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 التعرٌف اللغوي ألخالق المهنة

 مفهوم المهنة لغة

 
:المهنة  

الحذق بالخدمة والعمل و 
 نحوه

 مفهوم األخالق لغة     

 

:األخالق  

:ٌراد بها( األخالق)كلمة   

الطبع والمروءة والدٌن         

 

5 



 

 

6 

 يقوم أن يمكن التي الواجبات و المتشابهة الوظائف من مجموعة : العمل
 . اللزوم عند واحد فرد بها

 فرد تخصيص تطلبت التي والمسؤوليات الواجبات من مجموعة : الوظيفة
 . بها للقيام

مجموعة من األعمال المتشابهة التي تنتمي إلى وحدة نوعية بحيث  : المهنة
.بعد تدريب طفيف  ىيمكن للفرد إذا مارس أحدها أن يمارس اآلخر   
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 :  التعريف االصطالحي ألخالق المهنة
و   سن لي   ,األةومن  القيم والنظمم اقققن  لعومين اإل ابي  ين  اليعين  ادل عع ن      ا   ومعة جم

 .التي مل  اخل  يئ  اليومل ومع ادلستفيدان، و  اق فم  ةعى صح  ابنس ن وسالم  البيئ 
o(القيم :)األخالق احلسظ    اليومل. 
o(الظمم :) الضعا ط والشروط الفظي  اليت حتكم األ ا  العظيفي وادلهين   صيغ  ق نعني. 
o(ادلي اإل :)  األةوم  ادلعاصف ت اقد ة لألس لي  وادلوم رس ت اليومعي      ا. 
o الستبي   األخالق وادلوم رس ت السعبي  الض رة( ابي  ي ) ن صفه  مت و و. 
o  ادل ععبلعدالل  ةعى ادلث لي  ادلظشع ة والسومع األخالقي ( اليعي )وإض ف  صف. 
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خالق ألمهوة
 
 مفهوم أ

 

األخالق الواجب توفرها في العاملين وبيئةة ” 
 ”العمل لمنشأة اقتصادية أو لمهنة معينة
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ول
 
دأء ألمثالي في ألمهوة: ألجاهب أل

 
معايير أل  

 
 :المهن من مهنة بكل تتعلق دقيقة تخصصية ومواصفات ممارسات يتناول الجانب هذا         

ادلهظ  دلزاول  الالزم  التأهيعي  الشروط 
الظ حي  من ومراة هت  ةعيه  احلرص اظبغي اليت لعومهظ  ادلث يل األ ا  ومي اإل معاصف ت 

 . والتخصصي  الفظي 
ةظه  اال تي   ي  اليت اخل طئ  والسععكي ت ادلوم رس ت. 
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خالق مزأولة ألمهوة: ألجاهب ألثاهي

 
أ  

     و وظيف  اجل ن  اشتومل ةعى  خالق خمصص  اعزم التحعي هب  ةظد مم رس  مهظ  وهذا      
 .و ظهر؛ ألن هذه األخالق تتيعق هبذه ادلهظ   شكل  وضح م 
 العظيف األخالق اخل ص    بيي  ادلهظ   و. 
 ومننن  تقدمننننن لنخننننران مننننن , األخنننالق ابنسنننن ني  الي منننن  ادلتيعقننن    بيينننن  ادلهظنننن  والعظيفنننن

 .ادلظتج ت واخلدم ت
ومظنننع , األخنننالق والضنننعا ط اخل صننن  اظنننع تقننندع ادلصنننعح  اخل صننن  ةعنننى مصنننعح  اليومنننل

 .االنتف ع من العظيف  وادلظص 
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خالق ألتعامل مع ألمستفيدين من ألمهوة: ألجاهب ألثالث
 
أ  

 
 
 خالق التي مل اخل ص    دلهظ   و العظيف . 
 ذات الصع   يومعم اجملتومع, الي م  والذوقي خالق التي مل ابنس ين. 
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خالق ألتعامل مع زمالء ألمهوة ودأخل بيئة ألعمل: ألجاهب ألرأبع
 
أ  

 
 
  األخننالق الي منن    التينن ون، إضنن ف  إا األخننالق اقققنن  لننأل ا  األمثننل وابنتنن   األ ننع

 .من خال  اليومل  روح الفراق
  ادلهظ التحذار من األخالق السعبي  اليت تسي  لعزمال ، وتييق األ ا ، وتشعه مسي. 
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اإلحساس المتزاٌد بأن الشركات أقل أخالقٌة مما كانت علٌه فً  : أولا 

 السابق

ثمة مراجعة جدٌة للمفاهٌم السائدة  :ثانٌاا 

التً ترى أن منظمات األعمال تهدف من أجل 

بقائها واستمرارها إلى تعظٌم الربح دون 

 . الخلقٌة راتباإلعتبا هتمامإلا

جرائم الفساد اإلداري تمثل حالت واسعة وآخذه فً   :ثالثاا 

 التزاٌد

 

رابعاا : وجود الدوافع والنوازع 

البشرٌة والجتماعٌة المؤدٌة لالنتهاك 

األخالقً وعجز القوانٌن عن معالجة 

.وحسم ذلك   

 بأخالق المهنةسباب الهتمام أ
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خالقيات ألمهوة باختصار
 
 أ

هً المبادئ السلوكٌة المطلوبة 

 من المشتغلٌن بالمهنة 
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 التعلٌم مهنةمٌثاق أخالقٌات 



 المادة األولى                                     
والسلوكٌات  السجاٌا الحمٌدة تم إعطاء تعرٌف ألخالقٌات مهنة التعلٌم عل أنها

ا الفاضلة التً ٌتعٌن أن ٌتحلى بها العاملون فً حقل التعلٌم العام   . فكرااوسلوكا
  .و الطالب المعلمو تعرٌف  

 أهداف المٌثاق     :  المادةالثانٌة                   
ومهنته، والرتقاء بها واإلسهام  ٌهدف المٌثاق إلى تعزٌز انتماء المعلم لرسالته

 هلطالبه وشدهم إلٌ فً تطوٌر المجتمع الذي ٌعٌش فٌه وتقدمه، وتحبٌبه

   المادةالثالثة

أخالقٌاتها من هدي شرٌعتنا ومبادئ حضارتنا، وتوجب  التعلٌم رسالة تستمد
النتماء إلٌها إخالصاا فً العمل، وصدقاا مع النفس  على القائمٌن بها أداء حق

 وفضائله لنشرالعلموالناس، وعطاءا مستمراا 
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  المعلم وأداؤه المهنً: المادةالرابعة                  

واجب أساس، والثقافة الذاتٌة المستمرة  النموالمهنًلمعلم ٌدرك أن ا
منتفعاا بكل جدٌد فً مجال  ٌمعارفهمنهج فً حٌاته، ٌطور نفسه وٌنم 

  تخصصه، وفنون التدرٌس ومهاراته

                                                     وطالبه المعلم: المادة الخامسة
وطالباتها لحمتها الرغبة فً نفعهم،  وطالبه،والمعلمةالعالقة بٌن المعلم 

المودة الحانٌة، وحارسها  وسداها الشفقة علٌهم والبر بهم، أساسها
 .الحزم الضروري

        :عوالمجتم المعلم: المادة السادسة
اإلحساس بالنتماء لدٌنه ووطنه، كما ٌنمً  ٌعزز المعلم لدى الطالب

األخرى، فالحكمة ضالة  لدٌهم أهمٌة التفاعل اإلٌجابً مع الثقافات
  .المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها
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 المدرسً المعلم والمجتمع: المادة السابعة
الفرٌق الواحد هو أساس  الثقة المتبادلة والعمل بروح

 واإلدارةالتربوٌةالعالقة بٌن المعلم وزمالئه وبٌن المعلمٌن 

  المعلم واألسرة: المادة الثامنة
المعلم شرٌك الوالدٌن فً الترٌبة والتنشئة فهو حرٌص  

  .الثقة بٌن البٌت والمدرسة توطٌدأواصرعلى 
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 :الدٌنً المصدر•

 أكدت وقد األخالقٌات، مصادر من مصدر أهم السماوٌة األدٌان تعد 

  . األخالقٌات عن الكرٌم القرآن فً ورد ما وفصلت الشرٌفة النبوٌة السنة

 المعلم فإن تعنفوا، وال علموا" قال أنه وسلم علٌه هللا صلى عنه وروي

 ."المعنف من خٌر

 :اإلسالمٌة العربٌة الثقافة•

 التً ةٌالرئٌس الموضوعات من التعلٌم مهنة أخالقٌات موضوع كان 

 من أول وكانوا ،غٌرهم فٌها وسبقوا بالدراسة والمسلمون العرب تناولها

 علٌها تقوم التً األخالقٌة واألسس المبادئ أهمٌة كتبهم فً أدركوا

 .المهنة
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 :واألنظمة والقوانٌن التشرٌعات•

 األخالقٌة المصادر من بها المعمول واألنظمة والقوانٌن التشرٌعات تعد

 وتنفٌذها بها التقٌد إلٌهم المطلوب األساسٌة الواجبات للموظفٌن تحدد فهً

 .عنه المنبثقة القوانٌن وجمٌع الدولة، دستور بالتشرٌعات وٌقصد

 :والقٌم والتقالٌد العادات•

 عالقات فً معه وٌتعامل الفرد فٌه ٌعٌش الذي المدنً المجتمع ٌعتبر 

 أخالقٌات فً تؤثر التً المصادر من مهما مصدرا ومتداخلة متشابكة

 .المجتمع هذا فً وٌتعاٌشون ٌتعاملون الذٌن لألفراد المهنة
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قٌم الفرد و معلوماته و نزاهته التً تشكلت •

 .مع مرور الزمن
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 التعميموااللتزام برسالة االنتماء:  
 التعميم ذات رسالة خاصة توجب عمى كافة المعممين االنتماء إلييا إخالصا في مينة     

 .                            والمجتمعوصدقا مع النفس العمل   
 واالحترام المتبادلالثقة: 
المينة، سعيا كافة العاممين في ىذه بين  التعميم تقوم عمى أساس الثقة المتبادلة مينة    

 .الصالح  اعإلنسان عإلعدادوصوال   ؛ لتحقيق رسالة وأىداف المدرسة
 التعددية والتنوعاحترام                     : 
 يؤمن العامل في مينة التعميم أنيا ذات بعد إنساني عالي تقوم عمى احترام حقوق    
فالمعمم يعتبر , أو جنسو أو انتمائو السياسي, أو لونو, دون االلتفات إلى ديانتواعإلنسان     

 .لوأبناء جميعيم  الطمبة
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 بأهمية تعزيز الثقة بمهنة التعميماإليمان              : 
وعدم استغالل المصادر لتحقيق أغراض , من حيث األمانة العممية 

 .                                         والتحمي بالنزاىة والشفافية في ممارسة المينة, ذاتيةومصالح 
المواطنة والسموك المنضبط                           : 
  يمتزم المعمم باألخالق الحميدة المنبثقة من عقيدتو وثقافة مجتمعو    

بو كافة أفراد مجتمعو وليس طمبتو فحسب ويؤمن بأن  ذيفيو قدوة  يحت
السموك المنضبط واألخالق الحميدة ىي الدرع الواقي لمحفاظ عمى 

 .شرف المينة
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الحمم والصفح وبشاشة الوجه: 
لى ضبط النفس، وسعة   المربي من أكثر الناس حاجة إلى التحمي بالحمم، وا 

 .الصدر
 
 المعمم ذو ثقافة عامة: 

 المعلم ال ٌكون صالحا حتى ٌكون مزودا بثقافة عامة، تعٌنه على فهم  طبٌعة 

 .المجتمع ، التدرٌس تحتاج إلى ثقافة عامة واسعة 

 
 

                   
 
 



.  لممجتمعبان المعمم: 
فوظٌفته تتطلب منه تقدٌم التلمٌذ ، مسؤول أكثر من غٌره عن بناء مجتمعه المعلم    

للتلمٌذ ، ولذا ، من المحتم علٌه ، أن ٌنغمس فً حٌاة المجتمع  ثقافةلمجتمعه ، وتقدٌم 

وٌشاركهم فً كثٌر من األعمال االجتماعٌة والمشارٌع الثقافٌة   الناس وٌخالطمجتمعه 

 .والخٌرٌة

 
.  حسن المظهر المعمم: 
تبقى  التالمٌذ الذٌن أنظار  محطإنسان كغٌره من الناس ، لكنه فً الوقت نفسه المعلم    

كمثل وقدوة وأسوة حسنة ، عنه  أخذهاعٌونهم شاخصة إلٌه ، باحثة عن أشٌاء تستطٌع 
 .ولذا وجب علٌه أن ٌظهر بمظهر عام ومقبول

 

 
 



اختيار األلفاظ المينة و المبسطة مع طمبته والتي تعكس خطاب الوالد 
 .زمالئهدون الزجر واإلساءة لكرامة الطالب أمام ( أبنائي إخواني)بقوله مثال ألبنائه 
المساواة والعدل بين المتعممين في عطائه و رقابته و تقويمه ألدائهم 
 
   تفهم المتعممين واحترام آرائهم دون االستهزاء بأي سؤال يطرحونه بالعكس يقوم

 .بتشجيعهم عمى طرح األسئمة العممية والتي هي أساس التفكير واإلبداع
 يدلهم عمى الخير ويرغبهم فيه و يبين لهم , بذل الجهد في تعميمهم وتوجيههم

 .الخطأ
مراعاة ظروف المتعممين وتقبل أعذارهم المقنعة   . 
  

 

 





مظهر خارجً غٌر منسجم مع العادات و التقالٌد المألوفة 

 التالمٌذاللجوء إلى العقاب البدنً لضبط سلوك.   

 الدروس الخصوصٌة و إجبار التالمٌذ علٌها للحصول على

 .النقطة

 و ذلك بوصف المؤسسة عن تالمذته خارج أسوار األستاذ تحدث
 .زمالئهبها أمام االستهزاء تعثراتهم و 

أن يعمم الناس وينسى نفسه.  

 

 



توجيه المتعممين لاللتزام بالوقت و هو يتأخر. 
عدم تحضير الدرس و عدم االخالص في إلقائه. 

 مطالبة المتعممين بأداء الواجب وهو يتأخر في تصحيح 
 .الفروض     

 

 



 خاتمة
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ل شك أن المعلم الجٌد هو أهم عوامل نجاح العملٌة التعلٌمٌة 

ذلك ألن طبٌعة عمله تقتضً منه أن ٌكون صاحب رسالة أكثر 

منه صاحب مهنة وبقدر ما ٌكون مؤهال لحمل هذه األمانة بقدر 

ما ٌنجح فً تربٌة األجٌال وحٌث أنه صاحب مهمة كبٌرة ٌجب 

وأن ٌتصف بصفات قد ل تتوفر ,أن ٌتخلق بأخالقٌات المهنة 

 .فً غٌره
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 المراجع

حسن التدبٌر وأخالقٌات المهنة ٌثاقم 

 ً2008دلٌل المدرسة و السلوك المدن 

 حول تنمٌة السلوك  2008فبراٌر  06بتارٌخ  09المذكرة رقم

 المدنً بالمؤسسات التعلٌمٌة
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