياتنا الثقافية يف اجملال التعليمي ،هو الفكر الرتبوي
اإلسالمي بكل أصوله وركائزه وحمدداته ومقوماته وأساليبه ذلك أن الفكر اإلسالمي مبين على هدي القرآن الكرمي
والسنة النبوية املطهرة ،ولكي حيقق الفكر اإلسالمي أهدافه ،جيب أن يصاحبه تطبيق تربوي ،وهذا التطبيق إّنا يكون
بالرتبية اليت تعتمد على منطلقات هذا الفكر ومسلماته ومبادئه وترتمجه إىل واقع حي ولذلك فقد رفع اإلسالم من
شأن املعلم ،وجعل له منزلة كبرية تقرتب من منزلة األنبياء عليهم صلوات اهلل وسالمة ،ورفع درجة العلماء إىل أعلى
الدرجات ،قال تعاىل﴿ :يـرفَ ِع اللَّهُ الَّ ِذين آمنُوا ِم ْن ُكم والَّ ِذين أُوتُوا ال ِْعلْم َدرج ٍ
ات﴾ (سورة اجملادلة اآلية.)11
َ ََ
َ َ
َْ
ْ َ َ
ويقابل تلك املنزلة اليت حيظى هبا املعلم يف اجملتمع اإلسالمي مسئوليات يفرضها عليه ذلك اجملتمع ،أمهها مسئوليته
جتاه تالمذته ،فالتالميذ يف أي فصل دراسي إّنا هم رعية واملسئول عنها هو املعلم.
ومن هذا املنطلق فإن الفكر الرتبوي اإلسالمي قد أوجب على املعلم االلتزام بأخالق وآداب مثالية عالية،
تشمل مجيع جوانب حياته وحتيط هبا ،وحتكم مهنة التعليم وكل من امتهنها ،كما تنبع منها مسئوليات املعلم أوالً،
مث الصفات اخللقية اليت البد أن تتوفر يف املعلم واملريب املسلم حىت تكون نرباساً لكل من هلم شرف االنتساب ملهنة

التعليم ،ذلك أن اجلانب اخللقي يف شخصية املعلم شرط ضروري لنجاحه يف تأثريه على تالمذته ،فمن أهم مسئولياته
جتاههم غرس القيم اخللقية احلسنة يف نفوسهم .فالتالميذ ال يأخذون العلم واملعلومات عن املعلمني فحسب ،بل
إاهم يقتبسون من أخالقهم ويتأثرون بسلوكهم.
ولذلك فاملعلم يف حاجة ماسة إىل الصفات اخللقية الطيبة حىت يؤثر يف تالمذته وينجح يف مهنته ،حيث أن هناك
وجل أوالً مث حنو نفسه وجتاه مهنته وتالمذته
مسؤوليات وواجبات على املعلم أن يلتزم هبا حنو ربّه وخالقه عز ّ
واملستفيدين منه ،وزمالئه يف العمل ،وكذلك جتاه املسؤولني وأولياء األمور واجملتمع بشكل عام ،ويكمن هذا يف:
 -1أن يقصد باشتغاله بالعلم وجه اهلل تعاىل.
 -2أن يكون املعلم نظيفاً يف جسمه وملبسه ،أنيقاً يف هيئته ،طيباً يف رائحته ،مجيالً يف مظهره.
 -3أن يكون متواضعاً .قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :وما تواضع أحد هلل إال رفعه).

 -4أن يكون قدوة حسنة لتالمذته يف كل شيء ،حيث يطالب الغزايل املعلم بأن يكون عامالً بعلمه فال يكذب
قوله فعله .

 -5أن يعامل التالميذ باحلسىن واللني والرفق ،وأن جيريهم جمرى بنيه يف الشفقة عليهم.
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 -6أن يسعى يف مصاحل الطلبة ومجع قلوهبم ،ومساعدهتم مبا تيسر له من جاه ومال عند قدرته على ذلك.

 -7أن يكون لدى املعلم القدرة على تنمية قدراته باستمرار ،الزدياد فعاليته سنوياً ،وذلك بعدم االكتفاء بتكرار
اخلربات السابقة .
ويف ذلك يقول اإلمام الشافعي رمحه اهلل:

إ ّن المعلم والطبيب كالهما * ال ينصحان إذا هما لم يكرما

فاصبر لدائك إن أهنت طبيبه * واصبر لجهلك إن جفوت معلما
-مبادىء مهنة التعليم:

 -1االنتماء وااللتزام برسالة التعليم:
مهنة التعليم رسالة خاصة توجب على كافة املعلمني االنتماء اليها إخالصاً يف العمل ،وصدقاً مع النفس

واجملتمع وحفاظاً على املال العام.

 -2الثقة واالحترام المتبادل:

مهنة التعليم تقوم على أساس الثقة املتبادلة بني كافة العاملني يف هذه املهنة ،بني الطلبة واجملتمع ،من خالل
ممارستها للعمل الرتبوي والتعليمي فهم يعملون بإخالص ابنائهم الطلبة سعياً لتحقيق رسالة وأهداف املدرسة ،وصوالً
إلعداد اإلنسان الصاحل.
 -3احترام التعددية والتنوع:

يؤمن العامل يف مهنة التعليم أاها ذات بعد إنساين عايل تقوم على احرتام حقوق االنسان دون االلتفات اىل
بياناته أو لونه أو جنسه أو انتمائه السياسي ،فاملعلم يعترب الطلبة مجيعهم أبناء له.
 -4المواطنة والسلوك المنضبط:
يلتزم املعلم باألخالق احلميدة املنبثقة من عقيدته وثقافة جمتمعه فهو قدوة وأّنوذجاً حيتذي به كافة أفراد
جمتمعه وليس طلبته فحسب ،ويؤمن بأن السلوك املنضبط واألخالق احلميدة هي الدرع الواقي وصمام األمان
للحفاظ على شرف املهنة وهوية املواطنة.
 -5اإليمان بأهمية تعزيز الثقة بمهنة التعليم:

من حيث األمانة العلمية ،وعدم استغالل املصادر لتحقيق أغراض ومصاحل ذاتية ،والتحلي بالنزاهة والشفافية
يف ممارسة املهنة.

 -6التعليم من أجل الحرية واالستقالل:

التزام املعلم بتوعية الطلبة حنو واجباهتم الوطنية ،وتارخيهم السياسي وتعزيز ثقتهم هبويتهم الوطنية وفق فلسفة
املنهاج ،والعمل على حتفيز التفكري الناقد واحلوار اهلادف البناء الذي يسهم يف بناء شخصية حرة قادرة على اختاذ
القرار واملصلحة الوطنية.
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 -7العدالة :وتكمن يف:

توضيح التعليمات والقوانني للجميع.املساواة يف منح الفرص (فرص التعليم ،التدريب ،التقومي).-عدم التميز واحملاباة بني األفراد.

 -8االحترام والتقدير:
معاملة كل فرد باحرتام.تشجيع اجلهود املتميزة. -8اإلنسانية:
حسن اإلصغاء إىل اآلخرين.حافظ على سرية املعلومات.-استخدام شبكات التواصل الفعال.

 -10االستقامة والنزاهة:

يلتزم بالقواعد والقوانني واللوائح والتشريعات املنصوص عليه التصرف بأمانة وصدق ،والثبات يف السلوك.
أن الرقيب احلقيقي على سلوكه بعد اهلل سبحانه وتعاىل ،هو ضمري يقظ وحس ناقد ،و َّ
وأما املعلم فيدرك َّ
أن الرقابة
اخلارجية مهما تنوعت أساليبها ال ترقى إىل الرقابة الذاتية ،لذلك يسعى املعلم بكل وسيلة متاحة إىل بث هذه الروح
بني طالبه وجمتمعه ويضرب املثل والقدوة يف التمسك هبا.
-أخالقيات مهنة التعليم:

وتشمل مجيع نواحي احلياة اليت البد من التحلي هبا ،فمنها العامة وهي:
التجرد يف العمل.
-1اإلخالص و ُّ
-2الصدق مع الذات.

-3استمرارية العطاء لنشر العلم.
-4االقتناع والرضا عن املهنة.
-5اإلخالص هلا والتحلري باملروءة والضمري املهين.
-6التضحية واحللم.

-7التواضع والقدوة احلسنة.
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ومنها العامة وهي:

أوال -بين المعلم وطالبه:
 -1العالقة بني املعلم وطالبه واملعلمة وطالباهتا حلمتها الرغبة يف نفعهم ،وسداها الشفقة عليهم والرب هبم ،أساسها
خريي الدنيا واآلخرة للجيل املأمول للنهضة والتقدم.
املودة احلانية وحارسها احلزم الضروري ،وهدفها حتقيق ّ

 -2املعلم قدوة لطلبه خاصة وللمجتمع عامة ،وهو حريص على أن يكون أثره يف الناس محيداً باقياً ،لذلك فهو

يستمسك بالقيم األخالقية واملثل العليا ويدعو إليها وينشرها بني طالبه والناس كافة ويعمل على شيوعها واحرتامها
ما استطاع إىل ذلك سبيالً.

 -3حيسن املعلم الظن بطالبه ويعلمهم أن يكونوا كذلك يف حياهتم العامة واخلاصة ليلتمسوا العذر لغريهم قبل
التماس اخلطأ ويروا عيوب أنفسهم قبل رؤية عيوب اآلخرين.

 -4املعلم أحرص الناس على نفع طالبه يبذل جهده كله يف تعليمهم وتربيتهم ،وتوجيههم يدهلم على طريق اخلري
ويبني هلم الشر ويذودهم عنه يف رعاية متكاملة لنموهم دينياً وعلمياً وخلقياً ونفسياً واجتماعياً وصحياً.
وير رغبهم فيه ّ
 -5املعلم يعدل بني طالبه يف عطائه وتعامله ورقابته وتقوميه ألدائهم ،ويصون كرامتهم ويعي حقوقهم ،ويستثمر
أوقاهتم بكل مفيد ،وهو بذلك ال يسمح باختاذ دروسه ساحة لغري ما يُعىن بتعليمه يف جمال ختصصه.

 -6املعلم أّنوذج للحكمة والرفق ،ميارسهما ويأمر هبما ويتجنب العنف وينهي عنه ويُع رود طالبه على التفكري
السليم واحلوار البنّاء وحسن االستماع إىل آراء اآلخرين والتسامح مع الناس والتخلق خبلق اإلسالم يف احلوار ونشر
مبدأ الشورى .
 -7يعي املعلم أن الطالب ينفر من املدرسة اليت يُستخدم فيها العقاب البدين والنفسي ،لذا فإن املريب القدير
يتجنبهما وينهى عنهما.

 -9يسعى املعلم إلكساب الطالب املهارات العقلية والعلمية ،اليت تنمي لديه التفكري العلمي الناقد ،وحب التعلم
الذايت املستمر وممارسته.
-وجبات المعلم تجاه طالبه:

 -1أن يكون املعلم دميوقراطيا يف تعامله مع الطلبة.
 -2أن يكون قدوة حسنة هلم.
 -3أن يكون مصدر ثقة.
 -4أن حيرتم ويقدر وجهات نظرهم.
 -5أال يرهقهم بكثرة املسائل املعقدة.
 -6أال يتقيد حبرفية الكتاب املدرسي املقرر ،سواء كان ذلك يف أثناء تأديته النشاطات الصفية ،أم أسئلة
االمتحانات ،أم تلقي االستجابات منهم.

 -7أن يربط املنهاج بواقع احلياة وجمرياهتا.
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 -9أن جيعل التعليم ممتعاً ومشوقاً للمتعلم.

 -8أن يوظف التكنولوجيا احلديثة وخمتلف الوسائل السمعية/البصرية يف عملية التعليم.
 -14أن يكون ذا عقلية متفتحة واسعة االطالع.
 -11أال يركز على كمية املعلومات وحفظها بل على نوعية املعلومات وطرائق اكتساهبا.
 -12أن يثق بقدرات الطلبة وإمكاناهتم يف إحداث التغيري املرغوب فيه ،ويف قدراهتم.
 -13أن جيعل من غرفة الصف بيئة يسودها التسامح واحملبة ،وأن ختلو من التهديد واإلرهاب والقمع
 -14أن تتسم عمليات التقومي باملوضوعية والشمولية والتوازن ،وأن يشكل االختبار موقفاً تعليمياً.
ثانيًا -المعلم واألسرة:

 -1املعلم شريك الوالدين يف الرتبية والتنشئة فهو حريص على توطيد أواصر الثقة بني البيت واملدرسة.
 -2املعلم يعي أن التشاور مع األسرة بشان كل امر يهم مستقبل الطالب أو يؤثر يف مسريهتم العلمية ،ويف كل
تغري يطرأ على سلوكهم ،أمر بالغ النفع واألمهية.

 -3يؤدي العاملون يف مهنة التعليم واجباهتم كافه ويصبغون سلوكهم كله بروح املباد اليت تضمنها هذي
األخالقيات ويعملون على نشرها وترسيخها وتأصيلها وااللتزام هبا بني زمالئهم ويف اجملتمع يوجه عام.
ثالثا -المعلم والمجتمع:

 -1يعزز املعلم لدى الطالب اإلحساس باالنتماء لدينه ووطنه ،كما ينمي لديهم أمهية التفاعل اإلجيايب مع الثقافات
أّن وجدها فهو أحق الناس هبا.
األخرى ،فاحلكمة ضالة املؤمن ّ

 -2املعلم أمني على كيان الوطن ووحدته وتعاون أبنائه ..يعمل جاهداً لتسود احملبة املثمرة واالحرتام الصادق بني

املواطنني مجيعاً وبينهم وبني أُويل األمر منهم ،حتقيقاً ألمن الوطن واستقراره ومتكيناً لنمائه وازدهاره وحرصاً على مسعته
ومكانته بني اجملتمعات اإلنسانية الراقية.
 -3املعلم موضع تقدير اجملتمع واحرتامه وثقته ،وهو لذلك حريص على أن يكون يف مستوى هذه الثقة وذلك

التقدير واالحرتام وحيرص على أال يؤثر عنه إال ما يؤكد ثقة اجملتمع به واحرتامه له.

 -4املعلم عضو مؤثر يف جمتمعه تُعلق عليه اآلمال يف التقدم املعريف واالرتقاء العلمي واإلبداع الفكري واإلسهام
احلضاري ونشر هذه الشمائل احلميدة بني طالبه.

 -5املعلم صورة صادقة للمثقف املنتمي إىل دينه ووطنه ،األمر الذي يلزمه توسيع نطاق ثقافته وتنويع مصادرها
ليكون قادراً على تكوين رأي ناضج مبين على العلم واملعرفة واخلربة الواسعة ،يُعني به طالبه على سعة األُفق ورؤية
وجهات النظر املتباينة باعتبارها مكونات ثقافية تتكامل وتتعاون يف بناء احلضارة اإلنسانية .
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رابعا -المعلم والمجتمع المدرسي:

 -1الثقة املتبادلة والعمل بروح الفريق الواحد مها أساس العالقة بني املعلم وزمالئه وبني املعلمني واإلدارة الرتبوية.
 -2يدرك املعلم أن احرتام قواعد السلوك الوظيفي وااللتزام باألنظمة والتعليمات وتنفيذها واملشاركة اإلجيابية يف
نشاطات املدرسة وفعالياهتا املختلفة أركان أساسية يف حتقيق أهداف املؤسسة التعليمية.

 -الشروط الموضوعية والذاتية للقيام بهذه المهام:

واملوضوعية فهي ترتبط باألوضاع املادية واملعنوية للمهنة ،وأما الذاتية املرتبطة باملدرس ذاته ،فتتنوع النظريات
بصددها ،ومدار ذلك على:
 بالقدرة على حل املشاكل املعاصرة والقابلية للتكيف مع خمتلف املواقف والوضعيات التعليمية (التوفر جتاهدميوقراطي ،التوفر على مميزات النظام والتخطيط ،التوفر على الدفء اإلنساين يف العالقات).
 بفهم املتعلم والقدرة على النظر إىل الوضعية التعليمية نظرة مشولية. بالتوفر على تكوين قادر على توفري إمكانية التعامل مع مباد الرتبية احلديثة من جهة ،والقابلية للتطور والتجديدومتابعة املتعلمني وفهمهم والتعاون مع الزمالء من جهة أخرى.
 بالوعي مبفارقات الذات ومساعدة املتعلمني على فهم الصعوبات اليت تواجههم يف العملية التعليمية.مكونات أخالقية مهنة التدريس ال ميكن أن تتوفر من
إ ّن بعض هذه الشروط اليت ميكن اعتبارها جزءاً من ّ
دون وجود اجتاه إجيايب حنو املهنة .وهكذا فقد أكدت التجارب على حب العمل كشرط ضروري خللق االستعداد
وروح املسؤولية يف ممارسة املهام .وقد اعتربت أ ّن حب املهنة هو أهم شرط وليس فقط وجود ضمري مهين مرتكز
على اعتبار ممارسة املهام من باب الواجب.
-المصادر والمراجع:

 -1استراتيجية اإلصالح اإلداري وإعادة التنظيم في نطاق الفكر والنظريات ،صافي إمام موسى ،دار العلوم
للطباعة والنشر الرياض المملكة العربية السعودية ط1445(/1هـ1895-م).
 -2الفساد اإلداري ومعالجته من منظور إسالمي ،يوسف بحر.
 -3مصطلح الفساد في القرآن الكريم ،همام حمودي.
 -4الفساد اإلداري والمالي بين السياسات واإلجراءات ،مصطفى الفقي.
 -5من معالم المدرسة العمرية في مكافحة الفساد ،مهيوب خضر محمود.
 -6معجم اللغة العربية المعاصرة ،أحمد مختار عمر
 -7صيد األفكار في األدب واألخالق والحكم واألمثال ،حسين بن محمد المهدي ،دار الكتاب وزارة
الثقافة الجزائر رقم2448/448م.
 -8األخالق اإلسالمية وأسسها.
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المحاضرة :9مصادر أخالقيات المهنة
ضمن اجملال الواسع لألخالقيات التطبيقية ،تقيم األخالقيات املهنية البعد األخالقي للنشاط البشري يف
املهن الكالسيكية للقانون والطب والوزارة وبالتايل التعليم العايل واهلندسة والصحافة واإلدارة وغريها من املهن اليت
تطمح إىل مكانة مهنية .هتتم آداب املهنة باملعايري والسلوك األخالقي اليت حتكم املهنة وأعضائها ،وبشكل أكثر
حتديدا ،تدرس األخالقيات املهنية القضايا واملشكالت واملسؤولية االجتماعية للمهنة نفسها واملمارسني األفراد يف
ً
ضوء املباد الفلسفية ،ويف بعض السياقات ،الدينية اليت من بينها الواجب وااللتزام.
-مصادر أخالقيات المهن:

-1الدين:
الدين هو أقدم مصدر لألخالق ،وهناك العديد من الديانات يف مجيع أحناء العامل ،لكنهم مجي ًعا متفقون
على املباد األساسية ،يعطي كل دين تعبريا عن اخلطأ والصواب يف األعمال التجارية وغريها من جماالت احلياة،
مت العثور على مبدأ املعاملة باملثل جتاه إخوانه يف مجيع األديان ،وتدعو الديانات الثالثة إىل ضرورة وجود نظام
اجتماعي منظم وتؤكد على املسؤولية االجتماعية هبدف املسامهة يف الرفاهية العامة ،مع هذه األساسيات ،ينشئ
كل دين مدونة سلوك خاصة به.
-2الثقافة:

الثقافة هي جمموعة التفامهات اهلامة اليت يشرتك فيها أفراد اجملتمع ،وهي تتألف من جمموعة أساسية من القيم
واألفكار والتصورات والتفضيالت ومفهوم األخالق وقواعد السلوك وما إىل ذلك مما خيلق التميز بني اجملموعات
البشرية ،عندما نتحدث عن الثقافة ،فإننا نشري عاد ًة إىل ّنط التنمية الذي ينعكس يف ّنط املعرفة يف اجملتمع،
اعتمادا على ّنط ومرحلة التطور ،ختتلف
واأليديولوجيا والقيم والقوانني واألعراف االجتماعية والطقوس اليومية،
ً
الثقافة من جمتمع إىل جمتمع عالوة على ذلك ،تنتقل الثقافة من جيل إىل جيل ،وتسهل الثقافة توليد االلتزام بشيء
أكرب من املصلحة الشخصية الفردية.
تشجع الثقافة أعضاء املنظمة على إعطاء األولوية لألهداف التنظيمية فوق مصاحلهم الشخصية ،وتعمل الثقافة
أيضا كآلية لصنع املعىن والتحكم الذي يوجه ويشكل مواقف وسلوك الناس ،يتعني على املديرين إدارة مؤسسة
ً
تعقيدا من الناحية األخالقية.
صناعية بأحدث اخلربات الثقافية ،والتوتر الذي ختلقه أفعاهلم جيعل العمل أكثر ً

-3القانون:

يوجه النظام القانوين يف أي بلد السلوك البشري يف اجملتمع مهما يكن فإن األخالق اليت حيددها القانون
ملزمة للمجتمع ،يتوقع اجملتمع أن يلتزم رجال األعمال بالقانون على الرغم من أنه من املتوقع أن تلتزم كل شركة
نادرا ما تلتزم الشركات بالقواعد واللوائح ،خرق القانون يف العمل شائع على سبيل املثال التهرب
بالقانون ،إال أنه ً
الضرييب ،واالكتناز ،والغش ،واملنتجات ذات اجلودة الرديئة واألسعار العالية ،وتلوث البيئة..إخل.
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المبادئ األخالقية المهنية:املباد األخالقية تدعم مجيع مدونات السلوك املهنية ،وقد ختتلف املباد األخالقية حسب املهنة على
سبيل املثال ،ستختلف األخالق املهنية املتعلقة باملمارسني الطبيني عن تلك اليت تتعلق باحملامني أو وكالء العقارات،
ومع ذلك ،هناك بعض املباد األخالقية العاملية اليت تنطبق على مجيع املهن ،مبا يف ذلك:
-األمانة.

اجلدارة بالثقة.الوفاء.احرتام اآلخرين.التقيد بالقانون.فعل اخلري وجتنب إيذاء اآلخرين.-املسؤولية.

أهمية أخالقيات المهنة:تعترب األخالقيات املهنية مهمة لعدة أسباب وهي:

-1األخالق تتوافق مع االحتياجات اإلنسانية األساسية:
يضا يف مهنته
إاها مسة إنسانية يرغب الشخص يف أن يكون أخالقيًا ،ليس فقط يف حياته اخلاصة ولكن أ ً
مديرا ،أن قراراته ستؤثر على حياة اآلالف من املوظفني.
وشؤونه التجارية حيث يعرف ،كونه ً
أيضا ،يريد معظم الناس أن يكونوا جزءًا من منظمة ميكنهم احرتامها واالعتزاز هبا علنًا ،ألاهم يرون أن غرضها
ً
وأنشطتها صادقة ومفيدة للمجتمع ،وجترب هذه االحتياجات األخالقية األساسية املنظمات ومؤسسات األعمال
على التوجه األخالقي.
-2األخالق تخلق مصداقية لدى الجمهور:

يتم تكرمي الشركة املستجيبة أخالقياً واجتماعياً يف اجملتمع ،ويفضل الناس منتجاهتا وجتذب قضاياها العامة
استجابة فورية.
-3تمنح األخالقيات مصداقية لإلدارة مع الموظفين:
حتصل اإلدارة تلقائيًا على املصداقية مع موظفيها عندما يكون هلا ائتمان مع اجلمهور ،تأيت القيادة واألفراد
معا.
للعمل ً
-4تساعد األخالق على تحسين عملية اتخاذ القرار:

يساعد املوقف األخالقي لإلدارة يف اختاذ القرارات لصاحل اجلمهور وموظفيهم والشركة.

-5األخالق والربح:

معا ،الشركات املدفوعة بالقيمة دائماً ناجحة على املدى الطويل.
األخالق والربح يسريان ً
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-6األخالق يمكن أن تحمي المجتمع:
ما ميكن أن تفعله األخالق ،رمبا ال تستطيع احلكومة والقانون ،محاية اجملتمع ،على سبيل املثال ،ميكن
لإلدارة األخالقية أن متنع التلوث وحتمي صحة عماهلا والناس بشكل عام ،قبل أن يفرضها القانون.
-7اتخاذ القرار األفضل:

إن احرتام األخالق سيجرب اإلدارة على أخذ خمتلف اجلوانب االقتصادية واالجتماعية واألخالقية يف االعتبار
أثناء اختاذ القرارات ،وسيكون اختاذ القرار أفضل إذا كانت القرارات يف مصلحة اجلمهور واملوظفني ومصلحة الشركة
طويلة األجل.

-الفرق بين المهنة والوظيفة:

الوظيفة هي مهمة يف حني أن املهنة هي وعد أو تعهد يتم تقدميه عند إدخال أمر ،الوظيفة هي النشاط
الذي يتم إجراؤه مقابل القيمة النقدية ،غالبًا ما يكون قصري األجل ويتم القيام به فقط عندما حيتاج الشخص إىل
املال للعيش ،املهنة هي مهنة تقوم على تدريب تعليمي متخصص ،الوظائف مفهوم أضيق وال تؤثر بشكل كبري
على حياة الشخص أو اجملتمع ،يتم تنظيم املهنة من قبل هيئة إدارية من نوع ما ،ويتطلب من الشخص اجتياز
امتحان تنظيمي ليكون مؤهالً يف تلك املهنة ،عادة ما تكون الوظيفة قصرية األجل ،إذا كان الشخص غري سعيد
بوظيفة ما  ،فإنه مييل إىل االنتقال إىل وظيفة أفضل ومع ذلك ،فإن املهنة مصطلح أوسع .هناك قدر كبري من التفاين
للحصول على املهنة املطلوبة ،هناك أنواع خمتلفة من الوظائف مثل الوظائف بدوام كامل ،بدوام جزئي ،املومسية،
املؤقتة ،الفردية ،والعمل احلر .بالنسبة للمهنة ،قد يُطلب أو ال يطلب من الشخص إجراء تدريب أو تدريب مهين
منظم أو تدريب داخلي منظم على سبيل املثال ،الطبيب الذي يتعني عليه الدراسة لعدة سنوات ،واجتياز اجملالس
اعتمادا على
وإكمال اإلقامة قبل أن يصبح مؤهالً كطبيب ومع ذلك ،قد تتطلب الوظائف دراسة متخصصة،
ً
النوع .هناك مثال على االختالف بني الوظيفة واملهنة ،كونك طبيبًا هي مهنة شخص ما ،لكن الواجبات واخلدمات
اليت يقدمها يف املؤسسة هي وظيفته وبالتايل ،فإن املهنة أكرب وحتتوي على العديد من الوظائف اليت يؤديها أشخاص
خمتلفون لديهم مؤهالت خمتلفة ،اجتياز اجملالس وإكمال اإلقامة قبل أن يتم تأهيله كطبيب.
-المصادر والمراجع:

 -1استراتيجية اإلصالح اإلداري وإعادة التنظيم في نطاق الفكر والنظريات ،صافي إمام موسى ،دار العلوم
للطباعة والنشر الرياض المملكة العربية السعودية ط1445(/1هـ1895-م).

 -2الفساد اإلداري ومعالجته من منظور إسالمي ،يوسف بحر.
 -3مصطلح الفساد في القرآن الكريم ،همام حمودي.

 -4الفساد اإلداري والمالي بين السياسات واإلجراءات ،مصطفى الفقي.
 -5من معالم المدرسة العمرية في مكافحة الفساد ،مهيوب خضر محمود.
 -6معجم اللغة العربية المعاصرة ،أحمد مختار عمر
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 -7صيد األفكار في األدب واألخالق والحكم واألمثال ،حسين بن محمد المهدي ،دار الكتاب وزارة
الثقافة الجزائر رقم2448/448م.

 -8األخالق اإلسالمية وأسسها.
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المحاضرة :8التشريع والقوانين واألنظمة
خصائص التشريع:ومن جممل التعريف بالتشريع مجلةً ،وأيا كانت اجلهة اليت أنيط هبا التشريع يف الدولة ،يتبني أن مثة خصائص
ينبغي توافرها مجيعاً لكي يعد العمل تشريعاً باملعىن الصحيح للعبارة وهي:

 -1التشريع يضع القاعدة القانونية :ويقصد بذلك قيام السلطة العامة املختصة يف الدولة ،بوضع قاعدة ملزمة
للسلوك ،بصورة عامة وجمردة .فال تعد قاعدة تشريعية إال تلك اليت تتمتع بصفات اإللزام والتجرد والعمومية ،وبذلك
ال يعد قاعدة تشريعية األمر الذي يصدر عن سلطة عامة خمتصة يف الدولة ويكون خاصاً بشخص معني أو متعلقاً
برابطة أو واقعة معينة .وال يقدح يف كون القواعد املتعلقة بتحديد سلطات رئيس الدولة قاعدة قانونية عامة ،ولو مل
تشمل سوى شخص واحد ،ألاها ال تتوجه إىل رئيس بعينه بل إىل صفته وتتوجه بذلك إىل كل من يشغل يف احلاضر
أو املستقبل رئاسة الدولة.
وعلى هذا األساس ،مييز الفقهاء نوعني من األعمال اليت تصدرها السلطة التشريعية يشمل أوهلا تشريعات هي
كذلك شكالً وموضوعاً معاً ،وهي التشريعات باملعىن الصحيح ،اليت تتضمن قواعد جمردة وعامة .ويشمل ثانيهما
أعماالً هلا صفة التشريعات شكالً فحسب ،وهي قرارات أو أوامر تتعلق بشخص معني أو واقعة معينة وال تعد
تشريعات باملعىن الصحيح على الرغم من صدورها عن السلطة التشريعية.
لذلك ال يعد الفقهاء ما تنص عليه دساتري بعض الدول ،ومنها الدستور السوري ،من وجوب تصديق جملس
الشعب أو الربملان وهو ما يسمى بالسلطة التشريعية على عقد قرض أو منح امتياز أو احتكار ،أي قانوناً باملعىن
املوضوعي لتخلف صفة العموم والتجريد فيه ومها من خصائص القاعدة القانونية الرئيسية ،ولو كان يعد قانوناً
باملعىن الشكلي لصدوره عن السلطة التشريعية العادية .كذلك إذا صدر قرار عن جملس الشعب مبنح شخص معني
معاشاً استثنائياً تقديراً له ،أو باملوافقة على اعتماد احلساب اخلتامي مليزانية الدولة ،فجميع هذه األعمال ال تعد
تشريعات من حيث املوضوع على الرغم من صدورها عن السلطة التشريعية.
 -2التشريع يصدر في صورة مكتوبة :وبذلك يتاح له تقييد القاعدة القانونية معىن ولفظاً ،ويفرغها يف قالب
مكتوب يثبت وجودها فيتحدد مضمواها ويتضح معناها ويتعني ميعاد سريااها .وهلذا يوصف التشريع بأنه القانون
املكتوب الذي حيقق االستقرار واألمن يف املعامالت وخيتلف عن العرف الذي يقال له القانون غري املكتوب الذي
يكون مصدراً للمعىن دون اللفظ ،األمر الذي حييطه بشيء من الغموض واإلهبام وإن كان يسبغ عليه حظاً أوفر من
املرونة والقدرة على التكيف وفقاً حلاجات اجلماعة وتطورها.
-3التشريع يصدر عن سلطة مختصة بوضعه :هذه السلطة تعرب عن سيادة الدولة يف وضعها للتشريع ،فيبدو دور

اإلرادة واضحاً جلياً يف تكوين القاعدة القانونية من حيث الشكل ،وختتلف السلطات املختصة بإصدار التشريع
باختالف نظم البالد .ففي البالد الدستورية توجد هيئة خمتصة أو أكثر (نظام اجمللس الواحد أو نظام اجمللسني)،
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ويف البالد ذات األنظمة الدكتاتورية ينفرد شخص واحد مبهمة التشريع .كما ختتلف السلطات اليت متتلك التشريع
باختالف نوع القواعد التشريعية ،طبقاً ملا حيدده دستور الدولة أو نظامها األساسي.

-أهمية التشريع في سن القوانين:

أدرك اإلنسان منذ القدمي أمهية التشريع وسيلة لضبط نظام اجملتمع .وأقدم التشريعات املعروفة نسبها واضعوها
إىل اآلهلة (كقانون محورايب) .ومع تطور اجملتمعات البشرية وانتقاهلا من طور إىل آخر يف سلم التقدم احلضاري،
تطور التشريع يف هذه اجملتمعات وبين على العرف مث على األحكام الدينية مث على ما يسمى باالفرتاضات القانونية
أو احليل القانونية ) (Legal Fictionاليت عرفت يف القانون الروماين وغريه .ولكن قدسية النصوص القانونية
آنذاك كانت سبباً عائقاً يف تطور التشريع إذ ال جيوز البحث يف تعديلها ،وال حىت جمرد التفكري يف ذلك .ومع الزمن،
ومع تطور األفكار ورقي اجملتمع ،تغريت النظرة إىل تلك النصوص .وعندما شعر الناس جبمود تشريعاهتم وقصورها
عن جماراة تطور اجملتمع وأدركوا ،ما يف األحكام من قسوة ،كان البد هلم من البحث عن وسائل تكفل هلم تعديل
النظم القانونية .ومع الزمن وإدراك اإلنسان لفكرة العدالة املطابقة للعقل السليم ،ومع قيام الدولة وقدرهتا على فرض
سلطااها على الشعب ،استطاعت السلطات العامة تبين قواعد جديدة وتعديالت للقواعد القدمية وإصدارها يف
صورة تشريع ملزم.
وبذلك قاد التطور إىل إحالل التشريع الوضعي منزلة الصدارة بني مصادر القانون ،وأصبح هذا التشريع
املصدر األصلي العام للقانون ،وقد صح وصف عصرنا بأنه عصر التشريع الوضعي خالفاً للعصور القدمية اليت تعرف
بأاها عصور العرف والدين .ومع بقاء آثار األحكام القدمية يف التشريع ،فإن التشريع الوضعي أصبح الوسيلة األهم
يف إصالح القانون وتطوره ،وتضافرت عوامل كثرية وخمتلفة ،هي من صميم مراحل التطور احلضاري ،أوجبت التشريع
يف مجيع شؤون احلياة .وميكن القول :إن الدولة احلديثة أصبحت توطد سلطااها وتنظم سلطتها يف اإلكراه والقسر
وفق قواعد تشريعية ال ميكن سري عمل الدولة احلديثة من دواها .ويف كل يوم وعلى مستوى جمتمع الدولة الداخلي
ومستوى اجملتمع الدويل تربز احلاجة إىل التشريع وإىل تنظيم املستجدات احلضارية وترتيب الكشوف العلمية وفق
قواعد قانونية ،إ ْن على مستوى الدولة يف الرعاية الصحية ويف التعليم وكفالة حقوق اإلنسان وضمان أمن الفرد يف
حياته ضمن اجملتمع الداخلي وضمن متفرعاهتا الكثرية ،أو على املستوى الدويل الذي تشابكت فيه عالقات الشعوب
وقصرت املسافات وأصبحت أمور حياتية كثرية تتطلب تشريعاً عاملياًكاألمور املتعلقة بالبحار والبيئة والفضاء اخلارجي
واإلعالم .وهكذا صار للتشريع أمهية كربى يف هذه امليادين اجلديدة.
فضالً على أمهيته يف تنظيم الواقع القائم وضبطه ويف تنظيم نشاطات أفراد اجملتمع وأعمال الدولة اليت صارت
يف معظم بالد الدنيا دولة القانون ،وصار التشريع وسيلة كربى لتطوير اجملتمع يف طريق التقدم وحتقيق كرامة اإلنسان
وتنظيم العالقات بني األمم والشعوب وإّنائها ومحاية الكوكب الذي يعيش عليه اإلنسان ،ومحاية فضائه من األخطار
والكوارث املهددة لوجوده.
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سلطة التشريع:الدستور من خصائص التشريع املشار إليها آنفاً ،صدوره عن سلطة عامة خمتصة يف اجلماعة أو الدولة مبا

هلا من حق السيادة .ويتفاوت حتديد السلطة املختصة بسن التشريع يف دول العامل تفاوتاً واضحاً باختالف أنظمة
الدول ودساتريها فهو أحياناً يف يد ملك أو حاكم مطلق بيد أنه يف الدول احلديثة اليوم واليت يرفع أكثرها شعار
الدميقراطية ،ودولة القانون ،يكون التشريع يف يد جملس أو جملسني منتخبني من قبل الشعب وقد يشاركهما رئيس
الدولة مبا يكله إليه الدستور من إصدار تشريع ما ومن حق التصديق أو االعرتاض على هذا التشريع.
وقد تعطى السلطة التنفيذية أحياناً حق التشريع يف مسائل معينة .وإذا كانت الدولة احلديثة ـ يف أكثر بلدان
العامل اليوم ـ تقوم على مبدأ فصل السلطات وتعاواها وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية ،وكانت غالبية دساتري
الدول احلديثة تأخذ هبذا املبدأ وتنص على اختصاص كل سلطة ..فإن ذلك هو ما أخذت به الدساتري اليت عرفتها
اجلمهوريات العربية منذ استقالهلا.
-أسس ممارسة التشريع وفق الدستور:

 -1يتوىل جملس الشعب السلطة التشريعية على الوجه املبني يف املواد الدستورية ،ومنها إقرار القوانني وإقرار املوازنة
العامة ،وإقرار املعاهدات واالتفاقات الدولية اليت تتعلق بسالمة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف ومجيع
املعاهدات اليت تتعلق حبقوق السيادة ،واالتفاقات اليت متنح امتيازات للشركات واملؤسسات األجنبية ،وكذلك
املعاهدات واالتفاقيات اليت ُحتمل خزانة الدولة نفقات غري واردة يف موازنتها أو اليت ختالف أحكام القوانني.
 -2ألعضاء جملس الشعب حق اقرتاح القوانني ،ويصدر رئيس اجلمهورية القوانني اليت يقرها جملس الشعب ،وحيق

له االعرتاض على هذه القوانني بقرار معلل يف مدة حمددة من تاريخ ورودها إىل رئاسة اجلمهورية ،فإذا أقرها اجمللس
ثانية بأكثرية أعضائه أصدرها رئيس اجلمهورية.

 -3لرئيس اجلمهورية أن يعد مشاريع القوانني وحييلها إىل جملس الشعب للنظر يف إقرارها ،ويتوىل رئيس اجلمهورية

سلطة التشريع خارج دورات انعقاد جملس الشعب على أن تعرض مجيع التشريعات اليت يصدرها على اجمللس يف
دورات انعقاده ،ويتوىل رئيس اجلمهورية سلطة التشريع يف أثناء انعقاد دورات اجمللس إذا استدعت الضرورة القصوى
املتعلقة مبصاحل البالد القومية أو مبقتضيات األمن القومي ،على أن تعرض هذه التشريعات على اجمللس يف جلساته.

 -4جمللس الشعب احلق يف إلغاء التشريعات املنصوص عليها أوتعديلها بقانون ،وذلك بأكثرية أعضائه املسجلني
حلضور اجللسة على أال تقل عن أكثرية أعضائه املطلقة ،وال يكون هلذا التعديل أو اإللغاء أثر رجعي ،وإذا مل يلغها
اجمللس أو يعدهلا تعد مقررة حكماً وال حاجة إىل إجراء التصويت عليها.

 -5يتوىل رئيس اجلمهورية سلطة التشريع يف املدة الفاصلة بني والييت جملسني وال تعرض هذه التشريعات على جملس
الشعب ،ويكون حكمها يف التصديق أو اإللغاء حكم القوانني.
 -6لرئيس اجلمهورية كما ألعضاء جملس الشعب حق اقرتاح تعديل الدستور ،ويتضمن اقرتاح التعديل النصوص
املراد تعديلها واألسباب املوجبة لذلك ،ويؤلف جملس الشعب فور ورود اقرتاح التعديل إليه جلنة خاصة لبحثه.
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ويناقش اجمللس اقرتاح التعديل فإذا أقره بأكثرية أعضائه يصبح التعديل اهائياً شريطة اقرتانه مبوافقة رئيس اجلمهورية،
ويدخل يف صلب الدستور.
أنواع القواعد التشريعية:ليست القواعد التشريعية على درجة واحدة من القوة يف إعمال أثرها بل إن هنالك تسلسالً يف قوة القواعد
تبعاً ألمهية املسائل اليت تتناوهلا ،وهذا التسلسل مرتبط بتسلسل اجلهة اليت تصدر هذه القواعد .وميكن القول ،بصورة
عامة ،إن هنالك ثالثة أنواع من التشريعات تتدرج يف قوهتا:

 -1التشريع األساسي أو الدستور :وهو التشريع الذي يضع أساس بناء الدولة أي حيدد نظام احلكم يف الدولة
ويرسم شكله ،وتعدد السلطة العامة وتوزيع االختصاصات بينها وعالقتها باألفراد وحقوق اإلنسان .وخيتلف سن
الدستور من بلد آلخر فقد يتم عن طريق مجعية منتخبة تسمى اجلمعية التأسيسية ،وقد يصدر منحة من امللك أو
صاحب السلطان يف الدولة ،وإما أن توضع النصوص من قبل مجاعة حتوز السلطة مادياً وتعرضها على الشعب
لالستفتاء عليه وبذلك يعد بعد االستفتاء صادراً عن الشعب مصدر السلطات .ولكل طريقة مما ذكر مؤيدوها
ومعارضوها .لكن بعض الدول عرفت أساليب جتمع بني أكثر من طريقة ..والدستور إما ان يكون مرناً يكفي لتعديل
نصوصه تشريع عادي كما هو الشأن يف الدستور السوري أو يكون جامداً صلداً اليتأتى تعديله إال بإجراءات
وشروط خاصة وقد تكون عسرية.
 -2التشريع العادي أو القانون :وهو ما تسنه السلطة التشريعية يف الدولة ،وهو ما يسميه بعض الفقهاء بالتشريع
الرئيسي ويطلق عليه اسم القانون ).(Loi
 -3التشريع الفرعي :ويقصد به التشريع الذي تسنه السلطة التنفيذية مبقتضى االختصاص احملدد هلا يف الدستور
بصفتها هذه ،ال بصفتها حالة حمل السلطة التشريعية مؤقتاً ،مبعىن إن اختصاصها بسن التشريع الفرعي اختصاص
أصلي يثبت هلا ابتداء ،مع قيام السلطة التشريعية .ويطلق على هذا التشريع اسم الالئحة )(Le reglment
متييزاً هلا عن التشريع العادي ،واللوائح أنواع منها :الالئحة التنفيذية ،والالئحة التنظيمية ،ولوائح الضبط.

-مراحل عملية التشريع:

يتم التشريع ضمن مراحل معينة تبعاً لنوعه ،وهلذا ختتلف مراحل عملية التشريع األساسي عن مراحل التشريع
العادي ومراحل التشريع الفرعي .وينظم الدستور أو القوانني اخلاصة مراحل عملية التشريع اليت تشمل:

 -1سن التشريع :إذا مت سن التشريع -أياً كانت درجته -من السلطة املختصة على النحو السالف ذكره فإنه

يوجد قانوناً ،لكن هذا الوجود ال يعين دخوله حيز التنفيذ بعد ،إذ ينبغي لذلك تسجيل هذا الوجود القانوين واألمر
بتنفيذ التشريع ممن ميلك األمر بالتنفيذ أي السلطة التنفيذية ويتحقق ذلك بتوافر املرحلتني اآلتيتني:

أ-مرحلة اإلصدار (La promulgation) :ويقصد هبا تسجيل سن التشريع ووضعه موضع التنفيذ بتكليف
رجال السلطة التنفيذية العمل به بوصفه تشريعاً ملزماً.
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ب-مرحلة نشر التشريع )La publication) :وهو إجراء يقصد به إعالن التشريع للناس وحتديد موعد العمل
به .والوسيلة القانونية املعمول عليها لنشر التشريع هي نشره يف اجلريدة الرمسية وال يغين عنها أي نشر آخر .ويفرتض
علم الكافة بالنشر وال ميكن االحتجاج باألمية أو بعدم االطالع على اجلريدة الرمسية.

 -2إلغاء التشريع :يقصد بإلغاء التشريع إلغاء القاعدة القانونية أو نسخها ،وبعبارة أخرى إاهاء سريااها ومنع العمل
هبا ابتداء من هذا االنتهاء .ومييز الفقهاء عادة بني اإللغاء الذي يرد على قاعدة قانونية مستكملة شروطها وأركااها
اجلوهرية وبني اإلبطال الذي يتأتى نتيجة انتفاء ركن أو شرط جوهري من أركان القاعدة القانونية أو شروطها فتعد
منعدمة وكأاها مل تكن .وعرفت الشريعة اإلسالمية نظرية اإللغاء يف شأن قواعدها وأحكامها حتت تسمية النسخ،
وقد ورد النص يف القرآن الكرمي قوله تعاىل﴿ :ما نَـ ْنس ْخ ِمن آي ٍة أَو نُـ ْن ِس َها نَأْ ِ
ت بِ َخ ْي ٍر ِم ْنـ َها أَ ْو ِمثْلِ َها﴾ (سورة البقرة
َ َ ْ َ ْ

اآلية.)2
ويرد اإللغاء على مجيع القواعد القانونية أياً كان مصدرها .وختتلف السلطة اليت متلكه باختالف املصدر الذي
نشأت عنه القاعدة القانونية :كما أن لإللغاء أنواعاً هي:

 -1وفقاً للسلطة التي تملك اإللغاء :من الثابت أاها تلك اليت متلك إنشاءها ،او سلطة أعلى منها ،إذ إن من
ميلك األكثر ميلك األقل ،وما دام التشريع هو املصدر واألصل العام الذي تستمد منه القواعد القانونية ،فإن القاعدة
التشريعية ال تلغى إال بقاعدة تشريعية .وقد نص القانون املدين على أنه ال جيوز إلغاء نص تشريعي إال بتشريع الحق.
وكما أن التشريع يتدرج يف قوته فإنه ال يسوغ أن يأيت التشريع األدّن خمالفاً لألعلى ،فكما يراعى التدرج يف إنشاء
القاعدة التشريعية ينبغي مراعاته يف إلغائها .فالتشريع األساسي ال يلغى إال بتشريع أساسي ،والتشريع الفرعي يلغى
بتشريع فرعي أو عادي أو أساسي.

 -2وفقاً ألنواع اإللغاء :فمن املعروف أنه ال يتم بطريقة واحدة ،وقد نص القانون املدين على وجود طريقتني
لإللغاء.
أ -اإللغاء الصريح )L’abrogation Exprene) :الذي يتحقق بصدور قاعدة أو قواعد قانونية جديدة

تفصح عن فسخ قاعدة أو قواعد قانونية قدمية ،كما يتحقق اإللغاء الصريح بفوات املدة املعينة لسريان القاعدة
القانونية عندما تدعو ظروف وأحوال خاصة إىل توقيت سريان القاعدة القانونية مبدة أو مرحلة معينة.

 -2اإللغاء الضمني )L’abrogation Tacite) :ويقصد به عدم وجود تصريح واضح ،إّنا يستخلص من

استحالة اجلمع بني قاعدة قانونية قدمية وقاعدة قانونية جديدة ،وهو ما يتحقق يف صورتني :صورة تعارض بني القدمي
واجلديد .وصورة تنظيم املوضوع نفسه من جديد.

-المصادر والمراجع:

 -1استراتيجية اإلصالح اإلداري وإعادة التنظيم في نطاق الفكر والنظريات ،صافي إمام موسى ،دار العلوم
للطباعة والنشر الرياض المملكة العربية السعودية ط1445(/1هـ1895-م).
 -2الفساد اإلداري ومعالجته من منظور إسالمي ،يوسف بحر.
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 -3مصطلح الفساد في القرآن الكريم ،همام حمودي.

 -4الفساد اإلداري والمالي بين السياسات واإلجراءات ،مصطفى الفقي.
 -5من معالم المدرسة العمرية في مكافحة الفساد ،مهيوب خضر محمود.

 -6معجم اللغة العربية المعاصرة ،أحمد مختار عمر
 -7صيد األفكار في األدب واألخالق والحكم واألمثال ،حسين بن محمد المهدي ،دار الكتاب وزارة
الثقافة الجزائر رقم2448/448م.
 -8األخالق اإلسالمية وأسسها.
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المحاضرة :14األدب التربوي
جدلية األدب والتربية:حني نتحدث عن الرتبية وقبل اخلوض يف معطيات املفردة من الناحية الرتبوية واالصطالحية وقبل ربطها
بنظريات علم النفس الرتبوي ومتابعتها خالل العصور األدبية وبعيدا عن التنظريات الفلسفية فالرتبية من وجهة
النظرة االجتماعية هي عدد التجارب واخلربات وطريقة التعبري عن إحساساتنا ومشاعرنا يف مرحلة من مراحل تلك
التجارب اليت مررنا هبا يف حياتنا ،سواء كانت تلك املرحلة حمرجة أو حمزنة أو مفرحة ،أو فاشلة أو ناجحة  ..وتعين
أيضا تعديل تلك اإلحساسات وموازنتها والسيطرة على الكم االنفعايل الذي ينتج عنها وما نسلكه خالل املرور
هبا .وتعين الرتبية اإلفادة قدر اإلمكان من نتائج التجارب ،وجتاوز خماضات سلبياهتا والتجاوب مع نتاج إجيابياهتا،
ردات فعل تسبب اختالفا يف شخصياتنا وتفاوتا
فالرتبية هي ما يصدر مما حييط بنا ،ويؤثر فينا ،وما تسلكه ذواتنا من ّ
يف نسب انفعاالتنا ،وهي اليت تتحكم مبزاجنا وقناعاتنا ،فيما حنب ونكره ،وخنتار ونسمع ،وأيضا تتحكم بأذواقنا
القرائية وميوالتنا املعرفية.
وبذلك ترتبط قضية الرتبية فيما يتعلق باألدب يف الشق الصعب من املعادلة ألن كل ما يدخل يف باب
التقومي والنصح والتهذيب والتقييم بعد ذلك حيفز الدافع النفسي لرفضه أو عدم قبوله ببساطة إال إذا كان النص
الرتبوي يصدر من الذات املقدسة كما يف النص القرآين أو صدر من شخصية مقدسة ال تنطق عن اهلوى كما يف
احلديث النبوي الشريف ،أو إذا كان النص علميا صدر من نتائج علمية تطبيقية.
ومما نعلمه أن األدب مبجمله خالصة الصراع القائم بني التجارب أما التعبري عنه وفق األساليب الفنية فهي تتعلق
بالشأن النقدي .وما يهمنا من األمر هو ما ينتجه األدب من خربات يف النهاية هي خربات تربوية تعلمنا أو جتعلنا
نتجنب تلك احملن اليت واجهتنا.
-ماهية التربية:

الرتبية هي حمصلة معرفية ومنظومة من القيم اإلنسانية بأجنحتها االجتماعية والفكرية والدينية واألخالقية،
وبذلك تتحول إىل وسيلة تسهم يف بقاء اإلنسان واستمرار قيمه وعاداته وموروثاته كافة .والرتبية واحدة من الوسائل
اليت تساعد الفرد للتكيف مع احمليط حمافظا على دميومة بقائه .وقد تؤثر اخلربات اخلاطئة على مفاهيم الرتبية وعلى
اجلهد الوظيفي للمربني ،وعلى العكس منها اخلربات الفعالة اليت تعد كسبا قيميا يف دعم نظريات الرتبية والتعليم.
وجتدر اإلشارة إىل أن األدب منعطف مهم يف تغذية وتلقني القيم الرتبوية وتزويد املربني واملعلمني مبا يدعم أساليبهم
يف الرتبية ،ومينحها صفة مجالية وحسية بواسطة توظيف األدب يف الرتبية.
فاألدب ال يشرتط فيه أن يوظف يف موضوعاته نظريات يف الرتبية ،ولكن من شأن الرتبية أن توظف حيزا مهما من
األدب لدعم قيمها األخالقية واالجتماعية ألن األدب سيعمل عمال ملهما عاطفيا ومنطقيا يف الوقت ذاته يف
النص الرتبوي.
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ولطاملا مجع املؤدبون بني األخالق واألدب مما سوغ للشعراء النظم يف هذا الباب آالفا من األبيات الشعرية والقصائد
كقول زهري بن أيب سلمى:
ومهما تكن عند امرئ من خليقة  ...وإن خالها تخفى على الناس تعلم

ويأيت املعري ليعلن أفضلية األخالق على تيجان امللوك بقوله:ُس ُّر إن كنت محموداً على ٍ
أسر بأني الملك محمود
خلق  ...وال ُّ
أَ
ما يصنع الرأس بالتيجان يعقدها  ...وإنما هو بعد الموت جلمود

وتصبح لألخالق رابطة قرابة اجتماعية ونسب ،كما جاء يف احلديث النبوي الشريف( :ال فضل لعريب على أعجمي
إال بالتقوى).
وكما يف قول البحرتي:إذا تشاكلت األخالق واقتربت * دنت المسافة بين العرب والعجم

وهذا أبو متام تفوق يف وصف صلة األخالق وربطها بصلة النسب يف متانتها حني رثى (غالبا الصفدي) بأشدما يرثي األخ أخاه فقال:
قلت أخي ،قالوا أخ من قرابة؟ * فقلت نعـم  ..إن الشكول أقارب
نسيبي في عزم ورأي ومذهب * إذا باعدتنا في األصول المناسب
وقد راح شعراؤنا على أن عامل الوراثة يشتغل على األخالق أيضا ويف هذا يذكر قول زهري بن أيب سلمى يف هذااملوضع:
فما يك من خـير أتوه فإنما * توارثه آباء آبائهم قبـل

وهل ينبت الخطي إال وشيجة * وتغرس إال في منابتها النخل؟
-وقول التميمي:

أرى كل عـود نابتـا في أرومة * أبى نسب العيدان أن يتغيرا
بنوا الصالحين الصالحون ومن يكن * لباء سوء يلقهم حيث ســيرا

-وقول النجاشي:

خالئق فينا من أبينا وجدنا * كذلك طيب الفرع ينمي على األصل

فضال عن اعتقادهم يف غلبة الطبع على التطبع كقول أيب العتاهية الذي سار مثال بني الناس:كل امرئ متفرد بطباعه * ليس امرؤ إال على ما يطبع

إن النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم يقول بإمكانية تغري الطباع واكتساب األخالق الفاضلة ،يف حديثه الشريف:(إّنا العلم بالتعلم وإّنا احللم بالتحلم).
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وقد ورد على ألسنة الشعراء إمكانية اكتساب اخللق احلميد شريطة وجود القدوة احلسنة ،وأشاروا إىل أمهية عاملالرتبية والتأديب ،وأكدوا على أن الوازع الديين هو الوحيد القادر على إحداث تغري تام ،وتأثري ملموس يف خلق
اإلنسان ،كما يدل على ذلك قول احلكم بن عبدل:
لم أجد عروة الخالئق إال الـ * دين ،لما اعتبرت ،والحسبا

-وال ننسى قول الطائي:

فجاور كريما واقتدح من زناده * وأسند إليه إن تطاول سلما

وكما الحظنا أن كل ما يرتبط مبفهوم الرتبية القومية للنشء له عالقة باألخالق ،فضال عن االعتقاد باإلمجاع أنترسيخ القيم الرتبوية يكون من الصغر كما يف قول ابن قريع:
إذا المرء أعيته المروءة ناشئا * فمطلبها كهال عليه شديد

ماهية األدب التربوي:ومن اجلدير بالذكر أن كل ما ورد يدخل يف باب األدب الرتبوي فما هو تعريف األدب الرتبوي:
لو أردنا تعريف األدب الرتبوي فيمكن أن نصفه بأنه:
النص األديب الذي يتضمن نصوصا خمتلفة األصناف واألجناس (األدبية والشعرية) تتضمن حكمة أو عظة أوحتذيرا أو أمثلة عن ثوابت أخالقية أو أسسا علمية يف الرتبية ،تكاد تكون مطلوبة يف قضايا علم النفس االجتماعي
والرتبوي أو علم النفس بشكل عام.
أو تكون نصوصا أدبية مناظرة لنظريات الرتبية احلديثة غري خمالفة لتلك اإلسالمية املستوحاة من القرآن الكرميوالسنة النبوية وأقوال السلف الصاحل من الصحابة رضي اهلل عنهم أمجعني فضال عن األفكار اليت تضمنتها معظم
دواوين الشعراء ،وكتب الفالسفة واحلكماء فضال عن كتب األمثال اليت ترد فيها بعض األقوال املهمة يف الرتبية اليت
سارت مثال بني الناس.
وليس شرطا أن يظهر كل ذلك للعيان وإّنا يأيت النص الرتبوي متضمنا لقضايا أخالقية ونفسية ،أو اجتماعية تربوية
عن طريق التلميح أو اإلشارة أو الرتميز أو النص الذي يراد منه اإلشارة من خالل معىن املعىن.
وهناك الكثري من األمثلة اليت متتأل هبا كتب األدب العريب والغريب ،سواء كانت أبيات أم قصائد ،كقصيدة (صفحة
بيضاء جلاك بريفريا) ،و(المية الشنفرى) وقصيدة (الزاهد لصاحل عبد القدوس) الذي قتلته السياسة و(نصوص كليلة
ودمنة) و(أرجوزة أيب العتاهية) و(خطب ومقوالت علي رضي اهلل عنه) ،وما ورد يف كتاب (األدب الكبري واألدب
الصغري البن املقفع) ،و(أشعار اإلمام الشافعي والشريف الرضي) وغري ذلك ...
وجتدر اإلشارة أن األدب الرتبوي غري حمدد مبرحلة عمرية ما ،ولكن هو أقرب أن يكون أدبا للناشئة من حيث
اهتمامه بالنصوص اليت تشتمل قيما تربوية وأخالقية .وإذا وظف هلذا األمر فعلى املتخصص أن ينتقي من النصوص
ما حتمل قيمه تربوية فضال عن قيم مجالية ،وأمثلة حية من تاريخ األدب تقرتب من القصص اليت تنتهي خبالصة
فكرية وتربوية مهمة حىت ال متج منها نفوسهم.
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محددات النص التربوي والمناهج النقدية:إن النص الرتبوي يستند على عدد من األسس النفسية للرتبية ،وهي أسس طبع عليها اإلنسان وأمهها ميله
للشر ،أو ميله للخري ،وكل ما خلق اهلل هو حسن ،ولكن إذا مسته اليد البشرية دمرته.
وأ ّن اإلنسان مييل إىل اخلري أو الشر ،والطبيعة البشرية ليست خرية بالفطرة أو شريرة بالفطرة ،وإّنا فيها معايري تدرك
اخلري والشر معا ،واإلنسان يكتسب جانب اخلري أو الشر بالتطبع ،ومن خالل التنشئة االجتماعية ال بالطبع .قال
دساها﴾.
تعاىل﴿ :ونفس وما سواها * فألهمها فجورها وتقواها * قد أفلح من زّكاها * وقد خاب من ّ

وقد عرب الغزايل عن هذا املفهوم بقوله" :إن الصيب خلق قابال للخري والشر مجيعا وإّنا أبواه مييالن به إىل أحد
اجلانبني" وقوله أيضا" :إن الصيب أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهر نفسية ساذجة خالية من كل نقش وصورة
وهو قابل لكل مان قش ومائل لكل ما ميال به والديه وإن عود اخلري نشأ عليه سعد يف الدنيا واآلخرة ،وإن عود
الشر أمهل إمهال البهائم شقي وهلك".
-محددات النص التربوي:

اهلدف أو الغاية اليت كتب النص ألجلها ومن مث اجلهة اليت يتوجه إليها النص وما هي طبيعتها ،فالنص الذي
نتوجه به إىل تالميذ املدارس الصغار خيتلف عن النص الذي نتوجه به لطلبه اجلامعات أو جمموعة من األحداث يف
مدارس اإلصالح مثال ،أو جملموعة من السجناء ،أو جمموعة من فئات خمتلطة.
ومن احملددات املهمة أيضا هي املرحلة العمرية للفئة اليت يوجه إليها النص األديب الرتبوي ،ومن حمدداته الوعظ األديب
املبدع فهو غالبا ما يشري إىل مجاعة معينة أو إىل مرحلة زمنية معينة ،والنصوص يف السمات اخللقية كثرية نذكر
منها:
-في الحياء :قول الشاعر:

ُر َّ
ب قبيحة ما حال بيني * وبين ركوبها إال الحياءُ
فكان هو الدواء لها ولكن * إذا ذهب الحياء فال دواءُ

وأيضا قول الشاعر:

إذا لم تصن عرضاً ولم تخش خالقاً * وتستح من خلوق فما شئت فاصن ٍع
وفي التواضع :قول الشاعر:
وكقول الشاعر:

وضيع
وأقبح شيء أن يرى المرء نفسه * رفيعاً وعند العالمين
ُ
رفيع
تواضع تكن كالنجم الح لناظر * على صفحات الماء وهو ُ
وضيع
الجو وهو
ُ
وال تكن كالدخان يعلو بنفسه * على طبقات ّ

وفي الصبر :قول الشاعر:

ولر َّ ٍ
خرج
الم ُ
ب نازلة يضيق بها الفتى * ذرعاً وعند اهلل منها َ
ُ
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وكقول الشاعر:

وفي االقتصاد:

في العدل:

وفي العفو:

خالصة:

فرج
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها * فُرجت وكان يظنها ال تُ ُ
خير لو علمت به * لكنت باركت شكراً صاحب النعم
اصبر ففي الصبر ٌ
واعلم بأنّك إن لم تصطبر كرماً * صبرت قهراً على ما ُخ َّ
ط ِ
بالقلم
ِ
مقتصد
أنفق بقد ٍر ما استفدت وال * تسرف وعش فيه عيش
من كان فيما استفاد مقتصداً * لم يفتقر بعدها إلى ِ
أحد

وما من ٍ
يد إال ويد اهلل فوقها  ...وما من ظا ٍمل إال وسيُبلى بأظلم كنت مقتدراً ...
فالظلم آخره يفضي إىل ِ
الندم تنام عيناك واملظلوم منتبه  ...يدعو عليك وعني اهلل مل تنم
وما قتل األحرار كالعفو عنهم  ...ومن لك باحلر أن حيفظ اليدا
إذا أنت أكرمت الكرمي ملكته  ...وإن أنت أكرمت اللئيم متردا

إن النص الرتبوي يرتبط من ناحية املعاين واأللفاظ واألساليب البالغية باألدب العام ،ولكن ذلك ال مينح
حرية حتليل النص األديب على اهلوى ،وال ملك للحرية املطلقة يف ذلك ،بسبب احملددات املذكورة اليت حتاصر النص
وتشكل الغاية منه ،ويف الغالب أن هذه الغائية تتطلب تكامل اإلبداع ،وتوفر السمة اجلمالية يف التصوير حىت حيقق
النص غايته االصيلة متضمنا صورا أدبية عالية يف التخييل الشعري األديب ،وحتوي الوصف البليغ.
إال أننا علينا أن نعرتف أن األدب الرتبوي وبسبب ارتباطه باخلطاب الوعظي األديب يسعى إىل ترسيخ فكرة حول
التدرج يف اخلطاب وهي قضية مهمة ،لذا جننح يف الغالب إىل اختيار النصوص اليت ينطبق عليها هذا املفهوم.
كما يهدف اخلطاب األديب إخراج الطفل من وضع التمركز حول ذاته إىل كائن اجتماعي يعرف حقوقه ويدافع
عنها ،ويفقه واجباته ويسعى لتنفيذها بشجاعة منطقية .رغم أن القضية ليست عملية سهلة حينما توظف األدب
سهل من حتقيق مبادلة التعلم العامة ،فهناك اعتبارات سيكلوجية وفكرية تتطلب إبداعا من مؤلف النص األديب
هلا لي ّ
كي حيقق تزاوجا بني تقنية الفكرة املبدعة ومجالية اهلدف الرتبوي إذ ليس مجيع النصوص األدبية ذات األهدف
الرتبوية مقنعة للمتلقي الناشئ إال إذا اتسقت مع حسه ،وتقاربت مع لغته ،وهتذبت حىت جتد قبوال مع قناعاته
البسيطة ،وهذا من أدق الشروط الفنية للكتابة األدبية الرتبوية لألطفال وأصعبها.
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 نماذج األدب التربوي من الشعر العربي في األخالق والصفات الحميدة:في الحلم:

وكقول الشاعر:
وفي الصدق:

وفي الصبر:

وكقول الشاعر:

وفي االقتصاد:

استشعر احللم يف كل األمور وال * تسرع ببادرة يوماً إىل رجل
وإن بُليت بشخص ال خالق له * فكن كأنّك مل تسمع ومل يقل
وللكف عن شتم اللئيم تكرماً * أضر له من شتمه حني يشتم
وما شيء إذا فكرت فيه * بأذهب للمروءة واجلمال
من الكذب الذي ال خري فيه * وأبعد بالبهاء من الرجال
عليك بالصدق ولو أنه * أحرقك الصدق بنار الوعيد
وابغ رضا املوىل فأغىب الورى * من أسخط املوىل وأرضى العبيد
ب ناز ٍلة يضيق هبا الفىت * ذرعاً وعند اهلل منها املخر ُج
و ُلر َّ
ج
ضاقت فلما استحكمت حلقاهتا * فُرجت وكان يظنها ال تُفر ُ
اصرب ففي الصرب خريٌ لو علمت به * لكنت باركت شكراً صاحب النعم
واعلم بأنك إن مل تصطرب كرماً * صربت قهراً على ما ُخ َّ
ط بالقل ِم
ِ
مقتصد
أنفق بقد ٍر ما استفدت وال * تسرف وعش فيه عيش
من كان فيما استفاد مقتصداً * مل يفتقر بعدها إىل ِ
أحد

في العدل:
وما من ٍ
يد إال ويد اهلل فوقها  ...وما من ظا ٍمل إال وسيبلى بأظل ِم كنت مقتدراً  ...فالظلم آخره يفضي اىل ِ
الندم
ُ
تنام عيناك واملظلوم منتبه  ...يدعو عليك وعني اهلل.

وفي العفو:

وما قتل األحرار كالعفو عنهم * ومن لك باحلر أن حيفظ اليدا
إذا أنت أكرمت الكرمي ملكته * وإن أنت أكرمت اللئيم متردا
إن البيت األخري حييلنا إىل نظريات يف الرتبية والفلسفة احلديثة اليت ارتبطت بنظريات سياسية ومباد أيدلوجية
وأخذت تنعكس على أساليب الرتبية ،وهي مباد من نتاج حروب وصراعات فكرية.
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خالصة:وأخريا يأيت األدب يف مقدمة العلوم اليت تتصل بالرتبية ،ملا يقدمه األدب يف نصوصه الرتبوية والشعرية ويف
رسائله الفكرية والفلسفية ،ويف خطبه من ّناذج أخالقية ،وتوصيات وخربات يف السلوك واملعرفة .وهبذا يظهر دور
األدب مسامها ومشاركا فاعال يف جدلية الرتبية واألدب يف ٍ
مبادلة سلوكية ومجالية مهمة.
-المصادر والمراجع:

 -1استراتيجية اإلصالح اإلداري وإعادة التنظيم في نطاق الفكر والنظريات ،صافي إمام موسى ،دار العلوم
للطباعة والنشر الرياض المملكة العربية السعودية ط1445(/1هـ1895-م).
 -2الفساد اإلداري ومعالجته من منظور إسالمي ،يوسف بحر.
 -3مصطلح الفساد في القرآن الكريم ،همام حمودي.
 -4الفساد اإلداري والمالي بين السياسات واإلجراءات ،مصطفى الفقي.

 -5من معالم المدرسة العمرية في مكافحة الفساد ،مهيوب خضر محمود.
 -6معجم اللغة العربية المعاصرة ،أحمد مختار عمر
 -7صيد األفكار في األدب واألخالق والحكم واألمثال ،حسين بن محمد المهدي ،دار الكتاب وزارة
الثقافة الجزائر رقم2448/448م.
 -8األخالق اإلسالمية وأسسها.
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المحاضرة :11العدالة
ماهية العدالة:مفهوم العدالة ) (Fairnessمفهوم معقد ،وخيتلف من شخص آلخر ،ومن موقف إىل آخر ،فما يراه
شخص ما عادالً ،قد ينظر إليه شخص آخر على أنَّه غري عادل ،وما هو عادل يف موقف قد يكون غري عادل يف
موقف آخر .يضاف إىل ذلك أن مفهوم العدالة ال يتأثر فقط بعمر األفرادَّ ،
وإّنام أيضا بعوامل أخرى كالنمو املعريف
والنمو األخالقي والقدرة على فهم وجهات نظر اآلخرين ،والنظر مبوضوعية وبدون حتيز إىل املواقف املختلفة.
كما أن الطبقة االقتصادية االجتماعية اليت ينتمي إليها الفرد تؤثرر يف فهمه للعدالة .كما أن عامل الزمن ساهم يف
تغري هذا املفهوم ،فما كان عادالً ومقبوالً يف زمن من األزمنة مثالً قد ال يكون كذلك عام يف زمن آخر ،والعكس
صحيح.
فالعدالة هي العمل وفقاً ملتطلبات القانون ،سواء ارتكزت هذه القواعد على اإلمجاع البشري أو على املعايري
االجتماعية ،والعدالة مفهوم واسع تُنادي به مجيع الشعوب وتطمح لتحقيقها نظراً ألمهيتها يف خلق نوع من املساواة
تصور إنساين يُركز على حتقيق التوازن بني مجيع أفراد
بني خمتلف أبناء الشعب الواحد .أما املفهوم العام للعدالة فهي ُّ
التصور أنظمة وقوانني يتعاون يف وضعها أكثر من شخص بطريقة ُحرة دون
املجتمع من حيث احلقوق ،وحي ُكم هذا ُّ
ُ
أي ُّ
تدخل ،وهذا حىت تضمن العدالة حتقيق املساواة بني مجيع األشخاص داخل املجتمع .أمهية العدالة
حتكم أو ُّ
ُ
حتقيق املساواة بني أفراد اجملتمع ،وهذا بغض النظر عن مركز الشخص أو جنسه أو دينه ،وهبذا سوف يتحقق األمن
واألمان للجميع وسيكونون قادرين على العيش والقيام بأعماهلم دون الشعور باخلوف من الظُلم .نشر احملبة واألُلفة
بني مجيع أفراد املجتمع .الشعور باإلنصاف والرضا بني أفراد اجملتمع ،على عكس ما ميكن أن ُخيلّفه الظلم ،فتُنتزع
ُ
صفات احلقد والكراهية واحلسد لتحل حملها صفات االحرتام والود .أنواع العدالة املساواتية بغض النظر عن اجلنس،
أو العرق ،أو الدين .العدالة السياسية كحق الرتشح والعمل السياسي .العدالة االجتماعية مثل احلاجات الطبية
والعالجية واإلنسانية وفرص احلصول على العمل .العدالة القضائية وهي احلق يف إجراء حماكمة عادلة ومتوازنة مع
اجلرم املرتكب .العدالة االقتصادية وتكمن يف التوزيع العادل للثروات ،ووجود نظام اقتصادي يرتكز على العدل يف
العمل واحلقوق ،وتوافر املستلزمات املعيشية للجميع من دون متييز أو تفريق .عواقب غياب العدالة التعدي على
الغري واألخذ من حقوقهم أو أعراضهم أو أمواهلم أو دمائهم بغري وجه حق .غياب األمان اجملتمعي بني الناس.
-التعليم من أجل العدالة:

هتدف مبادرة (التعليم من أجل العدالة) إىل الوقاية من اإلجرام وترسيخ ثقافة احرتام القانون من خالل
أنشطة تعليمية مصممة خصيصاً ملراحل التعليم االبتدائي والثانوي واجلامعي .ومن شأن أنشطة هذه املبادرة أن
تساعد املربني على توعية اجليل املقبل من أجل حتسني فهمه للمشاكل اليت ميكن أن تقوض سيادة القانون ومعاجلة
تلك املشاكل على حنو أفضل ،وأن تشجع الطلبة على االخنراط الناشط يف جمتمعاهتم احمللية ومهنهم املقبلة.
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ويف إطار العملية الرتبوية فإن مفهوم العدالة يعد من املفاهيم املهمة سواء بالنسبة للمعلمني أم للتالميذ،
فاملعلم الذي يشعر أنَّه يعامل بعدالة يف مدرسته سوف يشعر باالنتماء للمدرسة واإلخالص هلا وبذل كل جهد
ممكن لتطويرها ،وينعكس ذلك على التلميذ بالضرورة ،ألن املعلم سوف يعمل على تطوير بيئة تشعر التلميذ بالعدالة
كل جزئياهتا .واهتمام الرتبية مبفهوم العدالة املدرسية لدى التالميذ له ما يربره إذ إن إدراك العدالة املدرسية من
يف ر
شأنه أن يؤثرر يف عدد كبري من املتغريات ذات عالقة بالتلميذ :كدافعيته للتعلم ،وتفضيالت التلميذ املعرفية واألكادميية
ومستويات أداء التلميذ وغريها.
وال شك أن البحث يف مفهوم العدالة املدرسية يواجه كثرياً من العقبات والصعاب ،منها على سبيل املثال
كيفية التعامل مع هذا املفهوم :هل هي على الصعيد اخلاص أم على الصعيد العام؟ أي هل سيتم تناول العدالة
كل املواقف املدرسية أم العدالة اخلاصة بكل موقف؟ ال شك أن احلديث عن العدالة (اخلاصة) متعب
(العامة) يف ر
وطويل جداً ،ولذلك ال بد من التعامل مع املفهوم بشكل عام أي العدالة املدرسية وعالقتها بالفاعلية الذاتية املدركة
لدى تالميذ املدارس األساسية ،فاملدرسة مهما كان املوقف الذي تظهر فيه .كذلك فإنه ميكن النظر إىل العدالة
باملفهوم املطلق أو النسيب ،وهي أمور تدفع الباحث إىل التعامل مع العدالة املدرسية كمفهوم عام دون النظر إىل
املواقف املختلفة اليت تظهر فيها أو االهتمام مبدى نسبية املفهوم أو عدمها.
وهناك عالقة قوية بالطبع ،بني النمو االجتماعي من جهة وبني إدراك األطفال ملفهوم العدالة ومعرفتهم مىت
تكون معاملة اآلخرين هلـم معاملـة عادلـة أو غيـر عادلـة ،فمفهوم مرتبط مبفهوم العدل )(، (Justiceولكنه حيمل
عنصراً ذاتياً هو درجة حـصول العدل عند الشخص ذاته .إاها أحكام ذاتية لألطفال حول ما حيصلون عليه من
تعامـل عادل وغري متحيز .ورمبا كانت أكثر اخلربات غري العادلة اليت يواجهها األطفال هي تعرضهم إىل العقوبة غري
العادلة أي أن يعاقبوا على شيء مل يفعلوه أو على خطأ لـم يكن خطأهم منذ البداية .إن دافعية األطفال للحصول
على مكافأة اجتماعية أو جتنـب احلصول على عقوبة تعدان مظهرين مهمني من مظاهر التنشئة االجتماعية .
وقد أشارت الدراسات القدمية واحلديثة على حد سواء إىل وجود فروق بـني الـذكور واإلناث فيما يتعلق
بإدراكهم ملفهوم العدالة املدرسية إذ إن نسبة كبرية مـن اإلنـاث يف كثري من الدول النامية يعتقدن أن اخلربات املدرسية
غيـر عادلـة ،مقارنـة بالـذكور ،فاإلناث مازلن يعتقدن أن املدارس تليب حاجات الذكور أكثر مما تلبـي حاجـاهتن،
ومتنح الذكور فرصاً للنجاح واملشاركة أكثر مما متنحهن .كذلك حبثت بعض الدراسات يف العالقة بني عمر التلميذ
ومدى إدراكه ملفهوم العدالة املدرسية.
إن األطفال الصغار ينظرون إىل العدالـة باعتبارها مساواة يف املكافآت بغض النظر عن تساوي األداء .أما
األطفال األكرب سناً فينظرون إىل العدالة على َّأاها شكل من أشكال تكافؤ الفرص ،وال تعنـي بالـضرورة احلصول
على مكافآت متساوية إذا كان األداء متبايناً.
-مشكلة الدراسة :الحظ اخلرباء ورجال التعليم من خالل تفاعلهم مع األطفال وغريهم من تالميذ املدارس أن

هنالك تدنياً يف رغبة هؤالء التالميذ للدراسة والتحصيل ،مربرين ذلك بعدم عدالة املدرسني واملديرين يف مدارسهم.
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وعند العودة إىل األدب الرتبوي املتعلق هبذه املسألة تبني أن هناك اهتماماً واضحاً من الباحثني يف العدالة املدرسية
وتأثريها يف حتصيل التالميذ وبعض جوانب شخصياهتم .فربزت فكرة حماولة الربط بني تصورات التالميذ للعدالة
املدرسية ومستوى الفاعلية الذاتية لديهم.

-التوصيات:

بناء على ما سبق ميكن اقرتاح التوصيات اآلتية:
دراسة مفهوم العدالة املدرسية لدى التالميذ والطلبة اجلـامعيني والكـشف عـن عالقتـه مبتغريات أخرى،
كالنمو األخالقي والعزو السبيب ،والتفاعل الصفي.
ضرورة تطبيق املدرسني ومديري املدارس للعدالة املدرسية ،ألاها ترتك آثـاراً حامسة وبالغة الداللة يف اجتاهات
التالميذ حنو املدرسة واملواد الدراسية بـشكل عام.
إجراء دراسات جديدة تبحث يف العالقة الـسببية بـني إدراك العدالـة املدرسـية والفاعلية الذاتية ،وأخرى
تكشف عن العوامل املؤثرة يف إدراك التالميـذ للعدالـة املدرسية كالعوامل االجتماعية واالقتصادية والبيئية إضافة إىل
العوامل الرتبويـة والنفسية.
توقف جعل النظام الرتبوي أكثر مسؤولية على دعامتني :أوال التحديد الدقيق والشفاف ملسؤوليات كل
الفاعلني ،ثانيا ترسيخ ثقافة التقييم ،وخاصة تقييم التعليمات.
خالصة:

إن املدرسة هي إطار مؤسسايت ينبين على اإلنصاف واملساواة وتكافؤ الفرص ،إضافة إىل كونه يف إطار
احلكامة احلقة مؤسسة قابلة للمحاسبة.

-المصادر والمراجع:

 -1استراتيجية اإلصالح اإلداري وإعادة التنظيم في نطاق الفكر والنظريات ،صافي إمام موسى ،دار العلوم
للطباعة والنشر الرياض المملكة العربية السعودية ط1445(/1هـ1895-م).
 -2الفساد اإلداري ومعالجته من منظور إسالمي ،يوسف بحر.
 -3مصطلح الفساد في القرآن الكريم ،همام حمودي.
 -4الفساد اإلداري والمالي بين السياسات واإلجراءات ،مصطفى الفقي.
 -5من معالم المدرسة العمرية في مكافحة الفساد ،مهيوب خضر محمود.
 -6معجم اللغة العربية المعاصرة ،أحمد مختار عمر

 -7صيد األفكار في األدب واألخالق والحكم واألمثال ،حسين بن محمد المهدي ،دار الكتاب وزارة
الثقافة الجزائر رقم2448/448م.
 -8األخالق اإلسالمية وأسسها.
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المحاضرة :12الخصائص الخلقية الواجب توافرها في المربي
-السمات المهنية:

هي النواحي اليت تتعلق بالتدريس ِمهنةً ،وباملعلم ُممارسةً هلذه املهنة ،وتتضمن النقاط اآلتية:
 -1حب املهنة واإلميان بأاها رسالة عظيمة ،فاملعلم الذي يؤدي ِحبُب عمله يصل إىل قلوب الطالب وعقوهلم،
واملعلم الذي يؤدي الواجب بال حب ال يكاد يصل إىل آذااهم.

 -2الذكاء وسرعة البديهة يف التعامل مع الطالب على تنوعهم من أهم مسات املعلم الناجح ،حيث يستطيع
التصرف يف املشكالت ،وحيسن التعامل مع املواقف احلرجة والصعبة.
 -3التمكن من املادة العلمية وطرائق تدريسها ،ومتابعة آخر ما توصل إليه العلم يف جمال ختصصه ،حبيث يتعمق
يف مادته ،ويُبهر مجيع الطالب مبدى متكنه.

 -4القدرة على ختطيط الدروس وإعداد مستلزماهتا ،فالطالب يشعر بأداء املعلم وحتضريه وختطيطه ،ويُدرك هل أع ّد
الدرس جيدا ،أم أنه يرجتل.
 -5القدرة على إدارة الصف والتفاهم مع الطالب واحملافظة على النظام ،من خالل الشخصية القوية اهلادئة.

 -6القدرة على جذب االنتباه والتشويق ،فأسوأُ ما يتعرض إليه املعلم من نقد أن يكون درسه ممال للطالب ،مما
ُحيدث تشتتا النتباههم حنو الدرس.

 -7االهتمام مبيول الطالب وحاجاهتم ،من خالل ختطيط األنشطة اليت حيبواها ،وطرائق التدريس اليت حتقق تفاعال

أكثر إجيابية.

 -8إحاطته جبوانب الثقافة العامة وفروع العلم األخرى ،وإملامه بقدر مناسب من ثقافة اجملتمع والتيارات الفكرية

احمليطة ،واألنظمة السائدة ،وحينها يشعر الطالب بأنه أمام جبل من العلم ،مما يزيد ثقة الطالب يف معلمهم.
 -9التمكن من تصميم واستخدام الوسائط التعليمية ،وقبل ذلك االقتناع بدورها يف جناح عملية التعليم.
 -14الكفاءة يف تقومي الطالب ،والقدرة على صياغة االمتحانات واالختبارات بطرق علمية ،وكذلك القدرة على
النقد البناء ،ومن مث البد أن يؤمن املعلم بأن الغرض األساسي من التقومي هو التحسني ال الرتهيب.

 -11القدرة على التعاون مع رؤساء العمل والزمالء يف التخطيط والتدريس ،فأساس النجاح هو العمل اجلماعي.
 -12اتباع النظام العام للمؤسسة ،فاملعلم يشارك يف تطويرها بغرض اإلصالح والتنمية ،ال النقد اهلدام.
 -13القدرة على التكيف مع الظروف الصعبة ،حىت إذا افتقد املعلم لألشياء الالزمة للتدريس كاألقالم ،الكتب،
السبورة ،الفصل املناسب ألعداد الطالب ميكنه أن يؤدي دوره جيدا.
 -14القدرة على البحث وامتالك املعلم ألدوات التعلم الذايت.
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السمات الشخصية:هي النواحي اليت تتعلق بشخصية املعلم وطبيعته اليت متيزه عن غريه وعلى الرغم من اختالف شخصيات
املعلمني فيما بينهم ،إال أنه ينبغي أن تكون هناك بعض القواسم املشرتكة وهي:
مبالبس وقورة تليق مبكانته،
الطالب على معلم ال يأيت
 -1حسن املظهر واألناقة مبا يليق مبكانته ووقاره ،فم مك ْم عاب
ُ
م

أو تناسب سنه ،وهي من األمور اليت قد يغفلها املعلم وهي من األمهية مبكان.

 -2التفاؤل والثقة بالنفس وبث السعادة يف نفوس الطالب ،من خالل االبتسام أثناء الدرس مما يضفي إقباال
وسرورا حنو تعلم املادة.
 -3حسن التعامل مع الطالب مبا يليق بثقافات الطالب من ناحية ،وبثقافات اجملتمع من ناحية أخرى.
 -4املعلم املوهوب يف طرق تدريسه فكل يوم لديه جديد يبهر به طالبه.

 -5اجتماعي يستطيع التفاعل مع طالبه حىت خارج الصف ،فاملعلم املنطوي ال ميكنه التفاعل بكفاءة داخل
الصف أو خارجه ،أما املعلم الودود املرن فيكون أكثر جاذبية للطالب طوال الوقت.

 -6املعلم النشيط يبعث يف نفوس الطالب احلماس ،ويظهر ذلك يف محاسه وحركته املستمرة داخل الصف.

 -7البد للمعلم أن يكون قادرا على العمل فرتات طويلة فرمبا يتطلب العمل أوقاتا إضافية للتدريس ،أو التصحيح،
أو غريها من األعمال ،ومن مث ال بد له من تأهيل نفسه على ذلك.

 -9الثقة بالنفس دون تكرب أو ضعف ،فاملدرس عزيز قوي ال يقبل إساءة الطالب أو غريهم حنوه كي يكون قدوة
حسنة هلم ،مع لينه وتواضعه هلم.

 -9اعتدال الرأي بدون إفراط أو تفريط فال يتعصب لقضية ما أو رأي ما ،وإّنا يتقبل كل اآلراء بصدر رحب مما
يكسب طالبه االعتدال والوسطية.
 -10القدرة على حتمل املسؤولية فرمبا تُوكل له مهام صعبة ،كأن يساعد الطالب على إاهاء حمتوى معني يف وقت
قليل أو قبيل االمتحان فيُنفذ تلك املهمة على أكمل وجه.

 -11االلتزام يف مواعيد العمل ،واحرتام الوقت احملدد للدرس دون نقصان فيكسب طالبه تلك امليزة من خالل
القدوة.

 -12إعطاء كل طالب حقه يف االهتمام والرعاية ،وهي من أصعب األشياء نظرا للفروق الفردية بني الطالب،
تأثريا بالغا يف حب الطالب ألستاذهم.
خاصة مع األعداد الكبرية ،لكنها حتقق ً

 -13قوة الشخصية ،والقدرة على ضبط الفصل ،واحلزم وقت احلاجة ممما خيلق له هيبةً ووقارا.

 -14مبدأ احلرية واإلخالص والشورى يف تعامله مع طالبه من خالل مشاركتهم يف إعداد الدروس ،ووسائلها

وطرائقها بل حىت تقوميها إن صلح األمر.
 -15الطالقة اللفظية ،وقوة اإلقناع ،وحسن العرض والتعبري ،وال يتأتى ذلك إال بالتقومي الذايت ،والتقومي املستمر
واستشارة رؤساء العمل والزمالء وأصحاب اخلربة.
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-تحديات تربوية تواجه المعلمين في القرن الحادي والعشرين:

 -1ثورة املعلومات.
 -2العوملة.

 -3االنفجار السكاين.
 -4األزمة البيئية
 -5تداخل اجملتمعات العاملية ،فالعامل أصبح قرية واحدة.
دور المربي في مواجهة تحديات العصر: -1إدراك أمهية املهنة اليت ميارسها ،وقدسية الرسالة اليت حيملها على عاتقيه.
 -2أن يدرك أن مهنة التعليم هلا قواعد وأصول ،وتتطلب امتالك كفايات وكفاءات ممتازة وخاصة.
 -3أن يدرك أمهية التغري اجلذري الذي طرأ على طبيعة دوره ومسؤولياته ،فلم يعد دوره مقتصرا على التلقني فقط.
 -4أن يستند يف عمله على قاعدة فكرية وعقيدة إميانية متينة.

 -5أن يدرك أمهية الشرحية البشرية اليت يتعامل معها.

 -6أن يدرك من خالل نظرة منهجية علمية متطورة موقعة ،وأمهية دوره يف عصر العوملة واالنفتاح.
سلوكيات المعلم وأخالقيات المهنة: -1القدوة احلسنة هي مصدر الثقة.
 -2احرتام وجهات النظر.
 -3مراعاة الفروق الفردية.
 -4توسع طرائق التدريس.
 -5عدم التقيد حبرفية الكتاب املدرسي.
 -6ربط املنهاج بواقع احلياة.
 -7توظيف التكنولوجيا احلديثة.
 -9أن يثق بقدرات الطلبة يف إحداث التغيري املرغوب فيه.
-أهم الخصائص والصفات المهنية للمعلم الجيد:

للمعلم منزلة كبرية يف كافة الدول أيا كانت أنظمتها التعليمية ،وعند كافة أفراد اجملتمعات على اختالف
طبقاهتم األكادميية أو االجتماعية ،أو اجتاهاهتم الفكرية .فاملعلم هو الشخص الذي يؤمتن على أهم ما ميلكه اجملتمع
أو األفراد من ثروة ونقصد هبذه الثروة فلذات األكباد .وتكمن أمهية املعلم يف كونه الشخص الذي يُعتمد عليه يف
رعاية هذه الثروة واستثمارها االستثمار األمثل ،الذي خيدم أهداف اجملتمع وطموحاته ،فهو يقوم بعملية التعليم
ويرعى تربية األبناء ويالحظ ّنوهم يف شىت اجملاالت.
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وقد دعا ذلك بعضهم إىل تسمية مهنه املعلم باملهنة األم وذلك ألاها مهنة سابقة وأساس لتمكني األفراد من
االلتحاق بأي مهنة أخرى ،فاملهندس والطبيب والطيار والسائق وغريهم البد أن يتلقوا دراسات يف ختصصاهتم
املهنية املختلفة على أيدي متخصصني ،لكن تبقى مهنة املعلم هي املهنة األم وأساس كل ناشئ وإطار مستقبلي
ونقصد هنا دور املعلمني يف املدرسة مبراحلها املختلفة أو يف اجلامعة بشىت كلياهتا وختصصاهتا ،وبقدر االهتمام
والتطور الذي يلحق بعمل املعلم بقدر ما يؤدي هذا العمل إىل ّنو الطالب وتطورهم ،فاألطباء واحملامون واملهندسون
وغريهم من فئات اجملتمع يتأثرون يف مستوى مهاراهتم األكادميية وخلفياهتم املعرفية وسلوكياهتم األخالقية إىل حد
كبري بسلوك معلميهم وما يبذله هؤالء من جهد طوال سنوات التعليم اليت سبقت ذلك.
وال شك أن املخرتعني وكبار العلماء وعظماء الساسة يف تاريخ العامل احلديث والقدمي قد عاشوا خربات تربوية
وفرها هلم معلمون أكفاء طوال مراحل تعليمهم ،األمر الذي أثر يف صقل تفكريهم وبناء شخصياهتم على حنو
مكنهم من التميز ،وجعلهم صناعا ألهم االكتشافات أو القرارات املؤثرة يف حياة البشرية .كما مكن أممهم من
االضطالع مبهمة الصدارة والقيادة بني األمم األخرى.
ونستطيع أن نقول يف الوقت الذي خترج فيه املعلمون األوائل وهم الصحابة رضي اهلل عنهم من مدرسة النبوة
كان أبناء املسلمني هم املتميزين يف شىت اجملاالت ،ودانت هلم ممالك األرض يف الشرق والغرب ،فكان منهم قادة
ومفكرون وعلماء ومبدعون وذلك ألاهم خترجوا على أيدي عظماء كانوا قدوة يف اخللق كما كانوا قدوة يف العلم
والعمل.
وألمهية املعلم ومكانته يف صناعة التقدم البشري وصيانة احلضارة البشرية على سطح املعمورة اهتمت الدراسات
الرتبوية بالبحث يف صفاته ومهامه املختلفة سعيا وراء اختيار املعلمني وفقا هلذه الصفات ،وتدريبهم على القيام
بتلك املهام.
ومن األمهية أن يعرف املعلم الصفات اليت ينبغي توافرها يف املعلم اجليد ،ومن هذه الصفات ما هو فطري
يتعلق بذات املعلم وخصائصه الطبيعية ،ومنها ما هو مكتسب يتعلق مبا تعلمه خالل مراحل إعداده وعمله املهين
من صفات عقدية وأكادميية ومهنية.
ومعرفة املعلم هذه الصفات واملهام يساعده على حماولة تعديل سلوكه والتكيف من أجل اكتساب تلك
الصفات املرغوبة اليت تنسجم مع مهام املهنة ،ومكانتها اليت حتسن من صورته أمام اآلخرين.
-الصفات أو السمات الشخصية الجسمية:

منها ما هو جسمي ومنها ما هو عقلي ،كما أن منها ما يتعلق باجلانب الوجداين ،وهي كاآليت:

أوال -المظهر العام والصفات الجسمية:

تتعدد الصفات اجلسمية املرغوبة يف املعلم وميكن إجياز أهم هذه الصفات فيما يلي:
 -1ينبغي أن يتمتع املعلم بصحة جيدة فخلو جسمه من األمراض املزمنة أو اخلطرية أمر يساعد كثري على حتمل
مشاق عمله ،وال غرابة يف ذلك فالتدريس مهنة تتطلب جهدا فكريا باإلضافة إىل اجلهد البدين ،وقد يرى بعضهم
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عكس هذا الرأي قائال" :ما أسهل عمل املعلم" ،ولعله يقصد بذلك املعلم الذي يلقي بعض املعلومات يف غرفة
الصف ،أو الذي يشرف على تعليم الطالب بعض املعلومات ،أو املهارات .ولكننا نقصد بطبيعة احلال املعلم الذي
يؤدي عمله كما ينبغي أن يكون ،ويستمر فكره مشغوال يف الطريق ويف منزله بطالبه ومبشاكلهم التعليمية املختلفة.
كما يستمر جهده البدين لعالج تلك املشكالت وهو ما جيعلنا نؤكد على أمهية الصحة اجلسمية والعقلية للمعلم
وخباصة عند بدء التحاقه باملهنة يف شبابه ،كما جيعلنا نؤكد على أمهية الرعاية الصحية الدائمة له عقب التحاقه
باملهنة للمحافظة على قدر عال من اللياقة الصحية حىت عند تقدمه يف العمر.
 -2ينبغي أن خيلو جسم املعلم من العاهات الظاهرة مبا فيها العاهات اليت تؤثر على حالته الصحية العامة ومن
أمثلة ذلك عيوب اللسان والفم اليت تؤثر يف النطق ويف خمارج الكلمات والعيوب اخلاصة حباسيت السمع والنظر ذلك
أن مهنة التدريس تعتمد على التفاعل اللفظي بني املعلم والطالب وهو ما يتطلب سالمة هذه احلواس.
وقد ميكن التغاضي يف تدريس بعض اجملاالت الدراسية عن عيوب النظر إال أن ذلك يتم يف جماالت حمدودة
إذ تتطلب أغلب اجملاالت األخرى سالمة حاسة النظر لدى املعلم.
ويتعرض املعلم للفحص الكامل من قبل طالبه وهو ما جيعلنا نفضل أن يكون املعلم متناسق املظهر بشوش
الوجه إذ إن مثل هذه الصفات تكون مؤثرة يف اآلخرين كما أن بعض الوجوه تكون مقنعة عند تعاملها مع الطالب
يف سن الطفولة ،بينما ال تكون كذلك عند تعاملها مع الطالب يف املراحل الدراسية األعلى.
وينسجم مع هذه الصفة اهتمامه مبظهره اخلارجي فينبغي أن يكون ملبسه نظيفا ومرتبا ،ومنسجما مع العادات
والتقاليد السائدة يف بلده ومنطقته ،وكذا احلال بالنسبة لشعره وأظافره لكونه قدوة حيث يتخذه كثري من الطالب
مثال هلم فيقلدونه يف مظهره ويف تصرفاته.
ثانيا -الصفات العقلية والنفسية:
ميكن إجياز أهم الصفات العقلية والنفسية املطلوب توافرها يف املعلم فيما يلي:
 -1ينبغي أن يتمتع املعلم بقدر من الذكاء والفطنة اليت متكنه من التصرف بطريقة سريعة ومناسبة يف مواقف خمتلفة
فتنوع األحداث وتباينها يف غرفة الفصل يتطلب من املعلم قدرا من احلكمة كرد فعل هلذه األحداث وهو ما ال ميكن
أن يقوم به بنجاح من يفتقر إىل قدر معقول من الفطنة والذكاء الالزمني يف مثل هذه احلاالت.
 -2ينبغي أن يتمتع املعلم بقدر من الثقافة العامة يف شىت جماالت املعرفة ومن األمهية مبكان أن يعرف مصادر تلك
املعرفة وكيفية احلصول عليها ألنه يتعرض يف أحيان كثرية الستفسارات الطالب حول موضوعات متنوعة من حيث
الكم واجملال وما مل تكن لديه اإلجابة فيجب أن يعرف كيف حيصل عليها بأقل جهد ويف أقصر وقت من املوسوعات
أو املكتبات أو دوائر املعارف أو املصادر التقنية لتخزين املعلومات ،لذا حيسن أن يكون املعلم قارئا دائم االطالع
لديه القدرة على فهم وحتليل ما يقرأ وتكون القدرة على ربط قراءته بعلمه يف جمال الرتبية والتعليم.
 -3جيب أن يتمتع املعلم بقدرات عقلية مرتفعة ،وأن يكون اختياره مبينا على اختبارات لتحديد قدراته وما العجب
يف ذلك إذا كان املعلم هو الشخص الذي سيناط به إعداد كافة الكوادر املهنية األخرى للمجتمع.
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 -4ينبغي أن يتمتع املعلم بقدر مرتفع من فهم الذات والرضا عنها وان يكون متفهما لظروف حياته املختلفة
ولظروف عمله فان رضا املعلم عن ذاته يؤدي إىل :الوصول إىل السواء النفسي; والعمل على مساعدة اآلخرين
والتعاون معهم ،واكتشاف مثالب النفس ،والعمل على تقوميها ،وتطوير النفس بشكل مستمر ،ووجود شخصية
متفائلة مرحة مستبشرة ،مفتوحة الفكر والعقل.
ثالثا -تتعدد الصفات الوجدانية المرغوبة في المعلم:
ميكن إجياز أهم هذه الصفات فيما يلي:
 -1اإلميان الراسخ بالعقيدة اإلسالمية والدينية ذلك أن هذا اإلميان البد أن ينعكس بقصد أو دون قصد على
سلوكيات املعلم اليت يقتدي هبا طالبه ،ويعملون على تقليدها ،فعقيدة املعلم املسلم توجهٌ يقوم مبهامه يف ضوء تلك
العقيدة من جهة ،ويعمل على غرسها يف نفوس الطالب من جهة أخرى.
ونظراً الن املؤسسات التعليمية يف شكلها احلديث هتدف بالدرجة األوىل إىل تنمية الناشئة مبا يتفق مع ما
ترمسه سياسة التعليم فإن عدم إميان املعلم بتلك العقيدة أو عدم اكرتاث هبا يعين أنه يعمل يف اجتاه خمالف لالجتاه
الذي تتبناه السياسة العامة للتعليم ،وهو يعين التقليل يف خمرجات النظام التعليمي.
 -2الرغبة يف الدعوة إىل ما يؤمن به ونشره بني الناس وهذه الرغبة الصادقة واجلارفة تدفع املعلم إىل صبغ أدائه
الرتبوي والتعليمي وسلوكه العام بصبغة العقيدة اليت يؤمن هبا ،كما أن هذه الرغبة الصادقة تسهل على املعلم حتمل
املشاق واملتاعب املهنية املختلفة ،مما يدل على إميانه بسمو هدفه وتعايل عقيدته.
ومن املنطقي أن تكون هذه الرغبة متوافرة لدى بعض األشخاص لشدة إميااهم بعقيدهتم األمر الذي يدفعهم
إىل العمل على نشر هذه العقيدة من خالل عملهم يف مهنة التدريس.
ولكن بعض األفراد حبكم تكوين شخصياهتم ال ميتلكون الرغبة يف نقل ما يؤمنون به إىل اآلخرين ويفضلون
البقاء يف فلك حمدد بأنفسهم ،ومثل هؤالء األشخاص ال تنطبق عليهم الصفات املرغوبة يف املعلم.
ويبدو أن هناك عالقة ارتباط بني الرغبة يف الدعوة من جهة ومسة القيادة من جهة أخر،ى فقد أوضحت
الدراسات أنه من الواجب توافر مسة القدرة على القيادة يف املعلم ،وهو ما يتفق مع كونه يرغب يف نقل األفكار اليت
يعتنقها إىل اآلخرين.
صفات تتعلق بمهنة التدريس:ينبغي أن تتوافر هذه الصفات يف كل معلم وتتعلق هذه الصفات مبيدان التدريس ومهاراته ،واملادة العلمية اليت
ينبغي على املعلم امتالكها يف ميدان ختصصه األكادميي ،والثقافة العامة خارج نطاق ذلك كي يتمكن من ممارسة
التدريس بنجاح ،وميكن تناول هذه الصفات حتت أقسام كما يلي:
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أوالً -المعرفة التخصصية:
على الرغم من اهتمام الرتبية احلديثة جبوانب النمو الوجداين واملهارايت إىل جانب النمو العقلي املعريف إال أن
املعرفة ال تزال وسوف تظل ذات أمهية خاصة للمعلم ولعمله يف املدرسة ،لذلك فإن كل معلم البد أن ميتلك قدرا
من املعلومات الغزيرة يف جمال ختصصه ،ومعرفته ببعض احلقائق والبيانات الرئيسية فضال عن فهمه للمفاهيم
والتصميمات اليت تنتمي جملال ختصصه.
يلم املعلم بالفروع املختلفة يف جمال ختصصه والعالقة بينها والتنظيم املنطقي للمعارف
كما أنه من الضروري أن َّ
يف هذا اجملال ،ونبذة عن تارخيه ،والعلماء الذين أسهموا فيه ،ومن اجلدير مبعرفة املعلم مبجال ختصصه إتقانُه ألساليب
البحث املتبعة يف هذا اجملال ،ذلك أن متكنه من هذه األساليب يساعده على نقل هذا األسلوب إىل طالبه ،فاملعرفة
وحدها مل تعد كافية إلنسان العصر احلاضر ،بل البد أن تقرتن بأسلوب البحث عن املعرفة وجتديدها.
وهذا يعني أن معلم العلوم :ال بد أن يعرف الكثري عن طبيعة العلم وسبل البحث العلمي ،باإلضافة إىل كم من

املعلومات العلمية يف فروع العلوم املختلفة كالكيمياء والفيزياء والنبات واحليوان واجليولوجيا والفلك .كما جيب أن
يكون لديه االستعداد ملزيد من التعلم يف فرع أو أكثر من فروع التخصص وكذلك فان معلم اللغة العربية البد أن
يعرف الكثري عن طبيعة اللغة ودورها يف حياة البشر ،وأساليب البحث يف جمال اللغة فضال عن كم من املعلومات
يف النحو والصرف والتعبري والبالغة والشعر والنثر إىل غري ذلك من املعارف والعلوم.
ثانيا -المعارف والمهارات المهنية:
هناك جانب أخر من الصفات اليت ينبغي توافرها يف املعلم تتعلق مبهنة الرتبية على وجه اخلصوص ويعتمد
توافرها على املعارف واملهارات املهنية اليت يعتمد عليها يف تشكيل الفكر الرتبوي للمعلم ،ويف مساعدته على فهم
عملية الرتبية وفلسفتها واألسس اليت تقوم عليها ،وبصفة عامة ميكن حتديد أهم الصفات باملعارف املهارات للمعلم
فيما يلي:
 -1ينبغي أن يتمتع املعلم بفهم كامل لألسس النفسية للتعلم ويشمل ذلك أسس التعلم اجليد ونظريات التعلم

املختلفة وتطبيقاهتا يف جمال التدريس واخلصائص اجلسمية والعقلية للطالب خاصة يف املرحلة اليت يقوم بالتدريس
فيها كما جيب أن ميتلك املعلم القدرة على االستفادة من معرفته هلذه اخلصائص يف تعامله مع طالبه يف مواقف
التدريس املختلفة ويف مواقف النشاط األخرى خارج غرفة الصف.
 -2ينبغي أن يلم املعلم بالطرق واملداخل املختلفة للتدريس ويتمكن من توظيفها حسب مقتضيات التعلم املختلفة
لطالبه ،كما جيب أن يتمتع بقدر ن املهارات التدريسية الالزمة لتمكينه من القيام مبهام عمله ،ويشمل ذلك مهارات
ختطيط التدريس وتنفيذه فضال عن مهارات إدارة الصف والتعلم الصفي ،وينبغي اإلشارة إىل أمهية تدريب املعلم
على توظيف معارفه املختلفة يف التدريس الفعلي.

 -3ينبغي أن يلم املعلم ببعض املعارف العامة بإطار الرتبية اإلسالمية وباملشكالت الرتبوية يف اجملتمع وغريها من
املعارف الرتبوية تكمل صورة املعارف الالزمة ملمارسة مهنة التعليم لديه.
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ثالثاً -الثقافة العامة:
على الرغم من التزايد املعريف يف شىت العلوم والتخصصات يف العصر الراهن إال انه من الضروري إملام املعلم
ببعض املعلومات العامة من خارج تطاق ختصصه األكادميي ،ونظراً حلاجة املعلم الستثمار الوقت الذي كان يقضيه
ال كتساب الثقافة العامة لزيادة اطالعه وثقافته يف نطاق ختصصه األكادميي ومهاراته الرتبوية ،فقد أصبح من الصعب
أن جند املعلم املثقف هو ذلك الشخص الذي ميتلك من القدرات واملهارات ما ميكنه من احلصول على أية معلومة
حيتاج إليها يف أقل وقت وبأيسر جهد.
وال يعين ذلك أن يدير املعلم ظهره لكل املعارف اليت تقع خارج نطاق مادة ختصصه ،وإّنا عليه أن يويل
اهتماما كبريا إلتقان أساليب البحث عن املعرفة ،باإلضافة إىل استثمار وقت فراغه للنهل من منهل الثقافة العامة
كلما أمكنه ذلك.
قد يرى بعضهم أن عمل املعلم ووظيفته تنحصر يف قيامه بالوقوف يف تلك الغرفة املسماة بالصف لنقل ذلك
الكم من املعلومات الذي يتضمنه حمتوى املنهج إىل الطالب ،وقد يتطلب ذلك معاقبة هذا الطالب أو ذاك ألنه
أعاق تأدية املعلم لعمله أو قصر يف أداء واجبه ،كما قد يتطلب اختبار الطالب فيما حصلوا عليه من معلومات
ألقاها عليهم معلمهم.
والنظرة إىل عمل املعلم هبذا املنظور الضيق يتناىف مع الدور املهم والكبري للمعلم ،الذي جيعلنا نطالع كثرياً من
املربني يصفونه بصفات متعددة ،مثل مدير منظم قدوة ـ قائد ـ حكم ـ قاضي ـ ضابط ـ أخ ـ والد ـ مرشد ـ طبيب ـ
مصمم ـ خمطط ـ منسق …اخل
ويف ضوء هذه الصفات املتنوعة للمعلم يف املدرسة بشكلها احلديث ميكن حتديد أهم واجبات املعلم فيما
يلي:

أوالً -تخطيط التدريس ،ويشمل ذلك:

 -1تصميم خطط تدريس املقررات أو الوحدات.
 -2تصميم خطط الدروس اليومية.
 -3حصر املواد التعليمية الالزمة للتدريس وجتهيزها
 -4حتديد قدرات أو معلومات الطالب املبدئية
 -5صياغة األهداف مبستوياهتم املختلفة.
 -6حتديد ووصف طرق تنفيذ األهداف التدريسية وتقوميها

ثانياً -تنفيذ المواقف التدريسية ،ويشمل ذلك:
 -1طرح املعلومات.
 -2تعلم املهارات.
 -3توفري املواقف اخلرباتية.
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 -4تقومي التعليم بأنواعه.
 -5تعزيز التعلم.

 -6متابعة أعمال الطالب الشفهية والتحريرية وتصحيحها.
 -7متابعة املهام الروتينية كالغياب والرد على املعامالت.....اخل
ثالثاً -إدارة الصف ،ويشمل ذلك:
 -1ضبط النظام.

 -2اإلبقاء على انتباه الطالب.
 -3إدارة جمريات أحداث التعلم.
 -4حل املشكالت العارضة.
 -5الفصل يف املنازعات بني الطالب.
رابعاً -الطالب والقيم والمثل والعادات ،ويشمل ذلك:

 -1أن يكون سلوك املعلم ذاته قدوة حيتذي به الطالب.

 -2توظيف املوضوعات أو املواقف التدريسية لتدعيم قيم مرغوبة يف اجملتمع.
 -3اإلشادة بسلوك الطالب (أو الطالب) الذي يعكس قيماً مرغوبة.

خامساً -إدارة النشاطات الصيفية ،ويشمل ذلك:
 -1التخطيط هلذه النشاطات.

 -2تنفيذ النشاطات املختلفة ،كالرحالت والزيارات واجلمعيات املختلفة....اخل
سادسا -التعاون مع اإلدارة والزمالء ،ويشمل ذلك:
ً

 -1تنفيذ املهام اإلدارية اليت توكلها إليه إدارة املدرسة.
 -2تنفيذ نوبات اإلشراف واملتابعة.
 -3املشاركة بالرأي والعمل يف اجتماعات جمالس املدرسة.

 -4املبادرة بتقدمي املساعدة واملشورة واالقرتاحات البناءة للزمالء.
سابعاً -التعاون مع المنزل ،ويشمل ذلك:

 -1االحتفاظ ببيانات عن أولياء أمور الطالب ،وكيفية االتصال هبم.

 -2االحتفاظ بعالقات طيبة مع ويل األمر مبا خيدم العملية الرتبوية.
 -3احلفاظ على األسرار اخلاصة بالطالب وأسرهم.
 -4املشاركة الفاعلة يف جمالس أولياء أمور الطالب.
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ثامناً– اإلرشاد والتوجيه ويشمل ذلك:

 -1التعاون والعمل على تنسيق العمل وتكامله.
 -2تعرف امليول الدراسية واملهنية للطالب.

 -3تقدمي املعلومات واملشورة الالزمة للطالب الختيار مسارهم التعليمي.
 -4االستماع إىل املشكالت الرتبوية للطالب والعمل على حلها.
تاسعاً -الدراسة والبحث والنمو المهني ويشمل ذلك:

 -1القراءة املستمرة رغبة يف النمو املعريف األكادميي للمعلم والثقافة العامة.
 -2القراءة يف جمال الرتبية مبا خيدم النمو املهين للمعلم ،ويساعده على حتسني عمله.
 -3حضور احملاضرات والندوات واللقاءات الرتبوية والرتبوية ،اخلاصة باملعلمني ،أو اخلاصة بتطوير العملية

التعليمية.

 -4املشاركة يف عضوية مجعيات املعلمني واجلمعيات الرتبوية ،واحلرص على حضور لقاءات اجلمعية ،واملشاركة

الفعالة يف أعماهلا.

 -5املشاركة يف الدورات التدريبية القصرية أو تطويرها ،احلرص على االستفادة منها.

 -6املشاركة يف عمليات فحص املناهج وتقوميها وتطويرها ،وتقومي آثارها يف تعليم الطالب.
 -7احلرص على الدراسة يف املعاهد أو الكليات للحصول على املؤهالت األعلى يف جمال التعليم املهين
 -9املسامهة الفعالة يف إجناح املشروعات البحثية اليت تقوم هبا اجلهات املختصة بتطوير التعليم أو اجلامعات،
أو الباحثني ،واليت تتعلق بالعملية التعليمية.
 -9حتقيق االستفادة القصوى من املشرف الرتبوي الذي يعمل على حتسني العملية الرتبوية واالرتقاء مبستوى
أداء املعلم.

المصادر والمراجع: -1استراتيجية اإلصالح اإلداري وإعادة التنظيم في نطاق الفكر والنظريات ،صافي إمام موسى ،دار العلوم
للطباعة والنشر الرياض المملكة العربية السعودية ط1445(/1هـ1895-م).
 -2الفساد اإلداري ومعالجته من منظور إسالمي ،يوسف بحر.
 -3مصطلح الفساد في القرآن الكريم ،همام حمودي.

 -4الفساد اإلداري والمالي بين السياسات واإلجراءات ،مصطفى الفقي.
 -5من معالم المدرسة العمرية في مكافحة الفساد ،مهيوب خضر محمود.

 -6معجم اللغة العربية المعاصرة ،أحمد مختار عمر
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 -7صيد األفكار في األدب واألخالق والحكم واألمثال ،حسين بن محمد المهدي ،دار الكتاب وزارة
الثقافة الجزائر رقم2448/448م.

 -8األخالق اإلسالمية وأسسها.
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المحاضرة :13العدل والموضوعية في معاملة الطلبة
أساليب التعامل مع الطالب وضبط الصف:العالقة الطيبة بني املعلم وطالبه هلا أكرب األثر يف انضباطهم داخل الفصل وخارجه ،وجيب على املعلم أن
حيرص على غرس احلب يف نفوس الطالب ،فكسب املعلم حلب تالميذه من أجنح الوسائل اليت تساعده يف ضبط
الفصل ،واالنضباط نوعان:

-1انضباط ذاتي :ينبع من نفس الطالب حيث يعمل على احملافظة على اهلدوء ،نتيجة رغبته يف املشاركة وتقبله
لزمالئه ومعلمه.

-2انضباط جزائي :يقوم على استخدام وسائل خارجية ،كالثواب والعقاب ،ليحافظ الطالب على النظام داخل
الفصل.

فاالنضباط الذايت الذي يعمل على مساعدة الطفل على ضبط دوافعه وميوله أكثر جدوى وأفضل من اآلخر
الناتج عن اخلوف من العقاب أو طمعا يف الثواب .ومن هنا فإنه يتعني على املعلم أن ينمي لدى الطالب عملية
االنضباط الذايت ،فاالنتباه أو االنضباط ال يعين جمرد غياب الضجة وسيطرة اهلدوء ،وإّنا هو ذلك الذي يصدر عن
قناعة ذاتية للشعور بأمهية املوقف.
-وينبغي أن نشير هنا إلى بعض الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المعلم وهي:

-1العطف واللين مع التالميذ ،مع الصرب واألناة واحلزم و الكياسة ،فال يكون سريع الغضب ،ضيق اخللق ،قليل
التصرف ،فالطالب ال حيرتمون املعلم املتشدد كما أاهم ال يقدرون املعلم املتساهل أكثر من اللزوم ،فينبغي أن يكون
حازما يف غري عنف ،سهال يف غري ضعف ،حسب املواقف.

-2اإلخالص في العمل ،جادا فيه حمبا له ،وأن يكون طبيعيا يف سلوكه مع التالميذ فرياعي املوضوعية والعدل يف

احلكم واملعاملة دون حتيز أو حماباة ألحد أو إيثار لتلميذ على آخر.

-وسائل وأساليب تحقيق النظام واالنضباط:

-1أن يقوم املعلم مبالحظة التالميذ ومراقبتهم طوال احلصة وإشعارهم بذلك فال يغيب عن أذهااهم ،فاملراقبة
الفاعلة واملستمرة لسلوك الطلبة وأنشطتهم من أفضل الوسائل للمحافظة على االنضباط.
-2التحلي بروح املرح والدعابة أحيانا ،فباملرح والدعابة وتقبل النكتة ميكن للمعلم أن يغري اجلو العام يف الصف
والشعور السائد فيه فيتحول التالميذ من الضيق وامللل إىل املرح ومن اخلمول إىل النشاط ،فجو املرح والدعابة يلعب
أدوارا عدة يف بناء العالقات بني املعلم والتالميذ ،وينبغي على املعلم عدم اإلفراط يف استعمال.
-3حيوية املعلم ،فهو مرب وقاض وممثل وصديق ،فينبغي عليه مراعاة احلركة املستمرة داخل الفصل وتوصيل صوته
إىل مجيع الطالب مع توفري نظام يسمح للطالب باحلديث بينما يسمع اآلخرون.
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-4مراعاة عنصر الوقت ،فعليه أن يتحكم يف عامل الزمن ،فيتمكن من إكمال درسه قبل انتهاء زمن احلصة ،وهنا
نشري إىل مهارة إاهاء الدرس مع إبقاء بضع دقائق الستغالهلا يف تلخيص املوقف وجتميع خيوطه قبل دق اجلرس.
-5التعاون بني املعلمني  ،ومن أجنح الوسائل يف ضبط الفصول التعاون بني املعلمني فينبغي هتيئة الطالب للدرس
التايل وعدم انصراف املعلم إال عند حضور معلم الفصل اآلخر الذي ينبغي عليه أيضا احلضور املبكر للحصة وعدم
ترك التالميذ مبفردهم خاصة يف املراحل االبتدائية.

-6أن يعرف املعلم ما يدور يف عقول التالميذ وأذهااهم ليكون على بينة من أمره ،ومراعاة الظروف اخلاصة لكل
طالب وهو أسلوب يوثق صلة املعلم بالطالب.

-7الثناء واملديح وتقدمي اجلوائز واملكافآت العينية واملعنوية كالبشاشة واالبتسامة وكتابة عبارات تشجيعية ،فالعبارات
التشجيعية قد تكون يف سجل املالحظات مهزة الوصل بني املنزل واملدرسة ،أو يف دفاتر الواجبات .ووضع امللصقات
التشجيعية على لوحة الشرف يف مقدمة الفصل .ويف دفاتر الواجبات أو التطبيقات .وتسجيل امسه يف لوحة املثاليني.
وعرض صورته أو عرض بعض أنشطته أو أعماله املتميزة يف مكان بارز أو أمام زمالئه يف ساحة املدرسة .واصطحابه
إىل مدير املرحلة أو الوكيل أو املرشد الطاليب للثناء عليه ومكافأته وتسجيل ذلك يف سجل مالحظاته وعرض ذلك
على زمالئه لتشجيعهم .
-8تكليف الطالب بأنشطة حيبون مزاولتها وتبعث عندهم املتعة والسرور ،فمثال:
تعيني ممثل للفصل بالتناوب ،لتوزيع الدفاتر وأوراق النشاط أو مجعها.

-8استخدام الطالب احلاسوب بنفسه أمام زمالئه ،ومشاركته يف اإلذاعة الصباحية يف ساحة املدرسة.
-14حصص ترفيهية خارج غرفة الدراسة يف احلديقة مثال ،ورحلة استثنائية ،وحصة رياضة إضافية .
-11الكلمات التوجيهية واإلرشادية  ،اليت تبدأ يف اللقاءات األوىل من احلصص ليطلعهم على ما هلم من حقوق
وما عليهم من واجبات ،وأن يتعرف عليهم وعلى خصائصهم وما يدور يف أذهااهم ،وهذه الكلمات أو التوجيهات
مستمرة ويف كل وقت.
-12عقد اجتماع شهري ،ملناقشة األمور اليت هتم التالميذ وحل مشاكلهم وال مانع من الزيارات املفاجئة من قبل
مدير املدرسة لالطمئنان على أبنائه الطالب وحل مشاكلهم إن وجدت.
-13تنظيم الطالب داخل الفصل خالل األسابيع األوىل  ،وينبغي على املعلم عند توزيع الطالب مراعاة ما يلي:
مراعاة احلاالت الصحية مثل :ضعيف البصر –السمع –قصري القامة.

-14رعاية العالقات بني أفراد التالميذ وتشجيعها فال مانع من أن جيلس الطالب جبانب صديقه إذا كان سيشعر

بالثقة واالرتياح حبيث ال يؤدي ذلك إىل إحلاق الضرر به فيدفعه إىل االنصراف عن الدرس باحلديث معه أو غري
ذلك .
-15تعيني ممثل للفصل ومعه سجل خاص بالفصل يسجل فيه مالحظاته ملناقشها من وقت آلخر.
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-16االهتمام جبمال الفصل وأناقته يساهم إىل حد كبري يف احملافظة على اهلدوء وبعث روح االرتياح والشعور
بالتفاؤل والسعادة ،وقد يسهم الطالب يف جزء كبري يف هذا الشأن .
-17توجيه الطالب إىل األعمال اجلماعية بنظام  ،فمن املمكن مثال :إنشاء مكتبة صغرية داخل الفصل ،وتعيني
ممثل للمكتبة لتنظيم عملية االستعارة ويكون بالتناوب فيما بينهم ،ومن املمكن اختاذ ذلك وسيلة لتشجيع الطالب
ومكافأهتم ،وكذلك من األعمال اجلماعية :اإلذاعة الصباحية ،وتنظيم الفصل واحملافظة على نظافته.
-18مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ والعمل على اكتشاف ما لدى الطالب من مواهب وقدرات لنعمل على
تنميتها وتغذيتها.
-19عقد لقاءات فردية مع الطالب الذين حيتاجون إىل توجيه خاص سواء كان سلوكيا أم دراسيا ،وهذه اللقاءات
الفردية هلا األثر الكبري يف تقريب املسافات بني املعلم وتالميذه.
-20تنويع األنشطة داخل الفصل مثل :طرح أسئلة  /إجراء حوار  /عمل كتايب على السبورة أو على الدفاتر /
وسائل حديثة  /استخدام احلاسوب.
-21استخدام األجهزة التعليمية احلديثة ومنها احلاسوب  /الكاسيت ،وغريها من الوسائل .فاملادة قد تعرض
مكتوبة أو مسموعة أو مرئية أو مرسومة على شرائح ،وهناك قواعد كثرية جيب مراعاهتا عند استخدام الوسائل
التعليمية احلديثة.
 -22إثارة انتباه الطالب واهتمامهم مبوضوعات تتفق مع رغباهتم وتشبع ميوهلم وتناسب أعمارهم..إخل.
 -23أن يعرف املعلم مىت يبدأ؟ ومىت ينتهي؟ وما اخلطوات اليت سيتبعها؟ سواء يف الدرس أم يف التعامل مع التالميذ
قبل الدخول إىل الفصل )اإلعداد اجليد للدرس(.
 -24وهنا نشري إىل االهتمام بالتمهيد ،فاملعلم حيتاج إىل جتاوب الطالب وإثارهتم فكريا عندما يبدأ الدرس وقد
يكون ذلك بطرح سؤال حول املوضوع ،أو استغالل خرب أو حدث جار يف اجملتمع للتمهيد ملوضوع الدرس ،وقيام
املعلم هبذه املبادرة يعد أمرا ضروريا جلذب انتباه الطالب ولتحويل فكرهم إىل موضوع الدرس.
 -25املدرس الذي يتقن مادته ويقدمها للتالميذ بطريقة سلسة جذابة ال جيد صعوبة يف ضبط الفصل وهو قادر
على إجياد بيئة تعليمية يسودها اجلد والعمل واحلماس.
 -26مشاركة الطالب يف املناقشة ،وجيب على املعلم أن يقوم بإثارة األسئلة اليت تتطلب التفكري وتقدمي أشياء مثرية
للطالب جتلب انتباهه وأن يكون صدره مفتوحا لكل فكرة وكل مناقشة.
 -27توجيه االنتباه إىل األفكار الرئيسية يف املادة الدراسية والوسائل املعينة على فهم املادة واستيعاهبا وإعادة صياغة
ما يعرض من أفكار بأسلوب جديد ومشوق واستبعاد ما قد جيلب إىل نفوسهم امللل والسآمة.
 -28استخدام األسئلة ،وهي من املكونات األساسية ألي تدريس ناجح ،لكواها وسيلة فعالة للحفاظ على اإلثارة
الفكرية يف الفصل فضال عن جعل البيئة الصفية بيئة نشطة.
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وطرح األسئلة غري املتوقعة تثري االنتباه ،وتدعو إىل التفكري أحيانا ،وينبغي مراعاة نوع األسئلة اليت تطرح يف احلصة،
وملن توجه ؟؟
 -29وللتعزيز دور مهم يف احملافظة على ضبط الفصل كما أسلفنا سواء كان لفظيا أم غري لفظي ،واللفظي يكون
باستخدام العبارات التشجيعية ،وغري اللفظي يكون باستخدام حركات الوجه واليدين ،مثل االبتسامة أو اإلشارة
باإلصبع أو حركات الرأس أو تنويع نربة الصوت ،واللهجة حسب املوقف التعليمي كالتعجب والتشويق والتوجيه
واللوم ،ومن األمور التشجيعية تكليف أحد الطالب بإعادة ما مسعه من املعلم أو ما مسعه من طالب آخر.
 -30زيادة وقت االنتظار وتوفري فرصة للتفكري واملناقشة والصمت برهة بعد طرح أي سؤال جيلب انتباه التالميذ.
 -31ويبقى أن التصرف الذي نتبعه داخل الفصل يعود للمواقف اليت نشأ هبا وأحاطت به ومن هنا كان لكل
موقف أسلوبه املناسب وطريقته اليت يعاَل هبا.

-معاقبة التالميذ بسبب بعض السلوكات:

 -1ينبغي على املعلم أال يلجأ إىل العقاب اجلماعي وخاصة إذا مل يستطع معرفة من قام بسلوك ال يريده أو خشية
إنزال العقاب مبن ال يستحقه.
 -2وينبغي عند العقاب أن يعرض الطالب خطأه سواء كان سلوكيا أم دراسيا وسبب هذا اخلطأ دون أن جيرح
مشاعره وإحساسه وهبذا نكون قد شجعناه على بذل املزيد من اجلهد للتغلب عليه.
 -3وجيب على املعلم أال يقصر اهتمامه على النواحي السلبية يف سلوك الطلبة وإّنا عليه أن يوزع اهتمامه هبا مع
النواحي اإلجيابية فال يوجه االنتباه إىل السلوك اخلاطئ دون أن يعري السلوك املرغوب فيه أي اهتمام.
ومن أنواع العقاب:
 -1اللوم ولو بنظرة أو بكلمة.

 -2حرمان الطالب من بعض االمتيازات ،حصص الرياضة -حصص احلاسوب-رحلة-إذاعة مرئية أو صباحية-
حصص الفنية.
 -3حرمانه من األنشطة اليت يرغب يف القيام هبا وهي كثرية ومتعددة ،إذاعة -جلنة النظام-عريف للصالة–توزيع
دفاتر–أوراق النشاط–توزيع اخلطة–لوحة الشرف.
 -4مع مراعاة عدم جرح مشاعره أمام زمالئه.
 -5الكتابة يف سجل املالحظات الطالع ويل أمره على سلوكه.
 -6تدخل اإلدارة إذا لزم األمر.

 -7نزع بعض امللصقات التشجيعية اليت حازها من قبل ،سواء كانت يف لوحة الشرف أم يف سجل املالحظات،
وحرمانه من

الفسحة.
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-المصادر والمراجع:

 -1استراتيجية اإلصالح اإلداري وإعادة التنظيم في نطاق الفكر والنظريات ،صافي إمام موسى ،دار العلوم
للطباعة والنشر الرياض المملكة العربية السعودية ط1445(/1هـ1895-م).
 -2الفساد اإلداري ومعالجته من منظور إسالمي ،يوسف بحر.
 -3مصطلح الفساد في القرآن الكريم ،همام حمودي.
 -4الفساد اإلداري والمالي بين السياسات واإلجراءات ،مصطفى الفقي.
 -5من معالم المدرسة العمرية في مكافحة الفساد ،مهيوب خضر محمود.
 -6معجم اللغة العربية المعاصرة ،أحمد مختار عمر
 -7صيد األفكار في األدب واألخالق والحكم واألمثال ،حسين بن محمد المهدي ،دار الكتاب وزارة
الثقافة الجزائر رقم2448/448م.
 -8األخالق اإلسالمية وأسسها.
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المحاضرة :14دور المربي في مواجهة تحديات العصر
 المعلم وتحديات العصر:إن أحد جوانب التجديد الرتبوي يف مؤسسات التعليم يقوم على االستفادة من إمكانات الثورة التقنية املتمثلة
يف العملية التعليمية ،اليت يرأسها احلاسوب ملا ميلكه من قدرات هائلة تسهم بدورها يف حتسني وجودة األداء املدرسي،
األمر الذي يتطلب ضرورة تأهيل املعلم وتنميته مهنياً وبشكل مستمر ىف جمال التقنية التعليمية وذلك من خالل:
-1أساليب ومهارات استخدام احلاسب ىف عملييت التعليم والتعلم.
-2استثمار احلاسوب كمصدر للتعلم والبحث.
-3مهارات اختيار وتقومي وتطوير الربجميات التعليمية.
-4معارف ومهارات حول إعداد برجميات تعليمية ىف مادة التخصص.
إن من أهم العوائق اليت تقف عائقاً أمام املعلم وتضعه يف دائرة التحديات املستمرة هي العوملة النامجة عن
التقنية وثورة املعلومات .فالعامل الذي نعيش فيه اليوم به العديد من املتغريات تتجه حنو التطور وهذا يتطلب من كل
فرد أن يواكب العصر ليستطيع العيش ضمن هذه املتغريات.
وعليه فإ ّن املعلم الذي تقتصر مهمته على نقل املعارف والعلوم للطلبة يصبح دوره حمدوداً ،وهذا يستوجب
أن يكون أكثر فاعلية وحركة يف ظل التطور السريع الذي يشهده العامل وهبذا يستطيع التغلب على املعوقات اليت قد
تقف أمامه للحاق بركب احلضارة.
ومع تقدم وسائل االتصاالت وسهولة تدفق املعلومات أصبح العامل وكأنه قرية صغرية هبا زخم هائل من املعلومات
ومن هذا املنطلق ال بد أن حيدث تغيري جذري يف نظم التعليم ،حىت يواكب التعليم حتديات هذا العصر ،وهذا ال
يتأتى إال إذا حدثت ثورة يف طرائق التدريس والتقومي لتخريج جيل قادر على التنبؤ واإلبداع.
-كيفية مواجهة المعلم تحديات هذا العصر:

تتمثل أدوار املعلم اجلديدة يف األدوار األساسية التالية :التدريس-البحث العلمي -خدمة اجملتمع ،وليس
املقصود هنا بالتدريس نقل املعلومات وإيصال األفكار ولكن يف العصر احلديث تطور هذا املفهوم وتطورت مهام
املعلم واليت متثلت يف اآليت:

 -1إسهام املعلم يف بناء وتطوير الفرد وامتالكه للمهارات الضرورية لتعايشه مع اجملتمع وهذا ال يتأتى إال إذا كانت
هناك استمرارية ّنو املعلم معرفياً ومهنياً.
 -2تنمية الفرد على أن حييا حياة اجتماعية فاعلة وهذا يكمن يف تنمية الطالب يف اجتاهني مها:
أ-الجانب الذاتي :املعلم الكفء هو الذي يعمل على بناء جيل قادر على تكوين اهج وطريقة تفكري مستقلة
يستند إليها هذا اجليل حلل مجيع املشاكل اليت قد تعرتض حياته.
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ب-الجانب االجتماعي :املعلم الناجح هو الذي يدرك انه جيب تنمية البعد االجتماعي لدى الطالب مثله مثل
البعد املعريف واألكادميى وأن يدرك أن بناء جيل يتسم بالتطور واالنفتاح جيب أن يوازيه حتد كبري للحفاظ على القيم
اإلنسانية واحلضارية ،وبناء على هذا فإنّه يتطلب من املعلم يف هذا العصر ما يلى:
 -1أن يكون املعلم عصرياً مسايراً لعصر انفجار املعرفة ،على دراية بكيفية استخدام تقنية املعلومات وتوظيفها يف

عملية التعليم إىل جانب اطالعه املستمر واملتجدد.

 -2أن يكون املعلم على اتصال دائم بالبيئة واجملتمع لكي يتسىن له ربط املنهج بالبيئة.
 -3أن يكون املعلم مساعداً للطالب على التعلم والبحث والدراسة والتطبيق.

 -4أن يكون املعلم ذا ثقافة واسعة يف جمال علم النفس الرتبوي وذلك ملعرفة مراحل ّنو الطالب وما تتطلبه كل
مرحلة من حاجات أساسية.

 -5أن يكون املعلم إنسانيا يتصف باإلنسانية الطيبة مع اجلميع ،ألن هذه اإلنسانية تساعده يف التعاون واالنتماء
للمؤسسة الرتبوية.

تحديات العصر الرقمي:اللحاق بركب املتغريات احلديثة يعد فضيلة ،وتطبيق التقنية املتقدمة يف جمال التعليم أمر تفرضه االحتياجات
االجتماعية واجلدوى االقتصادية ،ويعترب قوة دفع حنو مستقبل زاهر ،إذ من شأنه تعظيم القدرة على تأهيل الكوادر
البشرية يف خمتلف التخصصات اليت يتطلبها اجملتمع ،واملتابع للشأن التعليمي يف العامل ،جيد أن السنوات القليلة
املاضية شهدت ثورة ضخمة يف التعليم ،ركزت على التحرر من التقليدية ،وتوظيف األجهزة الذكية يف تعليم األبناء،

وال تزال املسرية مستمرة ،األمر الذي أحدث تغيرياً يف أدوار مكونات منظومة التعليم ،والسيما دور املعلم ،الذي
جاء يرتكز على التخطيط للعملية التعليمية وتصميمها ومعرفة أجزائها ،فأصبح املخطط واملوجه واملرشد واملدير
واملقيم كهيئات إدارية وتدريسية وفنية ،عرب عدد من املعلمني واملعلمات يف امليدان الرتبوي ،عن أن أبرز التحديات
اليت تواجه املعلم يف عصر العامل الرقمي ،تكمن يف كونه مطالباً بإعداد جيل حياكي جمتمع املعرفة ،ولديه القدرة على
مواكبة املتغريات املتجددة عاملياً.
أكد خرباء تعليم وتربويون أن التعليم يشهد متغريات متسارعة عاملياً يف فرتات قصرية ومتقاربة ،ما أكد احلاجة ملزيد
من اجلهد ،لتحقيق التطوير املهين وتنمية مهارات املعلمني ،اليت تعد رهانا على استمرارهم يف امليدان الرتبوي ،والرتكيز
على األسلوب اإلبداعي يف تعليم األبناء ،ويتلخص دور املعلم يف عصر العامل الرقمي بأربعة جماالت ضمت التصميم
لنظام التعليم ،وتوظيف التكنولوجيا ،وتشجيع التفاعل بني الطالب ،وتطوير التعلم الذايت عند الطالب.
وينبغي للمعلمني واملعلمات يف امليدان الرتبوي ،الذين سطروا ما لديهم من حتديات ،وعربوا عن أفكارهم وآرائهم
التغلب على الصعوبات والتحديات القادمة.
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وقد ركزت حتدياهتم على الزحف التكنولوجي يف التعليم وسباق التطور وتنمية املهارات ،من أجل حسم صراع البقاء،
وافتقار بعضهم ملهارات التطور العملي لتكنولوجيا التعليم ،مع استمرار تركيزه على الدور التعليمي الشخصي له،
إضافة إىل هيبة املعلم اليت سقطت أمام سلوكيات الطلبة السلبية ،يف ظل قيود اللوائح.
إن أكثر حتديات املعلم يف عصر العامل الرقمي تتبلور يف كيفية تطوير مهاراته واحملافظة عليها ،وحتمية مواكبة
املتغريات من أجل البقاء ،حيث أصبحت مهنة املعلم مزجياً من مهام التأهيل والتعليم والتوجيه واإلشراف والنقد،
ولكي يكون دوره فعاالً جيب أن جيمع بني التخصص واخلربة.
وينبغي أن يكون املعلم مؤهالً تأهيالً جيداً ومكتسباً اخلربة الالزمة ،لصقل جتربته يف ضوء دقة التوجيه الفين عرب
اإلشراف املتنوع واملناسب ،حيث ال حيتاج املعلمون إىل التدريب الرمسي فحسب ،بل واملستمر من زمالئهم
ملساعدهتم على اتقان أفضل الطرق لتحقيق التكامل ما بني التكنولوجيا وبني تعليمهم.
إن مهام املعلم مهمة ودقيقة حتتاج إىل خربات كبرية تساعده على إعداد أجيال املستقبل لذلك ينبغي عليه
االستفادة من الدورات التدريبية اليت تعقد يف بداية العام الدراسي لتطوير ذاته وكفاءتة املهنية ،وحيرص على مزيد من
التطور من خالل القراءات املتخصصة وتصفح األنرتنت ،والتواصل مع املعلمني اآلخرين واالستفادة من خرباهتم
وجتارهبم.
مع التطور املشهود يف قطاع التعليم مؤخراً ،فإن عملية التقييم يف املدارس متر مبراحل عدة وختضع لقطاعات خمتلفة،
وسبل التعامل معها ينبغي أن يكون وفق املنهج احلديث ،وغالباً ما يواجه الطالب مشاكل قد ال جيدون حلها يف
الكتاب املدرسي ،وهنا جيب أن يكون دور املعلم بارزاً الحتواء مثل هذه املشكالت ،ولن يستطيع املعلم احتواء
مشاكل طالبه إال عن طريق مهنيته ،ومتابعته ،واتصاله الدائم بالعامل اخلارجي ،إذ ال بد من أن يكون ملماً بالتقنية
وأساليبها وطرقها ،ومتابعاً لسري التطور التعليمي وفق املنهج التقين خاصة أن العامل اليوم أصبح رقمياً.
إن أكرب حتديات املعلم يف أي عصر كان ،تتلخص يف إجياد سبل واقعية إلقناع أولياء األمور أن يرتكوا
أبناءهم لالعتماد على أنفسهم خالل أيام التمدرس ،حيث إن االهتمام الزائد منهم حيمل دعوة لألبناء من أجل
الرتاخي والتواكل ،فما حياول املعلم زرعه يف نفوس الطلبة ،قد يفسده بعض أولياء األمور بسبب الدالل املبالغ فيه،
الذي يؤثر وال شك يف سلوكيات األبناء مستقبالً.
إن مثة مشكالت يف التعليم ،وحدوثها يعد أمراً متوقعاً ،ولكن البد أن يدرك اجلميع واجباهتم حنو مواجهة املشاكل
كافة ،واختاذ األسلوب اإلبداعي إلجياد حلول بسيطة وأّنوذجية.
وحول التحديات اليت تواجه التطوير املهين ،قال (حسني عوض)( :ينبغي على املعلمني أن يكون لديهم مزيد من
اإلملام جبوانب املعرفة ،مضيفا أن العمل يتطور باألسئلة وليس باإلجابة ،طالباً من املعلمني عدم التخوف من طرح
األسئلة من قبل طالهبم ،وعليهم أن يقنعوا الطالب بعدم معرفتهم وإملامهم بكل شيء ،وهذا أكرب تشجيع ودافع
لعملية البحث لدى الطالب).
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وأضاف (أن البحث العلمي هو أساس التعليم ،فاألنظمة التعليمية يف الدول املتقدمة ختضع لعملية البحث العلمي،
وتساءل :هل نفرح أكثر باإلجابة اجليدة أم بالتساؤل اجليد؟ ،ولكي يصبح دور املعلم مهماً يف توجيه طالبه الوجهة
الصحيحة لالستفادة القصوى من التكنولوجيا عليه أن يعمل على حتويل غرفة الصف اخلاصة من مكان يتم فيه
انتقال املعلومات بشكل ثابت ويف اجتاه واحد من املعلم إىل الطالب إىل بيئة متتاز بالديناميكية ،وتتمحور حول
الطالب ،ويطور فهماً عملياً حول صفات واحتياجات الطالب املتعلمني).
وأكد( :ينبغي أن يتبع املعلم مهارات تدريسية تركز على االحتياجات والتوقعات املتنوعة واملتباينة للمتلقني ،ويطور
فهماً عملياً لتكنولوجيا التعليم مع استمرار تركيزه على الدور التعليمي الشخصي له ،وأن يعمل بكفاءة كمرشد
وموجه حاذق للمحتوى التعليمي).
إن أبرز املشكالت اليت تواجه املعلم يف العامل الرقمي تكمن يف كون املعلم مطالباً بإعداد جيل متعلم يف عصر
املعرفة ،وينبغي إحداث تغيري يف عمق العملية التعليمية ،هكذا بدأ اخلبري الدويل يف جمال التعليم (دونالد كنز)،
الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم ،مؤكداً أمهية بناء السياسات االسرتاتيجية والتطبيقات الفاعلة
لتأسيس كفايات املعلم يف عصر املعرفة ،فالعملية التعليمية حتتاج إىل كثري من التطوير وتنمية املهارات ،وبيئة جاذبة
وعناية متفانية بتدريب القوى العاملة باملدرسة وفرق التعليم.

-التحدي الثقافي واالجتماعي:

الشك أن دور املعلم سوف يبقى لألبد ،ويف ظل عصر العامل الرقمي ،سوف يصبح أكثر صعوبة من
السابق ،ألن املعلم هو جوهر العملية التعليمية لذا جيب عليه أن يكون منفتحاً على كل جديد ومبرونة متكنه من
اإلبداع واالبتكار ،ليكون قادراً على جماهبة التحديات والوقوف أمام متطلبات العصر وحتدياته وما يسمى بالعوملة
وما تشكله من ٍ
حتد ثقايف واجتماعي واقتصادي.
-تدريب المعلمين:

يف ظل التطور التكنولوجي لقطاع التعليم ،أعلنت وزارة الرتبية والتعليم مؤخراً ،البد من تدريب إطارات
ومربيني وتوجيههم إىل تكنولوجيا التعلّم الذكي ،وسبل توظيفها يف جتويد العملية التعليمية ،خالل السنوات املقبلة،
بالتعاون مع هيئات االتصاالت وأصحاب اخلربات ،ملواكبة املتغريات العاملية يف جمال التعليم.

-المصادر والمراجع:

 -1استراتيجية اإلصالح اإلداري وإعادة التنظيم في نطاق الفكر والنظريات ،صافي إمام موسى ،دار العلوم
للطباعة والنشر الرياض المملكة العربية السعودية ط1445(/1هـ1895-م).
 -2الفساد اإلداري ومعالجته من منظور إسالمي ،يوسف بحر.
 -3مصطلح الفساد في القرآن الكريم ،همام حمودي.
 -4الفساد اإلداري والمالي بين السياسات واإلجراءات ،مصطفى الفقي.
 -5من معالم المدرسة العمرية في مكافحة الفساد ،مهيوب خضر محمود.
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 -6معجم اللغة العربية المعاصرة ،أحمد مختار عمر.

 -7صيد األفكار في األدب واألخالق والحكم واألمثال ،حسين بن محمد المهدي ،دار الكتاب وزارة
الثقافة الجزائر رقم2448/448م.
 -8األخالق اإلسالمية وأسسها.
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