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المسئولية المدنية المهنية للمعلم  ....وآليات تنمية الوعي بها في العصر الرقمي

تستيدف ورقو العمل توضيح أبعاد وجوانب المسئولية المدنية المينية لممعمم الالزم
تنمية الوعي بيا لدي الطالب المعمم من منطمق أن لكل مينو مجموعة من القوانين التي
تحكميا وتقنن مسؤلياتيا وحقوق العاممين بيا والحدود القانونية لمتعامل معيم أو مع
الجميور ،وذلك من أجل اإللتزام بالواجبات والتمسك بالحقوق التي تقرىا تمك القوانين ومن ثم
إعداده لمرحمة خروجو إلي سوق العمل وتولي المسؤلية في إطار المجتمع ،كما تتطرق
الورقة آلليات تنمية الوعي بأبعاد وجوانب تمك المسئولية في العصر الرقمي حيث تتناول
المدونات اإللكترونية التعميمية كأحد المستحدثات التكنولوجية في العصر الرقمي والتي يمكن
توظيفيا لتنمية الوعي بأبعاد وجوانب تمك المسئولية لدي الطالب المعمم .
وتتناول ورقة العمل النقاط التالية :
 أىمية وعي المعممين ومن يعدون لمعمل بمينة التعميم بالتشريعات المينية وأبعاد وجوانبالمسئولية المدنية لممعمم .
 الواقع الحالي لمستوي الوعي القانوني لدي المعممين بأبعاد وجوانب مسئولياتيم المدنيةالمينية وبالتشريعات القانونية المنظمة لتمك المسئوليات.
 مفيوم المسئولية وأنواعيا. أنواع المسئولية التقصيرية. أركان المسئولية المدنية. أبعاد وجوانب المسئولية المدنية المينية لممعمم وتتضمن : -1المفيوم القانوني لممعمم وماىية إلتزاماتو.

 -6أساس مسئولية المعمم وحاالتيا.

 -9صور خطأ المعمم.

 -4طرق دفع مسئولية المعمم.

 -5أثر إنعقاد مسئولية المعمم.
 ماىية المدونات اإللكترونية ومفيوميا. أنواع المدونات اإللكترونية. مكونات المدونة اإللكترونية. أىمية توظيف المدونات اإللكترونية في العممية التعميمية. -التوصيات.
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املقدمة:
التستقيم حياه والتزدىر أمة دون قوانين ونظم تحدد العالقات بين األفراد والمؤسسات
وتوضح الحقوق والواجبات وأسس المعامالت ومن المبادئ المسمم بيا والمتعارف عمييا في
كل المجتمعات التي تحكميا قوانين أنو" :الجيل بالقانون" بالتالي فإنو ال عذر لإلنسان الغير
متخصص ،بعدم معرفتو بالقانون بالحد الذي يحميو من الوقوع بمخالفة أو خطأ بسيط أو
فادح ،قد يمس بحريتو أو مالو ومن ثم أصبحت الثقافة القانونية أمر ىام وضروري في حياه
كل فرد بل النكون مغالين إذا قمنا أن الثقافة القانونية أضحت من أىم المعارف التي يجب أن
يتحمي بيا الفرد في حياتنا المعاصرة.
وتعد الثقاف ة القانونية أحد الروافد اليامة التي تقوي الشخصية لإلنسان والمجتمع
عامة ،وتجعل من ىذا اإلنسان أداة قادرة عمي مواجية الحياة بغير جيل وتجعل المجتمع قادر
عمي حماية أفراده ومؤسساتو بثقافة وعمم وقدرة عالية ومن ثم فإن نشر وتنمية ثقافة الوعي
بالقانون أضحت من أىم مجاالت التنمية في أي مجتمع من المجتمعات وشرط لكل معادلة
إصالح في جميع المؤسسات اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية في المجتمع  ،فالثقافة
القانونية تيدف إلي تنمية وعي أفراد المجتمع بالقانون من خالل تزويدىم بالمعارف والمفاىيم
واإلتجاىات والمبادئ المرتبطة ببعض ال قوانين والتشريعات والموائح التي ترتبط بطبيعة الوضع
الميني داخل المجتمع ،وذلك بيدف تعزيز ثقافة اإللتزام وقيم الضبط والربط والحس
بالمسئولية المينية واإلجتماعية والسموكية لدي الفرد.
واذا كانت الثقافة القانونية تمثل ضرورة لكل أفراد المجتمع فإنيا بالنسبة لطالب
الجامعة نقطة تحول وعامل نمو واطار حياة ذلك أن أىمية الجامعات تنبع من مسؤليتيا عن
إعداد وتأىيل الشباب الجامعي المتزن والمتكامل الشخصية لمقيام بالواجب العممي والعممي
تجاه األمة والمجتمع ،وتتضاعف ىذه األىمية بالنسبة لمطالب المعمم من منطمق أن لكل
مينو مجموعة من القوانين التي تحكميا وتقنن مسؤلياتيا وحقوق العاممين بيا والحدود
القانونية لمتعامل معيم أو مع الجميور ،مما يعني ضرورة أن يكون الطالب المعمم عمي وعي
بالقوانين التي تعالج وتنظم مسؤلياتو المدنية المينية مستقبال وذلك من أجل اإللتزام
بالواجبات والتمسك بالحقوق التي تقرىا تمك القوانين ومن ثم إعداده لمرحمة خروجو إلي
سوق العمل وتولي المسؤلية في إطار المجتمع.
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أيمية وعي املعلمني ومو يعدوى للعمل مبًهة التعليم بالتشزيعات املًهية وأبعاد وجوانب
املشئولية املدنية للمعلم.
ان تحقيق درجة من الوعي القانوني لدي المعممين أو من يعدون لمعمل بمينة
التعميم بحقوقيم ومسئولياتيم المدنية المينية بات من أىم التوجيات التي تفرض نفسيا عمي
الساحة التربوية وعمي مؤسسات اإلعداد في المرحمة الجامعية ألنيا المرحمة التي تسبق
خروج المتعمم إلي سوق العمل وتحمل مسؤلياتو اإلجتماعية والمينية  ،وتكمن أىمية
وضرورة الوعي بأبعاد وجوانب المسئولية المدنية لممعمم في النواحي التالية:
 يعد المعمم حجر الزاوية في العممية التعميمية ويحتل الصدارة بين العوامل التي تؤثر فيتحقيق التربية ألىدافيا العامة والتي تحقق في النياية أىداف المجتمع والدولة وحتي
يكون ىذا التأثير فاعالً بشكل إيجابي البد أن تتوفر لدي المعمم معارف واتجاىات متعددة
تساعده عمي تأدية الدور المناط بو ،وتعد المعرفة القانونية واإلتجاىات اإليجابية السممية

قادرً عمي فيم القوانين
ا
من أىم ما يجب أن يتحمي بو المعمم ،حيث يجب أن يكون

واألنظمة التي تسير مينتو التي ينتمي إلييا ويكتسب إتجاىات إيجابية نحو أىمية ىذه
القوانين وتطبيقيا في ضبط العمل وتحقيق متطمباتو.
 يعد المام المعمم بحقوقو وواجباتو المينية والقوانين والتشريعات المنظمة لعالقاتو داخلالمدرسة وخارجيا ،ضرورة قصوي ،حتي يستطيع تكوين عالقات سميمة وممارسات خالية
من مخالفات قانونية تحمية من التعرض لممسائمة القانونية.
 يعد الوعي القانوني لممعمم ضرورة كونة يتعامل مع شريحة كبيرة من الطالب في عصراإلنفجار المعرفي والتطور التكنولوجي وما صاحبيا من تطور األفكار والممارسات الحياتية
إضافة إلي أن دور المعمم التربوي والتعميمي والرقابي عمي الطالب يزيد من حجم
مسئوليتو في وقت كثرت فيو المؤسسات القانونية وأصبح المجتمع يمجأ إلييا في الحصول
عمي حقوقو ومن ثم أصبح حتما عميو أن يعي ويدرك ويمارس القانون حتي ال يجد نفسو
عرضو لدعوي قضائيو من قبل أحد أفراد المنظومة التعميمية.
 يواجو المعمم في ممارستو لعممو متطمبات قانونية تتدرج من مجرد التوقيع بالحضورواإلنصراف والغياب واألجازات إلي الشكل القانوني ألدائو العمل داخل الفصل والمدرسة
وعالقتو بالزمالء والرؤساء والتالميذ وأوليا األمور وغيرىا من النشاطات التي تؤكد أن
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القانون يتدخل في جميع جوانب حياة المعمم وتعامالتو.
 وعي المعمم بحقوقو القانونية وواجباتو المينية باإلضافة إلي وعيو ببعض القوانين اليامةفي المجتمع يؤثر في سموكو ويرقي بمستوي آدائو لواجباتو وتحممو لمسئولياتو ومن ثم
تنعكس سموكياتو عمي تالميذه وىو ما يعد ضرورة ممحة في ظل ضعف القيم واألخالق
واتساع دائرة العنف والجريمة وغيرىا من مشاكل العصر.
 -التدريس كوظيفة يتطمب في جانبو الموضوعي قد ارً محدداً من األعباء والمسؤوليات التي

يجب أن يكون المعمم عمي وعي بيا حتي يتسني لو تحقيق أىداف معينة تتصل بالتالميذ

الذين ىم جميور المنتفعين بالمدارس.
 المعممون عمي عالقة ثابتة بالتالميذ ولدييم مسؤوليات تجاىيم ،كما أنيم اليتمتعونبالحصانة ومسئولون عما يفعمون من أضرار ولذلك فيم في وضع تكون فرصة تورطيم
في دعوي قضائية بسبب مسئولية األضرار موجودة دائما ومن ثم كانت ضرورة أن يكون
المعممين عمي عمم بمسؤولياتيم القانونية المتعمقة بمينتيم.

الواقع احلالي ملشتوي الوعي القانوني لدي املعلمني بأبعاد وجوانب مشئولياتًم املدنية
املًهية وبالتشزيعات القانونية املهظمة لتلم املشئوليات.
ان المتابع لمواقع التربوي يالحظ قصور في مستوي الوعي القانوني لدي المعممين
بأبعاد وجوانب مسئولياتيم المدنية المينية وبالتشريعات القانونية المنظمة لتمك المسئوليات
وىذا ىو ما أشارت إليو نتائج العديد من الدراسات السابقة ،فقد إنتيت تمك الدراسات إلي
وجود ضعف شديد في مستوي إلمام المعممين بحقوقيم والتزاماتيم المينية ،وضعف معرفتيم
بالقوانين والتشريعات المنظمة لمينة التعميم.
ىذا فضال عن أن ما ينشر في الصحف اليومية من حوادث وقضايا تخص المعمم في
كثير من األحيان تعكس ضعف وعيو بالتشريعات التي تخص مينتة وتوضح حدود عالقتو مع
اآلخرين سواء أكان ىؤالء من الطمبة أم أولياء األمور أم الرؤساء في العمل.
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ويزجع يذا القصور يف مشتوي الوعي القانوني للمعلمني بأبعاد وجوانب مشئولياتًم
املدنية املًهية إلي األسباب التالية:
 أن الجانب الثقافي من جوانب إعداد الطالب المعمم اليحظي إال بالقميل من اإلىتمام فيبرامج اإلعداد عمي الرغم من أىميتو ومن تعالي الدعوات التي تطالب بتطوير كميات
التربية واإل رتقاء بمستوي إعداد المعمم لتمبية ما يواجيو من مسئوليات وتحديات فمنذ أن
عرفت مصر التعميم والمعممين وىي تنظر إلي جانب إعداد المعمم نظره أحادية تقتصر عمي
كيفية التوصيل الجيد لمتالميذ ،فيي لم تنظر إلي جانب إعداده لمقيام بميام عممو ،ولم
تيتم أيضا بتدريس توصيف عمل المعمم حتي اليقع أثناء عممو في أخطاء من شأنيا أن
تعرضو لممسائمة القانونية.
 غياب البعد القانوني في برامج إعداد الطالب المعمم والتي تكاد تخمو من أي مقرراتتستيدف نشر الثقافة القانونية وتحقيق درجة من الوعي القانوني بأبعاد وجوانب مسئوليتو
المدنية المينية ،في الوقت التي تدخل بعض الكميات المكون القانوني في مقرراتيا كجزء
من اإلعداد الميني لطالبيا مثل كميات الطب واإلعالم والصيدلة والتجاره والكميات
العسكرية ...إلخ.
 أن برامج تدريب المعمم بعد التخرج تنحصر في برامج التدريب من أجل الترقي أي بعدمرور العديد من السنوات قد تصل إلي عشر سنوات بعد إستالمو العمل في المينو وبعد
أن يكون قد تعرض لممسائمة القانونية أو عمي األقل لعدد من المشكالت التي تتعمق
بمسئولياتو وحقوقو المينية وىذه البرامج تقدميا اإلدارة العامة لمتدريب بمنطقة السيدة
زينب ،تمنح المعممين قد ارً من التوعيو القانونية ببعض تشريعات المينة من خالل
محاضرة أو محاضرتين عمي األكثر مدة كل منيما التتجاوز ساعتين تتناول أنواع

اإلجازات المستحقة لممعمم ومدة كل منيا وكيف يتظمم من جزاء وقع عميو ومدة ىذا
التظمم ،وبعض تشريعات خاصة بشئون الطالب والمعممين وىي مدة غير كافية لتغطية
جانب الثقافة القانونية الالزمة لممعمم أما الجيات اآلخري التي تقدم برامج تدريب لممعممين
مثل مركز التدريب باإلسماعمية ،ومركز التدريب بمدينة مبارك لمتعميم بمنطقة  6أكتوبر
فيي تقدم برامج تدريب لممعممين في مجال تكنولوجيا التعميم وتدريب عمي كيفية تشغيل
الكمبيوتر وبرامجو المختمفة.
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 أن المعممين يدركون حقوقيم وميام مسئولياتيم من خالل ثقافة شائعة بينيم يتوارثونياعبر األجيا ل أو من خالل تجارب ليم ولزمالئيم وىي ثقافة ضعيفة اإلرتباط بالقانون وقد
تتفق أو تختمف مع التشريعات القانونية التي تحكم عمميم والتي ينبغي اإللمام بيا.
 ومن ثم وفي ضوء ما سبق كانت الحاجة الممحة لمبحث عن آليات عممية منظمة لنشرالثقافة القانونية وتحقيق درجة من الوعي القانوني لدي المعممين بمتطمبات العمل من
حقوق وواجبات وظيفية وقوانين وتشريعات ولوائح منظمة لتمك الحقوق والواجبات ،وتأتي
مؤسسات اإلعداد عمي راس تمك اآلليات والتي يمكنيا أن تضطمع بالدور الكبير في تحقيق
الوعي القانوني لممعممين وذلك بإدراج مقررات دراسية تستيدف تنمية وعي الطالب المعمم
بحقوقو ومسئولياتو المدنية المينية والقوانين والتشريعات المنظمة لمينة التعميم .

 مفًوم املشئولية وأنواعًا:
المسئولية ىي إحدي الصفات التي يتميز بيا اإلنسان عن غيره من الكائنات الحية
ومسئولية اإلنسان ترجع إلي العقل وقدرتو عمي التفكير ،فاإلنسان من حث المبدأ حر في
تصرفاتو ولكن ىذه الحرية قد تصطدم بحاجز منيع ىو عدم اإلضرار بالغير ويترتب عمي ذلك
أن الحرية في التصرف تتقيد بحدود وىذه الحدود قد تفرضيا األخالق وقد يفرضيا القانون
وبمجرد تجاوز ىذه الحدود تترتب المسئولية ،ومن ثم فالمسئولية ىي تشخيص لحالة الفرد
الذي إقترف أم ارً من األمور يستمزم التبعة والمؤاخذة ،ويمكن تعريفيا بوجو عام بأنيا "إلتزام
المسئول في حدود القانون بتعويض الغير المتضرر عن الضرر الذي أصابو نتيجو ما لحقو
من تمف مال أو ضياع منافع أو عن ضرر جزئي أو كمي مادي أو معنوي حادث لمنفس".
وتنقسم المسئولية حسب درجة خطورة الضرر المترتب عن عمل الشخص وطبيعة
الجزاء الذي يوقع عمي الفاعل إلي:
مسئولية أدبية :يحدد نطاقيا قواعد األخالق حيث توضح ما يجب أن يكون عميو
الشخص في سموكو نحو ربو ،ونفسو ،وغيره من الناس ،ويتمثل الجزاء المترتب عمييا في
تأنيب الضمير أو إستيجان المجتمع أو العقاب اإلليي في األخره ،فالخطأ موضع المؤاخذه
ىنا خطأ أدبي ،ومن ثم التتوقف المسئولية األدبية عمي إصابة الغير بضرر ،إذ أنيا فكرة
شخصية محضة تقوم عمي ما يحس بو المسئول أدبيا ،ويترتب عمي ذلك أن المسئولية
األدبية أوسع نطاقاً من المسئولية القانونية فيي مسئولية أمام اهلل أو مسئولية أمام الضمير
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أما المسئولية القانونية فيي مسئولية شخص أمام شخص آخر.
مسؤلية قانونية :يحدد نطاقيا القانون حيث توضح القاعدة القانونية ما يجب أن يكون
عميو الشخص في سموكو مع غيره من الناس ،فالخطأ موضع المواخذة ىنا خطأ قانوني
يتمثل في اإلخالل بإلتزام قانوني ويتعرض مرتكب ىذا الخطأ لجزاء قانوني قد يكون عقوبو إذا
كان ىذا اإلخالل يمس مصمحة المجتمع وىذه ىي المسئولية الجنائية وقد يكون مجرد
تعويض يمزم بو المسئول إذا إقتصر أثر ىذا اإلخالل عمي المساس بمصمحة فرديو ،وىذه ىي
المسئولية المدنية (عز الدين الدناصوري و عبد الحميد الشواربي ،1997 ،ص( )9 ،8:
محمد أحمد سالم  ،6216 ،ص.)8:

وتهقشم املشئولية القانونية علي الهحو الشابق إلي :املشئولية اجلهائية  ،و املشئولية
املدنية.
واذا كانت المسئولية المدنية بوجو عام ىي :المسئولية عن تعويض الضرر الناجم
عن اإلخالل بإلتزام مقرر في ذمة المسئول ،سواء كان ىذا اإللتزام محدداً في نصوص أو غير
محدد فإنيا تنقسم إلي نوعين ىما:

املشئولية العقدية :وىي التي تترتب عمي اإلخالل باإللتزام الناشئ عن عقد قائم بين
المخطئ والمتضرر.
املشئولية التقصريية :وىي التي تنشأ نتيجة اإلخالل بإلتزام قانوني عام يفرض عدم
اإلضرار بالغير (عز الدين الدناصوري و عبد الحميد الشواربي ،1997 ،ص.)11 ،12 :
وتندرج مسئولية المعمم المدنية تحت ىذا القسم من المسئولية سواء عن خطئو
الشخصي أو مسئوليتو عن فعل الغير كمتولي رقابة ،ومن ثم كانت الحاجة إلي التطرق إلي
أنواع المسئولية التقصيرية.

أنواع املشئولية التقصريية:
تترتب المسئولية التقصيرية عمي كل عمل غير مشروع يقوم بو الشخص عن عمد أو غير
عمد فيسبب ضر ارً لمغير فيتولد عن ىذا العمل التزام عمي عاتق الشخص بالتعويض عن

الضرر الذي تسبب فيو ،وتتضمن المسئولية التقصيرية أنواعاً عدة عمي النحو التالي:

المسئولية عن العمل الشخصي :وىي مسئولية الشخص عن العمل أو الفعل الذي يصدر
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منو شخصياً ،وتعد القاعد ة العامة في المسئولية التقصيرية وتقوم عمي مبدأ مفاده أن كل
خطأ سبب ضر ارً لمغير يمزم من إرتكبو بالتعويض وتتميز بكونيا تقوم عمي أساس خطأ واجب

اإلثبات فيتعين عمي المتضرر أن يثبت الخطأ التقصيري من جانب المسئول حتي يتسني لو

الحصول عمي تعويض.
املشئولية عو عمل الغري :قد توخي المشرع التيسير عمي المضرور في الحصول عمي
التعويض ،فأزاح عن عاتقو عبء إثبات الخطأ ،وأقام حاالت خاصة في المسئولية عمي الخطأ
المفترض منيا المسئولية عن عمل الغير حيث يكون الشخص مسئوال عن عمل الغير في
حالتين:
أ -مسئولية متولي الرقابة عن فعل األشخاص الخاضعين لرقابتو.
ب -مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة ( أحمد محمد عطيو محمد  ،6227 ،ص،11:
.)16

 أركاى املشئولية املدنية:
كل مسئولية إنما تنشأ عن إخالل بالتزام سابق فيي تجتمع عمي تقصير وضرر
وعالقة سببية بين التقصير والضرر ،وقد يختمف نوعيا بعد ذلك بإختالف مصدر ىذا اإللتزام
عمي النحو الذي أوضحناه سابقا ،ومحل المسئولية عمي إختالف أنواعيا ىو إصالح الضرر
الواقع من جراء عدم تنفيذ اإللتزام بما يقابمو في حدود اإلمكان ،ويكون ذلك عادة بالحكم عمي
المخل بتعويضات تحل محل ىذا التنفيذ.
عمي أنو في جميع ىذه األحوال ،يجب أن تتوافر األركان المقررة لقيام المسئولية عمي العموم،
وىذه األركان ىي :خطأ ،ضرر ،عالقة سببية بين الخطأ والضرر ( عز الدين الدناصوري و
عبد الحميد الشواربي ،1997 ،ص.)12:

 أبعاد وجوانب املشئولية املدنية املًهية للمعلم:
إن البحث في مسئولية المعمم المدنية المينية يقتضي التطرق لمنقاط التالية والتي
تشكل في مجموعيا أبعاد وجوانب تمك المسئولية الالزم تنمية الوعي بيا لدي الطالب المعمم
وىي عمي النحو التالي:
 -1المفيوم القانوني لممعمم وماىية إلتزاماتو.
 -9صور خطأ المعمم.

 -6أساس مسئولية المعمم وحاالتيا.
 -4طرق دفع مسئولية المعمم.
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 -5أثر إنعقاد مسئولية المعمم.
وفيما يمي تفصيل لتمك النقاط:

 املفًوم القانوني للمعلم ومايية إلتزاماتٌ:
المعمم ىو الشخص الذي يجب عميو قانوناً أو إتفاقاً إعطاء التعميم لألطفال عديمي

التمييز أو القصر ورقابتيم ،وترتيباً عمي ذلك فإن من الالزم لثبوت صفة المعمم أن يتوافر
عنصرين جوىريين :عنصر معنوي وىو التعميم أو التربية وعنصر موضوعي وىو الرقابة،

ومن ثم تتحدد إلتزامات المعمم في :اإللتزام بالتعميم  ،و اإللتزام بالرقابة ،و يرتبط اإللتزام
بالرقابة بمسئولية المعمم إرتباط العمة بالمعمول حيث تدور مسئولية المعمم قانوناً وقضاء-
وجوداً وعدماً مع القصور في أداء ىذا اإللتزام أو أدائو بما ينبغي من عناية كافية ،وتتضح

مدي أىمية ىذا الواجب الذي تدور معو مسئولية المعمم وجوداً وعدماً في أن كافة تشريعات

العالم أجمع ال تساءل المعمم إال بمقتضي ىذا الواجب الممقي عمي عاتقو برقابة تالميذه (
جابر فيمي عمران  ،6215 ،ص.)112 -126 :

 أساس مشئولية املعلم وحاالتًا:
تندرج مسئولية المعمم المدنية تحت المسئولية القائمة عمي العمل الشخصي طبقاً

لممادة ( )169من القانون المدني المصري اذا ما سبب المعمم بفعمو المباشر الضرر لمتمميذ
أو حدث الضرر لألخير من الغير ،كما تندرج تحت المسئولية عن عمل الغير كمتولي رقابة
إذا ما أحدث التالميذ الخاضعين لرقابتو الضرر لمغير طبقا لممادة ( )179من القانون المدني
المصري ،واذا أخذنا مسئولية المعمم بالمفيوم العام فإن تحديد أساسيا يختمف حسب شخص
المضرور وشخص من وقع منو الفعل الضار ،حيث يرتبط تحديد أساس المسئولية المدنية
لممعمم في القانون الوضعي المصري بمحدث الضرر فقد يحدث الضرر أحد التالميذ بالغير وقد
يقع الضرر عمي أحد التالميذ وفيما يمي تفصيل لحاالت مسئولية المعمم:

- 1

أساس مشئولية املعلم يف حالة الضزر الذي حيدثٌ التلميذ للغري:
ربط المشرع بين الضرر الذي يحدثو التمميذ الخاضع لرقابة المعمم لمغير وخطأ

المعمم ،وقد أقام المشرع المصري مسئولية المعمم عن األضرار التي يحدثيا التمميذ لمغير أثناء
الخضوع لمرقابة عمي أساس الخطأ المفترض طبقاً لمفقرة األولي من المادة ( )179مدني
مصري وبذلك فإن المضرور من فعل التمميذ الخاضع لرقابة المعمم اليكمف بإثبات خطأ األخير
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في الرقابة ،ألن المشرع أقام قرينة بسيطة عمي وجود خطأ المعمم المفترض ،حيث إفترض أن
حدوث الفعل المسبب لمضرر من التمميذ القاصر سببو تقصير المعمم في القيام بواجب
الرقابة ،أو عدم القيام بيذا الواجب ما ينبغي من العناية ،وانما يكمف المضرور بإثبات خطأ
التمميذ الخاضع لمرقابة طبقا لمقواعد العامة ( أحمد محمد عطية محمد  ،6227 ،ص-59 :
 ) 64وتتضمن ىذه الفئة من األضرار ثالث حاالت تنعقد مسئولية المعمم بسببيا في مواجية
المضرور وىي عمي النحو التالي:
ب -ضرر يقع لمغير بفعل التمميذ.

أ -ضرر يقع لمغير بخطأ التمميذ
جـ -ضرر يقع لمغير بشئ بين يدي التمميذ

 - 2أساس مشئولية املعلم يف حالة األضزار اليت حتدث للتالميذ:
األضرار التي تحدث لمتالميذ قد يحدثيا المعمم بفعمو المباشر وقد يحدثيا التمميذ
بنفسو وقد يحدثيا الغير لمتمميذ ،وقد أخضع المشرع المصري مسئولية المعمم في ىذه
الحاالت الثالث لمخطأ الثابت طبقاً لمقواعد العامة والتي نصت عمييا المواد  164 /169من
القانون المدني ويمتزم المضرور بإثبات خطأ المعمم ( أحمد محمد عطية محمد ،6227 ،

ص.)79 -67 :



صور خطأ املعلم:
لممعمم عدة وظائف أو لو عدة ميام ،ومن المتصور أن يكون خطأه في أي منيا أو

فييا جميعاً وتتمثل تمك الوظائف كما أوضحنا سابقاً في التعميم والتربية والرقابة ،إال أن الواقع

التطبيقي لمسئولية المعمم اليعتد سوي بالخطأ في الرقابة ،وان كان ىذا األخير قد يبدو
متضمنا لخطأ في التعميم ،أو لخطأ في التربية بحيث يبدو ىذين األخريين كظمين مستترين
لمخطأ في الرقابة .



طزق دفع مشئولية املعلم:
األصل في القرائن القانونية أن تكون غير حاسمة بحيث يجوز إثبات عكسيا بكافة

طرق اإلثبات ،فاليوجد ما يمنع من قيام المعمم من دفع مسئوليتة سواء القائمة عمي خطأ
مفترض أو خطأ واجب اإلثبات وذلك عمي النحو التالي:
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أوالً :دفع مشئولية املعلم القائمة علي خطأ مفرتض:
يقتصر نطاق ىذا النوع من المسئولية عمي ما قررتو المادة ( )179مدني مصري
من إفتراض خطأ المعمم في الرقابة ومن ثم إفتراض مسئوليتو عندما يسبب التالميذ ضرر
لمغير بفعميم الغير مشروع أو الضار وقت أن يكونوا مشمولين برقابتو ،ولكي يدفع المعمم
المسئولية المفترضة عن نفسو عميو أن يثبت بكافة طرق اإلثبات أحد أمرين وىما:

 نفي اخلطأ املفرتض يف الزقابة:
يستطيع المعمم المكمف بالرقابة أن يد أر عن نفسو المسئولية بنفي الخطأ من جانبو
وذلك بإحدي طريقتين:
 -1إثبات أنو قام بالقدر الواجب من الرقابة.
 -6إثبات إستحالة أدائو لواجب الرقابة أثناء حدوث الضرر.

 نفي رابطة الشببية بني اخلطأ والضزر:
وحيث أن مسئولية المعمم إنما تنعقد عن فعل إرتكبو التمميذ الخاضع لرقابتو فإن ىذا
المعمم يستطيع نفي رابطة السببية بين خطأه المفترض في الرقابة وما أصاب الغير من ضرر
بأحد طريقين:
األول :أن يقطع رابطة السببية بين خطئة في الرقابة ،وبين وقوع العمل غير المشروع
أو الفعل الضار من التمميذ ،بأن يثبت أن الفعل قد وقع فجأة.
الثاني :أن يثبت أن سبباً أجنبياً بالنسبة إلي التمميذ مرتكب الفعل الضار فيرد الحادث

ذاتو إلي سبب يكون أجنبياً بالنسبة إلي التمميذ كالقوة القاىرة أو الحادث الفجائي أو فعل

الغير ( أسامة أحمد بدر ،1999 ،ص.)495 -464 :

ثانيا :دفع مشئولية املعلم القائمة علي خطأ واجب اإلثبات:
ي قتصر نطاق المسئولية القائمة عمي خطأ واجب اإلثبات ،عمي ما يقع لمتالميذ من
أضرار ،ويمكن لممعمم التخمص من مسئوليتو القائمة عمي الخطأ واجب اإلثبات من خالل
الوسائل القانونية التالية:
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 وسائل نفي اخلطأ بتربيز الفعل الضار:
المعمم ىنا يقوم بتبرير الفعل الضار ،وقد نص القانون المدني المصري عمي ثالثة
أسباب تبرر الخطأ وىي :الدفاع الشرعي ،حالة الضرورة ،تنفيذ المعمم أمر رئيسو ( جابر
فيمي عمران  ،6215 ،ص.)168 -157 :

 وسائل نفي رابطة الشببية:
إن ما يراد بالسببية ىنا ،ىو أن خطأ المعمم ،المتمثل في القصور في الرقابة ،ىو
الذ ي سبب الضرر ،ويمكن لممعمم قطع رابطة السببية بين فعمو والضرر بأن يثبت مباشرة أن
الضرر إنما نشأ عن سبب أجنبي ،اليد لو فيو ،والذي يتمثل فيما يمي:
 -1القوة القاىرة أو الحادث المفاجئ  - 6خطأ المضرور

 -9فعل الغير

 أثز إنعقاد مشئولية املعلم:
إن األثر الذي يت رتب عمي ثبوت المسئولية ىو التعويض ،فإذا توافرت أركان
المسئولية وىي الخطأ والضرر وعالقة السببية ،تحققت المسئولية ،وترتب عمي ذلك أن يمتزم
المسئول أو المخطئ بتعويض الضرر الذي حاق بالمضرور ،وفي الغالب تكون وسيمة
المضرور لمحصول عمي التعويض ىي دعوي المسئولية ( محمد أحمد سالم  ،6216 ،ص:
.)77

 مايية املدونات اإلللرتونية ومفًومًا:
ومما الشك فيو أن األخذ بالتكنولوجيات المستحدثة وتوظيفيا في العممية التعميمية
أصبح خيا ارً إستراتيجياً تعتمده المؤسسات التعميمية والتربوية لتحقيق أىدافيا واإلرتقاء

بمستوي التعميم والمتعممين في ظل التحديات التي أفرزتيا ثورة تكنولوجيا اإلتصاالت
والمعمومات والتي أدت إلي كسر الحواجز الجغرافية والزمانية في العالم.
وتعد المدونات اإل لكترونية إحدي التقنيات التي أفرزتيا تكنولوجيا الجيل الثاني لمويب

( )Web 2.0بيدف السماح ألي مستخدم لمشبكة أن يقوم بنشر محتوي معين من خالل
صفحة ويب يوفرىا أحد المواقع التي تقدم خدمة التدوين المسترسل عن األفكار ،واإلنتاج
األدبي والموضوعات المتخصصة في مجال معين وتعمل المدونات بواسطة نظام الكتروني
إلدارة المحتوي ،وآلية ألرشفة المدخالت القديمة ،وتحتوي عمي نصوص وصور وروابط
الكترونية لربطيا بالمواقع ذات العالقة ( مبروكة عمر محيريق ،6216 ،ص.)16:
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ومن ثم فإن المدونة في أبسط صورىا أشبو بموقع مصغر عمي الشبكة العنكبوتية
مكون من عدد محدد من صفحات الويب تخصص لشخص بعينو يعرف باسم "مدير المدونة"،
بغرض نشر مادة معينة عمييا تسمي تدوينات وىذه المادة سواء كانت مقروءة أو مسموعة
أو مرئية تعرض عمي صفحات المدونة من خالل نظام خاص إلدارتيا وتنظيميا وعرضيا،
يعمل عمي نشر موضوعاتيا مؤرخو ومرتبة ترتيباً زمنياً تصاعدياً يتحكم فيو صاحب المدونة

بحيث يتم أرشفة الموضوعات القديمة ونشر الموضوعات األحدث ،ويتاح ألي مستخدم لمشبكة

الدخول عمييا وزيارتيا واإلطالع عمي محتوياتيا وقراءتيا وكتابة تعميقو عمييا لصاحب
المدونة.
وتعتبر المدونات اإللكترونية من األدوات التكنولوجية التفاعمية المفيدة في رفع مستوي
الكفاءة المعرفية والنقدية واإلبداعية والتعاونية لممستفيدين منيا ،وىذا ىو السبب وراء سرعة
إنت شارىا وتوظيفيا في مختمف المجاالت ومن بينيا مجال التعميم ،ىذا ويطمق عمي المدونات
التي تستخدم في العممية التعميمية مسمي المدونات التعميمية ،وىي نوع من المدونات التي
يديرىا المعمم بالنسبة لممتعممين ويساعد ىذا النوع في إعطاء الفرصة لممتعممين لتنمية ميارة
القراءة والفيم وتعزيز المواد الدراسية لدييم بوضع لينكات وروابط مرتبطة بيا ويعمل ىذا
النوع بمثابة مورد لروابط التعميم الذاتي لممتعممين عن طريق إعطاء روابط إختبارات ليم
وروابط لمممفات الصوتية والمرئية المرتبطة بموضوع الدراسة ويتم تفاعل المتعممين مع
المواقع والروابط ،كما توفر معمومات عن المنيج وتذكر الطالب بالواجبات والتكميفات
وموضوعات النقاش المقبمة وتتناول النقاط الصعبة التي تواجو الطالب.
وتعرف المدونات التعميمية بأنيا نوع من أنواع المدونات تمثل موقعاً تعميمياً مصغ ارً

عمي الشبكة العالمي ة (اإلنترنت) يخططيا ويصمميا أستاذ المقرر الدراسي من أجل تحقيق
أىداف تعميمية وتربوية محددة أو لخدمة تدريس مقرر دراسي معين ،وتتألف المدونة
التعميمية اإللكترونية من مجموعة صفحات ويب ( ،)webتتيح تدوين ونشر المحتوي
واألنشطة التعميمية والتربوية ،بحيث تكون مؤرخة ومرتبة ترتيباً تصاعدياً حسب المشاركات

وتعطي فرصة لإلتصال والتفاعل بين الطالب مع بعضيم ومع أستاذ المقرر الدراسي ،وتبادل

الخبرات واألفكار وابداء اآلراء حول موضوعات دراسية معينة (إبراىيم عبد الوكيل الفار،
 ،6216ص.)84 :
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 أنواع املدونات اإلللرتونية:
لممدونات أن واع وأشكال وصيغ مختمفة وعديدة وبمراجعة بعض األدبيات التي عالجت أنواع
المدونات  ،لوحظ أنيا صنفت المدونات اإللكترونية في ضوء معايير متعددة منيا ما يمي:
اليدف من المدونة :وتنقسم المدونات تبعاً لميدف من إنشائيا إلي مدونات شخصية،
سياسية ،مؤسسات وشركات ،إقتصادية ،إخبارية ،رياضية ،تقنية ،قانونية ،تعميمية والتي

تنقسم بدورىا إلي مدونات المعمم ،ومدونات المتعمم ،ومدونات الفصل.
شكل المدونة ومحتواىا :تنقسم المدونات اإللكترونية تبعاً لشكل ومحتوي المدونة إلي مدونات

كتابية ،مدونات الفيديو ،مدونات الصور ،مدونات صوتية ،مدونات الروابط ،وىناك المدونات
اإللكترونية المنوعة وتعتبر مزيجاً من أنواع المدونات المذكورة أعاله.

تكمفة المدونة :وتصنف إلي المدونات المجانية ،والمدونات المدفوعة.

 ملونات املدونة اإلللرتونية:
تختمف مكونات المدونات اإللكترونية تبعاً لميدف من إنشائيا وسنعرض ىنا لمكونات

المدونة اإللكترونية التعميمية :

الرابط اإللكتروني الدائم لممدونة ( )URLعمي شبكة اإلنترنت ،بحيث يمكن ويتيح
لمطالب الوصول إلي موقع المدونة التعميمية اإللكترونية بسيولة.
ا
العنوان أو الترويسة الرأسية :ويحتوي عمي عنوان المدونة ووصف المدونة ،وقد يشمل
شعارً

لممدونة ،ورسالة ترحيبية.

التدوينات :وىي قوام المدونة وتضم الموضوعات التي يتألف منيا محتوي المقرر ،
ويتضمن كل موضوع المادة العممية التي تعالج عناصره المختمفة باإلضافة إلي بعض
األنشطة التعميمية التي يتم توظيفيا لتحقيق أىداف المقرر.
األرشيف :ويقوم بحفظ الموضوعات والمشاركات التي تم نشرىا في المدونة بحسب تاريخ
النشر.
روابط لمواقع الكترونية أخري :وىي عبارة عن روابط لمواقع تعميمية وفيديوىات
ومقاالت إلثراء خبرات الطالب التعميمية فيما يتعمق بموضوعات المحتوي وعناصره المختمفة.
التعميقات :وىي المشاركات التي تعبر عن آراء وأفكار الطالب حول موضوعات المحتوي من
خالل اإلستجابة لألنشطة التعميمية التي تعقب عناصره.
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مربع البحث :ويساعد الطالب في البحث عن الموضوعات التي تم نشرىا في
المدونة.
أيقونات :ىي أيضا شئ شبيو بالروابط ،إال أنيا روابط محددة الوظائف كأيقونة البحث
داخل محرك بحث جوجل أو أيقونة تحميل الكتب أو أيقونة توضيح التاريخ والوقت ..إلخ.
الخالصة (قارئ األخبار  )Rssويعد أىم مكونات المدونات التعميمية الحديثة بوصفة
قارئ يعمم الطالب بالموضوعات الجديدة المضافة فييا بمجرد إضافتيا.

أيمية توظيف املدونات اإلللرتونية يف العملية التعليمية:
توصف المدونات اإللكترونية بأنيا الثورة الثانية في عالم اإلنترنت بعد البريد

اإللكتروني وأسرعيا نمواً وانتشا ارً وأشدىا أث ارً في المتعممين في جميع المراحل التعميمية

عامة والمرحمة الجامعية خاصة وذلك لما تتمتع بو المدونات من مزايا تسيم في تفعيل

العممية التعميمية وتحقيق العديد من الفوائد التربوية منيا ما يمي:

 أنيا توفر بيئة تعمم تعاونية تفاعمية وحيوية عمي درجة عالية من المرونة والكفاءةتشد إنتباه المتعمم وتجذبو إلييا حيث يتشارك كل من المعممين والمتعممين باألفكار
والخبرات ،ىذا فضال عن كونيا وسيمة فعالة لمتعاون والمشاركة بين مجموعة من

الطالب حول قضية ما أو نشاط تعميمي ومن ثم تعمل المدونات عمي تنمية

مجتمعات التعمم وتطويرىا من خالل الحوار و النقاش بين المتعممين.

 سيولة التعامل مع المدونة واستخدام األنشطة المتنوعة عمي صفحاتيا يوفر فرصاًأفضل لمتفاعل ،ويزيد من مستوي التحصيل الدراسي والدافعية نحو التعمم لدي
الطمبة ،حيث تسمح المدونة اإللكترونية بعرض المحتوي ونشره بشكل غير متزامن

عبر الويب من خالل توظيف واجيات مستخدم بسيطة ،تسمح بسيولة الحفاظ عميو
أو إضافة مدخالت جديدة  ،مع مزايا إدراج الرسومات والوسائط المتعددة والفيديو

والصوت باإلضافة إلي النص ،الذي يعد جانباً ميما من المدونات ،وىو ما يسيم
في رفع كفاءة عممية التدريس وتعزيز عممية التعميم والتعمم.

 المدونات اإللكترونية وسيط قابل لمتداول والتناول يساعد الطالب والمعممين لمتعرفعمي ما يجول في أذىانيم حيث تتيح المدونات فرص تبادل وجيات النظر بين
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المتعممين من خالل إتاحة الفرصة ليم لمتعميق والتأمل في الموضوعات المطروحة،

كما تساعد المتعممين عمي تنظيم أفكارىم عند الكتابة والمقارنة بين أفكارىم وأفكار

اآلخرين وىذا من شأنو أن يسيم في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي والناقد وتطوير

القدرات الكتابية والقرائية لدي الطالب.

 توفر المدونات اإللكترونية بيئة تعميمية ديموقراطية تسمح لمطالب بالتفاعلاإلجتماعي حيث ينال المتعممون فرص متساوية لممشاركة بأفكارىم وخبراتيم
والتعبير عن آرائيم حيال الموضوعات المطروحة لمدراسة والمناقشة وىو ما يسيم

في تنمية العديد من الميارات اإلجتماعية مثل إحترام رأي اآلخرين ،والنقد البناء،

والحرية في إبداء الرأي ،وتقبل النقد ،ومن ثم دعم الجانب اإلجتماعي لمعممية

التعميمية.

 إستخدام المدونات اإللكترونية فى العممية التعميمية يعزز المسئولية الفردية حيثتتيح المدونة لمطالب فرصة البحث عن المعمومات بنفسو وكذلك كتابتيا بأسموب

مميز وقراءة مايكتبو اآلخرون وتقييمو ومن ثم تعويد الطالب عمى تحمل مسئولية

تعممو كما ترفع من درجة محاسبة الفرد لنفسو.

 -يوفر إستخدام المدونات فى التعميم فرصة لتقديم التغذية الراجعة الفورية والمستمرة

من قبل المعمم ،ىذا فضال عن أنيا تمكن المعمم أو أستاذ المقرر الدراسى من تقييم
مدى إستيعاب الطالب لموضوعاتو ،والذى يستشفة المعمم من خالل المناقشة بين

الطالب عمى صفحات المدونة أو من خالل مناقشتيا معو (مبروكة عمرمحيريق ،

 ،6216ص.)117-115:

التوصيات :وفي ضوء ماسبق يمكن التوصية بما يمى:
 إدراج مقرر لمثقافة القانونية ضمن برامج إعداد الطالب المعمم يستيدف توعية الطالب
بالمبادئ القانونية الخاصة بمينة التعميم وبأبعاد وجوانب مسئولية المعمم المدنية المينية.
 تنظيم برامج توعوية لممعممين يتم اإلستعانو فييا بمتخصصين من رجال القانون لنشر
الوعى القانونى لدى المعممين بمسئولياتيم المينية وما ليم من حقوق وما عمييم من
إلتزامات.
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 قيام اإلدارة العامة لتدريب المعممين بالتعاون مع وزارة العدل باعداد كتيبات إرشادية
تتضمن القوانين المنظمة لمينة التعميم ولميام المعمم واختصاصاتو الوظيفية وتوزيعيا
عمى المعممين
 توظيف مقرر تكنولوجيا التعميم لتنمية وعى الطالب المعمم بمستحدثات تكنولوجيا التعميم
وتنمية مياراتيم فى إستخداميا وتوظيفيا فى العممية التعميمية ومنيا المدونات اإللكترونية
 عقد دورات تدريبية وورش عمل ألعضاء ىيئة التدريس لتدريبيم عمى تصميم المدونات
اإللكترونية واستخداميا فى تنفيذ مقرراتيم الدراسية
 إعداد أدلة إرشادية ألعضاء ىيئة التدريس لتوضيح الكيفية التى يتم من خالليا إنشاء
المدونات ونشرىا
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