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{وَإِنََّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ }:قال هللا تعالى  •

ما األخالق؟ 



معنى الخلق واألخالق

والسجيةالطبعهوالُخُلقُ :(هـ711ت)منظورابنقال•

المحمودة،اتالصفمنالفردبهيتَِّصف  أنيمكنماكلالُخُلقُ ويشمل•
.مميًزاخلًقالهصارتعليها،ودوامبها،التزمإنالتي



معنى الخلق واألخالق

يفعلبهاالنفس،حال)بأنهالخلق(هـ255ت)الجاحظعرف•
ضبعفييكونقدوالخلقاختيار،والرويةبالأفعالهاإلنسان
جتهاد،واالبالرياضةإالّ يكونالبعضهموفيوطبعا،غريزةالناس

مل،تعوالرياضةغيرمنالناسمنكثيرفييوجدقدكالسخاء
األخالقمنذلكوغيروالعدلوالعفةوالحلموكالشجاعة
(المحمودة



معنى الخلق واألخالق

:بقوله(األخالقتهذيب)في(هـ421ت)مسكويهابنوعرفه
ة،رويوالفكرغيرمنأفعالهاإلىلهاداعيةللنفسحال:الخلق)

:قسمينإلىتنقسمالحالوهذه

هيحركالذيكاإلنسان،المزاجأصلمنطبيعيّايكونمامنها-1
الذيوكاإلنسانسبب،أقلمنويهيجغضبنحوشيءأدنى
يطرقصوتأدنىمنيفزعكالذيأوشيء،أيسرمنيجبن

نممفرطاضحكايضحكوكالذييسمعه،خبرمنيرتاعأوسمعه،
.ينالهشيءأيسرمنويحزنيغتموكالذييعجبه،شيءأدنى

مبدؤهكانوربما،والتدرّببالعادةمستفادايكونماومنها-2
(اوخلقملكةيصيرحتىفأوالأواليستمرثموالفكر،بالروية



معنى الخلق واألخالق

راسخةللنفسهيئةعنعبارة):الخلق(هـ816ت)الجرجانيوقال
انكفإنوروية،فكرإلىحاجةغيرمنويسربسهولةاألفعالعنهاتصدر
رالصادكانوإنحسنا،خلقاالهيئةكانتالحسنةاألفعالعنهاالصادر
.(يئاسخلقاذلكمصدرهيالتيالهيئةسّميتالقبيحةاألفعالعنها



األخالقيات

ية،شخصذاتيةفضيلةلكلجامعةإنسانيةصفة•
:مثل

العدالة،المعاملةحسن،االيثار،الصدق•
،العفةالوفاء،االتزان،االحترام،،والمساواة
.الروحيالسمو

الحوارحسن،العلم:مثلمكتسبة،خارجيةأو•
،االجتماعيالذوق،الملبسجمال،اإلحاطة،

...السلوكحسن

للتعليميتصدىلمنعنهاغنىالمماوكلها•



ما المهنة ؟ 



تعريف المهنة

:تعرف المهنة بأنها 
أعمال تجمع أشخاصاً حول هدف مشترك -

يتطلب تحقيُقها مهاماً ومناهج  سلوكية 
.  منهجية

أعمال خدمية تطبق مجموعًة من المعارف -
.والمهارات على مشكالت يقدرها المجتمع 

مجموعة من المهام أو الوظائف أو -
نة التي يتطلب أداؤها كفايات معيالمسؤوليات 

م يكتسبها الفرد عن طريق عن طريق التعلي
. والتدريب في مؤسسات متخصصة 



سمات المهنة

وافر تتالسمات التي تتصف بمجموعة من المهنة 

،الهندسة ، المحاماة )مثل من األعمال في كثير 

:، منها...... ( الطب والمحاسبة 

اط تعتمد على النشاط العقلي أكثر من النش. 1

.الجسمي مع بعض االستثناءات 

.اإللمام بالمعرفة المتخصصة . 2

.تتطلب إعدادا طويال نسبيا ونموا مستمرا . 3

فقد طابع الديمومة ، بحيث ال يلصاحبها توفر . 4

.لقبه حتى بعد انتهاء الخدمة 



ما التعليم

الالفردسلوكفيدائمشبهتغيرعمليةهو•
منعليهيستدللكنمباشربشكليالحظ

فيويظهرالممارسة،نتيجةويتكونالسلوك
أنهعلىأيضاويعرفالفرد،لدىاألداءتغير

.لوكالسفيوتعديلللعقلوتدريبتذكرعملية

والقيم، ، المعرفةتلقي التعلم هو عملية •
، أو الخبرات، أو الدراسة:  من خاللوالمهارات
يؤدي إلى تغير دائم في مما قد التعليم

يث يعيد السلوك، تغير قابل للقياس وانتقائي بح
ة تفكيره توجيه الفرد اإلنساني ويعيد تشكيل بني

.العقلية



هل التعليم مهنة؟

سمات انطباق التعليم أو التدريس لوجدنا اذا نظرنا إلى •
ة حيويالمهن التي ذكرت آنفا عليه ، ويمثل التعليم خدمة 

:من الناحية االجتماعية تتمثل بـ 

.االلتزام تجاه المجتمع . 1
.احترام العادات والتقاليد . 2
.خدمة المجتمع . 3
.مسارها خاصة تنظم تحتاج إلى قيم وأخالقيات . 4



مكانة التعليم

ليمالتعبانسلمنافاذاخصوصيتهافلهااألخرىالمهنعنتختلفمهنةالتعليم

شرالبمعيتعاملالتعليمإنإذبالجمودعليهحكمنافقدالمهنسائرمثلمهنة

.منهمويتعلممهاراتهممنويغيرسلوكياتهمعلىويؤثر

لذا فإن مهنة التعليم من أشرف المهن وأسمى … التعليم رسالة األنبياء •

ظم الرساالت ، وإنها ذات طابع يميزها عن باقي المهن، ولها أخالقياتها التي تن

.السلوك ألعضاء المهنة بعضهم مع بعض 

رف إن مهنة التعليم ال تساويها مهنة في الفضل والرفعة ، ووظيفة المعلم أش•

.الوظائف وأعالها شأنا



التعليم مهنة األنبياء

(4:العلق){  الَِّذي َعلََّم بِاْلَقلَِم }: قال تعالى •

(  5:العلق ){ َعلََّم اْْلِنَساَن َما لَْم يَْعلَْم }•

(31:ة البقر){ َوَعلََّم آَدَم اْْلَْسَماَء ُكلََّها } :وقال عزَّ وجلَّ •

ُِّم، اْرَحْمَنايَا يَسُ : َوَرَفعُوا َصْوتًا َقائِلِينَ ))وجاء في انجيل لوقا • !((وُع، يَا ُمَعلِ

(17:13: آية )

ُِّم، أَيَُّة َوِصيٍَّة ِهيَ :))قالوا : وفي انجيل متي •  اْلُعْظَمى فِي يَا ُمَعلِ

(35:22آية (( )النَّاُموسِ؟



مهنة التعليم

بإعداداالهتمامتزايدالعشرينالقرنوبدايةعشرالتاسعالقرنأواخرفي
ياتكلفييدرسوأصبحبهايسترشدوُمثلقواعدلهووضعتالمعلم،

تسبقيالتاْلمالمهنةبوصفهاالتعليممهنةوصنفت،متخصصةتربوية
:لتصبحالمهنجميع

.المهنة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية بناء اْلنسان . 1
.تكوين اْلجيال . 2
.إعداد التالميذ للحياة . 3



أخالقيات المهنة

اْلسسجملة:بأنهاالمهنةأخالقياتتعرف•
عندةالمهنأفرادبهايلتزمالتيوالُمثلوالمبادئ

وىمستعلىتحافظوالتيلمهنتهم،ممارستهم
.فيهاالعاملينحقوقوعلىالمهنة،

الفاضلةوالسلوكياتالحميدةالخصالجملة•
رافكالجامعياْلستاذبهايتحلىأنيجبالتي

وبينهبينالسليمةالعالقاتتضمنلكيوسلوكا
المالكوبينوبينه،التدريسهيئةأعضاء

مععالقتهخدمةفيتصبوالتيالوظيفي،
الطالب



مالسمات والخصائص الواجب توافرها في مهنة التعلي

اْلخالص في العمل

المرؤة والضمير المهني

 التضحية

الِحلم

التواضع

الصبر

الصدق

الرضا

 الحرص على صيانة
النفس 



عناصر العملية التعليمية 

المدخالت: أوال

الطالب •

أعضاء هياة التدريس•

الهيأة اإلدارية•

اتوالتجهيزاألنظمة واللوائح، والسياسات •



عناصر العملية التعليمية 

المخرجات: ثانيا 

الخريجون •

األعمال العلمية•

مها االبتكارات وبراءات االختراع التي تقد•
الجامعة لخدمة المجتمع



عناصر العملية التعليمية

شمل وت: البيئة التعليمية: ثالثا•
:لالمنهج والعلميات اإلجرائية مث

التدريس•

البحث العلمي•

تقديم االستشارات•

التدريب•

تقييم الطالب•

اإلشراف الطالبي•

الطالبيةالخدمات •



عناصر العملية التعليمية



التعليم صفة إنسانية 

:التعليميةالعمليةأطراف

وُمستقبِلــــرسالةـــــُمرِسل

نأيمكنالإذ،اإلنسانبنيلمشاعرمناسبةأرضيةعلىتوافرهاوجوبتعني•
مونالمضمعاألداءبتطابقإالطلبتهفيمؤثرااألستاذأوالمؤدبأوالمعلميكون
.األنبياءرسالةبأنهالتعليمعنقيلهناومنالبشرصفاتأجلّ منوتلك

انتكإذااألخيرةفيوهيواإلنسانيةالتطبيقيةالعلومكلتشملصفةوتلك•
بالالمعمنالبشريةنفعماإذأوضحوالتطبيقيةالصرفةالعلومفيفإنهاواضحة
.األخالقيةاألزمةويالتهوسرمأساتهاليومعالموأنسيماأخالق



(  المعلم)اخالق الطرف األول المرسل 

:منلهالبد

.جافاعلمهأصبحوإال،أخالق-

لومةالمعفتفاعل،للمعلومةتقبلهاومدىنفسياتهميعرفلمتلقيهخاصةرعاية-

ستاذأأيإلىاإلصغاءيمكنالهناومن،للمتلقيالنفسيالتقبلعلىقائمالمعطاة

عليهيؤاخذحركاتيتبنىأوالئقةغيرأللفاظمستعمالأومعنفاأوغاضباكانإذا

.استهزاءمدعاةوتكونبها

علىةمبنيتقنيةيتطلباليومفالتعليم،تحديثومنمعلوماتمنيقدملماإحاطة-
.عصريةأسس

طالبهنظرفيمثاليايكونأناألستاذمنيرادباختصار



ما يأمله الطالب في عضو هيأة التدريس

الديموقراطية في التعامل . 1.

وفرة المعلومات العلمية في االختصاص. 2
.العلمي 

القدوة الحسنة . 3.

أن يكون مصدر ثقته . 4.

تقدير وجهة نظر الطالب واحترامها . 5.

ثقة اْلستاذ بقدرات الطالب وامكانيات. .ه 6

التسامح والمحبة واالبتعاد عن التهدي. د 7
.والترهيب والقمع 



ما يأمله الطالب في عضو هيأة التدريس

أن . .يربط المنهج مع واقع الحياة 8

أن يجعل التدريس ممتعا ومشوقا . 9.

أن يمتلك استراتيجية خاصة للتدريس. 01
.  وطرائق متعددة ْليصال المعلومة

أن يكون ذا عقلية منفتحة واسعة االطال. .ع 11

التركيز على نوعية المعلومة وطرائق . 21
.اكتسابها ال على كميتها 

أن يكون التقويم موضوعيا شامال متوا. .زنا 31



(المتعلم)كيف نكون مؤثرين في المتلقي 

.(أنا)الـتضخيمعناالبتعاد-

.اآلخروالرأياالنتقادفكرةتقبُّل-

.علميةدرجاتمناليهوصلتوبمابالنفسالقناعةعدم-

رأيأنوتكميليةالعلومبأناالقتناععلىوحملها،األندادخلقعنبالنفسالنأي-
.لهنداوليسلرأييمتمماآلخرين

عنكعديبتإنسانمعتتعاملفأنتوطالبهاألستاذبيناإلنسانيالتواصلصناعة-
:(ص)نبيهمخاطباتعالىقالفقد،عالماكنتمهماالخلقسيءكنتإذا

لِيظ  ف ظّاً ُكن ت  و ل و  )) ل بِ غ  ن ف ضُّواال ق  و  ِمن  ال  .((لِك  ح 



األخالق طريق اإلتقان والجودة

اجتحت،صناعةأيمثلصناعةفهو،تقنيةيتطلباليومالجامعيالتدريسإن
.ومخرجاتهانتاجاتهافيمتميزةوتجعلهاديمومتهاعلىتعملمقومات

نمللزمنومقاومومبتكرجديدهوبمامعنيةتقنيةأدواتإيجادتعنيوالصناعة
.نفسهتحديثعلىالقدرةخالل



حقيقة التدريس

ادراوقصناعتهفيمبتكرايكونأنلألستاذينبغي
(معلوماته)مفرداتهبينجديدةعالقاتخلقعلى
ثبتأعندهاالمعلومةولتكونملقناوليسمؤثراليكون
.الذهنفي

هذاتميزوسرلمدرسيهمالمتلقينانشدادسرفبها
الخامالمادةامتالكمنالرغمعلىغيرهعناألستاذ
.ذاتها

؟وكيف؟إذنالتمايزيقعأين

وإعادة،(العرض)التحليلعلىالقدرةفييقع
.والتركيب

يبتركوإعادةتحليلاليومالحديثةالصناعةأليست
!مبتكر؟بشكلذاتهااألوليةللعناصر



التركيب والعرض: عنصرا التدريس

هافيوالتدقيقوخواصهااألوليةالعناصرمعرفة:التحليل•
رةالحالكيماويةالعناصرمثلجديد،دقيقبشكلوعرضها
.الطبيعةفيالموجودة

الخامالموادعناصربينجديدةعالقاتإيجاد:التركيب•
ويعالجومفيدللنظرالفتصناعيبمنتجمنهاللخروج
.مشكلة

لمابينهفيماجديدةعالقاتإيجاد(المبتكر)العالموظيفة•
يمهتكريستحقجديدصناعيتركيبإلنتاجإليهايسبق
.اختراعببراءة

بتركيعنعبارةالعصرألمراض-مثال–الجديدالدواءأليس•

ديدةجبعالقاتربطهانحسنالولكنناكلنانعرفهاعناصرمن
مشكلةوتعالجوجديدةمفيدةمادةإلنتاجبينهافيما

!مستعصية؟



التعليم الفعال 

:يتمثل في •

.للمعلوماتجديدةنظرزوايااكتشاف-

.التفكيرفيجديدمنهج-

.جمعهاوليسجديدةأفكارلخلقمحاولة-

.عليهالبقاءوليسالموروثفيتجديد-

.لآلراءمصادرةوليسخبراتتبادل-

.العقلباستثمارااليمان-



...ء شكراً لكم ُحسن االصغا

....وجمال التفاعل 


