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المقدمة

هً عملٌة بناء وتكوٌن وإعداد لألجٌال ، وبذلك مهنة التعلٌم إن 

فهً لٌست مجرد عمل ٌإدى ولكنها عمل له مقوماته وفن له 

.مواهبه 

ومن ٌمارس هذه المهنة ال بد أن تتوافر فٌه مقومات وصالحٌات 

وصفات معٌنة تتناسب مع شرف المهنة وعلو قدرها ،ولما ال ؟ 

.وهً مهنة األنبٌاء والرسل 

( ٌرفع هللا اللذٌن آمنوا منكم واللذٌن أتوا العلم درجات ) قال تعالى 

سورة المجادلة

سورة فاطر( إنما ٌخشى هللا من عبادة العلماء ) وقال جل شؤنه 



وأنزلنا علٌك الكتاب تبٌانا لكل شًء وهدى ) :قال تعالى
سورة النحل( ورحمة وبشرى للمسلمٌن 

(  إنما بعثت معلما : ) وقال رسول هللا صل هللا علٌه وسلم  

وبذلك أعلن الرسول الكرٌم صل هللا علٌه وسلم أن التعلٌم  
مهنة اختارها هللا لرسله الكرام ، ومن هنا أضفى هللا ورسوله 

.  شرفا ال ٌدانً على هذه المهنة 

 



ولكل مهنة أخالقٌات .. التعلٌم أو التدرٌس مهنة 

التعلٌم مهنة ذات قداسة خاصة توجب على القائمٌن بها  

أداء حق االنتماء إلٌها إخالصاً فً العمل ، وصدقاً مع النفس 

والناس ، وعطاء مستمراً لنشر العلم والخٌر والقضاء على 

.الجهل والشر



.عنصران متالزمـان ال وجـود  ألحدهما دون اآلخر إن التربٌة والتعلٌم 

ٌستدعً بالضرورة إٌصال المعلومـة بالحكمة ،والموعظة : التعـلٌـم
.الحسنة

،هً التعلٌـم عن طرٌق القدوة الحسنة، والسلوك القوٌم : التربٌـة
.الفاضلةوالقٌم 



أن أي مهنة البد لها من أخالقٌات تنظم السلوك العام ألعضاء المهنة 

من العاملٌن فً مجاالت المهن األخرى هم رغٌبعضهم مع بعض ، ومع 

وكما أن هناك أخالقٌات لمهنة الطب وأخرى لمهنة الصٌدلة ، وثالثة لمهنة 

.الخ ، فهناك أٌضاً أخالقٌات خاصة بمهنة التعلٌم .... القضاء 

هـ إعالن مكتب التربٌة العربً لدول الخلٌج ٘ٓٗٔوقد صدر فً عام 

ولعل أبرزها ما  بنداً ألخالق مهنة التعلٌم وٌتكون هذا اإلعالن من عشرٌن 

:ٌلً 

إعالن مكتب التربٌة العربً لدول الخلٌج ألخالق مهنة التعلٌم

أخالق مهنة التعلٌم



التعلٌم رسالة                   

التعلٌم مهنة ذات قداسة خاصة توجب على القائمٌن بها أداء حق * 
االنتماء إلٌها إخالصاً فً العمل ، وصدقاً مع النفس والناس ، 

وعطاء مستمراً انشر العلم والخٌر والقضاء على الجهل والشر 

المعلم صاحب رسالة ٌستشعر عظمتها ، وٌإمن بؤهمٌتها ، وال * 
ٌضن على أدائها بغال وال رخص ، وٌستصغر كل عقبة دون بلوغ 

.ة من أداء رسالته تغاٌ

اعتزاز المعلم بمهنته وتصوره المستمر لرسالته ، ٌنؤٌان به عن * 
انه إلى الحرص على نقاء السٌرة ومواطن الشبهات ، وٌدع

.  وطهارة السرٌرة ، حفاظاً على شرف مهنة التعلٌم ودفاعاً عنه 

إعالن مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ألخالق مهنة التعليم



 
 ً للمعلم بدولة الكوٌت األخالقالمٌثاق          

من أجل االرتقاء بالمعلم ومهنة التعلٌم كان االهتمام بوضع     

مٌثاق أخالقً للمعلم ٌتضمن ما له من حقوق وما علٌه من 

.واجبات تجاه هذه المهنة الشرٌفة 



:  األخالق  

مجموعة من المبادئ والقٌم والواجبات التً تحكم تصرفات 

الفرد والجماعة خارج حدود النظام والقانون وهً متغٌرة عبر 

.الزمان والمكان

 :ي مهنة أخالقٌات أ

.مجموعة من المعاٌٌر السلوكٌة التً ٌلتزم بها صاحب المهنة

موثق ، عهد : المٌثاق 

ما ٌتعاهد أو ٌتحالف علٌه رسمٌا ( القانون )  :المٌثاق 
.  شخصان أو أكثر ، رابطة تتآلف من أجل عمل مشترك 



:أخالقٌات المهنة 

:لمهنه فٌما ٌلً اٌمكن أن نلخص أخالقٌات 
   .األمانة  -ٔ
      .الحكمة   -ٕ
.المظهر  -ٖ
   .  االتزان الداخلً -ٗ
   .العدل  -٘
. الصدق - ٙ 
    .السرٌة  - 7 
الكفاءة     -8 
. تقبل المحاسبة -9 

. الربانٌة -ٓٔ



:أخالقٌات المهنة 

    .األمانة  -1

إن أولٌاء األمور قد تركوا أبنائهم فً أٌد أمٌنة فال بد من حفظ هذه 
إن هللا ٌؤمركم أن تإدوا األماناِت إلى )) األمانة مصداقا لقوله تعالى

(( .أهلها وإذا حكمتم بٌن الّناس أن تحكموا بالعدل 

:من أخالقٌات المهنة  



:أخالقٌات المهنة 

    . الحكمة -ٕ

وضع األمور فً نصابها ومخاطبة كل إنسان على قدر عقله مصداقا لقول علً بن 

(  حدثوا الناس بما ٌعرفون أتحبون أن ٌكذب هللا ورسوله)أبً طالب رضً هللا عنه 

وكذلك على المعلم التحلً بالعفو والصبر على بعض السلوكٌات التً تصدر من 
( .ادُع إلى سبٌل ربِّك بالحكمِة والموعظِة الحسنة)المتعلمٌن لقوله تعالى 

:تابع أخالقٌات المهنة 



:أخالقٌات المهنة 

    المظهر العام -3

من أخالقٌات مهنة التعلٌم المظهر العام للعاملٌن بها وٌجب أن ٌتسم من 

ٌعمل فً هذه المهنة بالوقار والسكٌنة والمظهر الالئق مصداقا لقول 

( .فاهلل تعالى جمٌل ٌحب الجمال) رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

 

:تابع أخالقٌات المهنة 



:أخالقٌات المهنة 

  االتزان الداخلً -ٗ

بمعنى القدرة على تقبل نقد اآلخرٌن وٌعرف قدر نفسه فال ٌشعر 

باإلحباط وال ٌخجل من المواقف المفاجئة وٌبتعد عن الغضب ألن مهنته 

.تقوم على طهارة ونقاء النفس 

:تابع أخالقٌات المهنة 



:أخالقٌات المهنة 

العدل -٘

فالعدل مطلوب فً كل شًء ( إِن هللا ٌؤمُر بالعدل واإلحسان) قال تعالى

وهو ضروري فً معاملة المتعلمٌن وتربٌتهم حتى ال تنشؤ  بٌنهم 
.الكراهٌة والبغضاء فوجوب العدل فً كل أمر 

 

:تابع أخالقٌات المهنة 



:أخالقٌات المهنة 

 الصدق - ٙ

ٌجب على المعلم أن ٌجنب نفسه والمتعلمٌن الكذب وٌبٌن لهم أنه من خصال 

المنافقٌن باإلضافة الى انه ٌجر الى الفجور والمعاصً وأنه من اسباب دخول النار 

اِت هللّاِ )فٌجب الحذر منه  ، قال تعالى   ٌَ ٌُْإِمُنوَن بِآ ْفَتِري اْلَكِذَب الَِّذٌَن الَ  ٌَ َما  إِنَّ
( .َوأُْولـئَِك ُهُم اْلَكاِذُبوَن 

:تابع أخالقٌات المهنة 



:أخالقٌات المهنة 

السرٌة  - 7

الحفاظ على سرٌة المعلومات والبٌانات والبحوث وحماٌة خصوصٌة األفراد 
.والمإسسات التً ٌعمل بها المعلم وعدم إفشائها اال بموافقة رإسائه 

:تابع أخالقٌات المهنة 



:أخالقٌات المهنة 

الكفاءة  - 8

أن ٌبذل اقصى طاقاته فً إنجاز المهام الموكلة إلٌه وان ٌبذل ما فً وسعه لتطوٌر 

ا )مستوى أدائه للوصول الى درجة الكفاءة المطلوبة ، قال تعالى  مَّ َولُِكلٍّ َدَرَجاٌت مِّ
ْعَملُوَن  ٌَ ا  َك بَِغافٍِل َعمَّ ( .َعِملُوْا َوَما َربُّ

:تابع أخالقٌات المهنة 



:أخالقٌات المهنة 

تقبل المحاسبة  - 9

ٌكون مسإوال عن تصرفاته وٌتحمل تبعٌة أخطاءه وال ٌضع األعذار أو ٌلق باللوم 

على اآلخرٌن فً حالة وقوع مشكلة هو المسإول عنها أو ٌكون طرفا فٌها ، قال 
ا َكَسَبْت إِنَّ هللّاَ َسِرٌُع اْلِحَساِب ) تعالى   ْجِزي هللّاُ ُكلَّ َنْفٍس مَّ ٌَ  ( .لِ

:تابع أخالقٌات المهنة 



:أخالقٌات المهنة 

  لربانٌها - ٓٔ

ٌُعلِّم الناس بصغار العلم قبل كباره مصداقا لقوله تعالى  َما َكاَن لَِبَشٍر أَن )وهً أن 

اِس ُكوُنوْا ِعَباداً لًِّ ِمن ُدوِن هللّاِ َولَـ قُولَ لِلنَّ ٌَ َة ُثمَّ  ُبوَّ ُه هللّاُ اْلِكَتاَب َواْلُحْكَم َوالنُّ ٌَ  ِكنٌُْإتِ
ٌَن بَِما ُكنُتْم ُتَعلُِّموَن اْلِكَتاَب َوبَِما ُكنُتْم َتْدُرُسوَن  ٌِّ انِ (  ُكوُنوْا َربَّ

 

:تابع أخالقٌات المهنة 



المٌثــــــــــاق      
:الواجبات : أوال 

.واجبات المعلم نحو ربه -ٔ

.واجبات المعلم نحو زمالئه -ٕ

.  واجبات المعلم  نحو  أولٌاء أمور المتعلمٌن -ٖ

.واجبات المعلم نحو مهنته -ٗ

.واجبات المعلم نحو المتعلمٌن  -٘

واجبات المعلم نحو المجتمع   -ٙ



:الحقوق : ثانٌا 

:المجتمع  ومسئولٌة  وحقوق المعلم على المتعلمٌن 
تعتمد على منطلقٌن هامٌن أولهما المنطلق الدٌنً و ثانٌهما ما تشكله هذه المهنة 

إذ هً مهنة صٌاغة العقل و األخالق و ، من خطورة ال تدانٌها فٌها مهنة أخرى 
لألمةرسم المستقبل 

:و هذا ٌتطلب ما ٌلً  

.حقوق المعلم على المتعلمٌن -ٔ

.حقوق المعلم على مسإولٌة -ٕ

.حقوق المعلم على المجتمع  - ٖ



طالب كورٌون ٌغسلون اقدام معلمٌهم فً ٌوم المعلم



:قسم المهنة : ثالثا 

أقسم باهلل العظٌم أن التزم مبادئ الدٌن اإلسالمً و 
شرائعه و قٌمه الدٌنٌة و الروحٌة و أن التزم بمبادئ 

المٌثاق األخالقً للمعلم و احترام قوانٌن المهنة و 
أنظمتها و آدابها و أن أإدي عملً بؤمانه و شرف و 

تفان و إخالص لالرتقاء بمهنة التعلٌم و تحقٌق أهداف 
.التربٌة فً دولة الكوٌت و هللا على ما أقول شهٌد 



نهاية لها  السير نحو النجاح رحلة ال

ما قطعته   توقف قليالً عن السير وراجع

..  ك ءخطاأ وصحح.. في رحلتك 

...            وطور مهارتك واشحذ همتك 

...وانظر للحياة بتفاؤل وسعادة 

ثم أكمل السير نحو غد أفضل بمشيئة هللا



،،،شكرا لحسن استماعكم 


