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دليل الربانمج التدرييب
اسم الربانمج* :أخالقيات املهنة*
الفئة املستهدفة:
املشرفات وقادة املدارس ووكالئها يف مجيع اإلدارات التعليمية.
اهلدف العام:
تنمية اجلانب األخالقي والقيمي للمشرفات والقيادات ووالوكالء وتزويدهم مبهارات
القيادة األخالقية يف املهنة التعليمية.
األهداف التفصيلية للربانمج :ان تكون املتدربة قادرة على ان :
 -1أن تتعرف على أخالقيات املهنة واملفاهيم املتعلقة هبا.
 -2أن تتمكن من معرفة جماالت أخالقيات املهنة واخلطوات اليت مير هبا املوظف
ليصل إىل املستوى املقبول من السلوك واملعامالت.
 -3أن تدرك أمهية وأثر أخالقيات املهنة يف حتسني آداء العاملني وجتويده.
 -4أن تتعرف على مصادر أخالقيات املهنة.
 -5أن تتعرف على مقومات أخالقيات املهنة.
 -6أن تطبق النظرية االسالمية ألخالقيات املهنة
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الوحدات التدريبية واجلدول الزمين للجلسات التدريبية

اليوم

املوضوع

اجللسة التدريبية

اليوم األول اجللسة س ( )12-9صباحاً .مفهوم أخالقيات املهنة.
معرفة جماالت أخالقيات املهنة.

زمن اجللسة
181دقيقة

اخلطوووات الوويت ميوور هبووا املوظووف
ليصل إىل املستوى املقبول.
 أمهيووة وأثوور أخالقيووات املهنووة يف
حتسني اآلداء.
اليوم الثاين اجللسة س ( )12-9صباحاً .مصادر أخالقيات املهنة.
مقومات أخالقيات املهنة.

181دقيقة

 النظري ووة االس ووالمية ألخالقي ووات
املهنة.
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إرشادات املتدرب
عزيزي املتدرب :
حىت يتم حتقيق اهلدف من الربانمج وحتقق االستفادة القصوى يرجى قراءة هذه االرشادات:
 تدوين وتلخيص أهم الفقرات والنقاط اليت استفدت منها.
 ضعي اجلوال على الصامت ويف احلاالت الضرورية أكملي املكاملة خارج القاعة.
 شاركي مع جمموعتك التدريبية دائما أبرائك القيمة وخرباتك املهنية.
 اسأيل دائما يف احملاور املرتبطة ابلربانمج.
 شاركي يف حل التمارين املختلفة عقب كل مهارة من املهارات.
 شاركي يف متثيل جمموعتك التدريبية امام احلضور اثناء التمارين العملية وانقشي مع
اجلميع وجهة نظر اجملموعة يف االجابة على التمارين.
 كوين مستمعه جيده ومشاركة فعاله.
 طبقي ما تعلمته على واقعك امليداين ودوين مالحظاتك اإلجيابية والسلبية .

 تقدمي منوذج على التطبيق من خالل برانمج تدرييب خيدم القياس والتقييم لألثر
التدرييب داخل املدرسة يف مراكز التدريب
 الرفع ألدراه التدريب والتطوير املهين ابملنجزات .
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التجهيزات التدريبية
م

مالحظات

األدوات والتجهيزات

 -1سبورة ورقية قالب  /حاسب ايل  /بروجكتور  /طابعات
 -2جهار عرض مرئي للشرائح  /بوربوينت  /مؤشر الليزر  /أوراق عمل الكرتونية
 -3أوراق  / A4ورق حائط  /أقالم  /قلم سبورة ملون عدد 3
 -4أوراق ملونه مقصات  /استكارت ملونه  /غراء .....اخرى
مظاريف  /جنوم  /هدااي حتفيزية رمزيه ......اخرى

اساليب التدريب املستخدمة
سيتم تقدمي الربامج التدرييب ابستخدام األساليب املتنوعة يف جمال التدريب ومنها.

دراسة
حاله

فيديوهات
توضيحية

تدريبات
عملية

استقصاء
وحبث

تطبيقة

حوار
تشاركي

سلة
القرارات

( عصف ذهين )
أتمل حلظي

أسلوب
احلدث
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املقدمة
تعد الوظيفة جزءاً أساسياً أل ي ييا تظييي يف مظيية أو مؤسسة ،وه جميوعة واجبات

ومهام ومسؤوليات ،ويقوم الفرد من خالل الوظيفة ابملهظة اليت اسظدت اليه لتحقيق هدف

معني وهذه الواجبات واملهام الوظيفية تتداخ م عظارر األخالييات والقيم ،والسلوك املهين
واألخالي لليوظف يؤثر على آداء املظيية اليت يعي هبا.
إ ييم وأخالييات الفرد رفةٌ أساسيةٌ يف بظاء أ ي جمتي  ،وياعدة أساسية تقوم عليها احلياة،
فلو اطَّلعظا على اجملتيعات الغربية القدمية واملعاررة لوجدانها ِّ
متجد فالسفتها ومثقفيها ،وختلد
أخاليهم وأيواهلم وحكيهم ،وحنن املسليني يد سبقظاهم هبذا ويظا أفض مظهم مبراح وهلل
احليد .فاألخالييات جزء متني يف املهن يافة وخارة مهظة التعليم.
ولذا تعد األخالق من أساسات ديظظا احلظيف الذ ي دعا إليه رب العزة ج جالله ورسوله
َّك لَ َعلى ُخلُ ٍق َع ِّيي ٍم) (القلم .)4:ويال الرسول األعيم حميد
الكرمي حيث يال تعاىلَ ( :وإِّن َ
رلى هللا عليه وسلم (إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق) (األلباين ،)57/1 ،وهذا يدل على
أمهية األخالق ابلظسبة لإلنسا بصفة عامة وللفرد املسلم بصفة خارة ويعترب حسن اخللق
ضرورة يف املعامالت بني األشخاص يف اجملتيعات ،وال يتويف أمر أخالييات املهظة عظد
حدود معيظة ب يشي ي مظاح احلياة ،وتلقى أخالقيات املهنة اهتياماً يبرياً وذلك ألهنا
تعتيد على التعامالت بني مجي أفراد وفئات اجملتي .
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االختبار القبلي  :الزمن  5دقائق

س : 1عريف كال من :
 -1األخالق

 -2املهنة

س :2ماهي مقومات اخالقيات املهنة ؟
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
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أهداف اليوم األول:

ان يكون املتدرابت قادرات على أن :

 -1أن تتعرف على أخالقيات املهنة واملفاهيم املتعلقة هبا.
 -2أن تتمكن من معرفة جماالت أخالقيات املهنة واخلطوات اليت مير هبا املوظف ليصل إىل
املستوى املقبول من السلوك واملعامالت.
 -3أن تدرك أمهية وأثر أخالقيات املهنة يف حتسني آداء العاملني وجتويده.

جدول وزمن مواضيع اجللسة
الزمن

املوضوعات

اجللسة األوىل

أخالقيات املهنة واملفاهيم املتعلقة هبا.

31دقيقة

جماالت أخالقيات املهنة.

 31دقيقة

اخلطوات اليت مير هبا املوظف ليصل إىل املستوى املقبول من  61دقيقة

اآلداء.

أمهية وأثر أخالقيات املهنة يف حتسني آداء العاملني وجتويده.

 61دقيقة

جدول أنشطة اجللسة والوسائل التدريبية
الوسائل التدريبية

الزمن

النشاط

اساليب التدريب

نشاط ( )1 /1 /1

حوار ونقاش مجاعي أوراق عمل

نشاط ( )1 /1 /2

عصف ذهين

أوراق عمل

5دقائق

نشاط ( )1 /1 /2

عمل االلكرتوين

سلة قرارات

5دقائق

نشاط ( )1 /1 /3

قراءة موجهه

ورقة علمية

 7دقائق

 11دقائق
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مادة علمية :رقم ( )1 /1 /1
أخالقيات املهنة واملفاهيم املتعلقة هبا:
اخللق لغة :سكو الالم وضيها مفرد أخالق ويعين املروءة والعادة والسجية والطب (املظجد.)1991 ،
فاخللق هو السجية (الطب ) ،سواء يا محيداً أم غري محيد ،ويورف اخللق امليدوح أبنه محيد ،أما اخللق
املذموم أبنه غري محيد (ابه .)1991 ،
اخللق اصطالحاً :يعرف يف ياموس لوجنيا ( )1995, Longmanأبنه العلم الذ ي يتظاول األخالق،
ويدل على القوانني ،أو املبادئ اخللقية اليت تتحكم يف سلوك الفرد.
وتيهر األخالق على رورة أفعال وأيوال تصدر عن اإلنسا فتعكس حكيه األخالي على األمور ،ويد
جاء يف معجم نور الدين الوسيط أ األخالق ه ييم اجملتي اآلمرة ابملعروف والظاهية عن املظكر ،واألخالي
هو ما يا من سلوك احلسن يف جمتي ما متياشياً م تقاليده وأعرافه اآلمرة ابملعروف والظاهية عن املظكر (نور
الدين.)1951 ،
تعريف األخالق :ه رفة يف الظفس تيهر آاثرها يف الكالم والسلوك العيل وامليهر اخلارج والصحبة
املختارة (الغامد ي :1212 ،عدد .)141
أخالقيات املهنة :التزام املوظف بواجباته الوظيفية ييا حددها القانو وتشي احرتام املوظف لألنيية
والقوانني ،وييم وعادات اجملتي والعدالة وعدم التحيز والعي من أج املصلحة العامة واحلفاظ على أسرار
املظيية اليت يعي هبا ويذلك احرتام الويت والتقيد ابلدوام لتحقيق أيرب يدر من اإلنتا (غوشة.)1991 ،
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نشاط تدرييب رقم (  )1 /1 /1فردي الزمن  11دقائق
اهلدف من النشاط  :استنتاج بعض القيم املرتبطة ابألخالق ومدى حتققها وارتباطها ابلرقابة الذاتية
أو ابألنظمة والقوانني.
س:بعد قراءتك للمادة العلمية ما رأيك يف ثقافة أخالقيات املهنة السائدة االن يف املؤسسات
التعيمية عامة واملدارس خاصة هل حمققة وكم نسبة حتقق بعضها ؟

(عصف ذهين ) نشاط مجاعي الزمن  5دقائق ( )1/1/2
اهلدف  :حتفيز املتدرابت وتنمية حب البحث واملعرفة .
ماهي جماالت أخالقيات املهنة؟
ماهي اخلطوات اليت مير فيها املوظف حىت يصل إىل املستوى املقبول من أخالقيات املهنة؟

..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
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مادة علمية)1/1/2( :
جماالت أخالقيات املهنة:
 -1أخالييات املهظة حنو العاملني (الطالب).
 -1أخالييات املهظة حنو الزمالء.
 -1أخالييات املهظة حنو اإلدارة العليا.
 -4أخالييات املهظة حنو اجملتي .
وهتتم أخالييات املهظة بكيفية التصرف الالئق أثظاء ممارسة األنشطة املهظية املختلفة ،ييا
تعرب عن ضرورة أداء املوظف ملهامه يف ي ويت وفق يانو الدولة ،اإليليم ،اجملتي  ،واملظيية
اليت يشتغ فيها ،ويد مت حتديد جميوعة من اخلطوات مير فيها املوظف حىت يص إىل
املستوى املقبول من أخالييات املهظة ييا يراها (جوهرة ،فوزية )1211 ،وه :

االنضباط
صفات
الموظف

االحترام

فرق
العمل

التعاون
أخالقيات
المهنة
االتصال

المظهر

المهارات
التنظيمية

الموقف
اإلنتاجية
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 -1االنضباط :يعد الغياب والتأخر من أهم العوام املؤثرة على األداء السليب لليوظف ،وميكن
ملوظف الورول إىل أعلى درجات االنضباط من خالل جع وظيفته من أهم أولوايته ،معرفة
واجباته واخلطة الزمظية إلجنازها ،ضبط الويت ،إعطاء لظفسه الراحة الكافية ،وإعالم اجلهات
املعظية يف حالة غيابه.
 -1صفات املوظف :لتحقيق أهداف العي جيب على املوظف أ حيسن عاليته ابملظيية،
ابلوظيفة ،وبزمالء العي  ،ومن بني الصفات اليت جيب أ توفر يف املوظف :الوالء ،الصدق،
الثقة املتبادلة ،التبادل والتعاو يف إجناز املهام ،األمانة ،روح املسؤولية.
 -1فرق العمل :تضين فرق العي إجناز املهام بكفاءة وفعالية أيثر ،لتحقيق أهداف املظيية
وأهداف املوظف من خالل يسبه ملعارف ومهارات جديدة ،من خالل احرتام أعضاء فريق
العي  ،االلتزام بفعالية ضين عي الفريق ،روح التضحية ،فتح فرص التعلم وإعطاء جمال
لآلخرين للتعلم ،التوجه حنو املستهلك وحتقيق أهداف املظيية ،التحل ابلسلوييات اإلجيابية يف
عاليته م أعضاء فريق العي  ،والثقة يف اآلخرين.
 -4املظهر :ميهر املوظف يعط رورة واضحة عن التزامه واحرتامه للوظيفة ،لليظيية ،لزمالئه
املوظفني ،للجهات العليا ،لليستهلكني.
 -7املواقف :فيجب أ تكو لليوظف موايف إجيابية تعكس ثقته يف نفسه.
 -6اإلنتاجيات :ميكن لليوظف حتسني إنتاجيته من خالل احرتام إجراءات العي  ،إجراءات
السالمة ،وطرق استخدام موارد املظيية.
 -5املهارات التنظيمية :جيب على املوظف إدارة ويته وتطوير مهاراته من خالل أداء مهامه.
 -9االتصال :فعلى املوظف أ ميلك يدرات عالية على االتصال الفعال م اآلخرين سواء يا
االتصال لفيياً أو غري لفي حبيث ييهر ثقافة االحرتام والشعور ابآلخرين.

 -9التعاون :من خالل عاليات عي جيدة تعتيد على فعالية إدارة تصادم األدوار واحل اجلياع .
-11االحرتام :فال ميكن أداء أ ي عي م اآلخرين إذا مل يدرك املوظف سياسات احرتامه ملن هم
أعلى أو أي مظه يف املستوى الوظيف .
14

اهلدف من النشاط  :ابراز أمهية أخالقيات املهنة ودورها يف حتسني وجودة آداء العمل.

نشاط مجاعي (  )1/1/3وضحي العالقة بني أمهية أخالقيات املهنة وأثرها يف حتسني جودة العمل
وآدائه يف اجلدول التايل خالل  5دقائق .

األمهية

وأثرها
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مادة علمية()1/1/3
أمهية وأثر أخالقيات املهنة يف حتسني آداء العاملني وجتويده.
 دعم الرضى واالستقرار االجتياع بني غالبية الظاس ،إذ يسود العدل وحيص ي ذ ي
حق على حقه مما جيع غالبية الظاس يف حالة رضى ،واستقرار.
 توفر بيئة مواتية لروح الفريق وزايدة اإلنتاجية وهو ما يعود ابلفائدة على اجليي .
 زايدة ثقة الفرد بظفسه وثقته ابملظيية ،وابجملتي  ،ويقل القلق والتوتر بني األفراد.
 تقل تعريض املؤسسات للخطر ،أل املخالفات ،واجلرائم واملظازعات تق  ،إذ يتيسك
اجليي ابلقانو الذ ي هو أوالً وأخرياً ييية أخاليية.

 إ وجود مواثيق أخاليية معلظة يوفر املرج الذ ي حيتكم إليه الظاس ليقرروا السلوك
الواجب ،أو ليحكيوا على السلوك الذ ي وي فعالً.
ويدم روبرت أوسنت دليالً يدعوا القائدين واملديرين لدعم أخالييات اإلدارة ويتكو من املبادئ

الثالثة:

 -1أ يض املديرو مصلحة املؤسسة يب مصلحتهم الشخصية.
 -1أ يضعوا مصلحة اجملتي يب مصلحة شريتهم ويب مصلحتهم الشخصية.
 -1أال يفشوا سوى احلقيقة يف ي املوايف اليت يواجهوهنا (.)Handy, 1995
يذلك القيادة يف املؤسسة التعلييية متغري أساس يف دف املظيية واملؤسسة إىل األمام ،وإىل
حتفيز العاملني ألداء العي اجليد واملبدع ،وإذا غابت القيادة الظاجحة واجليدة واملؤهلة ،غاب
األداء اجليد واإلنتا اجليد ،وعجزت إدارة املؤسسة عن إجناز أهدافها ،والقيادة اإلدارية البارعة
واحلكيية ،ه روح اإلدارة العامة ،وإ جناح أ ي تظييم أو مؤسسة يتويف على يفاءة ييادته
والتزامها ابألخالق ،يوهنا على يية اهلرم الوظيف وابلتايل فه يدوة لآلخرين من املوظفني
والعاملني (تيشور ي.)1227 ،
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فإ وجود دستور أخالي يعد أساساً مهياً من األسس العامة ،اليت تقوم عليها أية مهظة ،ومتطلباً
حلفظ يياهنا وريانة استقالليتها ،فاملهظة تتييز بوجود جميوعة من األخالق املهظية اخلارة هبا،
اليت يفرتض أ يلتزم هبا مجي امللتحقني هبذه املهظة ،والروابط املهظية ترايب ابستيرار مدى التزام
ي مهين أبخالييات مهظته ،ومدى حبه هلا ،وانتيائه واعتزازه هبا ،ومدى مسامهته يف دعيها
وتطويرها والدفاع عظها (بين خالد.)1225 ،
والدستور األخالي أل ي مهظة يضم القواعد املرشدة مليارسة مهظة ما لالرتقاء آبدائها وجودهتا
وتدعيم رسالتها ،يف حتديد امليارسات واألولوايت داخ مهظة معيظة.
ويد حدد علو ي ( )1225ما جيب أ يتييز به الدستور األخالي لليهظة مبا يل :
 -1االختصار.
 -1السهولة والوضوح.
 -1يكو معقوالً ومقبوالً عيلياً.
 -4الشيولية.
 -7اإلجيابية.

وأ االلتزام ابألخالييات املستيدة من مبادئ ديظظا اإلسالم  ،يؤد ي إىل الرف من فاعلية التعليم،
وحتسني إنتاجيته ،مما يسهم ابالرتقاء مبجتيعظا.
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أهداف اليوم الثاين:

ان يكون املتدرابت قادرات على أن :
 -1أن تتعرف على مصادر أخالقيات املهنة.
 -2أن تتعرف على مقومات أخالقيات املهنة.
 -3أن تطبق النظرية االسالمية ألخالقيات املهنة.

جدول وزمن مواضيع اجللسة
الزمن

املوضوعات

اجللسة األوىل

مصادر أخالقيات املهنة.

61دقيقة

مقومات أخالقيات املهنة.

 61دقيقة

النظرية االسالمية ألخالقيات املهنة

 61دقيقة

جدول أنشطة اجللسة والوسائل التدريبية
الزمن

النشاط

اساليب التدريب

الوسائل التدريبية

نشاط ( )2 /1 /4

حوار وعصف ذهين

أوراق عمل

 11دقائق

نشاط ( )2 /1 /5

مناقشة لقراءة موجهة

ورقة علمية

5دقائق

نشاط ( )2 /1 /6

عمل فردي االلكرتوين

أوراق عمل

5دقائق
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اهلدف من النشاط  :ااثرة تفكري املتدرابت حول مصادر أخالقيات املهنة
نشاط مجاعي (  )2/1/4الزمن  7دقائق مما سبق استخرجي القيم والسلوكيات
من مصادر أخالقيات املهنة بعد قراءتك للمادة العلمية يف اجلدول التايل؟

مصادر أخالقيات املهنة

املبادئ املشتقة من القيم

السلوكيات

الديين
الثقافة العربية اإلسالمية.
التشريعات والقوانني واألنيية
العادات والتقاليد والقيم.
األدب الرتبو ي احلديث.
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مادة علمية ()2/1/4
مصادر أخالقيات املهنة:
هظاك جميوعة من املصادر اليت تعترب األساس الذ ي تظطلق مظه أخالييات املهن يافة يف بلورة
أخالييتها ،واليت تعكس واي اجملتي يف شىت مياديظه ،ويرى الباحثو أ هظاك مخسة مصادر
لألخالييات املهظية وه ( :السعود وبطاح.)1996 ،
مصادر أخالقيات مهنة التعليم -:
 .1املصدر الديين.
 .1الثقافة العربية اإلسالمية.
 .1التشريعات والقوانني واألنيية.
 .4العادات والتقاليد والقيم.
 .7األدب الرتبو ي احلديث.
 -1املصدر الديين :تعد األداي السياوية أهم مصدر من مصادر األخالييات ،ويد أيدت
السظة الظبوية الشريفة وفصلت ما ورد يف القرآ الكرمي .ورو ي عظه رلى هللا عليه وسلم أنه يال
"عليوا وال تعظفوا ،فإ املعلم خري من املعظف" .ويال " عليوا وأرفقوا ويسروا وال تعسروا وبشروا وال
تظفروا" .ميث هذا املصدر يف اجملتي اإلسالم  ،أهم مصادر أخالييات املهظة ،إذ أنه يوفر
أل خالييات املهظة خلق الريابة الذاتية يف الفرد ،فاملهين ميكن أ يتهرب من الريابة السياسية أو
االجتياعية أو القانونية لكظه ال يستطي أ يتهرب من ريابة هللا سبحانه وتعاىل (احلوراين،
.)1227
 -2الثقافة العربية اإلسالمية :يا موضوع أخالييات مهظة التعليم من املوضوعات الرئيسة اليت
تظاوهلا العرب واملسليو ابلدراسة وسبقوا فيها غريهم ،ويانوا أول من أدريوا يف يتبهم أمهية املبادئ
واألسس األخاليية اليت تقوم عليها املهظة.
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 -3املصدر التنظيمي (التشريعات والقوانني واألنظمة) :تعد التشريعات والقوانني واألنيية
املعيول هبا من املصادر األخاليية فه حتدد لليوظفني الواجبات األساسية املطلوب إليهم التقيد
هبا وتظفيذها ويقصد ابلتشريعات دستور الدولة ،ومجي القوانني املظبثقة عظه .تعد القوانني واألنيية
والتشريعات من املصادر الرئيسة اليت حتكم يف تسيري اإلدارة يف املظييات ،ويقصد به البيئة
التظيييية اليت يعي فيها الفرد بك ما فيها من يوانني ولوائح.
والفرد مطالب اباللتزام يف بعض السلوييات اإلجيابية يف نطاق عيله وتشي هذه السلوييات ثالثة
أنواع ييا أشار إليها العثييني ( )1991وه يالتايل:
 األخالقيات الوظيفية :وه تلك اليت تتعلق بتأدية الواجبات الوظيفية وإتقا العي بك
أمانة وإخالص.
 األخالقيات املسلكية :وه تلك األخالييات اليت تتعلق بسلوك وتصرفات املوظف داخ
وخار الوظيفة العامة ولقد نصت مجي أنيية اخلدمة املدنية يف العامل على وجوب حتل
املوظف العام ابلسرية احلسظة واألخالق احلييدة.
 األخالقيات املتعلقة إبطاعة األوامر الرائسية :ويقصد هبا وجوب طاعة الرؤساء وتظفيذ
واحرتام يراراهتم.
 -4العادات والتقاليد والقيم :يعترب اجملتي املدين الذ ي يعيش فيه الفرد ويتعام معه يف عاليات
متشابكة ومتداخلة مصدرا مهيا من املصادر اليت تؤثر يف أخالييات املهظة لألفراد الذين يتعاملو
ويتعايشو يف هذا اجملتي سواء على مستوى عالية املوظف ابجملتي احملل أم على مستوى عاليته
م زمالئه داخ املؤسسة ،أم على مستوى عاليته م الطلبة .وتتكو لدى الفرد خالل سظني
حياته مظيومة يييية حيتكم إليها ،تشك إطارا مرجعيا يتم يف ضوئه احلكم على املوايف واألشياء.
 -5األدب الرتبوي احلديث :يد ريز األدب الرتبو ي احلديث على سلوييات أخاليية مظها:
 اإلخالص يف العي .
 احرتام شخصية الذين يعيلو معه.
 اإلنصاف ابهلدوء وسعة الصدر وحسن االنصات وتفتح الذهن .
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التحل ابلتواض والعفو والقظاعة العزة.
الرفق واللني.
اجتظاب التكرب والطي والبخ والبغضاء والغرور والكذب ومدح الظفس وسوء الين
والغضب.
حماسبة الظفس.

بعض القيم اإلنسانية واملبادئ املشتقة منها:
القيم

املبادئ املشتقة من القيم

سلوكيات

اإلنسانية توفري العاليات اإلنسانية بني الرئيس واملرؤوسني حسن اإلرغاء.
يزيد من االنضباط الداخل لدى املرؤوسني .احلفاظ على سرية املعلومات.
التوار الفعال.
العدالة

التعام م اجليي وفق معاير حمددة تؤد ي إيل احليادية وعدم التحيز.
املساواة ومراعاة الفروق الفردية.
التوافق والتكيف .م توضيح التعلييات
املساواة يف مظح الفرص (فرص
والقوانني للجيي .
التعليم ،التدريب ،التقومي)

االحرتام

احرتام وتقدير جهود لآلخرين حيسن من معاملة ي فرد ابحرتام.
تشجي اجلهود املتييزة.
الكفاية اإلنتاجية لديهم.

والتقدير
اإلتقا

إتقا األفراد ألعياهلم يسهم يف بظاء مسعة جيدة التأيد من سالمة املواد واألجهزة.
اإلعداد اجليد يب التظفيذ.
لليؤسسة واألفراد.
موايبة املستجدات.

االستقامة يلتزم ابلقواعد والقوانني واللوائح والتشريعات
والظزاهة املظصوص عليها

التصرف أبمانة وردق.
الثبات يف السلوك.
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نشاط مجاعي ( )2/1/5الزمن  7دقائق
اهلدف التعرف على مقومات أخالقيات املهنة الكتساهبا من خالل أوراق العمل.

مادة علمية ()2/1/5
مقومات أخالقيات املهنة:
ومن املقومات اليت جيب أ يتحلى هبا املوظف يف الوظيفة العامة ييا نصت عليها األنيية
الوظيفية ومظها:
 .1األمانة:
وتعين الثقة واجلدارة يف االعتياد ،وجماالت أدائها يف العبادات أوجب يالصالة والصيام وبقية
أريا اإلسالم ،ويف املعامالت يحفظ املال العام وحفظ أسرار العي واملوضوعية يف اإليرار ،ويد
ذير األشعر ي ( )1229بعض امليارسات اليت خت ابألمانة ومظها:
 أ يقض املوظف ويتاَ طويالً يف مكاملات اهلاتف دو اعتبار لليعامالت اليت على
مكتبه أو لليراجعني الوايفني أمامه.
 أ ال يعري هلاتف املكتب أ ي اهتيام أثظاء رنيظه ويأ اجلهاز وض للزيظة ،فين معايري
التحضر واملدنية الرد على اهلاتف يف الرنة الثالثة إىل اخلامسة يحد أعلى ،وجيب معايبة من
خي هبذا حاالً.
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 .2الشجاعة:
وه القدرة على اإليدام بفع ش ء ما بقوة وجسارة دو تردد ،وه نوعا  :شجاعة نفس
وشجاعة بد  ،وتكو بقول احلق والثبات عليه ويوة القلب يف املوايف الصعب ،واملوظف
الشجاع راحب اخللق واملبادئ أيمر ابملعروف ويظهى عن املظكر وهذا بدوره يؤد ي إىل شيوع
الفضيلة يف حميطه.
 .1احلياء:
وهو الرتف عن الظقائض واالبتعاد عن الصغائر طلباً للكيال وانصياعاً للشرع احلظيف وهو خلق
يبعث على ترك يك ما هو يبيح ،واحلياء ال أييت إال خبري ييا يال رلى هللا عليه وسلم ،ويال
اَّللِّ الْي ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
َِّّ
ص ُري{ (فاطر ،)19 ،وهو نوعا ييا ذير
تعاىلَ } :وَمن تَ َزَّي ٰى فَإمنَا يَتَ َزَّي ٰى لظَ ْفسه ۚ َوإ َىل َّ َ
االشعر ي (:)1229
 حياء فطر ي مث ما جاء خبصوص الصحايب األشج بن عبد ييس ،حيث يال الرسول رلى
هللا عليه وسلم "إ فيك خصلتني حيبهيا هللا :احللم واألانة ،يال اي رسول هللا أان اختلق هبيا أم
جبلين هللا عليهيا؟ يال ب هللا جبلك عليهيا ،يال احليد هلل الذ ي جبلين على خصلتني
حيبهيا هللا ورسوله" رواه الشوياين.
 حياء مكتسب ويتحقق ابإلميا والرتبية والبيئة الصاحلة والزمالة اخلرية ،ومصدره ثالث( :حياء
من هللا ،حياء من الظاس ،حياء من الظفس).
 .2التواضع:
وهو جتي الظفس ابخلضوع ومظعها عن الرتف على الظاس واالستخفاف هبم ومحلها على احرتامهم
مهيا اختلفت درجاهتم ،والتواض فضيلة عييية يكف فيها يول هللا تعاىل( :و ِّ
ك
اح َ
َْ
اخف ْ
ض َجظَ َ
ِّ ِّ
لِّي ِّن اتَّب ع َ ِّ
ني) (الشعراء ،)117،ويول الظيب رلى هللا عليه وسلم (من تواض هلل
ك م َن الْ ُي ْؤمظ َ
َ ََ
رفعه) رواه األلباين.
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فاملسئول املتواض يتفقد حاجات زمالئه املوظفني ويشاريهم يف املظاسبات ويعاملهم ييا حيب أ
يعاملوه لو يا مكاهنم ،وهذا يكسب احرتام اآلخرين ويشي روح الفريق الواحد بني املسئول
والعاملني معه ويفسح اجملال لالنفتاح بني املوظفني لتقدمي الظصح فييا فيه مصلحة العي .
 .3الصرب:
هو حتي الظفس مكاره احلياة وعدم اجلزع لظوائب الدهر ونكباته (الدجو ي،د.ت) ،ويعرف
ِّ
الصابِّ ِّرين الَّ ِّذين إِّ َذا أَراب ْت هم ُّم ِّ
صيبَةٌ يَالُواْ
ََُ
أبنه حبس الظفس على ما تكره ،يال تعاىلَ ( :وبَش ِّر َّ َ َ
إِّ َّان َِّّللِّ َوإِّ َّان إِّلَْي ِّه َر ِّاجعو َ ) البقرة.177،
 .4اتقان العمل:
مل يوجد املوظف يف وظيفته العامة إال من أج العي على حتقيق هدف معني ،وهذا اهلدف يتم
حتقيقه من خالل القيام مبجيوعة مهام معيظة ،وروالً للهدف األمسى جيب أ يتم إجناز هذه
املهام بصورة دييقة ومتقظة.
ويذير ايغ ( )1211أ "أوىل مسات اإلتقا ه السرعة يف اإلجناز ،أل أتخري األعيال
يؤد ي إىل تكديس الواجبات ومن مث حماولة التخلص مظها على أية هيئة ممكظة وييفيا اتفق،
واثنيهيا الدية يف األداء حبيث يكو األداء وافياً مشتيالً جليي الشروط الفظية لألداء ،وذلك
حتقيقاً لفاعليته يف األداء ،واثلثهيا الرشد يف اإلنفاق على هذا اإلجناز سواء يف املال العيين الالزم

أم املال الظقد ي".

 .5اإلخالص يف العمل:
يعترب اإلخالص يف العي من أهم مقومات املوظف الظاجح ،وأل طبيعة العالية بني املوظف
العام والدولة ه عالية تعايدية وبظاءً على هذه العالية واستظاداً إىل يول هللا تعاىلَ ( :وأ َْوفُوا
ِّابلْ َع ْه ِّد ۖ إِّ َّ الْ َع ْه َد َيا َ َم ْسئُوًال ) (اإلسراء ،)14،فإنه يرتتب على املوظف العام أ يؤد ي العي

املوي إليه أبيصى اإلمكاانت املتوفرة لديه وفاءً هلذا العقد ،ييا جيب أ يكو هذا األداء
مستوفياً جليي الشروط الفظية استظاداً لقوله تعاىلَ ( :وَاي يَ ْوِّم أ َْوفُواْ الْ ِّيكْيَ َال َوالْ ِّي َيزا َ ِّابلْ ِّق ْس ِّط َوالَ
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تَبخسواْ الظَّاس أَ ْشياءهم والَ تَعث واْ ِّيف األَر ِّ ِّ ِّ
ين ) (هود ،)97،ولذلك جيب على املوظف
ْ
َ َ ُ ْ َ َْ ْ
ض ُم ْفسد َ
َُْ

إجناز املعامالت بسرعه وأ يتفادى التأخري الذ ي يضر مبصاحل املراجعني وعليه يذلك أ يتجرد

من أهوائه الشخصية أثظاء أتديته ملهام وظيفته ويبذل اجلهد الالزم والتضحية امليكظة يف سيب
حتقيق أهداف وظيفته يف املظيية اليت يعي هبا.
 .6تقدير الوقت:
وهو أمثن يظز لدى اإلنسا وهو رأس املال الذ ي ميكن أ يستثيره يف جتارة راحبة م هللا حيقق
من خالهلا اهلدف األمسى الذ ي جيع احلياة من أجله ،وويت العي ليس ملكاً لليوظف إمنا
ملك جلهة العي فعليه أ يكرس ي جهده وويته يف أتدية العي الذ ي أوي إليه من خالل

واجبات وظيفته احملددة ،لذا فإ احرتام مواعيد العي الرسيية اليت حددهتا اللوائح تعترب من أهم
واجبات الوظيفة واليت جيب أ خيصصها املوظف لتأدية هذه الواجبات وأ يتقيد هبذه املواعيد
من حيث احلضور واالنصراف ،ييا أ التغيب بدو إذ رمس أو التأخر يعترب إخالالً
ابلواجبات الوظيفية وتقتض املسائلة الظيامية ،ويرتتب على عدم االلتزام املوظف أبويات الدوام
الرمس أضرار عديدة مث  :تدين إنتاجية العي واإلضرار مبصاحل املظيية.
 .7الشفافية:
"وتعين اإلفصاح ويشف املعلومات واملصدايية ووضوح التشريعات وسهولة فهيها وموضوعيتها
ووضوح لغتها ،وتعين الصدق والوضوح وهو إحساس الذين حول القائد اإلدار ي أبنه يعين ما
يقول ،وأ يدع اإلجنازات تتحدث عن نفسها ،وال سبي إىل إرساء الشفافية يف أ ي جمتي إال
بوجود رغبة أييدة من السلطة العليا إال يف تطبيق املبدأ اإلدار ي اإلسالم القائ ( :من أين لك
هذا) ،والشفافية تعتيد على عدد من املقومات مظها :الصدق والوضوح والظزاهة والدية يف
املعلومات" (األشعر ي.)1229،
.8

القدوة احلسنة:

وه خري وسيلة الجتذاب اآلخرين وتوثيق الصالت هبم والتأثري فيهم ،حبيث يكو القائد املث
والقدوة اليت حيتذ ي هبا املوظف ،وجيب أ يكو القائد اإلدار ي السباق يف تظفيذ القوانني
واللوائح على نفسه حىت يقتد ي هبا مجي املوظفني.
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 .9التعاون:
خلق هللا اإلنسا اجتياعياً بطبعه وال ميكظه من القيام أبعباء احلياة مظفرداً وال احلصول على
لوازمه وحده ب البد له من مشاريته غريه لقوله تعاىلَ ( :وتَ َع َاونُوا َعلَى الِّْ ِّرب َوالتَّ ْق َوى َوَال تَ َع َاونُوا
َعلَى ِّْ
اإل ِّْمث َوالْعُ ْد َوا ِّ ) (املائدة.)1،
 .11اإليثار:
يورد أبو الظصر ( )1229أنه تفضي مصلحة اجلياعة واجملتي على املصلحة الفردية وذلك عيالً
ِِّّ
ِّ
ِّ
ك ُه ُم
ارةٌ َوَم ْن يُ َ
وق ُش َّح نَ ْف ِّس ِّه فَأُولَئِّ َ
ص َ
لقوله تعاىلَ ( :ويُ ْؤث ُرو َ َعلَى أَنْ ُفس ِّه ْم َولَ ْو َيا َ هب ْم َخ َ
الْ ُي ْفلِّ ُحو َ ) (احلشر.)9،
ومقتضى اإليثار أ يقدم العي مصلحة املظيية على مصلحته الشخصية عظدما يتطلب األمر
ذلك يف أويات األزمات واحلاالت الطارئة ،ويذلك جيب على العام أ يؤثر زمالئه يف العي
وال يزامحهم يف طلب املزااي والعالوات واإلجازات يف األويات املفضلة أل ذلك مما يوغر الصدور
وجيلب احلقد ويظعكس ذلك بدوره على جمي األداء العام داخ املظيية.
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نشاط ( )2/1/6عمل مجاعي الزمن  11دقائق
اهلدف  :توسيع مدارك املتدرابت حول أخالقيات املهنة احملمودة واملذمومة
ابلتعاون مع جمموعتك:

 -1تعريف أخالقيات املهنة يف اإلسالم؟
 -2صنفي أنواع أخالقيات املهنة من واقع امليدان ؟

أخالقيات املهنة احلمودة

أخالقيات املهنة املذمومة

مادة علمية ()2/1/6
النظرية االسالمية ألخالقيات املهنة.
يعد اإلسالم يف حقيقته نيام حياة يتكو من العقدية والشريعة والعبادات واألخالق ،فقد أهتم
اإلسالم ابجلانب األخالي  ،وحدد ييياً ويواعد أخاليية لك جانب من جوانب احلياة ،فكانت
من أهم عوام ازدهار حضارهتم ،ييا وايب ذلك االهتيام اهتيام مماث من جانب املفكرين
عامة والرتبويني خارة ،فصظفوا العديد من الرسائ والدراسات اليت عظيت أبخالق املعليني
واملتعليني وآداهبم على السواء ،تلك األخالق اليت تستيد من اإلسالم ونيرته الشاملة ابإلنسا
والكو واحلياة (الفقيه.)1229،
فلو حبثظا يف يتاب هللا تعاىل وسظة نبيه حميد رلى هللا عليه وسلم لوجدان فيهيا اآلالف من
الظياذ األخاليية اليت جيب أ يقتد ي هبا ي مسلم ،فقد يال رلى هللا عليه وسلم يف ورفه هلل
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عز وج َّ " :-إ هللا جواد حيب اجلود ،وحيب معايل األخالق ،ويكره سفسافها" .رحيح
 َّاجلام .1544وبعث هللا نبيه لتكيلة هذه املكارم العييية يف املسليني ،ييا أخربان رلى هللا
ِّ
ِّ
األخالق" .السلسلة الصحيحة لأللباين .47
مكارم
ت ألَُمتِّ َم
عليه وسلم حيظيا يال" :إمنا بُعثْ ُ
َ
فكا رسول هللا رلى هللا عليه وسلم أعيم البشر وأفضلهم ُخلًُقا ،ويد امتدحه ربه َّ
عز وج َّ
َّك لَ َعلَى ُخلُ ٍق َع ِّيي ٍم ﴾[القلم .4 :الذ ي جعله هللا يدوة لك مسلم،
على أخاليه فقال َ ﴿:وإِّن َ
ول َِّّ
يال هللا تعاىل  ﴿:لََق ْد َيا َ لَ ُكم ِّيف رس ِّ
ُس َوةٌ َح َسظَةٌ ﴾ األحزاب. 11 :
اَّلل أ ْ
ْ َُ
وسظريز على اجلوانب األخاليية اإلسالمية املهظية اليت يظبغ أ تراعى يف املهظة ،وللوظيفة يف

اإلسالم عدة مبادئ أخالقية منها:

 .1تظير الشريعة اإلسالمية إىل الوظيفة على أهنا أمانة حيث يال تعاىل( :إ َّ اَّللَ َأيْ ُم ُرُي ْم أَ
ِّ
ؤدواْ األَم َ ِّ
ني الظ ِّ
َّاس أَ َْحت ُك ُيواْ ِّابلْ َع ْد ِّل إِّ َّ اَّللَ نِّعِّ َّيا يَعِّيُ ُكم
اانت إِّ َىل أ َْهل َها َوإِّ َذا َح َك ْيتُم بَ ْ َ
تُ ُّ َ
بِِّّه إِّ َّ اَّلل َيا َ مسيعاً ب ِّ
ص ًريا) الظساء.79،
َ
َ
 .1الوظيفة العامة مسؤولية شخصية وليست مجاعية ،فك شخص مسؤول عن عيله وتصرفه
واإلسالم يظير لليوظف العام على أنه حارس أمني يبذل يصارى جهده ألدائه دو
احلاجة إىل ريابة خارجية ألنه يراعى هللا بك خطوة خيطوها .
 .1الوظيفة تكليف وليست حقاً شرعياً ألحد يف التيلك إال ألرحاهبا.

تعريف أخالقيات املهنة يف اإلسالم:
ه الصفات السلويية احلسظة املطلوب حتلية الظفس هبا يف جمال العي املهين املشروع بعد ختليتها
من الصفات السلويية السيئة.
خصائص أخالقيات املهنة يف اإلسالم:
•
•
•
•

مستيدة من القرآ الكرمي والسظة الظبوية
اثبتة ال تتغري
شاملة جليي جوانب األخالق املطلوبة
راحلة لك زما ومكا
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ومن أخالقيات املهنة احملمودة يف اإلسالم:
- 1اإلخالص:
ِّ
يال تعاىل  ﴿:إِّ َّان أَنْزلْظا إِّلَيك الْ ِّكتاب ِّاب ْحل ِّق فَاعب ِّد َّ ِّ
ين ﴾ الزمر.1 :
اَّللَ ُمُْل ً
َ َ ْ َ َ َ َ ُْ
صا لَهُ الد َ
- 2الصدق:
يال تعاىل  ﴿:واذْ ُير ِّيف الْ ِّكتَ ِّ
اب إِّبْ َر ِّاه َيم إِّنَّهُ َيا َ ِّر ِّدي ًقا نَبِّيًّا ﴾ مرمي.41 :
َ ْ
- 3الوفاء ابلعهد:
اَّلل ُِّحي ُّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ني ﴾ آل عيرا .56 :
ب الْ ُيتَّق َ
يال تعاىل  ﴿:بَلَى َم ْن أ َْو ََف ب َع ْهده َواتَّ َقى فَإ َّ ََّ
- 4األمانة:
َّ ِّ
اان ِّهتِّ ْم َو َع ْه ِّد ِّه ْم َراعُو َ ﴾ املؤمظو .9 :
ين ُه ْم ِّأل ََم َ
يال تعاىل َ ﴿:والذ َ
-5التواضع:
يال تعاىل  ﴿:و ِّ
ِّ ِّ
ك لِّي ِّن اتَّب ع َ ِّ
ني ﴾ الشعراء.117 :
َ ْ
اخف ْ
ك م َن الْ ُي ْؤمظ َ
اح َ َ َ َ
ض َجظَ َ
- 6الصرب:

َّ ِّ
رابُِّروا ﴾ آل عيرا . 122 :
ين َآمظُوا ْ
ارِّربُوا َو َ
يال تعاىل َ ﴿:ايأَيُّ َها الذ َ
ومن أخالقيات املهنة املذمومة يف اإلسالم:

- 1الكذب:

عن عبد هللا بن مسعود رض هللا عظه أ رسول هللا رلى هللا عليه وسلم يال(( :عليكم ابلصدق
فإ الصدق يهد ي إىل الرب وإ الرب يهد ي إىل اجلظة وال يزال الرج يصدق ويتحرى الصدق حىت
يكتب عظد هللا ِّ
رديقاً ،وإاييم والكذب فإ الكذب يهد ي إىل الفجور وإ الفجور ليهد ي إىل
الظار ،وال يزال الرج يكذب ويتحرى الكذب حىت يكتب عظد هللا يذاابً((.

- 2الغش:

رْب َرة طعام ،فأدخ يده
عن أىب هريرة رض هللا عظه أ رسول هللا رلى هللا عليه وسلم مر على ُ
فيها فظالت أرابعه بلالً ،فقال ( :ما هذا اي راحب الطعام؟ ) ،يال :أرابته السياء اي رسول
هللا ،يال ( :أفال جعلته فوق الطعام ي يراه الظاس؟ من غش فليس مين) رواه مسلم .
- 3الفساد:

ِّ ِّ
يال تعاىل َ ﴿:وَال تَْب ِّغ الْ َف َس َاد ِّيف ْاأل َْر ِّ
ين ﴾ القصص.55 :
ض إِّ َّ َّ
اَّللَ َال ُِّحي ُّ
ب الْ ُي ْفسد َ
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- 4الرشوة:
وعن عبد هللا بن عيرو رض هللا عظهيا يال :لعن رسول هللا رلى هللا عليه وسلم الراش
واملرتش  .رواه الرتمذ ي ويال حسن رحيح ،ويف رواية (والرائش) وهو الساع بيظهيا.

- 5الظلم:

اَّلل َال ُِّحي ُّ ِّ ِّ
ني ﴾ آل عيرا .75 :
ب اليَّالي َ
يال تعاىل َ ﴿:و َُّ
- 6االعتداء:

ِّ
ين ﴾ املائدة.95 :
يال تعاىل َ ﴿:وَال تَ ْعتَ ُدوا إِّ َّ َّ
اَّللَ َال ُِّحي ُّ
ب الْ ُي ْعتَد َ
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االختبار البعدي  :الزمن  5دقائق

س : 1عريف كال من :
 -3األخالق

 -4املهنة

س :2ماهي مقومات اخالقيات املهنة ؟
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
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اخلامتة
للورول ملث هذه األخالييات اليت جيب أ تسود يف اجملتيعات على الصعيد اإلجتياع
واألسر ي والعيل ال بد من التحل مبكارم األخالق اليت حث عليها اإلسالم .ومابذلته
احلضارات البشرية سابقاً وحاضراً إال من أج سعادة اإلنسا ورييه وتشريفه عرب إنسانيته.
واإلسالم مل يريز فقط على اجلوانب األخاليية يف ي اجملاالت أل ري اجملتيعات اليقاس فقط
ابألخالق واآلداب اإلجتياعية إمنا على املظجزات واإليتشافات العليية أيضاً ولكن األر أ ال
تطغى املادة على القيم ب سيادة القيم اإلنسانية ،ه األساس يف نشر احلب واإليثار والتضحية
واإلستقامة والسلوك واملعاملة وملا يا األفراد هم دعائم اجملتيعات والدعائم أساس يف ي هنضة
إجتياعية يا البد من الرتييز على مكارم األخالق ليظيو فيها جوانب اخلري والبظاء والعطاء
وتظحدر عوام الشر واهلدم والفساد .لذا فيوضوع األخالييات موضوع يف غاية األمهية جيب
الرتييز عليه والعظاية به ييظيومة شاملة حىت تتأر يف الفرد واألسرة والعي واجملتي فتؤيت مثارها
على اجليي .
وآخر دعواان أ احليد هلل رب العاملني فإ أربت فين هللا وإ أسأت فين نفس والشيطا
وسبحانك اللهم وحبيدك أستغفرك وأتوب إليك.
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