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      التدريسآداب مهنة االمحور األول : 

يدة وقيم ومبادئ شرف لصاحبها تستمد أخالقياتها من عقمهنة التعليم رسالة شريفة فشرف المهنة 
 : توجب على القائمين بها أداء حق االنتماء إليهاو ،  المجتمع السامية

 اإلخالص والتجرُّد في العمل. -

 . الصدق مع الذات -

 استمرارية العطاء لنشر العلم. -

السررلوا الطيبررة الترري يجررب أن  ، وأنمرراط الصررفات الحميرردة : مفهرروم أخالقيررات مهنررة التعلرريمويررراد ب
 . عضو هيئة التدريس ويلتزم بها تتوافر في

 ؟ هأخالقيات مهنة التعليم وأثرها  في شخصية المربي وأدائما 
هررا تشررلل  لديرر  ألن  ؛ أخالقيررات مهنررة التعلرريم مررن أهررم الموجهررات المررالرة  فرري سررلوا المربرري  تعررد   

مرجعية  ذاتية  يسترشد بها في عمل  ،ويقوم أداء وعالقات  مع اآلخرين رقيبا داخليا وتزوده بأطر 
تقويمرا ذاتيرا يعينر  علررى اتخراذ القررارات الحليمررة  التري يحتاجهرا ليلرون أللررر انسرجاما   وتوافقرا  مررع 

 ، ومع اآلخرين. ذات  ومع مهنت 
ن   ء المربي لمهنتر  بموجرب االلتزام بتلا األخالقيات أمر ضروري وواجب، إذ يتحدد مقدار انتما وا 

 درجة التزام  بقواعد تلا المهنة ومراعاتها في جميع األحوال والمواقف.
 
المبادئ والمعايير التي تعتبر أساسا  لسلوا أفراد المهنة المستحب، والتي هي  : أخالقيات المهنةو 

 يتعهد أفراد المهنة بالتزامها. 
لتي يتفق ويتعارف عليها أفراد مهنة ما حول مرا هرو مجموعة القيم واألعراف والتقاليد اوهي أيضا  

خيررر وحررق وعرردل فرري نارررهم، ومررا يعتبرونرر  أساسررا لتعرراملهم وتنارريم أمررورهم وسررلولهم فرري إطررار 
المهنة. ويعبر المجتمع عن استيائ  واستنلاره ألي خروج عن هذه األخالق بأشلال مختلفة تتراوح 

 لفاا أولتابة أو إيماء ، وبين المقاطعة والعقوبة المادية.بين عدم الرضا واالنتقاد، والتعبير عليها 
 ؟  مصادر أخالقيات المهنةما 
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تعد األديان السماوية أهرم مصردر مرن مصرادر األخالقيرات، وقرد ألردت  -: المصدر الدينيأواًل : 
السنة النبوية الشريفة وفصلت ما ورد في القرآن اللريم. وروي عنر  صرلى اع علير  وسرلم أنر  قرال 
"علموا وال تعنفوا، فإن المعلم خيرر مرن المعنرف". وقرال " علمروا وأرفقروا ويسرروا وال تعسرروا وبشرروا 

 وال تنفروا".
لان موضوع أخالقيرات مهنرة التعلريم مرن الموضروعات الرئيسرة  الثقافة العربية اإلسالمية:ثانيًا : 

الترري تناولهرررا العررررب والمسررلمون بالدراسرررة وسررربقوا فيهررا ميررررهم، ولرررانوا أول مررن أدرلررروا فررري لتررربهم 
 أهمية المبادئ واألسس األخالقية التي تقوم عليها المهنة.

تعرررد التشرررريعات والقررروانين واألنامرررة المعمرررول بهرررا مرررن  انين واألنظموووة:التشوووريعات والقوووو ثالثوووًا : 
المصررادر األخالقيررة فهرري تحرردد للمرروافين الواجبررات األساسررية المطلرروب إلرريهم التقيررد بهررا وتنفيررذها 

 ويقصد بالتشريعات دستور الدولة، وجميع القوانين المنبلقة عن .
تمرع المردني الررذي يعري  فير  الفرررد ويتعامرل معر  فرري يعتبررر المج العوادات والتقاليوود والقويم:ثالثوًا : 

عالقررات متشررابلة ومتداخلررة مصرردرا مهمررا مررن المصررادر الترري تررالر فرري أخالقيررات المهنررة ل فررراد 
الذين يتعاملون ويتعايشون في هذا المجتمع سواء على مستوى عالقة الموارف برالمجتمع المحلري 

 أم على مستوى عالقت  مع الطلبة. أم على مستوى عالقت  مع زمالئ  داخل الماسسة،
 : قد رلز األدب التربوي الحديث على سلوليات أخالقية منها:األدب التربوي الحديث:  رابعاً 
 اإلخالص في العمل.-1
 احترام شخصية الذين يعملون مع .-2
 اإلنصاف بالهدوء وسعة الصدر وتفتح الذهن.-3
 التحلي بالتواضع والعفو والقناعة العزة.-4
 الرفق واللين.-5
 اجتناب التلبر والطمع والبخل والبغضاء والغرور واللذب ومدح النفس وسوء الان والغضب.-6
 محاسبة النفس.-7

 ؟ في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين) المعلم ( بي دور المر ما 
 أن يدرا العامل التربوي أهمية المهنة التي يمارسها وقدسية رسالتها.-1
أن يررردرا برررأن مهنرررة التعلررريم لهرررا قواعرررد وأصرررول، وتتطلرررب امرررتالا لفايرررات معينرررة لممارسرررتها: -2

نسانية.  معرفية ومهنية وا 
ييررر الجررذري الررذي طرررأ علررى طبيعررة دوره ومسرراوليات ، بحيررث مرردا الميسررر أن يرردرا أهميررة التغ-3

 لعملية التعلم الذاتي، والمساعد في الوصول للمعلومات.
 أن يستند في عمل  وسلول  وممارست  إلى قاعدة فلرية متينة وعقيدة إيمانية قوية.-4
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يرردرا أهميررة الفئررة الترري يتعامررل معهررا، فررالمعلم مررلال  يتعامررل مررع الطلبررة الررذين يشررللون نررواة  أن-5
 التغيير والتطوير والتقدم.

أن يررردرا مرررن خرررالل ناررررة منهجيرررة علميرررة متطرررورة موقعرررة وأهميرررة دوره فررري عصرررر العولمرررة -6
مجتمعر  المحلري ومرن   جزء من أسرت  ومدرست  التي هي بدورها جزء من واالنفتاح، وأن يتفهم أن  

 الم العربي لم العالم للل.لم وطن  الذي هو جزء من الع
  كيف تتجنب الغضب ؟؟؟

  .تعرف على خصائص السلوك العامة للمرحلة التي تدرسها و1
تصرف يصدر من بعض الطالب وقد يلون بغير قصد، فمما  أللر ما يلير مضب المعلم هو

السلوا للمرحلة التي يمر بها طالبا، فهذا يجعلا خصائص  يمنع ذلا الغضب أن تتعرف على
 أللر واقعية وموضوعية، فال يلون بالحجم الذي تصورت . فملال   تنار إلى ذلا السلوا بمناار

زميل  ألناء الشرح فإن هذا التصرف في "عرف" اللبار مير سليم  إذا قام طالب بالتحدث مع
رف من طفل أو مراهق يصعب علي  إذا نارت ل  على أن  تص ويلير الغضب حقا، للن

  .سالتا وبدون حراا، بدا لا األمر طبيعيا أللر بطبيعت  أن يبقى فترة طويلة
  و توقع السلوك2

 أيضا لنوعيات السلوا في المرحلة العمرية لطالبا يجعلا تتوقع بعض التصرفات، فإذا معرفتا
  .ليم حيالهاحدلت لم يلن ذلا مفاجئا بل تلون قد أعددت نفسا للتصرف الس

  .اقتناء ومطالعة مرجع مولوق في علم نفس النمو احرص على
  !و ال تهول األمر3
 تتصور أن لل تصرف مير مرموب يقوم ب  الطالب فالمقصود ب  إمااة المعلم أو إفساد جو ال

على  الدرس، فهذه النارة تجلب الغضب فعال. حاول ر ما أملن ر أن تنار إلى تلا السلوليات
بالنسبة  أخطاء فحسب. وأن لليرا من السلوليات التي تغضبنا إنما هي تصرفات طبيعيةأنها 

  .للطالب خاصة في المرحلة االبتدائية والمتوسطة
وهو نبي اع المللَّم، لم يتمالا نفس  مع معلم  الَخِضر فلرر الساآل عن  موسى ر علي  السالم ر

 ده أال يسأل  عنها ورمم تنبي  الخضر ل  بعد لليفعل  الخضر من أمور رمم أن  قد وع أسباب ما
  .ساآل

  !..و إياك والظلم4
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واالنتقام مانة الالم، فاحذر الالم، فباإلضافة إلى  الغضب مالبا يدعو للعقاب، وأحيانا االنتقام،
  .فهو معصية ع والمات يوم القيامة ما يسبب  من ألر نفسي للطالب،

 . الطالب كل منأحسن التعامل مع مثيري المشا -
عاقة عملية  ال نلن ملاليين! ففي لل فصل يوجد طالب أو أللر يتسببون في إلارة المشالل وا 

 التخفيف منها. هناا بعض األساليب للتغلب على هذه المشللة أو ،التدريس بشلل أو بآخر

  تية :تأمل معي الخطوات اآل 
  .للملل بالدخول إلى نفوس الطالبوالنشاط حتى ال تسمح  بالحيوية ر اجعل فصلا ممتلئا  1
السبب الذي يدعو الطالب إللارة المشالل وقم بإزالت  إن أملن. قد يلون  ر ابحث دائما عن2

بجانب طالب آخر قم بالتفريق بينهما. قد يلون للتعبير عن تضايق  من شيء  السبب وجوده
  .االنتباه إلي ، تعامل مع لل سبب بما يناسب  معين أو لجلب

  .الفصل حتى يلون تحت نارا وبالقرب منا اجعل ذلا الطالب في مقدمةر 3
إلى أن توقف الدرس وتعالجها، من التصرفات ما يلون  ر ليس لل مشللة يليرها الطالب تحتاج4

إلنهائ  دون أن يشعر  بجانب  والتربيت على لتف  لافيا   مجرد النار إلى الطالب أو المرور
  .اآلخرون

 ، وال يلفي أن تنشغل أنت فقط سبب هذه المشالل فراغ الطالب فأشغل الطالبما ي ر من أللر5
  !بالتدريس

حاول أن تأخذ  ،بشلل ودي ر استخدم أسلوب االستدعاء بعد نهاية الحصة والتفاهم مع الطالب6
  .من  وعدا أال يلرر ما حدث

  .آخر ر حاول نقل الطالب لفصل7
  .ر استعن بالمرشد الطالبي8
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