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أمحد هللا تعاىل واشكره على توفيقو منو بتيسًن إدتام ىذا البحث         
وكل من أسدى ذلذا   الذين أانروا يل طريق العلملألساتذةشكري اخلالص و 

العمل يدا ولو كانت مثقال حبة من خردل مشفوعة ابلدعاء إىل هللا أن 
 أبعاديثيبو خًن اجلزاء وان يضعو يف ميزان أعمالنا الصاحلات دلا للتعليم من 

  ووطنيةإنسانية  ,دينية
 فالتعليم ىو عملية يتم من خالذلا بناء الفرد وىو احملرك         

األساسي يف تطور احلضارات وزلور و تطور وظلاء اجملتمعات فتقيم تلك 
 .اجملتمعات على حسب نسبة ادلتعلمٌن هبا

ولكي يتم ذلك غلب على ادلعلم أن يكون حاصال على تكوينا متميزا و 
. شامال يف مجيع اجملاالت و ىذا الذي حتصلنا عليو يف ىذا التكوين

يف  بيداغوجيا وديداكتيكيا ا وحتضًناحيث اجتزان وتناولنا دروس        
يف و  ختتص ابلبيداغوجيا يف التعليم والرتبية  اليتامةالوواضيع امل سلتلف

التشريع ادلدرسي وعلم السيكولوجي النفسي وديداكتيكية ختتص بتعليمية 
ادلادة مث عقبتها فرتة أخرى يف التكوين مشلت ادلواد التالية الوساطة ادلدرسية 

 .....التقييم–النظام الرتبوي –تقنيات تسيًن – أخالقيات ادلهنة –
  صادفتنا خاللاليتوالتقرير التايل يوضح مقياسا من ادلقاييس         

  َأال و ىو  الفرتةىذه
 ميثاق أخالقيات مهنة التعليم                
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 مــقــــــدمة
      

 من ادلعلوم أن للعملية التعليمية زلاور أساسية ترتكز عليها وتكتمل هبا، ويبقى احملور األىم        
دلعلم ىذا الدور العظيم وادلؤثر لادلعلم الذي تدور حولو األسس ويتوقف صلاحها عليو، وألن ىو بينها 

من األولوايت اليت حترص وزارة ,  الدور الذي يقوم بو  ىذافإن االىتمام بتطويره واحلرص على صلاح
الرتبية والتعليم على إعطائها االىتمام األكرب، ذلك أن متطلبات إسرتاتيجية إعداد ادلعلم تتحدد من 

خالل مفهوم حديث ينظر إىل التعليم كمهنة انمية، دتسك يف يدىا بزمام تقدمها، وتدخل يف منافسة 
متكافئة مع ادلهن األخرى ادلعرتف هبا يف اجملتمع، وال ؼلفى على أحد أبن الرتبية تعد ضرورة اجتماعية 

وفردية فال يستطيع الفرد أن يستغين عنها وال اجملتمع، وكلما ارتقى اإلنسان يف سلم احلضارة كلما 
زادت حاجتو إىل الرتبية ابعتبارىا حقا من حقوقو، ولذلك يعد ادلعلم ادلنطلق والقدوة ابعتباره موضع 

تقدير اجملتمع واحرتامو وثقتو، وهبذا حري عليو أن يكون يف مستوى ىذه الثقة، وذلك التقدير 
. واالحرتام، وػلرص على أال يؤثر عنو إال ما يؤكد ثقة اجملتمع بو  واحرتامو لو

  وادلعلم قدوة لطالبو خاصة وللمجتمع عامة،وحريص على أن يكون أثره يف الناس محيدا ابقيا، 
لذلك فو يتمسك ابلقيم األخالقية وادلثل العليا ويدعو إليها وينشرىا بٌن طالبو والناس كافة، 
ويعمل على شيوعها واحرتامها ما استطاع إىل ذلك سبيال، كما غلب على ادلعلم أن يدرك أن 

احرتام قواعد السلوك الوظيفي وااللتزام ابألنظمة والتعليمات وتنفيذىا وادلشاركة اإلغلابية يف 
.  ادلؤسسة التعليميةأىدافنشاطات ادلدرسة وفعالياهتا ادلختلفة أركان أساسية يف حتقيق 

  إن اجملتمعات بغض النظر عن تقدمها أو أتخرىا حتتضن كثًنا من ادلهن كالطب واحملاماة والقضاء 
يف سلم ادلهن، وادلتتبع دلوقف اجملتمعات من ىذه ادلهن يالحظ أن كل  والصحافة والتعليم، وغًنىا

مهنة تلتزم أبخالقيات يؤمن هبا أصحاهبا الذين يعتزون هبا  ويسلكون مبقتضاىا ويعملون على 
ترسيخها وتعميقها لدى ادلنتمٌن إليها منطلقٌن من إؽلاهنم أبىداف ادلهنة وأدوارىا اليت حتقق 

طموحات اجملتمع يف التحديث والرقي، ومن ىنا سنتطرق إىل احلديث عن أخالقيات مهنة التعليم يف 
شيئا ضروراي، مشتمال ىذا البحث بداية على ضبط للمفاىيم ادلتعلقة  ىذا البحث ابعتبار أن التعليم

 مبجاالت قواعد اأبخالقيات ىذه ادلهنة مث احلديث عن مبادئها وحقوق وواجبات األستاذ انتهاء
   .السلوك دلهنة التعليم
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  املفاهيم األساسية:الفصل األول 
     

 مفهوم املهنة  .1

إن ادلهنة كلمة ذات مدلول وصفي تشًن إىل رلموعة من السمات األساسية اليت تتصف هبا كثًن 
من ادلهن مثل الطب واحملاماة، وتتطلب درجة عالية من ادلهارة القائمة على ادلعرفة ادلتخصصة، أو 

ىي عمل مهين راقي يتطلب نوعا من القدرات الفنية اليت ؽلكن حتقيقها عن طريق إعداد مهين 
خاص يشمل على إعداد أكادؽلي وتدريب عملي، وىي ختتلف عن احلرفة اليت ىي عمل يدوي 

ؽلارسو العامل، إما يف ورشة ؽلتلكها أو يف ورشة ؽللكها شخص آخر أو يف مؤسسة أو شركة، وال 
. ػلتاج إىل إعداد مسبق، بل من خالل تدريب قصًن

 :ويرى بعض ادلربٌن ضرورة توفر يف مهنة التعليم منظومة معايًن ىي 
ثقافة عامة ومتخصصة ومهنية تشكل أساسا معرفيا وقاعدة علمية تشتمل على  -

. معلومات نظرية وتطبيقية
تكوين مهين يؤمن التفاعل ادلستمر قبل اخلدمة وأثنائها، مع ادلستحداثت والتقنيات  -

. اجلديدة ذات العالقة
. احرتاف مهين منظم تصبح فيو ادلهنة حياة دائمة للعمل والنمو -
أخالقية مهنية تتضح فيها الواجبات واحلقوق واألظلاط السلوكية ألخالقيات ادلهنة اليت  -

. يلتزم هبا مجيع ادلمارسٌن للمهنة
. التمتع دلن ينتمي للمهنة بقدر من االستقاللية -
 (1).التوجو ضلو خدمة اجملتمع والرتفع عن االستغالل والكسب -
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  ادلفـــاىيم األســاســية:الفصل األول 

 
 .املقصود ابألخالق .2

.  يعين السجية والطبع والعادة والدين:اخللق لغة 
 عادات يكتسبها الفرد نتيجة تعرضو دلؤثرات األسرة وادلدرسة واجملتمع والبيئة،وتنطبع :اصطالحا 

. يف نفسو ويتمثلها يف تصرفاتو يف ادلواقف ادلختلفة
أن تعرف ما التصرف " ، وبتحديد أكثر "ماغلب عليك أن تفعلو" ويعرفها آخرون أبهنا 

"  الصحيح وما التصرف اخلطأ مث تفعل ما ىو صحيح
 

 معىن أخالقيات املهنة .3

ىي رلموعة من معايًن السلوك الرمسية وغًن الرمسية اليت يستخدمها ادلعلمون كمرجع يرشد سلوكهم 
أثناء أدائهم لوظائفهم، وتستخدمها اإلدارة واجملتمع للحكم على التزام ادلعلمٌن، ويقتضي ذلك 
وجود دستور أو ميثاق أخالقي مهين يلتزم بو أعضاؤه بتطبيقو يف سلوكهم اليومي، فاألخالق 
. ادلهنية إذن معايًن تعد أساسا لسلوك أفراد ادلهنة ادلستحب، والذي يتعهد أعضاء ادلهنة التزامها

 ادلهنية ضرورة لكل فرد يعمل يف مهنة، فإهنا أكثر أعلية وضرورة دلن يعمل يف األخالقوإذا كانت 
مهنة التعليم، وذلك بسبب خطورة ىذه ادلهنة اليت هتدف إىل بناء شخصية اإلنسان أببعادىا 

كافة، فضال عن أعلية الدور الذي يلعبو ادلعلم يف ادلؤسسة الرتبوية، حيث دتتد آاثر تربيتو وتعليمو 
للطلبة إىل أجيال عديدة، وؽلكن القول أن أخالقيات مهنة التعليم بشكل عام كمبادئ وقواعد 
ؽلكن أن تنطبق على مجيع ادلعلمٌن يف العامل إال أن جوىر ىذه األخالقيات ومضامينها حتكمها 

 .فلسفة اجملتمع وإرثو احلضاري وظروفو
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 أسس مهنة التعليم و حقوق وواجبات األستاذ : اثينالفصل ال

     
 مبادئ وأخالقيات مهنة التعليم .1

 :االنتماء وااللتزام برسالة التعليم  .أ 
مهنة التعليم ذات رسالة خاصة توجب على كافة ادلعلمٌن االنتماء إليها إخالصا يف العمل، 

. وصدقا مع النفس واجملتمع، وحفاظا على ادلال العام
 :الثقة واالحرتام املتبادل  .ب 

مهنة التعليم تقوم على أساس الثقة ادلتبادلة بٌن كافة العاملٌن يف ىذه ادلهنة، بٌن الطلبة واجملتمع، 
بنائهم أ  من اجل مصلحة إبخالصيعملونمن خالل شلارساهتا للعمل الرتبوي والتعليمي، فهم 

. الطلبة سعيا لتحقيق رسالة وأىداف ادلدرسة، وصوال إلعداد اإلنسان الصاحل
 :احرتام التعددية والتنوع  .ج 

يؤمن العامل يف مهنة التعليم أهنا ذات بعد إنساين عايل تقوم على احرتام حقوق اإلنسان دون 
. االلتفات إىل داينتو أو لونو أو جنسو أو انتمائو السياسي، فادلعلم يعترب الطلبة مجيعهم أبناء لو

 :املواطنة والسلوك املنضبط  .د 
يلتزم ادلعلم ابألخالق احلميدة ادلنبثقة من عقيدتو وثقافة رلتمعو، فهو قدوة وظلوذجا ػلتذي بو 

كافة أفراد رلتمعو، وليس طلبتو فحسب، ويؤمن أبن السلوك ادلنضبط واألخالق احلميدة ىي 
  الدرع الواقي وصمام األمان للحفاظ على شرف ادلهنة وىوية ادلواطنة
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 أسس مهنة التعليم و حقوق وواجبات االستاذ : اثينالفصل ال

 
 .حقوق األستاذ .2

  غلب أن يكون ادلريب، و بفضل القوانٌن والتنظيمات اليت حتميو وحتدد مكانتو
وحقوقو، وعلى قدر ما يظهره من كفاءة وسلوك حضاري، زلل احرتام من طرف 

 .اجملتمع ورلمل اإلطارات اإلدارية، كما غلب أن يُعرتف لو ابلقيمة االجتماعية لوظيفتو
 الدورية واللقاءات ادللتقيات )التعبًن فرص من تضاعف أن ادلعنية اذليئات على يتعٌن 

 .للمدرسٌن البيداغوجية الكفاءة تطوير يف للمساعلة ،...(والنشرايت،
  استفادة ادلريب من التكوين ادلستمر، و تزويده ابلوسائل اإلعالمية الضرورية دلمارستو 

 . ، و قد يكون ذلك فرداي أو مجاعيا(...مؤلفات، رلالت، ملتقيات،)الرتبوية 
  احلق يف اخلدمات االجتماعية كادلنح العائلية، منحة الراتب الوحيد،العالج، منحة

 ...ادلردودية
 العمــل يف واألمــن اإلستقــرار يف احلــق . 
 التشـــريـع يف ادلقـــررة الشـروط حسـب النقابــة يف اإلطلــراط يف احلــق. 
 (2). الشـروط توفــرت إذا التقـاعد يف احلــق 
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 أسس مهنة التعليم و حقوق وواجبات االستاذ : اثينالفصل ال

 
 .واجبات األستاذ ومسؤولياته املهنية .3

 مجيع من طالبو بنمو واالىتمام هبا وااللتزام للمهنة والوالء العمل يف اإلخالص 
 .ادلختلفة النواحي

 ؽلر اليت والتحدايت وابدلتغًنات ادلصًنية شعبو بقضااي علم على يكون أن ادلعلم على 
 .معو اإلغلايب والتواصل اجملتمع مع والتفاعل اجملتمع، هبا
 غرس القيم واالجتاىات السليمة خالل عملو. 
 (3).  الوظيفي واحرتام القوانٌن واألنظمةهااللتزام بواجب 
 االنتماء إىل مهنة التعليم من خالل مؤشرات أساسية كثقتو أبعلية ودور ىذه ادلهنة ،

 . على تطوير ذاتو مهنيا وثقافيالوالعم
  األمانة يف الدورات التدريبية وإجراء الدراسات الرتبوية والبحوث اإلجرائية واالطالع

 .عليها
 االبتعاد عن شلارسة أي عمل أو مهنة من شأهنا أن تسيء إىل دوره كمعلم. 

 

 

 

 

 



  ~ 9 ~  
 

 رلاالت قواعد السلوك دلهنة التعليم : لثاثالفصل ال

    

 .عالقة املعلم مع طلبته .1

 :عالقة ادلعلم مع طلبتو عالقة إنسانية تتحدد فيما يلي 
  النظر إليهم بعٌن الرمحة والرب،وأنو ادلسؤول عن تعليمهم وتربيتهم على أساس من

 .اللٌن واحلزم
  وعي ادلعلم أبثره على طلبتو،فيكون قدوة حسنة ذلم، فًنبيهم على القيم األخالقية

 .بسلوكو قبل وعظو ألدائهم
 حسن الظن بطلبتو وزايدة توقعاتو ألدائهم. 
  بذل أقصى طاقاتو وجهده لتنمية كافة جوانب ظلو الطلبة مبا يالئم كل مرحلة عمرية

 .وقدراهتم
  وعي ادلعلم حبقوقهم كبشر وأطفال وطلبة وفق القوانٌن واألنظمة ادلعمول هبا يف

الدول واالتفاقات الدولية، واإلعالانت العادلية على تنمية وعي الطلبة بواجباهتم 
 .ومسؤولياهتم، وتعزيز ثقتهم أبنفسهم ومعلميهم ومدرستهم وأقراهنم وأسرىم ورلتمعهم

 احرتام ادلعلم ألراء طلبتو وتقبلها. 
 قبول الطلبة على سلتلف خلفياهتم االجتماعية واالقتصادية والدينية. 
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 رلاالت قواعد السلوك دلهنة التعليم : لثاثالفصل ال
 

 

 
 

 .عالقته مع أولياء األمور واجملتمع احمللي  .2

 :إن ادلعلم الفاعل من ينجح ببناء عالقات وطيدة مع أولياء األمور ضمن التايل 
 مشاركة ويل أمر الطالب يف تربية أبنائو وتعليمهم. 
 ويل األمر مبعلومات دقيقة حول سلوك أبنائو،ومدى حتصيلهم العلمي وتقدمهمتزويد . 
 توعية ويل األمر وتقدمي ادلساعدة لو يف كيفية تعلم أبنائو وتعليمهم. 
 احرتام ويل األمر وآرائو وتقبل النقد البناء. 
 االلتزام مببادئ النزاىة والشفافية ضمن عملو وعدم قبول اذلدااي والرشاوى، أو عرضها. 
 االلتزام ابألخالق العامة والعادات االجتماعية السائدة يف اجملتمع. 

 .عالقته مع زمالئه .3

: عالقة ادلعلم مع زمالئو تؤدي إىل إغلاد بيئة تعليمية فاعلة ضمن التايل
 بينو ادلتبادل   واالحرتام ابلتسامح والتحلي, ادلدرسة داخل ادلهنة زمالء مع العالقة تشجيع 

 .وبينهم
 إبغلابية ادلدرسية احلياة يف ادلشاركة. 
 شلاثال ختصصا ػلملون الذين وخاصة ادلعلمٌن مع اخلربات تبادل. 
 ذلك إىل الضرورة دعت كلما إليهم والتوجو, ادلهنة زمالء من البناء النقد تقبل. 
 ادلرشد, اجلديدة التخصصات ذوي كادلعلمٌن الطلبة مع الزمالء ابقي عمل طبيعة إىل التعرف 

 ...ادلدير انئب , السكراترية, الطاليب
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 .عالقته مع مدير املدرسة واملشرف الرتبوي .4

عالقة ادلعلم مع مدير ادلدرسة بصفتو قائدا تربواي وركيزة أساسية لنجاح العملية التعليمية  
     :ضمن التايل

 ادلدرسة ومدير ادلعلم بٌن ادلتبادلة الثقة. 
 العالقة أساس الواحد الفريق بروح العمل. 
 وتنفيذىا ادلدرسة وأنظمة بقواعد االلتزام. 
 وفاعليتها ادلدرسة أنشطة يف اإلغلابية ادلشاركة. 
 :عالقة ادلعلم مع ادلشرف الرتبوي  -
 والتعليم التعلم عملييت بتحسٌن تعىن تعاونية قيادية عملية اإلشراف أن ادلعلم وعي. 
 الرتبوي وادلشرف ادلعلم بٌن ادلتبادلة والثقة واالحرتام الود عالقة بناء. 
 الرتبوي ادلشرف مع والتفاعل التعاون. 
 ويقدرىا ادلهين أدائو حتسٌن يف الرتبوية ادلشرف خربة من االستفادة. 
 (4).تفتيشيا وليس إشرايف دور كونو الرتبوي ادلشرف دور تقبل 
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 خلامتةا
      

 
 

 

نَّ إقرار أخالقيات مهنة التعليم ضرورة أوجبتها قيمة ادلهنة؛ فوجودىا مطلب أساسي ا         
وحتمي فرضتو قدسية ادلهنة؛ دلا للمعلمٌن من دور مهم يف تربية األجيال وإعدادىم للمستقبل؛ 

علِّم إىل ادلتعلِّم، بل أصبحْت مهنة التعليم 
ُ
فلم يُعد اذلدف من التعليم تنظيم ادلعارف ونقلها من ادل

وبناء على ذلك، دتَّت ادلناداة والتأكيد على حتمية دتهٌن . تتطلَّب نشاطات أكثر من ذلك
ويف ضوء ذلك، َظَهر . التعليم؛ ابعتباره الركيزة واألساس ادلناسب لعمليات التطوير واإلصالح

؛ كتعبًن عن االىتمام ادلتزايد من ”الرتخيص دلمارسة مهنة التدريس“أو ” إجازة التدريس“مفهوم 
 .قبل ادلسؤولٌن وادلتخصصٌن أبمور التعليم
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 يف األخًن أتقدم ابلشكر اجلزيل جلميع من ساىم يف إصلاح التكوين منو 

 ، اليت جرت فيها عملية التكوين و كل العمال يف الثانويةفتشٌن أساتذة و م

ع  حسن معاملتهم و استضافتهم جلميىعل                           

  األساتذة ادلرتبصٌن                                       
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