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األزمة كفكرة هً لدٌم لدم اإلنسان ،تتيٌار م اع ماو ت ايرا حاً االٌانة اامدنٌاة.
يلد تكٌف م هن حً ضيء إمكنننتع اامتنلة .يتت نظم اامياجهة مو تيٌر ظاريف
اا صر.
ً
االٌنة اٌست صفن على اال الق حال بد اإلنسن ،ياامجتمو م ،اات ار ألزمانت.
يتتفنيت حً نيعهن يأسبنبهن يأعراضهن يآثنرهن .ياالٌنة عمل ياجتهاند يإبادا
يمو هذا تتمن و األحكنر يتختلف اارؤى حٌبدأ االلتكنن يااذي ال ٌلبا أٌ ،ت اير
إاى اختالف أعمنل حٌبدأ االص دام  ,حٌنشأ من اص لح علٌع أزمة.
أ ،اكل مهنة دستير أخاللً متفك علٌع يملازم أحرادهان باعن ألناع ٌضاب يٌيجاع
ااسلين اامهنً.
اذا كاااان ،لاااادر ااتخصصاااانت اإلنسااااننٌة أ ،تشااااهد عملٌاااانت شااااد يجااااذ بااااٌ،
اامتخصصٌ ،حٌهن ياامهتمٌ ،بهن يٌتبلاير هاذا حاً صا يبة اتفانلهم علاى تمادٌم
ت رٌفاانت امص ا للنت إنسااننٌة حينناان حااً اايلاات ذاتااع نجااد أجمنع ان ً م لم ان ً علااى
أهمٌة اام لم يمكننتاع حاً نظام اات لاٌم ياا ملٌاة اات لٌمٌاة ن نظارا ً امان ٌتللاى باع
اام لاام ماا ،ساامنت يٌماايم بااع ماا ،ياجباانت حااً إ اانر مصاافيحة ماا ،ا دا أي
األخاللٌنت
أ ،ساالين األحااراد يأخاللهاام هااً نتاانم ااتفنعاال مااو مؤسسااتهم يمجااتم هم .اكاا،
مؤسسنت ااتربٌاة ااتاً تارى يتجماو علاى أ ،اام لام لادية اإخارٌ ،حينهان تنظار
منع تخلٌأ ً بسمنت اام لم ااكفء يأداء اياجبنت اام لم ااكفء حاً مياسام ااملا،
أي األزمنت أي ااجيائح
األخاللٌنت ااتاً ٌلتازم بهان أصالن اامها ،حاً االانالت اا نرئاة ال تتصاندم ماو
األخاللٌنت حً االنالت اام تندة بل تتكنمل م هن ألداء أحضل اهن.
مصفيحة األخاللٌنت ااتاً تتضامنهن ااشارائح اااللماة ال تخاع اام لام ااسا يدي
يإنمن هً اكل م لم يألي تخصع.
مصفيحة األخاللٌنت هذا ال تخع اات لاٌم عا ،ب اد بال تشامل اات لاٌم اامبنشار أي
االضيري المدارس.

مسلمات

 األصهةةح هصةةحلخ قةةذٗن ،ذشجةةأ أصةةْلَ الراسٗخ٘ةةح إلةةٔ الحةةة
اإلغشٗقّٖ ،ذش٘ش إلةٔ ًقحةح ذذةْل ،توعٌةٔ أًِةا لذ ةح قةشاس
داعةةوح فةةٖ د٘ةةاج الوةةشٗطُّ .ةةٖ ذُحلةةل للذةلةةح علةةٔ دةةذّز
ذغ٘٘ش جُْشٕ ّهفاجئ فٖ جغن اإلًغاى.
 شةةاف فةةٖ القةةشى الغةةادط عشةةش اعةةرخذام ُةةزا الوصةةحلخ فةةٖ
الوعاجن الحث٘حّ ،اعرخذم فٖ القشى الغاتأ عشش للذةلح علةٔ
اسذفاف دسجح الرْذش فةٖ العالقةاخ تة٘ي الذّلةح ّالةٌ٘غةحّ ،ذةن
اعرخذاهَ فٖ القشى الراعأ عشش لإلشاسج إلٔ ظِْس هشةالخ
خح٘شج أّ لذ اخ ذذّْ ل فاصلح فةٖ ذحةْس العالقةاخ الغ٘اعة٘ح
ّاإلقرصادٗح ّاإلجرواع٘ح.
عشفةةد داةةةشج
 فةةٖ القةةشى العشةةشٗي ّذذذٗةةذا م فةةٖ عةةام ّ 1937
هعةةاسا العلةةْم اإلجرواع٘ةةح األصهةةح ت ًِةةا :دةةذّز خلةةي خح٘ةةش
ّهفاجئ فٖ العالقح ت٘ي العشض ّالحلة فٖ الغلأ ّالخةذهاخ
ّسؤّط األهْال.
 شن ذْالٔ اعرخذام الوصحلخ تعذ رلك فٖ هخرلف فشّف العلةْم
اإلًغاً٘حّ ،تاخ ٗعٌٖ هجوْعةح ال ةشّا ّاألدةذاز الوفاج ةح
الرٖ ذٌحْٕ علةٔ ذِذٗةذ ّاظةخ للْظةأ الةشاُي الوغةرقش فةٖ
غث٘عح األش٘اء ُّٖ ،الٌقحح الذشجحّ ،اللذ ح الذاعوح الرةٖ
ٗرذذَّد عٌذُا هص٘ش ذحْس ها ،إها إلٔ األفعي ،أّ إلةٔ األعةْأ
 هصي الذ٘اج أّ الوْخ ،الذشب أّ الغةلن -إلٗجةاد دةي لوشةةلحها أّ اًفجاسُا.

خلفٍة ججسٌخٍة السحخذثم ثألصهة

علٔ الشغن هي ذعذد ذعشٗفاخ األصهح ّذٌْعِةا ،إة أًةَ ة ْٗجةذ اذفةا تة٘ي
الوِرو٘ي تذساعح األصهح علٔ ذعشٗف هذذد لِاّ ،ها صال ٗعاًٖ ُةزا الوصةحلخ
هي غوْض ؛ً ةشا لحث٘عرةَ الوعقةذج ،فعةال عةي تعةط اةعرثةاساخ الرةٖ صادخ
هي دذج ُزا الغوْض هٌِا(العجوٖ:)،
 الرةةةذاخي الشةةةذٗذ تةةة٘ي ذعشٗةةةف األصهةةةح ّتعةةةط الوفةةةاُ٘ن األخةةةشٓ ّالرةةةٖ
اعرثشُةةةا الةةةثعط أًِةةةا هشادفةةةح للةاسشةةةح ّالصةةةشاف ّالوشةةةةلح ّالذادشةةةح
ّالرِذٗذ ًّقحح الرذْل.
 غ٘اب ً شٗح ذفغ٘شٗح شاهلح ،ذفغش غث٘عح األصهح.
 غ٘اب الرشاكن العالوٖ د٘س إى هع ن الذساعاخ الرٖ ذٌاّلد األصهح جاءخ
فٖ إغاس دساعح الذالحّ ،تالرالٖ لن ذغِن فٖ ذشة٘٘ذ تٌةاء فةةشٕ ذٌ ٘ةشٕ
ٗوةي ذعو٘ن ًراةجَ.
ّف٘وا ٗلٖ عشض تعط ذعشٗفاخ األصهح:
 هييييً « أ ّ
ي جهذٌييييذ ُييييذ ىٌلعييييا ثألر جأل ييييخج أ
ى
ّ
ثلووحلكجت ،أ ٌؤدّي إلى جعطٍل سٍش ثلعول ،ظٍد إى كل
ّ
شكة هيً ىعشةية لمصهيجت ثلحيً ُيذ جيؤدّي
هؤسسة أ
إلييى ثرةييشثس جسييوهج ى
سييوعحهج ،لهييش ىه ييطلط إدثس
ثألصهجت ثلزي ٌهحن ذسثسة ثألخطجس ثل ى
وعحول ظذ ذهج فيً
ّ
وسييحل ل جييؤذش علييى ثلعوييل ،ةييُ ى
خطيية ل ى
ثل ى
وعجلصحهييج
شكل إٌصج ً».
 كوج جعشّف أًهج «جهذٌذثً خطشثً أ غٍش هحوُُ ألهيذثف ُيٍن
ثلحييً
هعحلييذثت هوحلكييجت ثألفييشثد ثلوٌاوييجت ثلييذ
جعذ هي عولٍة ثجخجر ثللشثس» .

« هييً هوُييط رييجسا ٌعييذخ ثسج جكييج
فيييً جسلسيييل ثألظيييذثخ ثلٍوهٍييية
للوٌاوة ٌؤدي إليى سلسيلة هيي
ثلحفيييجعيت ٌيييٌصن عٌهيييج جهذٌيييذثت
هخييجرش هجدٌيية هعٌوٌيية للو ييجلط
ثألسجسٍة للوٌاوة  ,هويج ٌسيحلضم
ثجخجر ُشثسثت سشٌعة فً ُث هعذد
 ,فً لش ف جسودهج ثلحيوجش ًحٍصية
ليييٌلل ثلوعلوهيييجت  ,ظجلييية عيييذم
ثلحٍلي ثلحً جعٍط أظذثخ ثألصهة» .
ٌٌ اييش لهييج أًهييج « هوُييط ٌٌييحس عييي
جغٍشثت ٍتٍة هوليذ لمصهيجت ٌخيشز
عييي إرييجس ثلعوييل ثلوعحييجدٌ ،ح ييوي
ُييييذسث هييييي ثلخطييييوس ثلحهذٌييييذ،
ثلوفجشأ  ،إى لن ٌكي فيً ثلعيذ خ
فهو فً ثلحوٍُثٌ ،حطلب ثسحخذثم
أسيييجلٍب إدثسٌييية ه حكيييش  ،سيييشعة
دُييية فيييً سد ثلفعيييلٌ ،عيييضص ذيييجسث
هسحل لٍة جعول فيً رٍججهيج فش يج
للحعسي ثلحعلن ».
 جعشف أًهيج «هوُيط هفيجشب ٌوثشي
ثلوٌاوييييةٌ ،عشةييييهج لوشييييكيت
خطٍش  ،ةيغط خيجسشً ُيوي جيوجش
دثخلً عٌٍط ،هزث ٌعًٌ أى ثألصهة
جٌيحس عييي ثل يغط ثلحييوجش فيً ظٍييج
ثلوٌاويية ،أى ثل ييغط هييو ثلعٌ ييش
ثألسجسً فً جطوٌش ثألصهية صٌيجد
ظذجهج».

تعريف األزمة

•

•

•

•
•

الور هةةةي للةراتةةةاخ الرةةةٖ ذٌاّلةةةد هْظةةةْف األخالق٘ةةةاخ،
ٗلذةةةور ّسّد هصةةةحلذاخ هشادفةةةح لِةةةا ،هصةةةي :اٙداب،
ّالق٘نّ ،الوعاٗ٘شّ ،الوثادٓءّ ،العةْاتػّ ،الوذةةاخ،
ُّةةزا الرعةةذد اللف ةةٖ ة ٗغ٘ةةش هعٌةةٔ األخالق٘ةةاخّ .هةةي
الرعشٗفاخ لِا:
ذش٘ش كلوح  Ethicsإلةٔ األخالق٘ةاخ ُّةٖ هشةرقح هةي
الةلوةةةح اإلغشٗق٘ةةةح  Ethosالرةةةٖ ذعٌةةةٖ الحثةةةاف ّهةةةي
الةلوةةح الالذٌ٘٘ةةح  Moresالرةةٖ ذعٌةةٖ العةةاداخ(الوٌ وةةح
اإلعاله٘ح للرشتح ّالعلْم ّالصقافح)10 ،2006،
هجوْعح العوْاتػ الرٖ ذذةن عةلْ الثشةشّ ،األخةال
علةةةةن ٗةةةةذسط ُةةةةزا الغةةةةلْ ّٗذةةةةةن عل٘ةةةةَ تةةةةالخ٘ش أّ
تالشش(.أتْ عي)129 ،2010 ،
ُةةٖ الة٘ف٘ةةح الرةةٖ ذغةةرخذم فِ٘ةةا الغةةلحاخ ّالصةةالد٘اخ
عٌةةذ الرعاهةةي هةةأ اٙخةةشٗي(هةةشصّ ّ ،رخةةشّى،2008،
)31
ّاألخالق٘ةةةةةاخ الوٌِ٘ةةةةةح ُةةةةةٖ الرةةةةةٖ ذوصةةةةةي الوثةةةةةادٓء
ّالعْاتػ ّالرْجِ٘ةاخ الرةٖ ذغةاعذ الوٌِةٖ فةٖ ك٘ف٘ةح
الرعاهي الغلْكٖ ّاألخالقٖ هأ األفةشاد الوْجةْدٗي فةٖ
الوٌ وةةح الرةةٖ ٌٗروةةٖ إلِ٘ةةاُّ ،ةةٖ الوعةةاٗ٘ش الرةةٖ ذذةةةن
عةةةلْ األفةةةشاد ّالجواعةةةاخ ّذغةةةاعذُن علةةةٔ الروغةةةك
تالغلْ الوٌِٖ فٖ الوٌ وح(.الغعذٗح)450 ،2010 ،

سأ هييييزث ثلوصهييييود أى
أخيٍُيييجت ثلوعلييين فيييً
هوثشهييية ثألصهيييجت هيييً
هصووعييييييية ثلو يييييييجدا
ثلووشهجت ثلخللٍية ثلحيً
ٌصييب أى ٌلحييضم هييج فييً
ظٍججيي ثلعولٍيية هٌييز ييذ
ثلذسثسييييية فيييييً ثلعيييييجم
ثلذثسييً ظحييى ًهجٌحيي ،
هً جحيوص إليى هصيجالت
سةٍسة ،فيً ةيو ثلحيضثم
ثلوعلن هيج فئًي ٌسيحعا
أى ٌو ط جلوعلن ثلكط .

تعريف
األخالقيات

نكم يُٓى إَساَٛى ياا ُٚابهٓا ا ياٍ القياتٛااي بام ٌتٍهام ياٍ رُإاى إناٗ
آيى ف ٙالنًُٓى ذالٌٓا فانًعهى نّ أياتٛاي يٍُٕرى ٌٍُابا يام يسايٕنٛاٌّ لاليام
يؤبسٍّ النٍعهًٛٛى ٌٔتٍهام راٍ أياتٛااي النطان ٔتائا النً سباى ْٔكا ال نا ال
ٚه ا و يؤبساااي النٍعهااٛى فاا ٙالنًًٍٕاام النٍااًٍُٚ ٙاا ٙإنٓٛااا النًعهااى أٌ ٌسااار ِ رهااٗ
الإل٘اطى بًإفٕفى القياتٛاي نهّٛٛٙاي النٍانٛى:
 جسجعذ شود ه فوفة هي ثألخيٍُجت عليى ةيوض هفهيوم سيلوم ثلوعلين
فً هذسسح ف ل  ،جلحجليً ٌسهل جفعٍلهيج.
 جعٍي على جلٍٍن أدث ثلوعلين ظٍيد ٌسيهل هعجسي ة ثلوصحهيذ ثلول يش،
لعل هزث هيج ٌ شس ثهحوجم أعيم ثلحش ٍية ثللذثهييى هيٌهن ثلوعج يشٌي هيج،
ثألهيييش ثلييزي ٌصعييل ثلعجشيية هلعيية أهييجم ثألكييجدٌوٍٍي ثلووجسسييٍي فييً
هؤسسجت ثلحش ٍة فً ثلوصحوُ؛ للعول على جعشًف على أخيٍُجت ثلوعلين
جذسٌ علٍهج.
 ثلوعلن ثلولحضم جألخيٍُيجت ثلعوٍيذ ٌكيوى هريجال ً شٍيذثً لٌاشثةي ثلوعلويٍي
لطي  ،فهن ٌيظاوى ذوجس جفعٍل لمخيٍُيجت ثليصهية ٌط لوًهيج؛ سغ يية
هٌهن فيً جعلٍا ًحجةس هرلى على هسحو أخيُهن سلوكهن ثلحش وي.

أىمية تحذيذ األخالقيات

الوصذس الذٌٖٗ
ٚقإ بّ سأ٘ الن  ٍٚالإلبااي ٙفا ٙالقياا
فق ٘ ل الإلباو يكاَى يًٍ ٛو نأليا ؛ قَاّ
ٍٚتاا يُٓااا ٔبااٛهى نًٕالٔٓااى النًٕالتاام رهااٗ
اليٍافٓااااا ناااا نا ٘اااان الن اااااس النُٛٙاااام
يؤبساااي النٍىبٛااى فاا ٙالنًًٍٕاام رهااٗ إر ا الل
النًعهًااٚ ٍٛهٍ ياإٌ باااٜلالع الإلبا ايٛى فكااىال
ٔتٕال ٔرًا ف ٙيتٍهم يَٕٓى النٛٙاٌٛاى إذ
ٔسلي ألناااى يٍعااا لو فااا ٙيإاااالس النٍ اااىٚم
الإلبااايٌٙ ٙاا ن رهااٗ النتٛااى ٌٔٙاا س يااٍ
الن ىَٔ .ال سبٕل ملسو هيلع هللا ىلص ُِاء ره ّٛبق ٕنّ
ٌعانااااااااااااا ٗٔ{:إَاااااااااااااا نعهاااااااااااااٗ يهاااااااااااااق
رفااٛى}(النقهااى )4:كًااا  ٚيااى النفكااى النٍىباإ٘
الإلبااااي ٙالنقااا ٚى يُاااّ ٔالنٙااا  ُٚبٕصااا اٚا
أراو النٍىبٛى الإلباايٛى نهًعهاى ٔالنٍإٚ ٙا
ره ّٛأٌ ٚهٍ و بٓاا بإالء يام سباّ أٔ َفساّ أٔ
طابّ أٔ زيائّ أٔ يًٍٕعّ.

الوصذس الزاذٖ
الإلَساٌ ال ٚسعٗ نٍٙقٛق ْ ف يا إال إذال كاٌ
ناااّ يهعاااُ ياااٍ ذالٌاااّ ٌٔساااٍّٛى ااا فا رُااا ِ.
ٔرهٛااّ الب ا أٌ ٚه ا ٔ النعًاام القياتاأً ٙااٛا
ٔٔ البا أياو الن الي الإلَساَٛى؛ نطٌ ٙقٕو ره.ّٛ
ٔيٍ ِى فئٌ ْ ِ الن الٌٛى بٍعًم رهاٗ إيااا
النقٕالر ا القياتٛااى إنااٗ َفااىو النفااىل ٌٔق ا ٚىِ
النتااا  ْٔ .ا ال النًإ ا س ٍٚسااى بانٍقه ا ٔتهااى
النّهاي إذال نى  ٕٚالنفاىل ٌقا ٚىال نٕٓإلِ إال إذال
كاَااً ياٍٚااّ القٔااى ٔالنّاإالع يااٍ ٌعااانٗ
فسااإٛاْ َفساااّ رهاااٗ الالباااًٍىالس ٔيٕالٔٓاااى
النٍٚ ٙاي.

مصادر أخالقيات المعلم

الوصذس اةجرواعٖ ّالصقافٖ

الوصذس الغ٘اعٖ

ٔٚقإ بّ يُفٕيى رُاصى ِقافٛى يٍ
النقاااٛى ٔالنعاااالالي ٔالنٍقانٛااا ٔالقراااىالف
النٍٚ ٙؤيٍ بٓا النًًٍٕامٔ .النًعهاى ْإ
ٔ ا ء يااٍ القبااىو النً سبااٛى ٚااىٌه
بٓا ٔن  ّ ٚيهفٛاى ٔٛا و را ٍ النًعااسف
ٔالنقااٛى ٔالالٌٕاْاااي ٔالنًفاااْٛى النٕ ٛا و
ٔالنسٛيى النسائ و ف ٙالنًًٍٕم .ن ال فًا ٍ
النًف ٛأٌ ٌٍعأٌ أباىو النً سباى يعاّ
فٌ ٙهالل النتهىالي الالًٍٔارٛى يعا

ٔٚقإاااا بااااّ النفكااااى النسٛاباااا ٙفااااٙ
النًًٍٕاام إذ ٌٍ ا ِى يًاسباااي النًعهااى
بااّ بًااا ُٚساإى ياام أْ ا الف ٌٕٔٔٓاااي
ْ ال النفكى .ف ئذال كااٌ النفكاى ٚا رٕ إناٗ
ضىٔسو القيا بااإلٔىالءالي النٕتائٛاى
فااا ٙالقزيااااي فااائٌ النًعهاااى يطانااا
بٍفعٛاام ْ ا ِ الإلٔااىالءالي الَطاتااا يااٍ
لالفم ذالٌٔ ٙآيى سبً.ٙ

الوصذس العلوٖ

الوصذس الوٌ وٖ

• ٔٚقإااا باااّ القلبٛااااي ٔالنكٍابااااي رهاااٗ الياااٍاف
أًَاطٓا النٍ ٙأبًًٓ ف ٙالنهُاء النًعىف ٙالنًٍىالكى
رٍ أياتٛاي النٍعهاٛى ٔالنٍاٌُ ٙأناً يٕضإراي
ٍٗ رٍ أياتٛاي النًعهاى فا ٙيتٍهام النًٕالتام.
ٔره ّٛفئٌ النًعهى ره ّٛالنىٕٔ إنٗ ْا ِ القٔرٛاى
النًعىفٛاااااى نٍٙقٛاااااق بان سٔااااا ى النًٍُٛاااااى النعهًٛاااااى
ٔالنًُٓٛى نّ كًا  ٕٚيؤبساي النٍىبٛاى النُفايٛاى
ف ٙالنًًٍٕم أٌ ٌ ّّٙرهٗ ٌٙقٛق ْ ِ النًٍُٛى.
• ٔالنًعهى رإ يٓى ف  ٙأبىو النً سبى ٔباهٕكّ
ٔال٘ ا يااٍ النعاياااي النًً ٛا و نٓااا ن ا ال كاااٌ يااٍ
القًْٛى بًكاٌ أٌ ٌٕن ّٛالًٍْايا ٚعالل أًْ ٍّٛفٙ
النعهًٛى النٍعهًٛٛى.

• ٔٚقإااااااا باااااااّ يًٕٕراااااااى النهااااااإالئٗ
ٔالنٍ ااىٚعاي النًُفًااى نسااهٕل النًعهااى
فاا ٙالنٕهساااي الالفٍىالضااٛى يُاا ب الٚااى
الن سالبااااى فٓٛااااا ٍٔ٘ااااٗ َٓآٍٚا يّاااام:
الإلرااا الل النعهًاااٚ ٌٙٔ ٙااا النًُإااااي
الالفٍىالضاااااااٛى ٔيٍابعاااااااى ٘اااااااإس
النطاع ٔباراي النٕهساي ٔالنىال٘ى
ٔالنٍفاراااام الالفٍىالضاااأ ٙالنٍكهٛفاااااي
الن سالبٛى َٔ ٕٙذنا.

فضل المعلم

ٔبًىالٔعى يا ٔاء ف ٙفام النًعهى إنٛكى باتى
زكٛى يٍ كهًاي النٍق ٚى:
 تااال ٌعااانٗ ْ َٚىفَااما الُا الن ا ا ٍَٚآ َيُااإال اي ا ُْ اك ْى
َٔالنا ا ٍَٚأأٌاإال ْالن اع ْها َاى لَ َس َٔاااي [النًٕالنااى:
.]11
اام ْ ْ
ٔ تااال بااهٙاَّ :تا ْ
َاام َْ ٚسااٍَ إ٘ النااا اٍَٚ
ْ َٚعهَ إًٌَ َٔالن اَ ٍَٚال ْ َٚعهَ إًٌَ إاَ ًَا َ ٍََٚك اى أأنإ
ع [الن يى.]9 :
ْالق َ ْنهَا ا
ٔ تال سبٕل صم رهٔ ّٛبهى(ناٛ
ياااٍ أيٍااا ٙياااٍ ناااى ٕٚااام كهٛىَاااا ٔٚاااى٘ى
صاااا ٛىَا ٔٚعااااىف نعانًُااااا ٘قااااّ) سٔالِ
النهتاس٘
ٔ تااال صاام رهٛااّ ٔبااهى (فااام النعااانى
رهااٗ النعاب ا كفاااه ٙرهااٗ ألَاااكى إٌ
راااا ٔٔاااام ٔيائكٍااااّ ٔأْاااام النًساااإالي
ٔالقسض ٍ٘ااٗ النًُهااى فااٙٔ ٙىْااا ٍٔ٘ااٗ
النٕٙي نٛإهٌٕ رهٗ يعهى النُاا النتٛاى)
سٔالِ النٍىي ٘

هجلظ
الْصساء
الغعْدٕ
ٗش٘ذ تجِْد
الوعلن ّٗثشص
هةاًرَ

ٔ فاااااا ٙتإااااااا ٛو الن اااااااارىأً٘
ٕتٔ ٙالنًهق ب يٛى الن عىالء
ٔت كٍ ف ٙأكّى فُإٌ الن اعى:
ياااااااا ٙٚا ٔياااااااا ال ٔسِاااااااااء
ٔٔصااافا ِااا دى الزلالل إبااا الرا فاااٙ
تّ ٌّ ٛرٍ النًعهى إذ تال:
 oتااا ْى نهًعهد اااى َٔ افداا اّ النٍهٕٛاا ا كاا الَ
النًعهد اى أٌ ٚكٌَٕ سبٕال
ىف أٔ أٔم يٍ النا ٘
أرهًً أ
o
َ
َ
ئ أَف سا ٔرقٕال
ٚهُ ُٚٔ ٙا
ٛى يعاااا هدى
 oباااا
َ
هٙاَا النهٓااااى ياااا َ
ااانقهى النقااا ىٌَٔ القٔناااٗ
رهًا َ
ااً با ا
ً ْ ال النعقا َم ياٍ ظهًاٌاّ
أيىٔ َ
ٔلٍََّٚا
بهٛا
النُٕس الن اًهَ ٍَٛ
َ

مجاالت أخالقيات
المعلم في األزمات

المجال األًل :أخالقيات المعلم تجاه
دينو

 oاللجوء إلى هللا ،و ما الخل ٌعطلب م المعل
أ ٌخلص النٌة هلل ععالى ،وٌص ق فذً لجوهذ
إلٌ ذ  ،وٌق ذ لالعقصذذٌ فذذً الطا ذذاي ،وٌع ذ
لى ع ك المنوب والمعاصً و ذما مذ نذ ن
أ ٌصحح العالقة لٌن ولٌ هللا ععالى .ومعذى
لذذى المعل ذ
مذذا قوٌذذي ذذمة الصذذلة فل ذ ٌك ذ
اخعالف الظ وف .والحٌذا ِ حلذة ،وأحلذى مذا
فٌوا أ ٌَع ِ ف المعل ماع َ  ،وٌعَعذ ف ف إلذى مذ
ال ِغنَذذى ل ذ ن ذ  .والمعل ذ الذذمي ٌلحذذن ذ
أسلاب النفجاحِ ل عثنٌ الظ وف سواء أكانذي
مععذذذذذا أ طا هذذذذذة ،لذذذذذ ع ٌذذذذذ ة الظذذذذذ وف
االسذذذعثناهٌة صذذذاللة لذذذى أ اء الواجذذذب لذذذى
نحو مالهذ  ،و ذما مذ نذ ن أ ٌكسذب المعلذ
قٌمة محسوسة فً قلوب اآلخ ٌ

 oالقياَااى ٔٚعُااْ ٙاا ال النتهااق أٌ ٚااؤل٘ النًعهااى
ألٔالسِ رهٗ اليٍافٓا رهى النًُإى الإلفٍىالضٛى
النًتٍااااااسو ٔفاااااق ألبٛااااااي النٍااااا س ٚالقيّااااام
ٔالنهٕالئٗ النٍُفًٛٛى ٔلالفعاّ ْإ النىتاباى الإلنٓٛاى
نساااااهٕكّ .تاااااال ٌعاااااانٗ  ":والذذذذذمٌ ذذذذذ

ا ذذذذذذذذذذذذذو
ألمانذذذذذذذذذذذذذاعو و وذذذذذذذذذذذذذ
"(.المؤمنو  )8:كما ٌعنً ما الخلذ أٌ
ٚىالت النُف ف ٙألالئٓا نٓا ِ القياَاى
ٔنااٛعهى أٌ بااهٙاَّ ٌٔعااانٗ د
يطهاام
رهٗ ًٔٛم ٘ىكاٌّ ٔبكُاٌّ فاانًٕنٗ
ٌهاسل ٌٔعانٗ فا ٙالنٍعهاٛى النٙاإس٘
ْٕ ذالٌّ ف ٙالنٍعهٛى رٍ باع .

 oالنُٛى النإانٙى ٌ٘ ُٛكٌٕ َٛى النًعهى ياٍ
ٌٕٕٚااا ٌ سٚساااّ ٔالَااااهاطّ فااا ٙيٕالرٛااا
ٔهساااٌّ ٔإلالسٌٓااا ْاإ إسضاااء ٌعااانٗ
ًٔ٘هااّ لرٌٕااّ ُٔٚفااى نًٍُٓااّ فاا ٙكااام
النفىٔف رهٗ أَٓاا يُهاىال يًٓاا فاٌ ٙههٛام
الن رٕو.
 oالنإ ٔٚعُ ٙأٌ ٍٚطابق تٕل النًعهى يم
النٕالتااامٔ .رهٛاااّ فاااا ٚعطااا ٙالنًعهاااى رهاااى
تُٕالي ٌٕالصهّ يم طابّ إال يا ٕٚالفق ياا
ٔاااء فاا ٙالقلبٛاااي ٔالنهاإالئٗ .فااا ٍٕٓٚاا
ٔٚكاإٌ يٙاام الٍٔٓااالِ يتانفااى النًُطهقاااي
ٔالنً ٙلالي النعهًٛى ٔالنىبًٛى

عثي ذذق٘ل ُزٍ األخالق٘اخ
ٍٔٚطه ٌٙقٛق أياتٛاي النًعهاى َٙإ
سبااّ النٍقااىع إنااٗ ٌعااانٗ بانعهااالو
ٔبانعًم النإانٗ ٔالنٕتاٚى يٍ رٕاليم
الالَٙاااااىالف النىٔ٘ااااا ٙالالرٍقاااااال٘ أٔ
النٍعهاااااا ٘ فاإلًٚاااااااٌ ٚ ٚاااااا بفعاااااام
النطاراي (النقاض2002 ٙو).

اٙشاس الرشتْٗح لألخز تِزٍ
األخالق٘اخ
ٔيٍ الِٜاس النٍىبٕٚاى قياتٛااي النًعهاى َٙإ
سبّ ٌكٕ ٍٚالن تإٛى النًؤيُاى النإاابىو النٍاٙ
ٌعًاام رهاا ٗ ٌٓاا  ٚالنااُف ٔضااه الناا ٔالفم
ٌٕٔٔ ّٛالنىيهاي ٔصقم الن تإٛى ٔالبٍقايى
يهقّٔ .يٍ الِٜاس ٘ النتٛى ٔالالباٍكّاس ياٍ
أرًاااال النهاااى فٛكااإٌ النًعهاااى النًساااهى لالئًاااا
ي ٔلال إنٗ ف ٙكم أرًانّ بُٛى النتا م
ٔيااٍ الِٜاااس ٔ٘ ا و النٓ ا ف الن ا ٘ ًٍّٚاام فااٙ
كس يىضاو ف ٙكم النفىٔف ٔالق٘إالل
(النًىصف ٔ ٙأبٕ٘س1989 ٍٛو).

المجال الثاني :أخالقيات المعلم تجاه
نفسو

 االنبلاط الماعً ،وععنً ق المعل لى
القٌا لمذا ا عذا لٌذ لصذ ف النظذ ذ
الحالذذة الم اجٌذذة العذذً ٌمذ لوذذا ومواصذذلة
السذلوك المونذذً لع كٌذ ذذا ا لذى الذ غ
م وجو أفكا سذللٌة لسذلب األ مذاي أو
الجواهح.
 لذذو الومذذة ،وٌسذذع ً ذذما الخلذ أ ععذذواف

للمعلذذذذذ الع ٌمذذذذذة الصذذذذذا قة والومذذذذذة الصذذذذذللة
واإل ا القوٌذذذذذة لعحمذذذذذ مواجوذذذذذة النذذذذذ اه
والمواقف الصعلة لذى عنو وذا .وٌسذعم قوعذ
مة م قو قٌ ع  ،وثقع فً ن س  ،وأمل فذً
وا الصذذعاب م ذ أمل ذ لعوفٌ ذ هللا ونص ذ ة.
قذذذذا ععذذذذالى {إنذذذذا كذذذذ نذذذذًء خلقنذذذذاة لقذذذذ }
[القم .]49:
وٌسعم م حول القو من لى مواجوة
نعذاه األ مذاي ،والعمذ كمذا لذو لذ عكذ نذاك
أ مة فعلٌة

 قذذذو النخصذذذٌة ،وٌعنذذذً ذذذما الخلذذذ أ
ٌكذذذو المعلذذذ قذذذا ا لذذذى العمٌٌذذذ لذذذٌ
السلوك المقلو والسذلوك الم فذوف فذً
وقذذذي األ مذذذاي فذذذال عح كذذذ العواطذذذف
واأل واء والسٌما إما كا نمومجا ٌحعمي
لذذذذ اآلخذذذذ و  ،فانبذذذذلاط ٌعلذذذذ ذذذذ
سذذذذذذٌط ع لذذذذذذى فعالٌذذذذذذاي األ مذذذذذذاي،
وابذذط ال ٌجعذ مذ حولذ قلقذذا و لمذذا
نذذذ عجذذذاو اي عخذذذالف النذذذ
عصذذذ
وععلٌماي جواي األم فً المجعمع .قذا
سو هللا ملسو هيلع هللا ىلص[:ال ٌكذ أحذ ك إمعذة ٌقذو
أنذذا مذذع النذذاح إ أحس ذ النذذاح أحسذذني
وإ أسذذاءوا أس ذ ي ولك ذ وطنذذوا أن سذذك
إ أحسذ النذذاح أ عحسذذنوا وأ أسذذاءوا
أ عجعنلوا إساءعو ] واة الع ممي

 النموالمسعم  ،المعل النذاجح ذو الذمي ال
ٌقعص ذ ا عمام ذ لذذاالطال لذذى أ لٌذذاي
وكعالاي عخصص وخصذاهص الم حلذة
العم ٌذذذذة الععلٌمٌذذذذة للطذذذذالب لذذذذ ٌمعذذذذ
ا عمامذذذ لذذذاالطال لذذذى اسذذذع اعٌجٌاي
إ ا األ ماي الخعٌا األنسذب لموا اعذ
وأحذذوا طاللذ  ،وٌلعحذ للذ ام ع ٌلذذة
إلكع ونٌة لصق ك اٌاع المونٌة.
 القنا ذذذة لجذذذ ول الععلذذذٌ ذذذ لعذذذ  ،ألنذذذ
ن ذ ما عسذذٌط لذذى المعل ذ فك ذ العذذو
إلذذى الم ذ ا ح حبذذو ٌا لمج ذ القبذذاء
لى ال اٌ وح فوما ٌعنً بذعف ثقعو ذً
لع .
الععلٌ

 الناااااه الالَفعااااان ٙتاااا ٌسااااه النفااااىٔف
النًٍقههااى فاا ٙالنًًٍٕاام ن ا ٖ بعاان النًعهًااٍٛ
النقهق ٔالنعإٛهى يٛى النًهىسو ٔن نا فاانًعهى
إَساااااٌ َاضاااآ ٚه يااااّ يٕالٔٓااااى النٍ ٛااااىالي
النهٛيٛى ٔالنإٛٙى بفكاى سزٚاٍ َٔفا ْالئاى
كًاااا ٍٚفارااام ياااام ٌإاااىفاي طاباااّ رهااااى
يُإااٍّ الإلفٍىالضااٛى بااىٖٔ القع أٔ الق ٚأٔ
النًىباا ٙفااا  ٚا ا ٔال ٚااٍهفع ب نفاااظ َابٛااى
رهٗ النطاع
 النهااا ء بٍطهٛاااق النٍااا البٛى النٕتائٛاااى ياااٍ ً٘ااام
النفااااٚىٔ رهاااٗ َفساااّ ٔأباااىٌّ إٌ ٔٔااا ي
لٌٔ ٌاىلل فااا ٚا يى طابااّ ب اٙء ٍٔٚا يى
ف ٙالقي بّ.
 النًهالسو ف ٙالنفٙص النًهكى ف٘ ٙال ظٓإس
بعاان القرااىالض رهٛااّ ٔأبااىٌّ فكااى يعهااى
ٚاىلل يقٕناى النٙاافع ْإ ٔناٍ ٚإاٛهُا إال
نُا.
يا كٍ

عثي ذذق٘ل ُزٍ اةخالق٘اخ

اٙشاس الرشتْٗح لِزٍ األخالق٘اخ

ٌٍٔطهااا ًٌُٛااا ى أياتٛااااي النًعهاااى َٙااإ
َفسااّ أٌ ٚكاإٌ النًعهااى تااالسال رهااٗ ٌفعٛاام
الِٜاس النٍىبٕٚى قياتٛاٌّ َ ٕٙسباّ ٔأٌ
ٍٚعااىف رهااٗ أياتٛاااي النًعهااى النكاامء
باااا ٕالء أكاَااااً تإااااٛى ٔالنًُٓٛااااى ٔ
الًٍٔارٛااى ٔ إساللٚااى يااٍ يااال بااىاليٓ
النٍ س ٚالنًٍا٘اى ٔالنٍٕٔٓٛااي النإالسلو
يٍ ٍّٔٓ النٍُفًٛٛاى ٔالنهقااءالي يام تٛاالو
ي سباااااااااٍّ ٔالنً اااااااااىف ٍٛالنٍىبااااااااإٍٛٚ
ٔالنًى  ٍٚالنإ.ٍٛٛٙ

إٕٚااال ًَاإذْ نهًعهااى فاا ٙتإااٍّٛ
ٔيسهكّ ٘ ُٛالالٌ الٌ ف ٙالن تإاٛى
ٔالنق سو رهٗ النقٛاو با لٔالسِ رهاٗ َٙإ
بهٛى ف ٙضٕء إساللو تٕٚى ًٌكُاّ ياٍ
النٍإىف النًقهٕل.

المجال الثالث :أخالقيات المعلم
تجاه طالبو

• النّقااى بقا سالي النطان ا فااْ ٙا ِ القزيااى
فٓااإ يٙااإس النعًهٛاااى النٍىبٕٚاااى ٔيآٍٚاااا
ٍٔٙٚاااىو كىاليٍاااّ ٔ٘قٕتااأّ .طااااع ْااا ال
النٕتاااااً ال ٕٓٚهااااإٌ تُااااإالي الالسٌهااااااط
باٜيىٌٙٔ ٍٚإٛم النًعاسف
• يىالراو ظىٔف النطاع فا  ٚاق رهآٛى
بطههاٌااّ ٔال ب رًااال النفإاام ٔالنسااُى ٔال
باتٍُاااااااء القٔٓاااااا و النهٕ٘ٛااااااى ٔ ااااااهكاي
الالٍَىًَ
• ٌُ يى ٔٛم صانٗ إذال كاٌ ْ ال النتهق فٙ
النفىٔف النًعٍاالو فئَاّ ٍٚعااظى الإلباٙا
بااّ فاا٘ ٙانااى القزياااي يعًٍ ا ال فاا ٙذنااا
رهااٗ إًٚاَااّ بااا ٔي ٙا نٕطُااّ ٔنأليااى
النعىبٛاااااى ٔالإلباااااايٛى ٔيعٍااااا بٍاااااىالَ
يًٍٕعّ ٌ ٚ ٙال.
• النقا ٔو النٙسااُى نطابااّ ًَٕٔذٔااا أياتٛااا
 ٖ ٍٙٚبّ ف ٙرًهّ ٔبهٕكّ.

• ٌعىٚاام النطاااع بً الٚااا النٍعهااٛى رااٍ باع ا
كٍقهٛام ٘ا و النٍاإٌى ٔالنقهاق النا ٘ ُُٚاآٍ نٓااى
بفعااام النٍعهاااٛى النًها اااى ٔيااآُٙى ٘اناااى ياااٍ
النٓ ٔء.
• النٍُٕٚم فا ٙالباٍت الو الباٍىالٌٕٛٛاي النٍا سٚ
الإلنكٍىَٔااا ٙيّااام النإااام النًقهااإع النااا ٘
ٍٚااااًٍ ٌقساااٛى النطااااع إناااٗ يًٕااإرٍٍٛ
ٌٍهااااالالٌ النٙااااإس النفعهاااا ٙفاااا ٙالنقاراااااي
الن سالبااٛى ٌٔهقاا ٙالنٙإااص رااٍ باعاا يًااا
ٚسٓى فٌ ٙقهٛم كّافااي النًا الس  .باإلضاافى
إنااااٗ البااااٍىالٌٕٛٛى :الالبٍقإاااااء ٔالنٍاااا سٚ
ٔالنًًاسبى ٔالنٍعهى النٍعأَٔ ٙالناٍعهى النًا يٓ
ٔالنااااى٘اي النعهًٛااااى الإلنكٍىَٔٛااااىٔالنعىض
النٍقااا  ًٙٚالإلنكٍىَٔااأ ٙالنعاااىٔض النعًهٛاااى
الإلنكٍىَٔٛى ٔالنًٙاكاو ًٌّٔٛم القلٔالس.

• النع النى با ٍٛالنطااع فا ٙالنًعايهاى ب ان
النُفاااى راااٍ اليٍافااااي النٍاااٌ ٙعااإل نُااإ
النُٕ أٔ النً ْ أٔ النطهقاى الالًٍٔارٛاى
أٔ النطهقااااااااى الالتٍإااااااااالٚى أٔ النفااااااااىٔ
النفىلٚىٕٛ ٌٔ.م النفائق ٍٛرهٗ الإلب ال .
• الالَاهاط فا ٙالنٕهساى الالفٍىالضاٛى ب الٚاى
ياااااااٍ النٙاااااااإس النًُاااااااٍفى ٔالنًهكاااااااى
ٔالنٍٙاٛى يال 5لتائق القٔنٗ يٍ زيٍ
النٕهسى.
• سفااام الن اااىالئٗ ٔالنًااإالل النٍعهًٛٛاااى رهاااٗ
النًُإاي النًسٍت يى يّم :النهٕسبًُٕٚ
ٔالالَفٕٔىالفٛاااااااا ٔالنتاااااااىالئ الن ُْٛاااااااى
ٔالنًفاًْٛٛااى رهااٗ النًُإاااي الإلفٍىالضااٛى
النٍااٚ ٙسااٍت يٓا كٕبااائ بُٛااّ ٔالنطاااع؛
نٕعهٓا يٍا٘ى نٓى نابٍفالو يُٓا.

• يٙفاا طابااّ نارًٍااال رهااٗ الناا الي فااٙ
النه ُٙرٍ النًعىفى النإاٙٛٙى ٔإس االْى
إناااااٗ يإاااااالسْا النًِٕٕتاااااى ٔالباااااٍت الو
ٌطهٛقاااي النٍكُٕنٕٔٛااا النٍااٌّ ٙااى٘ النًاإالل
ٔالنًٕضاااااإراي فقاااااا ٌسااااااٛىي بااااااهم
النٕصٕل إنٓٛا ٔالنطاع ف ٙيىفٓى.
• ٌُٕا النٙسابااٛى أ٘ ٍٚقهاام البٍفساااسالٌٓى
بإ س س٘ا ٔٚساًٗ باانٕٙالس ٔالنًُات اى
ٔإب ا الء الٜسالء بٙىٚااى ياام يىالراااو القلع
ٔالنههاتى.

• الالسٌهاااط بٓااى قٌ ْ ا ال النتهااق ٚساآى
ف٘ ٙم ي كآٌى الن تإاٛى يااأيكٍ
ٍٔٚعااأٌ ياام النهٛااً نٍٙقٛااق القْ ا الف
النٍىبٕٚى النًُ ٕلو.
• ٚىياااااا النطاااااااع رهااااااٗ البااااااٍت الو
ٌطهٛقاي النٍكُٕنٕٔٛا ف ٙالنٍعهٛى.
• تائ نهعًم النٍعأَٛ٘ ٙاُ ٙٚاى رهاٗ
ٌٕرٛى النطااع ٔ ٚإعٓى رهٛاّ؛ نٍٙساٍٛ
النهٛيى النً سبٛى ٔالنًٙهٛى.
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النًعىفااااى بسااااًاي طاااااع النًى٘هااااى
النعًىٚااى النٍااًٍُٚ ٙاا ٙنٓااا كًعهااى ٔأٌ
ٚكاإٌ رهااٗ لسالٚااى يعقٕنااى ظااىٔفٓى
ٔيىالرٛاااا نٍٕٔٓٛااااي تٛاااالو النً سباااى
ٔالنً ااااىف ٍٛالنٍىباااإٔ ٍٛٚالنًى اااا ٍٚ
النإااٌ ٍٛٛٙاإالفى يٓاااسالي البااٍت الو
ٌقُٛاي يُإاي النٍعهٛى رٍ بع .

فعانٛاااى النًعهااااى ياااام طابااااّ فاااا ٙكاااام
النفااااااىٔف يهااااااق يُااااااا ٚلسالبااااااٙ
الفٍىالضااا ٙيائاااى ياااٍ ياااال ال اااعاس
النطاااااع ب ًْٛااااى النعًهٛااااى النٍعهًٛٛااااى
ٔإٕٚااابٍٓٛى ٔالَٓااى ااىكاء يًٓاا ٍٛفااٙ
َٕاٖ النٍ سٔ ٚبانٍانٌٙ ٙقق أْ الفّ

المجال الرابع :أخالقيات المعلم
نحٌ مينتو

•

•

•
•

أ٘ ال ٌقٍإاى
الالرٍ الز باالًٍَاء نهٍ سٚ
يٙاففى رهاٗ اىف النًُٓاى ٔرهاٗ باًعٍٓا
ٔٚااا الفم رُٓاااا فااا٘ ٙاناااى النساااعى ٔفااا ٙكااام
القٕ٘الل.
الٍ٘اااااىالو الالباااااٍىالٌٕٛٛى النٍىبٕٚاااااى نهُفااااااو
النٍىباااإ٘ فاااا ٙالن ٔنااااى ٔيططااااّ ٔبىاليٕااااّ
ٔالٍ٘ىالو فهسفٍّ ٔأْ الفّ.
ٍٚقهااام النٍٕٔٓٛااااي النٕتائٛاااى النًساااًٍىو فاااا
ٍٚاااإى ياااٍ النتطابااااي ٔالنٍعهًٛااااي يًٓاااا
ٌكاِىي رهٓٛا ف ٙالنفٍىالي النٙىٔى.
النٍّقٛااام النااا الٌٛ٘ ٙاااُ ٚعااا النًُااإ النًُٓاااٙ
ٔالٔها أبابٛا ٔيُٕٓاا فاٛ٘ ٙاٌاّ فا ٙطهٛعاى
القزياااى .فٙٛاااى رهاااٗ ٘اااإس النهقااااءالي
النٍٚ ٙقًٓٛا النًى ٌٔ النإأ ٌٕٛٙالباٍفالو
يُٓا.

•

•

•

•

النٕضٕٖ يم طابّ ٍ٘ٙٚ ُٛا َ يعٓاى
بانه ااااى النعىبٛااااى النفإاااا ٗٙأٔ النًهسااااطى
نٍٕصٛم النٍ البٛى النٕالتائٛى يال النٕهسااي
الإلفٍىالضااااٛى ٔالاليٍهاااااسالي النٙااااإسٚى
ٔالن ٚاسالي الن ٔسٚى نهً الس .
النٍفىغ نهًُٓى ٘ٚ ُٛا سل أًْٛاى يٍُٓاّ
ٔالنٍىك ٛفٓٛاا ٍ٘اٗ فا٘ ٙااالي القزيااي
ٔالنٍٕالصم رٍ باع ٔأَّ باهٛم فا ٙالنٍقا و
النٙااس٘ نههال.
النٕ ٚااااااى فاااااا ٙالنٍتطاااااا ٛأ٘ ٌتطااااااٛ
النًٕضااااااإراي ٔالنعاااااااىض ٔالنٍفارااااااام
النطاب.ٙ
النٍعااأٌ ياام النًى اا  ٍٚالنإاا ٍٛٛٙالناا ٍٚ
 ٌٔ ٚالنً الس .
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ٌ اإٛم النًعهااى رهااٗ النٍّقٛاام الن ا الٌٙ
بًااااااا ٍُٚاباااااا ٔطهٛعااااااى النًى٘هااااااى
نًٕالٍٔٓٓااا ٌٔإااًٛى بااىاليٓ ٌ سٚهٛااى
رهااٗ أبااا يٍطههاااي يٕالٔٓااى َاإ
القزياي رق نقااءالي الفٍىالضاٛى باٍٛ
أباااااىو تٛاااااالو النً سباااااى ؛ نهٍعىٚااااام
بًّٛاا أياتٛااي يُٓاى النًعهاى النًساهى
فااااَ ٙفاااااو النٍعهااااٛى الٌتاااااذ ٌقاااااسٚى
النً ىف ٍٛالنٍىبٕ ٍٛٚرٍ كفااءو النًعهاى
ضااااااًٍ ااااااىٔط النٙإاااااإل رهااااااٗ
النٍااااىيٛص بً الٔنااااى النًعهااااى نًُٓااااى
النٍعهٛى.

ٔضاااام َفاااااو نًٙابااااهى النًعهااااى النكاااامء
ٔالنًقإى يٍ أٔم ٌق ٚى النٍ ٚاى النىالٔعاى
النًُابهى ٌٙف ٛالنًعهى رهٗ ٌٙقٛق النًُإ
النعهًأ ٙالنًُٓا ٙالنًسااٍ الو يىالٔعاى َفااى
إرااا الل النًعهًااا ٍٛنٍاااآًُٛا ألٔالس النًعهاااى
فااااا ٙالنًسااااإٍ و .يهاااااق سٖٔ النًُافساااااى
النًًٛٙى ب ٍٛالنًعهًا ٍٛنٍٙقٛاق النًٍٛا فاٙ
القلالء النًُٓ.ٙ

المجال الخامس أخالقيات المعلم نحٌ
أًلياء األمٌر

«أٌ َٕاٖ النٍعهاٛى راٍ باعا ٍٕٚتام رهاٗ ٌعاأٌ
ٔيٍابعاااى النًااا الس يااام أٔنٛااااء القيااإس بعااا أٌ
ٔفااىي النٕٓاااي النًعُٛااى كافااى أبااهاع البااًٍىالس
النٍعهٛىٔ .».يٍ القياتٛاي:
• النإهىٔالنًٍٙم إذ إٌ النٍٕالصم يام القباىو
نٍٕرٛى أبُائٓا النطاع باقٔضاا النًسإٍ و
ٔي ا ٖ النٍ ٛٛااى النٙاصاام فاا ٙالنعااانى أًٔاام
ٔكٛااام ًٚكاااٍ نٓاااى ً٘اٚاااى أَفسااآى ًٔ٘اٚاااى
الٜياااى ٍٚفااا ٙظااام ْااا ِ النفاااىٔف ٍٚطهااا
ٕٔٓلال ياارفى؛ قَٓا ًٌّم ٔٓاى الإل اىالف
النًها اىو رهااٗ أبُائٓاا أُِاااء ٌهقآٛى النا سٔ
رهى تُٕالي النٍعهى رٍ بع .
• النًٛااااام ٔالنًٙاااااا فٍعاااااىٚفٓى بٍااااا الرٛاي
النٕائٙى النإٛٙى ٔأَٓا فىضً يساؤٔنٛاي
ٔ  ٚو زاللي يٍ أرهااء أٔنٛااء القيإس يالٚاا
َٔفسااٛا ٔئ ٙلٚااى النٕتااً ياصااى بانُسااهى
نااااألو النعايهااااى ياااام يطانهٍٓااااا بهااااُ النااااىٖٔ
الإلٕٚابٛااى فااَ ٙفاإ أبُااائٓى بع ٛا ال رااٍ ن ااى
النٍ اؤو ٔالنسههٛى ٍٙٚاْ إناٗ ٔٓا َإر ٙال
ٚقااا س رهٛاااّ إال ياااٍ ن ٚاااّ النًٛااام ٔالنًٙاااا
النُابع ٍٛيٍ الن الي.

•

•

•
•

النهىالرااى فاا ٙالنٍٕالصاام ياام أٔنٛاااء
القياإس رهااى يُإاااي الفٍىالضااٛى
ٔال ااعاسْى باااإلٔىالءالي النٕتائٛااى
النٍ ًًٌ ٙيعٓى.
الن عٕس بانًسيٕنٛى فٍُه ّٛالقباىو
رهاااٗ رااا و ذْااااع النطااااع إناااٗ
النً سبااااااى فاااااا٘ ٙااااااال ظٓاااااإس
أرىالض ٌُفساٛىٔ .النٍ إٛم رهاٗ
الالٌإال أٔ زٚاسو النطه ٛنطها
النً اإسو النطهٛااى يٕٓاإل ُٚطهااق
يااٍ يعهااى  ٚااعى النٕالٔ ا الن ا ُٙٚ
ٔالنًُٓ.ٙ
ٌ ٔٚااااا ْى باااااانتط الن سالباااااٛى
القبهٕرٛى قبُائٓى نًٍابعٍٓى أٔال
ب ٔل.
النٙااا النااإطُٔ ٙذناااا بانٍ كٛااا
رهاااآٛى بانٍ اااا  ٚرهااااٗ القبُاااااء
بانٍق ٛٛا بااان ٘ النىباأً ٙالنُ ااٛ
النٕطُ.ٙ
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ٌع ٚاااا تُارااااى أٔنٛاااااء أياااإس النطاااااع
بٕاااااا ٖٔ النٍٕالصاااااام الالفٍىالضاااااا ٙياااااام
النً سباااى ياااٍ ياااال ٘سااااباي نٓاااا فاااٙ
يُإااااي النٍٕالصااام الالًٍٔاااارٔ ٙضااام
ٔ ٔل زيُ ٙنهٍٕالصم ٍُٚابا ٔظاىٔف
النطاااىف ٍٛالنًعهاااى ٔٔنااا ٙأياااى النطانااا ٔ
رًاام النً سبااى َ ااىالي ٌٍاااًٍ ٌعىٚفااا
ب ًْٛااااى النٍٕالصاااام ياااام أبااااىو النطاناااا
إسبال ٌقااسٚى أباهٕر ٗٛقباىو النطانا
نهٕتٕف رٍ َقاط النقٕو ٔالناعم نهطان
ف ٙالنٍ س ٚرٍ بع .

اٙشاس الرشتْٗح لألخز تِزٍ
األخالق٘اخ
ال ااىالل الٜباااء أٔ القيٓاااي فاا ٙإلالسو
النً سباااااى ٌٔٚ ٙااااا أْااااا الفٓا ٔ٘ااااام
ي ااااكآٌا ٌٔٙا اااا ٙالنطاناااا يااااٍ
النٍقإااٛى فاا ٙلسالبااٍّ ٔالنٍعاياام ياام
النطاااع بإاإسو ٌٍُاباا ٔظااىٔفٓى
النإٛٙى ٔالالًٍٔارٛى ٔالالتٍإالٚى

المجال السادس :أخالقيات المعلم
نحٌ زمالئو

• احع ا الععلٌماي المنظمٌذة ،مثذ اللذواهح
المنظمذذة لسذذٌ العم ذ الم سذذً الٌذذومً
ذذذ لعذذذ والمععلقذذذة ل عالٌذذذاي كذذذالخطط
ال اسذذذذذذذذذٌة والمقذذذذذذذذذ اي واألننذذذذذذذذذطة
واالخعلا اي.
• الععاو  ،مع المعلمٌ وقٌا الم سة فً
مواجوذذذذذذة العحذذذذذذ ٌاي العذذذذذذً ع بذذذذذذوا
األ ماي.
• النٍٕالصااام الالًٍٔاااار ٙبااا ياء النً سباااى
ٔي الس الن ٙٙفٌ ٙفقا ٔيٍابعاى النطااع
ٔالنٍ ك يٍ النٙانى النإٛٙى نٓى.

• النًُافسى الن ىٚفى ب ٍٛالنًعهى ٔزيائاّ فذً
أ اء واجلاعذذذ الع ٌسذذذٌة لذذذ المنصذذذاي
اإلفع ابٌة.
• عق ذ ٌ الجوذذو وعثمذذٌ ملذذا اي ماله ذ
فذذذً لنذذذ المسذذذا المونٌذذذة والصذذذحٌة
العً ٌق مو ا ل .
• السذذذ ٌة ،وععنذذذً أ ال ٌلذذذوح لالقصذذذو
غٌ المععم م ماله إال ما ٌخنى أن
ق ٌ بً إلذى م اسذ صذحٌة أو أمنٌذة أو
ععلٌمٌة.

عثي األخز تِزٍ األخالق٘اخ

اٙشاس الرشتْٗح لِزٍ األخالق٘اخ

الٍ٘اااااااىالو آسالء الٜياااااااىٌُٕ ٔ ٍٚااااااا
النسااااهٕكٛاي النٍااااٌ ٙسااااٍف زياااااؤِ
ٔالنٍٙهاا ٙبااانٙهى ٔ النٍسااايٗ ٔ يىالراااو
عٕس الٜيى ٍٚيٍ يعهًا ٍٛالنٍعاأٌ
فٌٕ ٙزٚام النًٓااو النٍىبٕٚاى ٔالنٍعهًٛٛاى
ٌُٔفٛاااا ْا ٌٔاااإي ٙتٛااااالو النً سبااااى
النع النى ب ٍٛالنًعهًٔ ٍٛر و النًٙاباو أٔ
النٍٛٙااااا نًعهاااااى لٌٔ آياااااى ٔزٚاااااالو
الناااإر ٙالنعاااااو نهًعهًااااٌ ٍٛهإااااٛىْى
بً اااااكم النً سبااااى ٔالنعًاااام ًٔارٛااااا
رهٗ ٘هٓا.

ٌفٓى تٛالو النً سبى النٙأااي النُفساٛى
ٔيإااائص كاام يعهااى ٔالنٍعاياام يعااّ
ٔفاااااق القباااااهٕع النًُابااااا ًٌُٛٔ.اااااى
النًسااااؤٔنٛى النًٍهالنااااى باااا ٍٛالنً سبااااى
ٔالنًعهً ٍٛفٓٛا نٍٙقٛق ٍَاائٓ إٕٚابٛاى.
ٌٔااااا رٛى سٖٔ النااااإل ٔالنٍفااااااْى باااااٍٛ
النًعهًاا ٍٛبعااآى بااهعنٔ .النٍٕالصاام
النهُاااااء ياااام النًعهًاااا ٍٛفاااا ٙالنًاااا الس
القيااااىٖ ذالي النًٍٛاااا فاااا ٙالنسااااهٕل
النًُٓ ٙف ٙالقزياي

المجال السابع :أخالقيات المعلم
نحٌ مجتمعو

 العذذذ نً والحلذذذ  ،وٌعطلذذذب ذذذما الخلذذذ أ
ٌعح ل المعل ال قة فذً مصذا معلوماعذ ،
ولالعالً ٌمٌذ لٌنوذا ،وال ٌنقذ نذٌها إال لعذ
ع ك ة وم مصا ة ال سذمٌة لذهال ٌعسذلب
فذذذذً عنذذذذكٌ أخلذذذذا مخعلقذذذذة عسذذذذًء لذذذذ
ولآلخ ٌ  .قا ععذالىَ ﴿:يلُا ْل ِا ِ بَاندِي ٌَمُياُايا اايتِاً
ااز ُ
ساا ُ،إِ،ي ااشياا ٌْ َنْ ٌَ َ،ن َ
َ بٌَْاانَ ُه ْم إِ،ي ااشياا ٌْ َن َ،كَاانَ،
ً أَلْ َ
ِهاا َ
ااان ،عَاااد ُِيا ُمبٌِنًااان [اإلسذذذ اء .]53 :وقذذذا
إل ْن َ
ِا ْ ِ
س ِ

ذؤم لذذاهلل
صذذلفى هللا لٌذ وسذذلف َ [:مذ كذذا ٌذ ِ
والٌذذذو اآلخذذذ  ،فلٌقذذذ خٌذذذ ا أو لٌصذذذمي]
مع ذ لٌ ذ  .وقذذا ال ذ مسذذعو بذذً هللا
ن " :ما أني لمحذ ِِّن قومذا حذ ٌثا ال علل ذ
للعبذذذذو فِعنذذذذة " واة
قذذذذولو  ،إال كذذذذا
ِ
مسذذذل  .كمذذذا ٌعطلذذذب ذذذما الخلذذذ أ ٌذذذعحك
ال فً ان عاالع و واط ولالعذالً ٌعمذ
لذذذذذذى عوجٌووذذذذذذا الوجوذذذذذذة المثلذذذذذذى قذذذذذذا
ععالــــذذذذذـى﴿:أشاااااداء علاااااى ااكفااااانر رلمااااانء بٌااااانهم
[ال عح ،]29:وقا ج و ال ﴿يال تساتيي االسانة
يال ااسٌئة ادحو بناتً هً ألس[ ،فصلي]34:

 االلع اف حو القٌا  ،وٌعطلب ما الخل
الع فذذع ذ الع كٌ ذ فذذً منذذكالي الحٌذذا
ونواقصذذذذوا ،والععلٌذذذذ ل جمذذذذ مظذذذذا
االنعمذذاء والذذذوالء لوذذا ،واحعذذذ ا ملا هوذذذا
وإ نا اعوا ،والثقة فً خططوذا ،والذ اء
لوا لالقو والعمكٌ والنصذ  .قذا ععذالى:
﴿ يأيحااااااااايا بنا هاااااااااد إ ،اا هاااااااااد كااااااااان ،مساااااااااؤيالً

[اإلس اء ،]34:وقذا ععذالىٌ﴿:ان أٌهان اااذٌ،
آمناايا أ ٌ اايا ط يأ ٌ اايا اارساايل يأياااً األماار
منكم [النسذاء ،]59:وقذا ال سذو صذلى

هللا لٌ وسل [السمع والطا ة ح لذى
الم ء المسل فٌما أحب وك ة ما لذ ٌذ م
لمعصذذٌة ،فذذأما أمذذ لمعصذذٌة فذذال سذذمع
لٌ وال طا ة] واة اللخا ي.

 ال جذذو إلذذى العلمذذاء ،العلمذذاء ذ و ثذذة
األنلٌذذاء ،ومصذذالٌح النذذو الذذمٌ ٌعملذذو
لى نن العل النافع وٌ و إلذى وحذ
الصف ،قا ععالى﴿:حساأايا أهال اااذكر إ ،كناتم ال
ت لماااي[ ،النحذذذ  ،]43:وقذذذا ععذذذالى ﴿ :إنمااان
ٌخشى ط م ،عباندا اا لمانء [فذاط  ،]28:وقذا
ي حم هللا" :إ ف ال ِعنة إما
الحس اللص ُّ
أقللذذذذي َ فَوذذذذا كذذذذ ُّ ذذذذال  ،وإما أ لذذذذ ي
َ فوذذا ك ذ ُّ جا ِ ذ " .فمذذا أحذذو َل المجعمذذع
فذذً ط ٌذذا ال ِعنذذة إلذذى اال علذذاط لالعلمذذاء
ال لانٌٌ .

 العكذذاعف ،وٌعطلذذب ذذما الخلذذ اال عصذذا
لحل ذ هللا ،وعجا ذ الخالفذذاي لذذٌ ن ذ اهح
المجعمذذذذذذع ،وع لٌذذذذذذب المصذذذذذذلحة العامذذذذذذة،
واحعذذذ ا الخصوصذذذٌاي ،وعجسذذذٌ اللحمذذذة
الوطنٌة فً أ ى معانٌوا ومظا ذا ،قذا
صذذلفى هللا لٌذ وسذذلف َ [:مثَاال اامااؤمنٌ ،حااً تاايادِّهم
يترالمهم يت ان فهم َمثَال ااجساد إذا اشاتكى مناع عضاي
ِ
تَااادَاعى ااااع سااانئر ااجساااد بنا يسااا َهر ياال يمااااى] [ واة

مسذذل ] ،وقذذا صذذلفى هللا لٌ ذ وسذذلف
ألااااادُكم لتاااااى ٌلااااا ي ألخٌاااااع مااااان ٌلااااا

[:ال ٌُااؤم،

انف ِساااااع] [ .واة

اللخا ي]
 حماٌذذذة المنذذذا كٌ مذذذ أي بذذذ  ،أي أ
المعل ذ ال ٌع ذ ف م ذ ٌعطو ذذو مع ذ م ذ
الم سٌ والعاملٌ فً الم سة ن القٌا
لحمالي عو ٌة لسكا الحً أو العذوا نذ
مناط عجمو ٌة معٌنة كالمساج وإنذا اي
الم و واألسواق ومحا الع فٌ للنلاب

عثي األخز تِزٍ األخالق٘اخ

اٙشاس الرشتْٗح لِزٍ األخالق٘اخ

الإل٘اطاااى بانٍعهًٛااااي النااإالسلو نهً سباااى
ب ااا ٌ النٍااا البٛى النٕتائٛاااى ٌٕٔ ٚااا النّقاااى
بقٛالالي النًًٍٕم رهٗ اليٍافٓا يم النسًم
ٔالنطاراااى ٔالنًعىفاااى النٍاياااى باإليكاَااااي
النًٍا٘ااى َٕرااا ٔكًااا ٔالبٍاااافى بعاان
ٔٔٓاااء النفكااى ٔالنعهااى كاام فااٌ ٙتإإااّ
إلتاياااى نقااااءالي يٍُٕراااى ٌفٛااا النًًٍٕااام
النً ٛٙبانً سبى

ٌعًٛق النٍق ٚى النًًٍٕع ٙنهًعهى كَّٕ راإ ياؤِى
ف ٙيًٍٕعّ ٌٔعهق ره ّٛبعن الٜيال فا ٙالنٍقا و
النًعىفاااأ ٙالالسٌقاااااء النعهًاااأ ٙالإلباااا ال النفكااااى٘
ٔالإلباآاو النٙااااس٘ َٔ ااى ْا ِ الن ااًائم النًٛٙا و
ب ٍٛطابّ ٔ ٚع ز النًعهى ن ٖ النطاع الإل٘ساا
باالًٍَاااء ن ُٚااّ ٔٔطُااّ كًااا ًُٚاا ٙن ا ٓٚى أًْٛااى
النٍفارم الإلٕٚاب ٙيم النفاىٔف النًتٍهفاى فانٙكًاى
ضااانى النًااؤيٍ أَدااٗ ٔٔ ا ْا فٓاإ أ٘ااق النُااا بٓااا
ٔالالٌتاذِ صٕسو صالتى نهًّقام النًًٍُا ٙإناٗ لُٚاّ
ٔٔطُّ القياى النا ٘ ٚه ياّ ٌٕباٛم َطاا ِقافٍاّ
ٌُٕٔٚم يإالسْا.
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