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 التمكيــــن األخالقـــي للمعلــــم
 

  : ملخص الدراسة
  : باللغة العربية) 1(

هدفت الدراسة إلى تأصيل مفهومي الكفاءة األخالقية والتمكين األخالقي للمعلم 
في إطار التنمية المهنية األخالقية المستدامة، من خالل تحديد ماهية كل مفهوم 
وأبعاده وديناميات تشكيله، والنماذج المفسرة، وانتهت الدراسة إلى اعتبار أن التمكين 

معلم يمثل الفريضة الغائبة في برامج إعداد وتأهيل المعلمين، واختتمت األخالقي لل
الدراسة بعرض تصور إطار عام للتمكين األخالقي للمعلم في سياق نموذج التعلم 
االجتماعي الوجداني، ونموذج التربية النفسية، واالفتراضات النظرية لعلم النفس 

وتعزيز الفضائل ومكامن التميز اإليجابي باعتباره تمثيل لسيكولوجية التمكين 
اإليجابي لدى البشر، وتوصلت الدراسة أيضا إلى وضع مقياس للكفاءة األخالقية، 
مقياس للتمكين األخالقي وإن كانا خارج نطاق أهداف الدراسة الراهنة إال أنهما 
يمثالن ما يصح تسميته المرحلة الثانية للدراسة الحالية في المستقبل القريب للتحقق 
من معالمهما السيكومترية وكفائتهما التفسيرية لمستويات الكفاءة األخالقية والتمكين 

  .األخالقي لدى العاملين في قطاعات مهن المساعدة ومنها مهنة التعليم
  : باللغة اإلنجليزية) 2(

The title: Teacher's ethical empowerment: It's Essence, dimensions, 
indicators, and models of Interpretation according to ethical 
occupational development  

The study aimed to theoretically established the meaning of ethical 
competence & ethical empowerment on basis of it’s Essence,  

 
 

التعليم من أهم المهن 
التي تتطلب أسساً 
ومبادئ أخالقية وقيمية 
يعتمد عليها في وضع 
 مناهجه وتأدية رسالته

 
 

أن تردي أوضاع 
المنظومة التربوية 
يعزى إلى عوامل 
بنيوية هيكيلية تطال 
المنطلقات النظرية 
للنظام التعليمي ذاته، 
كل وتطال بالتبعية 

مكونات منظومات 
مدخالته وعملياته 
 ومخرجاته
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dimensions, indicators, and models of Interpretation according to 
ethical occupational development. The study concluded that ethical 
empowerment as the obligatory missing Gift in Preparation and teacher 
training programs, The study concluded  by offering Proposed a 
general framework to teacher's ethical empowerment according to 
Social & Emotional Learning Model, Psychological Education Model, 
and the theoretical assumptions of Positive Psychology, As a 
representation of the psychology of empowerment and promotion of 
virtues and reservoirs positive Excellence in humans.  The study also 
Formulated a scale of ethical competence, and a scale of ethical 
empowerment for teachers, though they were outside the scope of the 
objectives of the current  study but they well use in the  second phase 
of the current study in the near future to check psychometric indicators 
and their efficiency explanatory levels of ethical competence and moral 
empowerment among workers in occupations assistance sectors 
including the teaching profession.       

  : مقدمة الدراسة ومشكلتها
التعليم من أهم المهن التي تتطلب أسساً ومبادئ أخالقية وقيمية يعتمد عليها في 
وضع مناهجه وتأدية رسالته، وهو طريق التنمية في الحياة؛ لما له من المخرجات 
العلمية الفاعلة في جوانب شتى مما هو ضروري لدفع عجلة التنمية؛ إذ إن معظم 

طلبات التنمية تعتمد على دراسات علمية موسعة من قبل مختصين من ذوي مت
إ?7اه>; :789 ( الخبرة، كما ال يمكن أن ترسم الخطط والمناهج بطرق عشوائية

  ). 2012اCDEFد، 

م يقع إجماع بين مختلف أطراف حقل من الحقول حول فشله الذريع ول
ذلك أن الجهات الرسمية وغير الرسمية  ؛والمحقق كما وقع في الحقل التربوي
بديل  توأعلنت عن ذلك رسميا، واقترح ،أقرت جميعها بفشل المنظومة التربوية

LSVWX أ:H<R9S:  Tو7DOPQات H<DMN و:Lوات  H<F9Iإلصالحها يتمثل في خطة استع

  .ما يمكن إنقاذه ?\9Z:9[Q إ:9Sذ
وتخريجاتها بتعدد األطراف، ولكن  التربوية وتتعدد تحليالت أزمة المنظومة 

القاسم المشترك بين هذه األطراف هو البحث عن الشماعة لتبرئة الذمة من فشل 
   .أنه ال براءة ألحد األطراف ما دام الفشل يهم الجميع والحال، المنظومة

  كما يقال لينسب إليه ما حل والتوجه الحالي في البحث عن كبش فداء 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعلم باحث ومتأمل، 
قائد ومفكر، مقيم 
ومخطط ومتعلم، وممكن 
للمتعلمين من ضبط 
وتنظيم أنفسهم ذاتيا 
في إطار نسق القيم 
واالعتقادات محل 
التقدير واالعتبار في 
 المجتمع
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ات وجد ضالته في المظاهر السلوكية والوقائع من آف التعليمية بالمنظومة
واألحداث التي امتلئت بها فضائحيات الهوس اإلعالمي عن التردي األخالقي 

والحقيقة التي قد تنكرها بعض لبعض المعلمين؛ فكان التعميم نتيجة طبيعية، 
تردي أوضاع أن األطراف في الظاهر مع إقرارها في الباطن رغما عنها هو 

لتربوية يعزى إلى عوامل بنيوية هيكيلية تطال المنطلقات النظرية ا المنظومة
للنظام التعليمي ذاته، وتطال بالتبعية كل مكونات منظومات مدخالته وعملياته 

  . ومخرجاته
إال أن التركيز على المعلم وفقًا لمنحى الدراسة الحالية يجعل من قضية التنمية 

ين أخالقي له، وإثراء لوسع كفاءته المهنية األخالقية، وما تستهدفه من تمك
األخالقية أمرا تستدعيه مبررات عديدة ترتبط عادة باتفاق المتخصصين في العلوم 
التربوية والنفسية على أن المعلم الطاقة المحركة لكل فعاليات التعليم والتعليم، 

ومة حتى بالغ البعض بالتأكيد على أن معامل إسهام المعلم في إنجاح أو إفشال منظ
  ).  1973عزيز حنا داود، ( %)68(التعليم والتعلم ال تقل عن 

ال تقتصر التنمية المهنية للمعلم على االرتفاع بكفاءته التدريسية فقط، فالتنمية و
شاملة تعمل على تنمية جميع مجاالت عمل المعلم، الذي أصبح  عمليةالمهنية 

المجتمعية المعاصرة؛  منوطا بأدوار جديدة وعديدة فرضتها عليه المتغيرات
، وممكن للمتعلمين من فالمعلم باحث ومتأمل، قائد ومفكر، مقيم ومخطط ومتعلم

ضبط وتنظيم أنفسهم ذاتيا في إطار نسق القيم واالعتقادات محل التقدير واالعتبار 
في المجتمع؛ مما يتوجب التركيز على التنمية المهنية األخالقية مع ما تقترن به 

 Moral Enablement & Ethicalالتمكين األخالقي من توجه نحو 

Empowerment  . 

 ، وتحدد لكل دائرة مهنية أو حياتية قطر أخالقي ال تكتمل وال تتم إال بهو
؛ معالمها المستقبلية وضبط التوازن الوظيفي واألخالقي ألجزاء تلك الدائرة

بالقيم  اللتزاموا االنضباط وتوجب بيئات التعليم والتعلم على العاملين فيها
 والمعايير األخالقية محل التقدير واالتفاق الجمعي سواء كانت معنوية أو مثبتة في 

  
 
 
 
 

يتوجب التركيز على 
التنمية المهنية 
األخالقية مع ما تقترن 
به من توجه نحو 
التمكين األخالقي 
Moral Enablement & 
Ethical 
Empowerment . 

 
 
 
 
 

أي نظام تعليمي  أن
يهمل الجوانب األخالقية 
والروحية ال قيمة لكل 
 ما منجزاته مهما بلغت
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أخالقية للمهنة؛ وبالتالي إنفاذ دالالتها سلوكيا في بيئة العمل؛ لوائح ومواثيق 
وما مجال برر ما يحدث فيه من مآس ونكبات أخالقية دعا إلى التصريح بأن 

، أكثر من مجال التربية والتعليم فريضة غائبة أم مغيبة؟ –التربية وتشكيل الضمير
   .)2008، سعيد إسماعيل على، هاني عبدالستار فرج: للمزيد راجع(

همل الجوانب األخالقية والروحية ال قيمة لكل ما كما أن أي نظام تعليمي ي
التي تهمل  منجزاته مهما بلغت؛ فنظم التعليم والتعلم ومهما كانت جودة مدخالتها

بالفشل، وعلى منتجها الجوانب األخالقية والروحية إنما تحكم على نفسها 
ي االهتمام بالجوانب األخالقية والروحية بالالجدوى، ونقطة البداية الحقيقية ف

  . التنمية المهنية األخالقية للمعلم بتمكينه أخالقيا وتنمية كفاءته األخالقية
يل السب وما يقترن بها من تمكين أخالقي للمعلم األخالقية تعد التنمية المهنيةو

ديد من األمثل إلكمال معالم هذه الدائرة المهنية وتمكين المعلم على وجه التح
  Dysfunctionalالتعامل إيجابيا مع كثيرٍ من صيغ السلوك المختل أخالقيا 

ethical behavior والتي تنتظم حول المؤشرات التالية :  
  . اللجوء التام إلى حيلة التبرير المرتكزة على الجبرية واالفتقاد إلى الحرية •

، فاألخالق فضال عن حراإن الكائن اإلنساني ما كان كائنا أخالقيا إال لكونه 
 اإللزامي هي أيضا التزام نابع عن قدرة على االمتثال للقيمة الخلقية أو طابعها

لها إال إذا  خرقًاللقيمة أو  امتثاالًبكونه  وال يمكن أن نحكم على سلوك ما، خرقها
فالسلوك الحيواني ال يندرج ضمن  ولهذا ؛عن ذات مختارة ال ملزمة صادراكان 

ويخشى أن يتحول اندفاع شبابنا  غريزي األخالقي؛ ألنه صادر عن فعلالسلوك 
الطيب (للسلوك األخالقي المختل وظيفيا اندفاعا آليا غريزيا وفقًا لهذا المعنى 

  ) . 2006بوعزة، 
وبالتالي فإذا سلبت إرادة االختيار من اإلنسان قر في بنائه النفسي عبوديته 

اءة سلوكيات الشباب واالستماع إلى أحاديثهم للظرف والسياق، ويالحظ من قر
 تأصيالً تاما في واقع األمر لهذا المؤشر بالغ الخطورة، مما يقتضي انتباه

 مؤسسات البحث العلمي لهذا األمر وتأسيس مشروع بحثي قومي يتصدى جديا

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أي نظام تعليمي  أن
يهمل الجوانب األخالقية 
والروحية ال قيمة لكل 
 ما منجزاته مهما بلغت
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  . وتحليل وتفسير هذا الواقع البغيض جملة وتفصيالً لوصف
  . تجريد السلوك وما يستند إليه من قيم أخالقية من كل أساس مرجعي متعال •

ويرتبط بهذا المؤشر كثيرا من السلوكيات المجسدة لمبدأ المنفعة بمدلوله 
المنفعة التي  تحقيق الخاص الفردي، في إطار تأسس واضح الندفاع الفرد نحو 

، وهنا تأصيل لفقه الربح والخسارة تعود عليه هو ذاته من الفعل قبل أن يقوم به
وتوسيع مظلته لتطال جوانب حياتية كانت إلى عهد قريب تٌظْن أنها غير متصورة 
عقالً، وهي بطبيعة الحال غير متصورة شرعا وهي الجوانب المتعلقة بدوافع 

  .  لى التعاطف واإليثارالسلوك األخالقي المرتكزة ع
  . االندفاع غير المنضبط باتجاه تغريب الذات فكرا، انفعاالً، وسلوكًا •

ولعل أخطر ما في هذا االندفاع انقطاع الصلة بالهوية الذاتية المحددة ألسلوب 
حياتنا حتى على مستوى المظهر الشخصي، ويسهل على كل متابع منصف أن 

ية الدالة على ذلك على مستوى لغة الحياة يرصد الكثير من المؤشرات السلوك
  ). هـ  140عباس محجوب، (اليومية وطريقة التفكير بل وطريقة ونوع المالبس 

  . السلوك المرتكز على قاعدة عدم االطمئنان إلى المستقبل •
ويرتبط بهذه القاعدة إقرار لما يصح تسميته أخالقيات اللحظة والتي تدفع الفرد 

لقائيا إلشباع الحاجات بأقصى قدر، وعلى أي نحو وكيفما باتجاه السعي هكذا ت
اتفق دون تبصر بالتداعيات أو العواقب المستقبلية، كأنما نتحرك بالفعل باتجاه 
المجهول والتحرك باتجاه المجهول المحدد الرئيسي الضطراب نفسي بالغ 

على الخطورة تشير كثير من التقديرات إلى تزايد معدالت شيوعه بين الشباب 
  ". قلق المستقبل"وجه خاص هو 

  : اختالل موازين الرجولة واألنوثة في واقعنا •
ما هي موازين الرجولة؟ لقد أصبحت أمنية الشاب، بل إن من الخطوط 
العريضة في حسه إن الرجولة هي في الميوعة، هي في التخنث، هي في التشبه 
بالنساء، هي أن يضع القلم المذهب في جيبه، هي أن يلبس السوار من الذهب، أو 

 أن ندري عن مضامين  أن يلبس القالدة من الذهب، كأن شبابنا يبتعد بالتدريج دون

  
 
 
 

نقطة البداية الحقيقية 
في االهتمام بالجوانب 
األخالقية والروحية 
التنمية المهنية 
األخالقية للمعلم بتمكينه 
أخالقيا وتنمية كفاءته 
 . األخالقية

 
 
 
 
 
 
 
 

إن الكائن اإلنساني ما 
كان كائنا أخالقيا إال 
 لكونه حرا
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من المؤمنين رجالُُ صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من 
).   2013محمد السعيد أبوحالوة، عاطف مسعد الشربيني، (ينتظر وما بدلوا تبديالً 

كلمة األخالق الحميدة مضحكةٌ تثير الشَفقة وكأنها من ومع هذه الحالة أصبحت 
معاني الصبر والجد والكرامة والتواضع واألخوة  إختفت ،لُغة عصرٍ باِئد نَاقص

والبشَاشَة والتراحم والصدق والشَجاعة وإحترام الوعد والعهد ومساعدة الضعيف 
، والتضحية واألثَرة وإنْكار الذات، "عرق الجبين"والمحتَاج والكَسب الحالل من

على تَحقّقها في  ، التي ال يقوم مجتمع إالالسويةوغيرها من مقومات الشخصية 
الغَالب األعم من أبنائه، واستُبدلت بمعاني الهزل والسرف والتنابذ واإلنتهازية 
واألنَانية والذلّة والخذالن والجبن والغّل والمحسوبية والشَره والالمباالة وإنكار 
الحق والتغاضى عن الباطل وإنكار حقّ الغير وإهمال الواجب وعدم الحض على 

، وعادة ما يتم تحميل طعامِ المسكين أو نَصرة المحتاج، والكَسب بأي طريق كانإ
النظام التعليمي كل هذه اآلفات األخالقية دون تحقق ودون توافر أدلة علمية كافية 

  ). 2010طارق عبد الحليم، (تبرر مثل هذا التعميم 
ومما ال شك فيه أن السلوك الخُلُقي أحد أهم الجوانب المعبرة عن الشخصية، 
سواء في تفاعل الفرد مع ذاته أو تفاعله مع اآلخرين، بل إن عالقة الفرد مع 
الجماعة التي يعيش فيها تَظهر فيها شخصيتُه أكثر مما تظهر من خالِل السلوك 

جِماع تفاعل جوانب الشخصية الجسمية "عنى الخُلُقي، والسلوك الخُلُقي بهذا الم
اهتمام علماء االجتماع،  وإذا كان، "والعقلية واالنفعالية واالجتماعية والدافعية

والفالسفة، وعلماء األخالق، والمفكِّرين  بجانبِ علماء النفس والمربين  بدراسة 
ر وجوبا بل واجبا في حق العاديين، فإن مثل هذه الدراسة أكث السلوك الخلقي

  ). 302: 2009عالء الدين كفافي، " (وحتمية في حق المعلمين
وعلى الرغم من أهمية التنمية المهنية األخالقية للمعلم وما تهتدي به من 
ترسيخ لقيم الحق والخير والجمال تفتقد برامج إعداد وتأهيل المعلم في كثير من 

قية المستدامة؛ خاصة في ظل ما الدول إليها التركيز على التنمية المهنية األخال
  أحمد عوضه الزهراني، يحيي عبد الحميد (كشفت عنه نتائج بعض الدراسات 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ال يمكن أن نحكم على 
سلوك ما بكونه امتثاالً 
للقيمة أو خرقًا لها إال 
إذا كان صادرا عن 
ذات مختارة ال ملزمة؛ 
ولهذا فالسلوك 
الحيواني ال يندرج 
 ضمن السلوك األخالقي
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  Ethical Malaiseمن وجود ما سموه بالوعكة األخالقية ) 2012إبراهيم  
لدي المعلمين والمرتبطة بالتحول النوعي في األخالقيات الجديدة التي صاحبت 
العولمة وتتميز في معظمها باالندفاع باتجاه القيم المادية واالستهالكية وتغريب 
الذات فكرا وانفعاالً وسلوكًا، باالبتعاد عن القيم الروحية واإلنسانية التي تمثل 

  . ماهية اإلنسان وحقيقة وجوده
بضرورة أن يكون التكوين األخالقي ) 134: 1999صباح منصور، (وأفادت 

للمعلم األسبقية على كافة جوانب عملية التكوين التربوي للمعلم؛ ألن المعلم ليس 
مجرد خازن علم يغترف منه المتعلمين معارف ومعلومات، لكنه نموذج وقدوة؛ 

  . امة للمعلمينوعليه تتضح أهمية التنمية المهنية األخالقية المستد
مجموعة من األسئلة تبرز حتمية )  2004حسن على مسلم، (وقد طرح  

لماذا ينفر الطالب من معلميهم، ويكونون : التنمية المهنية األخالقية للمعلم منها
اتجاهات سلبية حيالهم؟ ولماذا يتكرر األمر من قبل المعلمين حيالهم طالبهم؟ 

ركة لدى بعض الطالب عن معلميهم تتسم ولماذا أصبحت الصورة الذهنية المد
بالسلبية وعدم التقدير؟ ولماذا يجتاح العنف والعداء وعدم التسامح والتردي 

  األخالقي سلوك بعض الطالب والمعلمين في مدارسنا؟
وتمثل القيم مركزاً مهما في توجيه العملية التربوية؛ لما لها من أهمية كبرى في 

دورا مركزيا في تكوين شخصية الفرد من خالل تحليل  حياة الفرد، كما تلعب القيم
سلوكه وفهمه، وتأهيل المتعلم كي يكون إيجابيا وفعاالً في الحياة، ومن ذلك إسهامه 
المتكرر في عملية البناء والتنمية الحديثة في مجتمع بإبحار إيجابي في الحياة يرقيها 

  . التنمية األخالقية للمعلم ويجود نوعيتها؛ وبالتالي تعد القيم ركيزة انطالق
دراسة هدفت إلى تحديد المبادئ  (High & Jackson, 2006)وأجرى 

األخالقية الهامة التي يجب أن يمتلكها العاملون في قطاع القيادة التربوي، 
وأظهرت النتائج وجود قصورا في التركيز على تعليم األخالق في برامج التأهيل 

  . ن وجود قصور في ممارستها لديهموالتدريب والتعليم؛ فضالً ع
 والكفاءة األخالقية ذات تأثير مباشر في مساعدة العاملين في قطاعات مهن 

  
 
 
 

أصبحت كلمة األخالق 
الحميدة مضحكةٌ تثير 
الشفقة وكأنها من لُغة 
 عصرٍ بائد ناقص

 
 
 
 
 
 
 

السلوك الخلُقي  أن
أحد أهم الجوانب 
المعبرة عن الشخصية، 
سواء في تفاعل الفرد 
مع ذاته أو تفاعله مع 
 اآلخرين
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المساعدة واإلدارة في تعزيز األداء وتنمية اإلثمار الوظيفي واإلنتاجية العامة 
وتنشيط همة العاملين والمتعلمين بالتزام أخالقي وانتماء تنظيمي داخلي؛ الرتباطها 

  . بصورة مباشرة بإدراك قيم العدالة والخير والواجب
 ;Bass, & Steidlmeier 1999)ووجدت نتائج بعض الدراسات 

Lennick & Kiel, 2005; Ridings and McIver 1997)  أن الكفاءة
األخالقية متغيرا حاسما في تحديد مستوى الفاعلية التأثيرية واإلثمار الوظيفي 
للقادة والمعلمين؛ إال أنه يتعذر الوصول إلى مثل هذه المستويات من الفاعلية 

من التمكين األخالقي كتركيب نفسي يتضمن  واإلثمار بدون توافر معامل مرتفع
الكفاءة األخالقية كمنتج نهائي ال يتأتي إال بتقييم الجماعة المهنية المتخصصة في 

  .   المجال الذي تتجسد فيه
 ,Weissbourd)وفيما يتعلق بضرورة التنمية المهنية األخالقية للمعلم أشار 

= معلمين أخالقيين"خالقية إلى مقولة في تحليالته النظرية لمجال التربية األ (2003
، مؤكدا على أن "Moral Teachers = Moral Studentsمتعلمين أخالقيين 

المعلم يمثل النموذج واألسوة الخلقية أمام المتعلمين، وأي خلل وظيفي في سلوكه 
األخالقي ينعكس بصورة مباشرة على السلوك األخالقي للمتعلمين، وخلص من 

د بعض مظاهر القصور في السلوك األخالقي للمعلمين تتمثل في مراجعته إلى رص
التناقض بين القول والفعل وعدم االلتزام والغلظة والجفاء والبرود االنفعالي العام، 

  . وأعزى هذا األمر إلى نقص الكفاءة األخالقية للمعلمين
" بعنوان  (Tae-Yeol Kim & Minsoo Kim, 2011)وأجرى دراسة 

تأثير التمكين النفسي : القية للقادة ونواتج العمل الوظيفي للعاملينالكفاءة األخ
، هدفت إلى الكشف عن العالقة بين الكفاءة األخالقية "ولياقة اإلشراف الشخصي

للقادة واألداء الوظيفي لمهام العمل للموظفين وسلوكيات المواطنة التنظيمية، 
ـ المشرفين من سبع  من أزواج الموظفين) 102(وتكونت عينة الدراسة من 

منظمات عمل في كوريا، وخلصت الدراسة إلى أن الكفاءة األخالقية للقادة ترتبط 
  ارتباطًا إيجابيا داالً باألثمار الوظيفي واألداء الفعال لمهام العمل وتزيد في نفس 

 
 
 

 
 

السلوك الخلُقي بهذا 
جِماع تفاعل "المعنى 

جوانب الشخصية 
الجسمية والعقلية 
واالنفعالية واالجتماعية 
 "والدافعية

 
 
 
 
 
 

ضرورة أن يكون 
التكوين األخالقي 
للمعلم األسبقية على 
كافة جوانب عملية 
التكوين التربوي 
 للمعلم
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الوقت من مستويات االلتزام والمواطنة التنظيمية، ووجد أن مستوى التمكين 
وبؤرته الجدارة واالقتدار  psychological  empowermentالنفسي 

األخالقي للقادة والموظفين يلعب دورا توسطيا في مثل هذه العالقة، كما وجد أن 
مستوى اللياقة والذوق األخالقي للموظف ـ المشرف يؤثر بصورة دالة في 
مستويات االلتزام الوظيفي والمواطنة التنظيمية، ويستفاد من نتائج هذه الدراسة أن 

خالقية للمعلم تمكنه من القيام بدوره القيادي في توجيه وإرشاد المتعلمين الكفاءة األ
باتجاه الجدارة واالقتدار األخالقي وفقًا لمتغير التمكين األخالقي الذي يسمح لهم 
باالختيارات اإليجابية للبدائل السلوكية ذات اإلثمار القيمي والسلوك االجتماعي 

  . اإليجابي
االرتباطات بين العناصر األخالقية في "اسة بعنوان بدر (Fang, 2011)وقام 

نصوص كتب الصف الثاني األساسي ومؤشرات الكفاءة األخالقية في مناهج 
، وهدفت "في المدارس التايوانية ومدى إدراك المعلمين لها 9-1الصفوف من 

الرعاية والود، "عنصرا للفئات األخالقية األساسية ) 13(الدراسة إلى تحليل 
ترام والتقدير، اإلنصاف، الذوق واآلداب، االجتهاد والمثابرة، االقتصاد وعدم االح

اإلسراف، التقوى والورع، المسئولية، األمانة، التعاون، إتباع القواعد، محدودية 
التفكير والتعصبية، الوطنية، واالمتنان والعرفان بالجميل، وكشفت نتائج التحليل 

قة أن محتويات المناهج تركز بصورة إضافة إلى نتائج أخرى غير ذات عال
أساسية على ثالث مؤشرات أساسية للكفاءة األخالقية فقط تتمثل في التقدير 
واالحترام للمعلمين، الرعاية واالهتمام باألعمال والواجبات، وإتباع التعليمات 
والقواعد؛ على الجانب اآلخر لم يوجد أي تناول لقيم اإلنصاف واالمتنان والعرفان 

لمسئولية واألمانة؛ كما أن المعلمين يولون أولوية مطلقة للقيم الخاصة بالطاعة وا
والتقدير واالحترام وإتباع التعليمات؛ مما يؤشر إلى وجود قصور في الكفاءة 

  .   األخالقية بصورتها اإلجمالية العامة لديهم
قيم "وعنوانها  (Pantic & Wubbels, 2012)وخلصت نتائج دراسة 

 ، وهدفت "األخالقية وعالقاتهم بين الشخصية مع الطالب والكفاءة الثقافية المعلمين

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعلم ليس مجرد 
خازن علم يغترف منه 
المتعلمين معارف 
ومعلومات، لكنه 
 نموذج وقدوة

 
 
 
 
 
 

 
 

 47ـ�� ـ�� ـ�� ـ�� ��ــ��ــ��ــ��ــ::::����ــــــــــــــــ�����ـــــــــ�� ����ـــــــــ� ��ـــــــــ�
 	 �ـــــــــــــ�  15



���������������מ�������� א�"����������ن�א �

 

إلى اإلجابة عن سؤال رئيسي مفاده عن ما إذا كانت اعتقاد المعلمين في القيم 
مسويات الضبط (األخالقية تعكس نوعية عالقاتهم بين الشخصية مع المتعلمين 

، وعالقة ذلك بالكفاءة )واالنتماء في إدركات المعلمين والطالب لهذا العالقة
إيجابية بين تبنى المعلمين  الثقافية للمعلمين، إلى وجود عالقات ارتباطية

العتقادات أخالقية أبوية الطابع وإدراكهم لعمليات إدارة التفاعل الصفي بإيجابية 
بود وتفهم وبما يجسد مستوى راق من الكفاءة األخالقية، وأكدت الدراسة على أن 

  .  القيمة األخالقية المكون األساسي فيما سمة التمكين األخالقي لدى المعلمين
كانت ماهية نظم التعليم والتعليم وصيروتها تتجسد مركزيا في بنيتها وإذا 

األخالقية، كونها أسس ومقومات نموها وازدهار مواردها وعوامل نهضتها؛ فإن 
عندما تشهد بصائرنا أن ) 2015لمى اليساري، (ما يستمدي القلوب فيما أفادت 

ينحرفوا عن مسارهم صنفًا من الناس ممن كلفوا بأهم أساسيات بناء المجتمع 
قب الذات اإلنسانية؛ مع اتساع في ثعبر إقتراف ما تستحي منه األخالقي 
في ضعف بمستوى أداء الواجب الوظيفي في  وانخفاضاألخالقي،  االنضباط

الواجب التحلي بها واستهانة بالمبادئ والقيم األخالقية نضباط األخالقي اال
 . الفردية موأهدافه مأولوياته اتجاه إعالء ؛ فضالً عن اندفاعهم بتصاف بسماتهاواال

أن الصفة الخلقية ) 214: 2009نبيل محمد زايد، (واتساقًا مع هذا المسار بين
األساسية التي يتعين على المعلم التميز اإليجابي بها تتمثل في حسن الخلق 

ف والطباع الحسنة وااللتزام بقواعد السلوك األخالقي واإلحساس بالقيم واالعترا
بالخطأ واالستقامة والبعد عن المحرمات وإتقان القول والعمل وأن يتصف بالعدل 
واإلنصاف وعدم التحيز في معاملته لمن يحبه ومن يكرهه وأال يعكس أوجه الظلم 
الذي قد يقع عليه وعلى اآلخرين حيث أن بناء األخالق والقيم هو أساس العملية 

ألمر إال من خالل التنمية المهنية األخالقية التعليمية والتربوية؛ وال يتأتي هذا ا
  .التي تهدف إلى تنمية الكفاءة األخالقية والتمكين األخالقي للمعلم

ويبالغ البعض في وصف سوء حال نظم التعليم والتعليم في البيئات العربية 
 أن نجد مفهوم التعليم اليوم أصبح يقتصر على الحضور إن من العار "بقوله 

  
 
 
 

النتائج وجود  أظهرت
قصورا في التركيز 
على تعليم األخالق في 
برامج التأهيل 
والتدريب والتعليم؛ 
فضالً عن وجود قصور 
 في ممارستها لديهم

 
 
 
 
 
 
 
 

أن الكفاءة األخالقية 
متغيرا حاسما في 
تحديد مستوى الفاعلية 
التأثيرية واإلثمار 
الوظيفي للقادة 
 والمعلمين
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فيها، وال  الصباحي والتفوه ببعض الجنائز الكالمية التي ال روح لها وال معنى
إثمارا إيجابيا يرجى منها، وأن كثيرا من معلمي اليومي قد أضحوا متبنون فلسفة 
مقاولي األنفار في سوق نخاسة الدروس الخصوصية، في ظل حالة من ضعف 
مهين للضمير المهني؛ مما ساهم في تشويه سمعة المعلم، وافتقاد الثقة فيه، مع ما 

إلهانة وتبرير التقصير بل وربما تغييب الضمير يقترن بذلك من شعوره بالظلم وا
   .)"2014محمد سالم بايشي، (المهني 

 ,Aquino, McFerran & Laven,2011; Aquino,&Reed)وأشار 

2002; Faiciuc, 2015)  إلى أن الكفاءة األخالقية تتجسد في قدرة الشخص
عية الوجود على تحديد األهداف األخالقية المتعلقة بتجويد الحياة وتحسين نو

البشري بدفعه باتجاه الخير واإلحسان، واالجتهاد في تحقيق مثل هذه األهداف؛ إال 
أنها في نفس الوقت تمثل نقطة البداية المركزية في مناقشة قضايا المخطط 
األخالقي والهوية األخالقية والتمكين األخالقي لإلنسان كعامل أساسي في تصوره 

ألخالقي غايته والحكم األخالقي محدد لوجهته لذاته ككائن أخالقي التدبر ا
واختياراته في الحياة؛ ولكونها دالة لمدى ارتقاء النمو األخالقي لإلنسان؛ وعليه 
فالكفاءة األخالقية وفقًا لهذا التصور مكونًا أساسيا للهوية الخلقية ومؤشر لمدى 

  .  ارتقاء االستدالل والسلوك األخالقي
أن الحساسية االخالقية من بين أهم مكونات  (Park et al.,2012)وأفاد 

الكفاءة األخالقية للعاملين في قطاعات مهن المساعدة كالتمريض والعالقات العامة 
والتعليم، ومع ذلك تظهر تحليالت أدبيات مجال بحوث هذه القطاعات وجود أوجه 
قصور ومظاهر ضعف دالة في الحساسية األخالقية لدى بعض العاملين بها؛ 

فضي إلى الجفاء والغلظة في التفاعالت الصفية وما يقترن بها من نفور من ي
  . عمليات التعليم والتعلم بصفة عامة

بأن الكفاءة األخالقية للمعلم وما يتعلق ) 2013أديب ذياب حمادنة، (وأشار 
بها من تمكين أخالق أساس نجاحه في عمله وفي عالقاته بين الشخصية المتبادلة 

 لعمل؛ كما تتضمن دالالت إيجابية يتضح تأثيرها بصورة مباشرة على داخل بيئة ا

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أن الكفاءة األخالقية 
للقادة ترتبط ارتباطًا 
إيجابيا داالً باألثمار 
الوظيفي واألداء 
الفعال لمهام العمل 
وتزيد في نفس الوقت 
من مستويات االلتزام 
 والمواطنة التنظيمية
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 .األداء السلوكي للمتعلمين
وعلى الرغم من اهتمام بعض الباحثين بمفهوم الكفاءة األخالقية واالعتراف 
بأهميته بالنسبة للسلوك االجتماعي اإليجابي وللصحة النفسية والتنعم النفسي العام، 
إال أن مثل هذا االهتمام مازال غير كافيا على مستوى التناول السيكومتري وعلى 

بالمتغيرات األخالقية األخرى مثل النضج مستوى الكشف عن عالقاته ومتعلقاته 
الخلقي واالستدالل الخلقي والحكم الخلقي والتمكين األخالقي؛ فضالً عن عالقاته 
بأدوار المهنيين العاملين في قطاعات مهن المساعدة كالتعليم واإلرشاد والعالج 

 ;Coles 1997; Hass 1998) النفسي والخدمة االجتماعية والعالقات العامة 

Lennick and Kiel 2005) .  
على التحول النوعي في أدوار المعلم  (Akikibofori, 2014: 41)كما أكد 

المهنية من حائز على المعرفة وناقل لها إلى ممكن لكل مكامن التميز القيمي 
واألخالقي في الشخصية؛ نظرا لما اقترن بالتقدم المعرفي والتقني غير المسبوق 

يلزم معه تركيز برامج إعداده وتأهيله على تنمية كفاءته  من إنهيار أخالقي عام،
األخالقية، وتمكينه أخالقيا بكل ما يدفعه نحو تضمين هذه الكفاءة في أداءاته داخل 

  . المدرسية وخارجها
ويتميز المعلمين ذوي معامل التمكين األخالقي اإليجابي باندفاعهم التلقائي 

ورعايتهم وتشكيل بيئة تفاعل صفي قوامها  باتجاه مساندة المتعلمين واحترامهم
التقبل واالعتبار الوجداني غير المشروط؛ بما يرتب احتراما وتقديرا متبادالً تزداد 

، عبد الغني أحمد علي الجمالي(معه بطبيعة الحال معامالت اإلثمار التعليمي 
 ؛ وإذا ما أضيف إلى ذلك ما يتعلق بمؤشرات التمكين األخالقي من) 2007

التزام ذاتي وضمير مهني مستنير وحس إنساني ومسئولية أخالقية ألمكن تفهم 
ضرورات التأصيل العلمي للكفاءة األخالقية والتمكين األخالقي للمعلمين وتبين 
وضعيتها في سياق برامج إعدادهم وتأهيلهم، وتقديم تصور نظري مقترح للتمكين 

القتدار؛ فضالً عن محاولة إعداد األخالقي للمعلم بناء على مفهومي الجدارة وا
 .  مقياس لتقييم مثل هذه التركيبات النفسية في جزء تاٍل للدراسة الحالية

  
 
 
 

أن الكفاءة األخالقية 
للمعلم تمكنه من القيام 
بدوره القيادي في 
توجيه وإرشاد 
المتعلمين باتجاه 
الجدارة واالقتدار 
 األخالقي 

 
 
 
 
 
 
 

الصفة الخلقية  أن
األساسية التي يتعين 
على المعلم التميز 
اإليجابي بها تتمثل في 
حسن الخلق والطباع 
 الحسنة
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  :  وتأسيسا على ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة الحالية في األسئلة التالية
  .ما المقصود بالكفاءة األخالقية للمعلم وأبعادها .1
 . ما مؤشرات القصور في الكفاءة األخالقية للمعلم .2

 .ما المقصود بالتنمية المهنية األخالقية للمعلم .3
 . ما المقصود بالتمكين األخالقي للمعلم .4

 . التمكين األخالقي للمعلم ما أبعاد .5

 . ما األطر العامة لتنمية التمكين األخالقي للمعلم .6

 ما النموذج المقترح للتمكين األخالقي للمعلم .7

  : الكلمات المفتاحية •
  . التنمية المهنية األخالقية، الكفاءة األخالقية للمعلم، التمكين األخالقي للمعلم

  : أهداف الدراسة
  : تهدف الدراسة إلى تحقيق ما يلي

  . تحديد ماهية الكفاءة األخالقية للمعلم وأبعادها .1
 .الكشف عن أوجه القصور في الكفاءة األخالقية للمعلم .2
 . تحديد المقصود بالتنمية المهنية األخالقية للمعلم .3

 .  تحديد ماهية التمكين األخالقي للمعلم .4

 . مالكشف عن أبعاد التمكين األخالقي للمعل .5

 . تحديد األطر العامة لتنمية التمكين األخالقي للمعلم .6

 . تقديم نموذج تصوري مقترح للتمكين األخالقي للمعلم .7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من العار أن نجد  إن
مفهوم التعليم اليوم 
أصبح يقتصر على 
الحضور الصباحي 
والتفوه ببعض الجنائز 
الكالمية التي ال روح 
لها وال معنى فيها، وال 
إثمارا إيجابيا يرجى 
 منها
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