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سلوآيات المهنة        
 في التعليم الجامعي       

إعداد 
محمد األصمعي محروس     /  د .  أ
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    الجامعة على وجه الخصوص آمؤسسة ذات           
دور تعليمي وتنويري وتربوي مسئولة عن نشر          
األخالق ليس فقط في ممارساتها وإنما أيضًا في             

الجامعة مسئولة     . سياساتها وفي آل ما تدعو إليه           
عن االلتزام الخلقي في األداء ، ومسئولة أيضًا        

. عن تنمية االلتزام الخلقي بين الطالب       
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:الموضوعات المطروحة   
 سلوآيات المهنة واآلداء التدريسي        -    

.   في التعليم الجامعي  
 سلوآيات المهنة واإلشراف علي    -    

.   األنشطة الطالبية بالجامعة 
 سلوآيات المهنة والمشارآة في    -   

 الريادة العلمية في أنماط التعليم       
.المختلفة



4

سلوآيات المهنة          
واآلداء التدريسي        
.   في التعليم الجامعي      
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 شئ أى من أآثرفي التعليم الجامعي     إليه نحتاج ما إن
ر و اآلن آخ ان ه يل إيم رد ال أص ان مج مى إيم  أس

ادئ بوجود ة المب ادرة األخالقي ى الق ون أن عل  ذات تك
.فعال تطبيق



6

حترام   ا
استقالل    
الطالب 

Autonomy

حترام   ا
منطق  
الطالب 

Rationality
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آيف نلتزم باحترام استقالل تفكير              
الطالب و رأيه ، و في نفس         

الوقت نعمل على تغييره ؟         

آيف ألتزم بتعليم الطالب منهجية         
التفكير المنطقي ، و في نفس         

لوقت أطلب منه التسليم بوجهة            ا
نظري ؟ 
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ا   ى إنن ة ف ى حاج ذه صياغة إل ادئ ه ة المب  القيمي
ة ة بلغ سية، اجتماعي ة ونف وانين أن ورؤي يم ق  الق

ست تبدادية، لي ا اس ست وأنه رد لي وانين مج  ق
ة  على يدل ال قيمى لفظ وأن متسامية،  خاصة  منطق

اة،  من معين جانب على أو ا  الحي ا  آم  حاجة  فى  أنن
 الواقعية، الظروف لغة إلى القيمى الفعل ترجمة إلى

ى دوافع وإل ادات ال ى والع ف الت ا تؤل ال منه  أعم
.الفرد
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 معًا، واإلرادة الخلق   تربية القيمية  التربية وهدف
 على الصالح الفرد يتعود أن هو بذلك والمقصود

 شخصية  بالتدريج  يكتسب  وأن ،سلوآيات المهنة
 حسنًا،   تراه ما ووعى إرادة عن تعمل بأن تلتزم قوية 

.سيئاً  تراه ما وتتجنب 
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:  أخالقيات التدريس  حول  التباحث •

في التعليم الجامعي    
 من أجل الوصول إلى الكفاءة التى تسمح ألعضاء  

 )    وظيفتهم/مهنتهم/ عملهم( هيئة التدريس بمزاولة   
 يخفى على أحد مدى     فال.   بطريقة منظمة وفعالة   

  أنآما. ارتباط الجامعة ومكانتها بمكانة أساتذتها  
 نخفاض إ أو رتفاعإب سمعة وقوة أى جامعة تقاس     

.أداء علمائها وهم أعضاء هيئة التدريس بها 
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التى   المستترة    النفس صورة   هى األخالق
التى  بأفعاله     القيام  عند  اإلنسان  فى تظهر 

 خلقاً  األفعال  تكون  وال فيها،  تكلف     ال
 ال بطبيعتها      صادرة     آانت    إذا الإ لإلنسان 

 عن وال نفسى  إجهاد  عن وال  تكلف    عن
.تفكير  
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ق دريس  وخل ة الت ضو هيئ ون ع ن يتك صرين م عن
ا ه: أولهم ا من موقف ا وبيئته ل فيه ي يعم ة الت الجامع

 .نفسه من موقفه: وثانيهما .االجتماعية
ن ق تعريف ويمك ه الخل رد سلوك بأن لوآًا الف ًا س معين
سبة يم بالن ى للق ضفيها الت ى ي ة عل ة البيئ ه، المحيط ب

ا ه وم ات، من تحتوي ذلك آائن ا آ ه لم سه يعطي من لنف
.أحكام من عليها يصدر وما قيم،
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واإلنسان األخالقى عدول ملتزم، يعطى لكـل ذى
حق حقه، ويأخذ ما له، ويعطى ما عليـه، نزيـه

.أمين، حريص على تنفيذ تعهداته والتزاماته
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تربية على التدريب ألوان من لونًا الجامعي التعليم يعتبر
 ذلك هو  وأعمقه قيمى  تدريب أفضل فإن وهكذا االلتزام،
 مالئمة صلة بغيره الصلة من المرء عليه يحصل  الذى
.  التعليم الجامعي  مثل والفكر العمل من وحدة فى
 االجتماعية،   الحياة  وهى مجتمع،   نتاج من جامعة فال  

 علىطالبها   تدريب هو منها األساسى   الهدف ولعل
 أنشطة  من جامعة  ال تقدمه  بما هذا ويتم االلتزام، تربية

. مختلفة  
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يمإن  تحوذت إذا الق ى اس رد، عل بحت الف مة وأص  س
ه، زم في دها، والت ادت بقواع اهر س زام مظ ى االلت  ف
ة ى البيئ ون الت ا، ينتم ا إليه عادة وم م س رة األم  بكث

ا وة وال أمواله تحكاماتها بق ال وال اس ا، بجم  مبانيه
ولهم،  تثقفت الذين بأبنائها سعادتها وإنما  وحسنت   عق

ربيتهم، تنارت ت صائرهم واس تقامت ب م، واس  أخالقه
ى ؤالء فف عادتها ه ة، س ؤالء الحق م وه ا ه  قوته

.الجوهرية وعظمتها الرئيسية
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ة  فسلوآيات ثم ومن ة  أساس  هى  المهن م  عظم  األم
 أو القديم العالم تاريخ فى أمة ارتفعت فما وارتقائها،
ديث ان إال الح بب آ ك س مو ذل الق س ا، أخ  أفراده

زامهم ل والت ى الكام الهم، ف ارهم أعم ذاتهم وإنك  ل
وطنهم،  العمل  فى وإخالصهم شار  ل دام  روح وانت  اإلق

رفعهم  التفاخر، عن وبعدهم بينهم،  الدسائس  عن  وت
.والمخاصمات االنقسامات من ونفورهم
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األنماط الشخصية       
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 األداء   يظهر في    أعضاء هيئة التدريس        سلوك   و هذا  •
التدريسى، واألداء البحثى، إلى جانب المشارآة فى الريادة                       

.متحانية    اإل  العلمية واإلشراف على األنشطة الطالبية واألعمال                       
سلوآيات المهنة واآلداء          وهنا تأتى أهمية التباحث حول             •

 والجوانب التربوية التى يجب أن                التدريسي في التعليم الجامعي        
من أجل الوصول إلي           ...تالزم أعضاء هيئة التدريس بالجامعة            

. مستوي معياري متقدم لها      
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سلوك عضو هيئة التدريس آخبير   
Teacher Centred

فيكون هو الخبير الذى يقوم بنقل المعرفة             •
إلى المتعلم الذى يتمثل دوره فى اإلصغاء                

  0وآتابة المالحظات      
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 حول المتمرآز  هيئةالتدريس عضو سلوك  
Learner Centred المتعلم

    وموجها  , ومنسقا , مسهال المعلم يكون حيث  •
  مكتشفا متسائال  , متأمال المتعلم ويكون , للتعليم 
 .إياها ومنتجا المعرفة
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 سلوآيات المهنة         
واإلشراف علي     

   األنشطة الطالبية        
.بالجامعة   
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مثل (  هل المؤثرات الخارجية اآثر واشد وطأة   
القنوات الفضائية والحفالت الموسيقية الراقصة   
واألفالم العنيفة واألغاني الخليعة وأخبار العنف       

 علي التربية الخلقية    )والقهر آل صباح في آل مكان  
.للطالب ؟ 
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  ما رأيك أنت ؟ 
 وما أسانيدك ؟  



32



33



34

  السلوآيات      
المرغوبة   
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  السلوآيات      
المرغوبة   
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  السلوآيات      
المرغوبة   
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  السلوآيات      
المرغوبة   
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  السلوآيات      
المرغوبة   
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  السلوآيات      
المرغوبة   
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  السلوآيات      
المرغوبة   
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  السلوآيات      
المرغوبة   
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  السلوآيات      
المرغوبة   
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  السلوآيات      
المرغوبة   
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سلوآيات المهنة              
والمشارآة في الريادة            

العلمية في أنماط التعليم                   
. المختلفة     
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المشارآة في الريادة العلمية في أنماط التعليم               
 تنمية:المختلفة تسعي إلي تحقيق أهداف منها         

 مرهونطالب الجامعة ، وهذا  لدى االلتزام  عوامل
 وسياسياً  وثقافياً    فكريًا األفراد   هؤالء بتحرير 

 تحقيق   دون تحول التى المعوقات من واجتماعيًا
.المجتمع  فى االلتزام  فضيلة 
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 والثقافية  الفكرية التحديات   المعوقات هذه ومن
 أن المعلوم ومن وحدب، صوب آل من  بنا  المحيطة

 بثقافة    مرتبطة القيم ثم ومن االلتزام،  فضيلة 
 تغزو والتي  -  بنا  المحيطة  والثقافات   المجتمع،
 أمور من آثير فى رحابها فى ونعيش مجتمعنا 

وغيرها والشوارع المنازل فى  -حياتنا   
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ضارتنا  ع وح ا وواق د أخالقياتن افى ق ع تتن ذا م  ه
 معوقًا يشكل هذا فإن ثم ومن والثقافى الفكرى الغزو
.المجتمع فى االلتزام عوامل لتنمية
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 على تحمل  بلدنا فى  االجتماعى  الواقع معطيات  إن
 وما  والتقاليد فالعادات  سلبى، واقع بأنه  االعتقاد
  ال متناقضة   قيماً  ُتظهر سلوآيات من بينهما  يسود
.االلتزام  جوانب تنمية  فى اإلطالق   على تشجع  
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 تفرز المجتمع  فى  اجتماعية قيم  من يشيع فما 
 العلمية الريادة أساليب  تنمية   معيقات من آثيرًا

 قهر  عالقات  هى االجتماعية   فالعالقات   السوية،
 أو وأخرى، اجتماعية طبقة   بين فالعالقة   وتسلط،

 السلطة   بين أو ومثيلتها،  اجتماعية منشأة  بين
 واآلباء األبناء بين أو الشعب، أفراد وبقية الحاآمة

 الطاعة  عالقات فى تتمثل وزوجته الرجل بين أو
. الخط  طول على التمرد أو العمياء
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وهكذا أضحى مؤآدًا أن الصفة القيمية التى يجب أن      
يهتم بها اإلنسان ويتعلمها فى جميع مراحل عمره    
هى الطاعة وليس االلتزام، وهكذا فإن تنشئة الفرد    

قائمة على الترويج لهذه القيمة األخالقية، وتكريسها      
 حيث أصبحت فى النهائية جزءًا ال يتجزأ من       

. الطالب الجامعي   لترآيب المعنوى لشخصية  ا
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يم         إن أسلوب التعل ى "وهكذا ف ذى    " التلقين سائد وال ال
دوام،      ) طاووس (يحول الجيل األآبر إلى      ى طول ال عل

ل  "ونظام التعليم ومحتواه الذى يعمل على تكوين   العق
سالم ل   " الم وين العق ه بتك ن اهتمام ر م أآث

ارى( د(، )االبتك زم(، )الناق ل ) الملت ددة، آ ضايا مح بق
ة               ورة قيم ى تعميق وبل ا تعمل عل هذه اآلليات وغيره

.فى نظامنا التربوى واألخالقى) الطاعة(
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األستاذ نموذج وقدوة ، واألستاذ يبعث برسائل      
خلقية مؤثرة في آل ما يقوله ويفعلة داخل الجامعة      

وخارج الجامعة ، ومسئوليته المهنية عن النمو    
الخلقي لطالبه ربما تكون أخطر من مسئوليته عن     

بل أن أقصر طريق لتفوق  . نموهم العلمي أو المعرفي 
. طالبه هو نموهم الخلقي المسئول    
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ار• ه أنظ ع إلي ذي تتطل وذج ال و النم امعي ه تاذ الج األس
لوآياته ر س ه وتعتب ه ومعاوني ة طالب رين ، وبخاص اآلخ
اد ينسى الناس أن ل يك ى سلوآياتهم ب أهم المؤثرات عل
ال ا ب صورونه دائم ثلهم ، ويت شر م امعي ب تاذ الج األس

ّات      رة ،. أخطاء وبال هن ة آبي ك مبالغ وصحيح أن في ذل
.ولكنها مبالغة تفرض على األستاذ مسئولية آبيرة أيضًا         
دًا أن تاذ جاه اول األس ي أن يح سئولية ف ذه الم ل ه وتتمث
ه ، ه طالب ذي ب ا يحت ا طيب ه نموذج يقدم في أقواله وأفعال

. ويتمثلون به 
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سبل           • ة ال سعي بكاف األستاذ الجامعي مسئول عن ال
وس       ي نف رس ف رة الن يغ ر المباش رة وغي المباش
دة ، وبخاصة             سليمة واألخالق الحمي يم ال طالبه الق
ول             قيم التقدم مثل قيمة الوقت ، وإتقان العمل ، وقب
ذاتي ،             د ال اء ، والنق اآلخر والتعددية ، والحوار البن

. واتباع المنهج العلمي 
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في البحث عن أنماط سلوآية         
ألعضاء هيئة التدريس تحقق هذه          
المسئوليات ،، دعونا نتأمل قانون               
تنظيم الجامعات ، وما جاء به في        

. هذا المجال    
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ادة • نص الم ي) 96(ت ات ف يم الجامع انون تنظ ن ق م
د: مصر   دريس التمسك بالتقالي أنه على أعضاء هيئة الت

ا في نفوس ى بثه والقيم الجامعية األصيلة ، والعمل عل
ر صال المباش دعيم االت يخ وت يهم ترس الب ، وعل الط
ة ة والثقافي بالطالب ، ورعاية شئونهم االجتماعية والفني

ام األسر           ادة ونظ ل المرء. والرياضية من خالل الري ولع
ى يلة ومعن يم األص د والق ة التقالي ن ماهي ساءل ع يت

ادة   ى  الري الطالب ومعن ر ب صال المباش ا.  االت ل م إن اق
ة ادئ الحكيم ذه المب ة ه ى ترجم ة ال و الحاج ال ه يق
ا يجب والتوجيهات العامة الى قواعد تفصيلية تتضمن م

.عمله وما ال يجب عمله 
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على انه ال يجوز  ) 103(تنص المادة   •
ألعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس   

.خصوصية بمقابل أو بغير مقابل
 السؤال هل مجموعات التقوية من قبيل  •

الدروس؟
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على انه ال يجوز ألعضاء      ) 104(تنص المادة       
هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة أو أن               

يشترآوا في إدارة عمل تجاري أو مالي أو            
صناعي ، أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأي           

ولرئيس       . عمل ال يتفق وآرامة هذه الوظيفة         
الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من              
مباشرة أي عمل يري أن القيام به يتعارض مع                 

.  واجبات الوظيفة وحسن أدائها       
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هل قانون  تنظيم الجامعات يحتاج الى      
أم يتضمن مبادئ عامة    .  مراجعة ؟ 

. تحتاج إلي سالمة التطبيق؟ 
هل نحتاج إلي ميثاق أخالق جديد لمهنة      

عضو هيئة تدريس بالجامعات     
. . المصرية؟
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حلقة نقاشية    
نحو بناء معايير لميثاق      

أخالقي في سلوآيات عضو          
هيئة التدريس بالجامعات     

 المصرية 
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بناء ميثاق أخالقي    
هو مجموعة القيم العليا التي تسعى الجامعة     

أو العاملون بها الى االلتزام بها أثناء ممارسة العمل 
سوف نلتزم  " أو " يجب  " ويتم صياغتها بأسلوب 

ويحدد الميثاق  . أو ما شابه ذلك " يحظر   " أو”  بها
القواعد الواجبة في السلوك المتوقع وفي السلوك   

.   المحرم أيضًا 
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:تربية الضمير        
تعقيب العقل علي الفعل  -
اتقان العمل  -
النحنية بديًال عن األنا  -
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مناقشة الئحة األنشطة الطالبية الجديدة         


