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 املقدمة 

تأثير عظيم في تعد مهنة التعليم رسالة رفيعة الشأن عالية المنزلة تحظى باىتمام الجميع لما لها من 
حاضر االمة ومستقبلها ويتجلى سمو ىذى المهنة ورفعتها في مضمونها االخالقي الذي يحدد مسارىا 

وبديهي ان تستمد  المسلكي ونتائجها التربوية والتعليمية وعائدىا على الفرد والمجتمع واالنسانية جمعاء
حن نستمد أخالقيات المهنة من عقيدتنا االمم والمجتمعات أخالقياتها المهنية من قيمها ومقوماتها ون

االسالمية والمقررة في القران الكريم والسنة النبوية المطهرة ورسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم )لقد كان لكم 
 (.32) سورة االحزاب( في رسول اهلل أسوة حسنة لمن كان يرجو اهلل واليوم االخر وذكر اهلل كثيرا

 

القيات تنظم السلوك العام ألعضاء المهنة بعضهم مع بعض، ومع أذن أي مهنة ال بد لها من اخ
غيرىم من العاملين في مجاالت المهن األخرى وكما أن ىناك أخالقيات لمهنة الطب وأخرى لمهنة 

 الصيدلة، وثالثة لمهنة القضاء ...الخ، فهناك أيضا أخالقيات خاصة بمهنة التعليم.
 :ويتناول الباحث النقاط اآلتية

  .على أىمية أخالقيات المهنة لدى المعلم المسلم في التربية والتعليم التعرف -2
  .التعرف على االطار االخالقي لمهنة المعلم المسلم -3
  .المصادر االخالقية لمهنة المعلم المسلم  -4
  .أ ثر أخالقيات مهنة المعلم المسلم في تربية الفرد والمجتمع -5
  .ابعض القيم االخالقية والمبادئ المشتقة منه -6
  .ومؤشراتهاالمسلم الخصائص الخلقية الواجب توافرىا في المعلم  -7
 .ميثاق أخالقيات مهنة التعليم -8

                                                           

 نائب عميد كلية التجارة وإدارة األعمال. -جامعة دار السالم الدولية للعلوم والتكنولوجيا  (2)
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 بية والتعليمأواًل: دواعي االهتمام بأخالقيات مههة املعلم املسلم يف الرٍت

أخالقيات مهنة المعلم المسلم تمثل المبادئ والقواعد التي يجب على العاملين في مجال التربية 
والتعليم اتباعها والعمل بمقتضاىا من أجل الحفاظ على شرف المهنة والرفع من مستواىا ويطلق عليها 

 بعض األحيان أخالقيات العمل.
 

ومهنة التعليم في الفكر التربوي اإلسالمي رسالة مقدسة ومهنة سامية، ورسالة تحقق أىداف 
مين، تستمد أصولها من العقيدة اإلسالمية بوصفها المجتمع وطموحاتو، ومقدسة ألنها وسيلة األنبياء والمعل

الفلسفة الكلية للحياة، ومهنة ألنها تتطلب من أصحابها علمًا ومهارة وشعورًا باألمانة والتزامًا بالمسؤولية 
 .(2)تجاه الفرد المتعلم وفلسفة تعليمو لتحقيق أىداف المجتمع

 

أساس من مقومات نجاحها حيث يؤدي دوراً  فالمعلم أىم عنصر من عناصر العملية التربوية ومقوم
المالئم حيث تؤثر شخصية المعلم وثقافتو وخبرتو وأساليب التعليمي مهماً ووظيفة أساسية في إيجاد المناخ 

 .(3)سلوكيات الطالب وأخالقهم وتصرفاتهمفي تعاملو ونوع عالقاتو مع طالبو بدرجة كبيرة 
 

أساسي في نجاح ممارستو لمهنة التعليم التي  المسلم شرطات المهنة لدى المعلم فر أخالقياإن تو 
تعتبر من أشرف وأنبل المهن، ألنها مهنة الرسل واألنبياء عليهم أفضل الصالة وأتم التسليم الذين بعثوا 
لتعليم الناس وإرشادىم وتربيتهم وكذلك عمل المعلمين الذين بيدىم صناعة األمة وبناء األجيال وأي نقص 

د ااد المعلمين سوف يؤدي إلى تقصير ىؤالء المعلمين في مهامهم في تربية وتعليم أفر خلقي في إعد
 .(4) المجتمع

 

                                                           

 المجلد "اضاءة حول أخالقيات مهنة التعليم "مجلة المعرفة، العدد الثالثون، م(9::2) ابراىيم، عبدالوىاب، حسين،( 2)
 .:2-29 ص الثامن عشر

"اسهام المعلم في تنمية الجانب الخلقي لدى المتعلم من خالل دوره كناقل  م(،:::2) العمرو، صالح بن سليمان،( 3)
كلية التربية، مكة المكرمة  جامعة أم القرى، التربوي الثالث إلعداد المعلم،للمعرفة والخبرة والتراث الثقافي" المؤتمر 

 .34ص
"االخالقيات االسالمية الفعالة للمعلم والمتعلم وأثرىا على النجاح والتقدم العلمي "جامعة  م(،1::2) مقداد بالجن، (4)

 .6ص الرياض، ب للطباعة والنشر والتوزيع،دار عالم الكت (،:سلسة كتاب تربيتنا ) االمام محمد بن سعود االسالمية،
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 ثانيًا: اإلطار األخالقي ملههة املعلم املسلم

اإلطار األخالقي لمهنة المعلم المسلم في التراث العربي واإلسالمي، تحدده الفلسفة الكلية أو 
العقيدة السائدة التي تنبع من تعاليم الدين اإلسالمي، التي تربط بين التدين والتخلق باألخالق الفاضلة، 

 واالنحراف.  وبُعد الخلق القويم الضامن القوي لكل من الفرد والمجتمع ضد عوامل الفساد
 

إن أخالقيات مهنة التعليم في الثقافة العربية اإلسالمية يمكن تحديدىا على أنها الضوابط 
األخالقية أو اإلطار األخالقي الذي يحكم النشاط التربوي مع اشتمالو على عناصر علمية محددة 

 .(2)ومحايدة لألخالق في إطار الدين اإلسالمي
 

لذا فإن اإلطار األخالقي لمهنة المعلم المسلم ال مجال فيو للفصل بين الدور النظري والعملي 
للمعلم، حيث أن العلم يدرك بالبصائر والعمل يدرك باألبصار فالبد من اتفاق القول مع العمل على أن 

إذا كان المعلم ضعيفًا من في إطار االلتزام بالمعايير األخالقية من الناحية اإلسالمية ألنو كلو يكون ذلك  
الناحية األخالقية فإنو ال فائدة ترجى، مما يقدمو من معرفة علمية، وال يمكن الفصل بين علم المادة البحتة 
وسلوكو األخالقي الشخصي كما يحدث في أنظمة تعليم أخرى. فليس منشأ األخالق في نظامنا التعليمي 

م نقلو من أنظمة التعليم األخرى أو ما ُوجد بالتجربة أنو يحقق اإلسالمي ىو ما تعارف الناس عليو، أو ما ت
فائدة مادية، ولكن الذي يحدد ما ىو أخالقي أو غير أخالقي إنما ىو الدين اإلسالمي بوصفة الفلسفة 

 .(3) الكلية لحياة المجتمع

 ثالجا: املصادر االخالقية ملههة املعلم املسلم يف نظام التعليم

 املصدرالديين (أ
ىذا المصدر من أىم مصادر أخالقيات مهنة التعليم في نظام التعليم االسالمي الذي يتخذ من  يعد

من مقومات الحياة في المجتمع المسلم  ىان الدين االسالمي ىو مقوم أساس ،الوحي االلهي أساسا لها
                                                           

الرياض، جامعة الملك  "أخالقيات مهنة التعليم "مجلة دراسات تربوية، المجلد الثاني، م(،2:96) مضوي علي خالد، (2)
 .361-:35سعود ص

 " السعوديأخالقيات مهنة التعليم وسبل تعزيزىا في نظام التعليم  " م(3115) وخالد بن وىيش، الغامدي حمدان، (3)
 .4ص معهد االدارة العامة، دراسة مقدمة من وزارة التربية والتعليم لندوة أخالقيات العمل في القطاعين الحكومي واالىلي،
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م رسالة وعمال دينيا مهنة التعلي دوأخالقيات مهنة التعليم فيو تستند الى الفكر التربوي االسالمي الذي يع
فانو يكون  واذا كان االلتزام بأخالقيات المهنة ضرورة لكل فرد من أفراد المجتمع، قبل أن تكون مهنة،

ولخطورة المهنة ذاتها التي تسعى الى تكوين الفرد وبناء  أشد التزاما على العاملين في حقل التربية والتعليم،
 .(2) المتعارف عليهاالمجتمع المسلم وفق القيم االخالقية 

 

املصدرالعلني (ب

 لبو دعوة صريحة للعلم واالسالم في ان صفة العلمية تميز التربية الحديثة في المجتمع المسلم،
 والتعلم وإلى استخدام منجزات العلم في شتى جوانب الحياة في التريبة والطب والهندسة ... الخ بشرط

والواقعية ىما  لإلسالم وغاياتو ومقاصده، لذا يمكن القول: إن العلميةأن يأتي ىذا وذاك ضمن اإلطار العام 
التربية  دالتعليم اإلسالمية تعة نظمأمن أىم سمات التريبة اإلسالمية وكذا أخالقيات مهنة التعليم. لذا فان 

رىا العلوم الطبيعية يمكن أن يستثم تدريس مقررات الخلقية األساس في عمل المعلم فالمعلم ومن خالل
كما تهتم بشكل كبير في تعميق اإليمان باهلل من خالل  في تنمية الجانب الخلقي في شخصية المتعلم،

 .األدلة والبراىين المستمدة من الحياة العامة
 

كما أن المواد الطبيعية تسهم في بناء االتجاىات العلمية األخالقية لدى التعلم مثل: األمانة 
 . (3)كما تنمي الرغبة لتحصيل المعرفة واالستفادة منها وتطبيقها  والقدرة على النقد والموضوعية

 

املصدراالجتناعي: (ج

 الفرد الممارس للمهنة بكل ما فيها من در ىو قيم المجتمع التي يعمل فيوالمقصود بهذا المص
 المجتمع،علم المسلم تتأثر بالقيم والعادات والتقاليد السائدة في مقوانين ولوائح وأنظمة ، فأخالقيات ال

 .وىذه القيم البد أن تنعكس بشكل او باخر على المعلم وسلوكو المهني
 

 املصدرالتيظيني)االداري(: (د
 يقصد بالمصدر التنظيمي البناء التنظيمي الذي يعمل فيو الممارس لمهنة التعليم بكل ما فيو من

 .مسارىمقوانين ولوائح وأنظمة وقيم وتقاليد تحدد سلوك العاملين فيو وتوجو 
                                                           

ميثاق مقترح ألخالقيات مهنة التعليم في دول الخليج العربي" رسالة الخليج  م("3113) حمدان أحمد، الغامدي، (2)
 .27ص 94لدول الخليج العددالعربي، مكتب التربية العربي 

م( اسهام المعلم في تنمية الجانب الخلقي لدى المتعلم من خال دوره تناقل :::2راجع: العمرو، صالح بن سليمان ) (3)
 .34للمعرفة والتراث الثقاف، جامعة ام القرى، كلية التربية، مكة المكرمة، ص 
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 أخالقيات مههة املعلم  يف تربية الفرد واجملتمع :رابعًا

المعلم المسلم المتمسك بأخالقيات مهنة التعليم في نظام التعليم ىو ذلك الشخص الذي يتوقع 
يؤثر في جميع أطراف العملية التعليمية تأثيرا أخالقيا ملموسا ، فاذا كان المعلم ضعيفا من الناحية  منو أن

األخالقية وفقا لمعايير الدين اإلسالمي فانو ال يستطيع أداء عملو التربوي والتعليمي، فأخالقيات المعلم 
المسلم ليست أخالق مهنة يتخلق بها المعلم أثناء تأديتو للعمل فقط ويتركها متى ما انتهى عملو بل ىي 

 .أخالق متسمرة تبعا لما أرشدنا إليو ديننا اإلسالمي الحنيف
 

فادة دور المعلم المسلم المؤثر خلقيا، تنظيم الخبرات التربوية واستغالل المواقف التعليمية لإلان 
منها في استثمار المقررات الدراسية لتنمية  الجانب الخلقي لدى طالبو، ولكي يستطيع تحقيق ذلك ال بد 

لفضائل الخلقية التي ان يعرض تلك المقررات بطريقة مشوقة تجعل طالبو يميلون ويرغبون في ممارسة ا
 تدعو اليها تلك المقررات.

 

فالمعلم المسلم من خالل دوره المعرفي والثقافي يمكن ان يؤثر تأثيرا فاعال في تنمية الجوانب 
الخلقية لدى طالبو، واكسابهم قيم المجتمع الدينية واالجتماعية واالخالقية فالمعلم يعد عنصرا فاعال في 

تفاعالتو اإليجابية مع الطالب، فال يكتفي ان يقدم االطار المعرفي لموضوع ما الموقف التعليمي من خالل 
ولكنة مطالب الى جانب ذلك بترجمة ىذا المفهوم الى مواقف سلوكية يمر بها طالبو يعيشونها ويتأثرون 

 .(2)بها على نحو يدعم ىذا المفهوم في تكوينو الشخصي


ميَابعضالقيهاالخالقيةواملبادئاملشتقة

اطارا مرجعيا يتم في ضوئو  ونيحتكم اليها، تك ةقيمي ةحياتو منظوم يخالل سنتتكون لدى الفرد 
 لمواقف واالشياء من ذلك:االحكم على 

 

املشاعدة:

 .جمع معلومات كافية عن الفئة المستهدفة 
 .تصنيف المعلومات التي تم جمعها 

                                                           

ىـ(، المنهج المستمر ودوره في العملية التربوية في المدرسة االبتدائية، مكة المكرمة، 2529فالتو، ابراىيم محمود ) (2)
 .59 صمطابع بهادر، 
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 .تحديد حاجات الفئة المستهدفة 
  ودرجة الحاحها.ترتيبها حسب شدتها 


العدالة:

 .توضيح التعليمات والقوانين للجميع 
 .)المساواة في منح الفرص )فرص التعليم، التدريب، التقويم 
 .عدم التميز والمحاباة بين االفراد 


االحرتاووالتقدير:

 .معاملة كل فرد باحترام 
 .تشجيع الجهود المتميزة 


االىشاىية:

 .حسن االصغاء الى االخرين 
 .الحفاظ على سرية المعلومات 
 .استخدام شبكات التواصل الفعال 


االستقامةواليزاٍة:

 .يلتزم بالقواعد والقوانين واللوائح المنصوص عليها 
 .التصرف بأمانو وصدق 
 الثبات في السلوك 


االتقاٌ:

 .التأكد من سالمو المواد واالدوات واالجهزة قبل استخدامها 
 .االعداد الجيد قبل للتنفيذ 
 مواكبة المستجدات 
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فرها يف املربي ومؤشراتهاااخللقية الواجب تو اخلصائص

(1)

 

الصدقيفالقولوالعنل:

يجب على المربي االلتزام بهذا الخلق، وان يتحلى بو في معامالتو مع الطلبة واولياء امورىم، ومع 
 زمالئو والناس كافة وان يفي بوعده ويلتزم بمواعيده.

املؤشرات:

 .االلتزام بدقة المواعيد المتصلة بأجراء االختبارات  وتصحيحها واعادتها الى الطلبة 
 .تقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الطالب حينما تطلب منو 



االخالصيفالعنل:

تعد ىذه الخاصية من اىم الخصائص االخالقية التي يتوجب على المربي التحلي بها. قال صلى 
 .(3)" ان اهلل يحب اذا عمل احدكم عمال ان يتقنو" اهلل عليو وسلم:

املؤشرات:

  مواكبو المستجدات المتعلقة بعملو 
  التعلمي. /الدقة في التخطيط اليومي للموقف التعليمي 
 .تأدية المهمات  الموكلة اليو بدقو وفي موعدىا المحدد 



الصربوالتخنل:

البدنية والنفسية واالجتماعية، ويمنحو الثقة ان تحلى المربي بالصبر يمكنو من تحمل المشاق 
 بالنفس وقوة اإلرادة، والقدرة على مواجهو العقبات والمشكالت.

املؤشرات:

 .متابعة الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة 
 .التروي قبل اصدار االحكام 
 .مساعدة الطلبة في حل مشكالتهم الصفية ومتابعتها 

                                                           

 (، 2، مجلد )2( "اخالقيات مهنة التعليم"، دار الخليج للنشر والتوزيع ط3126قدرية محمد البشري، )( 2)
 .315-311ص

 .317مصدر سابق صقدرية محمد البشري،  (3)
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احللهوالصفحوبشاشةالوجُ:

من اكثر الناس حاجة الى التحلي بالحلم، والى ضبط النفس، وسعة الصدر، وقال صلى اهلل المربي 
 .(2)عليو وسلم: " علموا وارفقوا ويسروا وال تعسروا، وبشروا وال تنفروا"

املؤشرات:

 .التغاضي عن بعض الهفوات التي تصدر عن الطلبة 
 .ان ال يكون سريع الغضب بل متوازنا في انفعاالتو 



التواضع:

تتطلب ىذه الخاصية من المربي عدم التعالي والتفاخر وطلب الشهرة والمباىاة، ألنو قدوة صالحة 
لتالميذه. وقال الرسول صلى اهلل عليو وسلم: " ان اهلل تعالى اوحى الي ان تواضعوا، وما تواضع احد هلل اال 

 .(3)رفعو اهلل"
املؤشرات:

 .تقبل النقد البناء من االخرين 
 .االعتراف بالخطأ 
 .التنازل عن رايو مقابل اآلراء الصحيحة 



العدلواملوضوعيةيفمعاملةالطلبة:

ينبغي على المربي ان يمارس العدل في معاملتو للطلبة في اثناء تدريسهم دون تحيز الحد او 
يعلمهم بالسوية، محاباة. قال صلى اهلل عليو وسلم: " ايما مؤدب ولي ثالثة صبيو من ىذه االمة، فلم 

 .(4)فقيرىم مع غنيهم وغنيهم مع فقيرىم، حشر يوم القيامة مع الخائنين"
املؤشرات:

 .جمع معلومات كافية عن سلوك الطالب قبل اصدار الحكم 
 .عدم المحاباة والتحيز في معاملة الطلبة او تقويم ادائهم 

                                                           

 .2:1قدرية محمد البشري، مصدر سابق، ص (2)
 .2:1قدرية محمد البشري، مصدر سابق، ص (3)
 .2:1قدرية محمد البشري، مصدر سابق، ص (4)
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:(2)ميثاقاخالقياتمَيةالتعليه

 اعالن مكتب التربية العربي لدول الخليج:خالق مهنة التعليم عبر أ
 التعليم مهنة ذات قداسة خاصة. (2
 المعلم صاحب رسالة يؤمن بها. (3
 اعتزاز المعلم بمهنتو (4
 عالقة المعلم بطالبو ىي عالقة االب ألبنائو. (5
 المعلم يجب ان يكون قدوة لطالبو خاصو وللمجتمع عامة. (6
 تعليمهم وتربيتهم وتوجيههم.ان يحرص المعلم على نفع طالبو وبذل كل جهد في  (7
 المساواة بين الطالب في العطاء والرقابة والتقويم. (8
 يسعى المعلم دائما الى ترسيخ االتفاق والتعاون والتكامل بين الطالب. (9
 .المعلم ىو موضع تقدير المجتمع واحترامو وثقتو (:

 توفير الرعاية للعاملين في مهنة التعليم. (21
وتنويع مصادرىا وتابعة المتغيرات االقتصادية واالجتماعية على المعلم توسيع نطاق ثقافتو  (22

 والسياسية ليكون قادرا على تكوين راي ناضج مبني على العلم والمعرفة والخبرة الواسعة
ان يكون المعلم مؤمنا باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولدية اسلوب اللين في غير  (23

 .وير مجتمعوضعف والشدة في غير عنف وايمانو بدوره في تط
 .على المعلم ان يراقب نفسة وسلوكو بعد اهلل تعالى (24
 .المعلم في مجال تخصصو طالب علم وباحث عن الحقيقة (25
ان يساىم المعلم في االنشطة ايمانا منو بتكامل البناء العلمي والعقلي والجسماني لإلنسان  (26

 .من خالل العملية التربوية
 .ناس زكاة فهو يرجو مرضاة اهلل سبحانوالمعلم يدرك ان تعلمو عبادة وتعليمو لل (27
الثقة المتبادلة واحترام التخصص واالخوة المهنية ىي اساس العالقة بين المعلم وزمالئو  (28

 .وادارة المدرسة

                                                           

 ه2516مكتب التربية العربي لدول الخليج، اعالن مكتب التربية العربي لدول الخليج ألخالق مهنة التعليم، الرياض  (2)
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المعلم شريك الوالدين في التربية والتنشئة والتقويم والتعليم لذلك ىو حريص على توطيد او  (29
 .اصر الثقة بين البيت والمدرسة

 .وتأصيلهاكافة العمل على نشر مبادئ التعليم  و على المعلمين اداء واجبات مهنة التعليم  (:2
 

وختاماميكًالقول:

 ان وراء كل امة عظيمة تربية ووراء كل تربية عظيمة اخالقيات رفيعة.

 املراجع:

 "أخالقيات مهنة التعليم وسبل تعزيزىا في نظام م(،3115الغامدي حمدان، وخالد بن دىش، ) -2
التعليم السعودي"، دراسة مقدمة من وزارة التربية والتعليم لندوة أخالقيات العمل في القطاعين 

 .4ص  ،مي واالىلي، معهد االدارة العامالحكو 
م(، "ميثاق مقترح ألخالقيات مهنة التعليم في دول الخليج 3113) الغامدي، حمدان أحمد -3

 .27ص 94 عربي لدول الخليج، العددالعربي"، رسالة الخليج العربي، مكتب التربية ال
م( "اسهام المعلم في تنمية الجانب الخلقي لدى المتعلم :::2) العمرو، صالح بن سليمان، -4

من خالل دوره كناقل للمعرفة والخبرة والتراث الثقافي"، المؤتمر التربوي الثالث إلعداد المعلم، 
 .34جامعة أم القرى، كلية التربية، مكة المكرمة، ص 

"اضاءة حول أخالقيات مهنة التعليم"، مجلة المعرفة،  م(،9::2عبدالوىاب ابراىيم،) ن،حسي -5
 .:2-29العدد الثالثون، المجلد الثامن عشر، ص

"المنهج المستتر ودوره في العملية التربوية في المدرسة  ىـ(،2529فالتو، ابراىيم محمود ) -6
 .59ص االبتدائية، مكة المكرمة، مطابع بهادر،

"أخالقيات مهنة التعليم"، مجلة دراسات تربوية، المجلد  م(،2:96) علي خالد،مضوي،  -7
 .361-:35الرياض، جامعة الملك سعود، ص الثاني،

مكتب التربية العربي لدول الخليج، اعالن مكتب التربية العربي لدول الخليج ألخالق مهنة  -8
 .ىـ2516التعليم، الرياض 
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السالمية الفعالة للمعلم والمتعلم وأثرىا على النجاح (،"االخالقيات ا6::2يالجن، مقداد، ) -9
(، دار عالم :والتقدم العلمي"، جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية، سلسلة كتاب تربيتنا )

 .6الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، ص 
 


