
وقفات تربوٌة فً 

أخالقٌات المعلم



األخالق فً اللغة

 ورد فً المعجم المحٌط أن األَْخالق مفرد ُخلُق، وهً مجموعُة صفات نفسٌة

.وأعمال تتسم بالحسن أو القبح، بالخٌر أو بالشر

من معانً األخالق الحمٌدة



مشاعر جٌاشة تنعش الروح هً األخالق الحمٌدة 

وغاٌة , وسلوك نمارسه  ,وتدفعها إلى السمو والعلو

.نسعى إلٌها



ُُُاخلُُ يفُالقرآنُالكرميُواحلديثُالشريفُل
   4: آٌة القلمسورة  {َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم }•

.(انظر صحٌح الجامع الصغٌر) ”أكَمُل الُمْؤِمِنيَن ِإيمانَاً أْحَسنُ ُهْم ُخُلقاً •



(Cognitive Domain) الهدف المعرفي
(العلمالتحلي ب)    

الهدف الوجداني
(Affective Domain)

(الحلمالتحلي ب)  

الهدف النفسحركي
(Psychomotor Domain)
(تحري الخير واتقاء الشر)

، وِإنَّما إنما الِعْلُم بالّتعلُّمِ :"قال الرسول 
َر يُ ْعَطُو، الِحْلم بالتَّحلُّم،  وَمْن يتحرَّ الخي ْ

ر يُ َوقَّوُ  رواه الدار قطني". َومْن يَ تَِّق الشَّ

مثلث السعادة

العلم•

ُخُلقُ ال•

العمل•



قال أمٌر الشعراء أحمد شوقً

َصالُحُأَمرَِكُِلأَلخالِقَُمرِجُعُهُُُُُُُفَ َقوِِّمُالَنفَسُبِاأَلخالِقَُتسَتِقمُِ
َوالَنفُسُِمنَُخريِهاُيفَُخرِيُعاِفَيٍةَُُُُُُُوالَنفُسُِمنَُشرِّهاُيفَُمرَتٍعَُوِخمُِ



السٌدة عائشة رضً هللا عنها

 كانت السٌدة عائشة رضً هللا عنها التً تشارك الرجال بعلمها وتعبر عن رأٌها

.فً مواطن كثٌرة

تشجع النساء على العلم والسإال عنه.

تخوض مسائل علمٌة ولها استدراكات على الصحابة.



أنُرجلنيُدخالُعلىُعائشةُفقاالُإنُأباُهريرةُحيدثُأنُنيبُاهللُصلىُاهللُعليهُوسلمُُ
والذيُأنزلُالقرآنُ:ُفقالتُ....يفُادلرأةُوالدابةُوالدارُُإمناُالطِّيَ َرةُُُ:كانُيقول

ُكانُيقولُُ ُكانُيقولُولكنُنيبُاهللُصلىُاهللُعليهُوسلم علىُأيبُالقاسمُماُهكذا
:مثُقرأتُعائشةُالمرأة والدار والدابةيفُالطِّيَ َرةُُ:ُكانُأهلُاجلاهليةُيقولون

 {ُ َرَأَهاُِإنَّ نُقَ ْبِلَُأنُن َّب ْ ُِكَتاٍبُمِّ ِصيَبٍةُيفُاأَلْرِضَُوالُيفُأَنُفِسُكْمُِإالُيف َماَُأَصاَبُِمنُمُّ
{َُُذِلَكَُعَلىُاللَِّهَُيِسرٌيُ

22:ُداحلدي
------------

َرةِ ، فتح الباري، العسقالنً) والتطٌر والتشاإم بمعنً واحد ٌَ (.باب الطِّ



قبل ... كبَج أو اندزداء فقُهت” مختصر تاريخ دمشقوزد فٍ 

جهسُب إنً أو اندزداء فبحكأث ذاث َىو، فقُم : عىٌ بٍ عبد هللا

أشعًخى أَكى : نعهُب أٌ َكىٌ قد أيههُبك؟ فجهسج، فقبنج: نهب

وقد طهبج انعببدة بكم شٍء، فًب وجدث شُئبً ! أيههخًىٍَ

أشفً نصدزٌ، وال أحسي أٌ أدزك يب أزَد يٍ يجبنست

.“انعهًبء ويراكسحهى

وعالمة أم الدرداء فقٌهة



ماذا نستفٌد من هذا الموقف؟

حسص انصحببُبث عهً يجبنس انعهى.

انحىاز انعهًٍ انصسَح عُد انطبنب وانًعهًت.

حسك انخكهف.

حأسُس انكخبحُب فٍ بالد انشبو.



أم الذرداء من أقوال 

"أفضم انعهى انًعسفت"،

حعهًىا انحكًت "كخبج نٍ أو اندزداء فٍ نىحخٍ وهٍ حعهًٍُ : وقبل أحد طالبهب

.”صغبزاً حعًهىا بهب كببزاً 

االهخًبو ببنحكًت َظسَب وعًهُب.

أهًُت حدوٍَ انعهى.



التآزر

أراد الشٌخ عبدهللا النوري العمل بالمملكة العربٌة السعودٌة ولكن الشٌخ 
حٌث ه أن ٌعمل بالمدرسة األحمدٌة بالكوٌت من طلبٌوسف القناعً 

.  واللغة العربٌة لمادة الدٌنمدرسا  عمل

 

فً األمة شخص إذا صلح صلحت األمة، "ٌقول الشٌخ عبدهللا النوري
".  وإذا فسد فسدت، أال وهو المعلم

دخل االبتدائٌة وهو فً سن  1926سٌف مرزوق الشمالن من موالٌد 
. ولم ٌجد غضاضة فً ذلك 22



مرٌم عبدالملك الصالح 
أول معلمة فً الكوٌت

الصبر على المحن.

وفاء للمعلمة.

الفخر واالعتزاز بالبلد.

التدوٌن وأهمٌة المذكرات.

تفعٌل دور المرأة.



نوال الدجوي. تفوق د

كرست حٌاتها العلمٌة والعملٌة فً خدمة وطنها.

 م 1958صاحبة فكرة المدارس األجنبٌة فً مصر عام.

الناجحة مع موظفٌها وطالبها اإلدارة تتمٌز بؤسس.

تشجع طالبها على األنشطة المتنوعة داخل وخارج المدرسة.

تمتاز بالتواضع واالتزان فً شخصٌتها.

لها القدرة على التوفٌق بٌن عملها داخل البٌت وخارجه.

الدعم المستمر من زوجها وجٌه الدجوي.

االهتمام بالتخصص.



تجربة معلمة فً أمرٌكا

(Betsy Rogers) الدكتورة بتسً روجر



  بتسً روجرفلسفة 

 قراءة األبحاث الخاصة فً مٌدان تخصصها حتى تطور مهاراتها
.التعلٌمٌة 

 قامت بتسً بزٌارات إلى بعض المدارس المكسٌكٌة بحثا عن
تجارب جدٌدة

 المتعةالتربٌة وتمارس التعلٌم ال كمهنة ولكن كمجال من مجاالت.

تضع للمتعثرٌن من الطالب خططا تعٌنهم على النجاح.

 ًتحرص بٌتسً دائما على نقل تجاربها للمعلمٌن والمعلمات ف
.المدرسة

 تؤثرت بٌتسً بفلسفة جون دٌوي خاصة عندما حدد رإٌته للتعلٌم
.كنشاط عملً موجه بخطوات مدروسة 

ؤن كل الطالب فً إمكانهم التعلمتإمن ب.  



 اإلستراتٌجٌات

ابحث عن طرٌقة جدٌدة،

،راجع طرٌقتك القدٌمة

اغتنم فرص العمل التعاونً مع الزمالء وأولٌاء األمور.

 تقبل الطفل بؤكمله بكل سرور والمعلمة القدٌرة هً التً تعبر

للطفل عن فرحها عندما ٌتحسن مستواه فً أي جانب من 

الجوانب،



،اجعل الفصل مكانا آمنا وبٌئة ثرٌة ترحب باإلبداع على أساس المرح

كونً فخورة بمهنتك كمعلمة.

 كل الطالب ٌتعلمون بطرائق مختلفة ودوري كمعلمة هو البحث عن الطرق

.المالئمة لتعلم كل طفل

المعلم متعلم دائم التعلم.



الغزالً واإلحٌاء

بدأ بالعلم وانتهى بالرحمة.

كتب عن عالقة العالم بالمتعلم.

بدأ بآداب المتعلم ثم المعلم.



مرتبة الُمَعلِّم فً نظر اإلمام الغزالً

نظر الغزالً إلً األَنبٌاء كمرشدٌن ومعلمٌن لهداٌة • ٌَ
ارٌن وهذا الفهم العمٌق . البشرٌة وسعادتهم فً الدَّ

رر الفاخرة لحجة اإلسالم هو  قٌق من الدُّ عبٌر الدَّ ََ والتَّ

".…أنا َلُكْم ِمْثلُ اْلَوالِِد أَُعلُِّمُكْم إنَما الذي أكد علٌه 



من وصاٌا الغزالً للمعلم

 ماً فلٌحفظ آدابه "أنَّ الُمَعلِّم ٌْ َتَقلَّد أمراً عظٌماً وَخَطراً َجَس

.”ووظائفه

 َّأن يكون الُمَعلِّم عاِمالً بعلِمه فال يكذب قوله فعله ألن

العلم ُيدرك بالبصائر والعمل يدرك باألبصار، وأرباب 

.األبصار أكثر

أن ال ُيَقبِّح العلوم األخرى في نفس المتعلم.

 َُب”عشق انخعهُى ُْى وانخَّعهى هًب يٍ أَعظى انِعببداث فٍ اندُّ ٌَّ انخَّْعهِ “  أ



كٌف أرتقً بؤخالقً؟

(مثال الشجرة). المبادرة•

.المهارات الحٌاتٌة•

.احترام الوقت    •

.األمانة العلمٌة    •

(.العلم المستقر هو الجهل المستمر)التربٌة بال حدود •

.الدعاء•

 .الشكر واإلحسان لمن أحسنوا إلٌنا•
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سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن ال اله اال أنت

نستغفرك ونتوب إلٌك

المتابعةأشكركم على حسن 


