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اٌؼذد ()03

اخبلقيات المهنة لؤلستاذ الجامعي
أ .سبلمي عبد الباقي :جامعة المسيلة
أ .دربالي علي :جامعة المسيلة

الملخص :
اف التعليم ىو رسالة تستمد أخبلقياهتا من ىدم شريعتنا كمبادئ حضارتنا كتوجب على القائمْب هبا أداء
حق االنتماء إليها إخبلصان يف العمل كصدقا مع الذات ك اآلخرين  ،كعطاءا مستمرا لنشر العلم كفضائلو  ،لذا
كاف من الضركرم كضع ميثاؽ لؤلخبلقيات الٍب ٙبكم ىاتو ا٤بهنة  ،ك من خبلؿ ا٤بقاؿ نتعرض اُف مفهوـ ا١بامعة
ك اىدافها  ،ك اُف مفهوـ ا٤بيثاؽ ك ا٤بصادر الٍب يستقي منها بنوده  ،كما نبْب ا٤ببادئ العامة الٍب ٙبكمو  ،ك يف
سياؽ ذلك األخبلقيات الٍب يتوجب اعتمادىا من قبل االستاذ ا١بامعي .
Résumé:
L’éducation est un message issu de l’éthique de notre charia et des principes de
notre civilisation. Elle incombe à ceux qui sont fidèles au travail et à l’honnêteté
avec soi-même et aux autres، et s’efforcent toujours de diffuser la science et les
vertus. Il est donc nécessaire d’élaborer un code de déontologie régissant ce
métier.
-Le concept de l'université et ses objectifs
-Le concept de la Charte et les sources d'où il tire ses articles
171

مجلة الباحج للعلىم الرياضية واالجتماعية

اٌؼذد ()03

-Principes généraux régissant la Charte
-L'éthique à adopter par le professeur d'université

مقدم ــة:
تعترب مهنة التعليم من أشرؼ ا٤بهن الٍب يؤديها اإلنساف عامة كاألستاذ بصفة خاصة  ،حيث تعد
األساس بْب ا٤بهن األخرل كذلك لصعوبة ٙبليل العبلقات التفاعلية التبادلية القائمة بْب مكونات العملية
التعليمية التعلمية كتعد أخبلقيات مهنة التعليم من أىم ا٤بوجهات ا٤بؤثرة يف سلوؾ ا٤بريب ألهنا تشكل لديو رقيبا
كيقوـ أداءه كعبلقاتو مع اآلخرين تقوٲبا ذاتيا يعينو
داخليا كتزكده بأطر مرجعية ذاتية يسَبشد هبا يف عملو ٌ ،
على اٚباذ القرارات ا٢بكيمة الٍب ٰبتاجها ليكوف أكثر انسجامان كتوافقان مع ذاتو كمع مهنتو ،كمع اآلخرين.
خلق كرٔف
اف الرسالة اإلسبلمية سعت دائما اُف ٙبقيق الغاية اإلنسانية السامية ك ىي أف يكوف لئلنساف ه
كسلوؾ نظيف يليق بكرامة اإلنساف  ،فعناية اإلسبلـ كحرصو على ٙبقيق ىذه الغاية ىو من اجل إٯباد عناصر
قوية كأفراد صا٢بْب يستطيعوا أف يسهموا بقلوهبم كعقو٥بم يف ترقية ا٢بياة  .كقد اكتسب الرسوؿ الكرٔف (ص)
أخبلقو كمكارمو من الدعوة القرآنية  ،إذ قاؿ (ص) {إ٭با بعثت ألٛبم مكارـ األخبلؽ }  ،كقد كصفو اهلل عز
كجل حيث قاؿ { كانك لعلى خلق عظيم} {ككنتم خّب امة أخرجت للناس تأمركف با٤بعركؼ كتنهوف عن
ا٤بنكر كتؤمنوف باهلل } كقاؿ تعاُف { لقد خلقنا اإلنساف يف أحسن تقؤف }  ،إف االلتزاـ بتلك األخبلقيات أمر
ضركرم ككاجب ،إذ يتحدد مقدار انتماء ا٤بريب ٤بهنتو ٗبوجب درجة التزامو بقواعد تلك ا٤بهنة كمراعاهتا يف ٝبيع
األحواؿ كا٤بواقف .
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مجلة الباحج للعلىم الرياضية واالجتماعية
ـ 1ـ مفهوم الجامعة :

كيعرؼ ٧بمد العريب مفهوـ ا١بامعة بأف ىناؾ من يعتربىا ا٤بصدر األساسي للخربة ،كاحملور الذم يدكر حولو
النشاط الثقايف يف اآلداب كالعلوـ كالفنوف ،فمهما كانت أساليب التكوين كأدكاتو ،فإف ا٤بهمة األكُف للجامعة
ينبغي أف تكوف دائما ىي التوصيل ا٣ببلؽ للمعرفة اإلنسانية يف ٦باالهتا النظرية كالتطبيقية ،كٛبهيد الظركؼ
ا٤بوضوعية بتنمية ا٣بربة الوطنية الٍب ال ٲبكن بدكهنا أف ٰبقق اجملتمع أية تنمية حقيقية .

1

أما ا٤بشرع ا١بزائرم فقد اعترب ا١بامعة مؤسسة عمومية ذات طابع إدارم تساىم يف تعميم نشر ا٤بعارؼ كإعدادىا
كتطويرىا ،كتكوين اإلطارات البلزمة لتنمية الببلد ،كىي بذلك كصفت ٙبت كصاية الدكلة يف خدمة األىداؼ
السياسية االقتصادية كالثقافية احملدكدة من طرفها.2
ككذلك ٲبكن تعريف ا١بامعة على اهنا مؤسسة تكوينية ال ترسم أىدافها ٗبعزؿ عن البيئة االجتماعية ك
االقتصادية الٍب تنبثق عنها ،بل ىي على العكس تستلهم عن اجملتمع الذم ىو منبت ىياكلها كإطاراهتا كمنو
ٚبتار قيمتها كأىدافها  ،كٗبعُب ذلك أف اجملتمع ىو الذم ٲبنحها ميبلدىا كا٤بعُب كالغاية كالوسيلة ،ك٥بذا فإف دكر
مكانة كأىداؼ ا١بامعة تتباين بْب اجملتمعات ك ا٢بقب التارٱبية

3

 1محمد العربً ولد خلٌفة ،المهام الحضارٌة للمدرسة والجامعة الجزائرٌة ،الدٌوان الوطنً للمطبوعات .الجامعٌة ،الجزائر
،1989ص177
2

اٌّشع َٛاٌتٕف١ز ٞسلُ  544-83اٌّؤسط ف ، 1983/09/24 ٟاٌزش٠ذح اٌشعّ١خ .

 3مقاربات سوسٌولوجٌة للمجتمع الجزائري ،مجلة التواصل ،جامعة عنابة ،عدد  ، 06جوان ، 2000ص . 37
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 2ـ االبعاد االخبلقية للجامعة :

كوف ا١بامعة ىي منرب من منابر العلم  ،فاف األبعاد األ خبلقية ٥با تصب يف نفس اال٘باه الذم يهدؼ لو التعليم
بصفة عامة  ،فهدؼ التعليم ىو تعميم الفائدة لكل ا١بنس البشرم  ،كغرس األخبلؽ يف اإلنساف ٗبثابة السبيل
اُف بناء اجملتمع ا٤بثاِف ،حيث أف ىذا األخّب يصبح أكثر حكمة من خبلؿ التعلم كأفضل من خبلؿ ٩بارسة
الفضيلة ،كيعد التعليم ٗبثابة أداة لغرس الوعي األخبلقي كىو أكثر الوسائل القيمية كما يساعد على ا٢بفاظ على
النظاـ االجتماعي ا١بمعي ،كىو طريقة جيدة لزيادة ا٢براؾ االجتماعي

1

فا١بامعة باعتبارىا نسقا اجتماعيا  ،لو ٦بموعة من األدكار االجتماعية  ،فإضافة اُف تزكيد اجملتمع با٣بربات ك
ا٤بهارات الفنية ك اإلدارية ما يلزـ لقياـ نسق اقتصادم قوم  ،أضف اُف البحوث العلمية يف ٨بتلف اجملاالت الٍب
تليب احتياجات اجملتمع  ،فإهنا كذلك تعترب مؤسسة للتنشئة االجتماعية يؤكؿ ٥با العمل على إنشاء األفراد
ا٤بنتمْب إليها كفق معايّب ك قيم اجملتمع ا٤بنتمية اليو .
 3ـ ما ىو الميثاق األخبلقي :
ىو دستور أخبلقي  ،كىو ٦بموعة من القيم العليا الٍب تسعى ا١بامعة كالعاملوف هبا إُف االلتزاـ هبا يف أثناء ٩بارسة
العمل  ،كيتم صياغتها بأسلوب ( ٯبب على  ،أك سوؼ نلتزـ  ،أك ٰبظر )  ،كٰبدد ا٤بيثاؽ القواعد الواجبة يف
ال سلوؾ الواجب كيف السلوؾ احملرـ  ،كىناؾ فرؽ بْب القيم الركحية كالقيم االجتماعية  ،فاألكُف تستمد من الدين
كالثانية تستمد من الثقافة السائدة  ،كمن مراحل ٭بو الشخص كما يتلقاه من تربية .

1

عبد الناصر محمد بشار ،التعلٌم والتنمٌة الشاملة ،دراسة فً النموذج الكوري ،دار الفكر العربً للنشر ،مصر، 1997 ،
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فهل ٗبكن اف نطلق عليو ميثاؽ أخبلؽ ا٤بهنة  ،أك آداب ا٤بهنة  ،أك أخبلؽ كآداب ا٤بهنة ؟ كل ىذه التعبّبات
تؤدم إُف نتيجة كاحدة يف مضموف ميثاؽ أخبلقيات ا٤بهنة .
من ناحية إعداد ا٤بيثاؽ ٪بد أف الذم يقوـ بإعداده ىو اإلدارة العليا يف ا١بامعة  ،فهي مسئولة مهنينا عن تفعيل
النشاط ا٤بوجو إلعداد ا٤بيثاؽ  .كتتناكؿ عملية اإلعداد تشكيل فريق عمل لقيادة العملية من اعداد ك تنسيق ،
من خبلؿ ٝبع ٦بموعة من ا٤بواثيق الصادرة عن جامعات أخرل عربية كأجنبية ؛ لبلستنارة ٗبا جاء فيها مضمونا
كأسلوبنا  ،قصد ا٣بركج ٲبيثاؽ يتوافق مع ا١بامعة .
 4التطور التاريخي ألخبلقيات المهنة في التعليم العالي :
تعد مهنة التدريس ا١بامعي رسالة رفيعة الشأف ٙبضى باىتماـ ا١بميع ٤ ،با ٥با من تأثّب عظيم يف حاضر
األمم ك مستقبلها  ،ك ىي من ا٤بسلمات الضركرية يف قياس دجات الرقي ك التطور ألم جامعة  ،فاألستاذ
ا١بامعي ىو ا٢بجر األساس يف العملية التعليمية  ،فعليو يقع العبء األكرب يف تزكيد الطبلب بكل ما ىو
مستحدث من حقائق كنظريات كقوانْب  ،كتشكيل ا٘باىاهتم على ٫بو ٲبكنهم من التأقلم مع التغّبات الراىنة
كيساعدىم على توظيف إمكاناهتم العقلية كاالنفعالية كا٤بهارية  ،لذا كاف البد من االىتماـ هباتو الوظيفة ك كضع
متطلبات معينة لشاغلها  ،مركزين على ا١بانب األخبلقي ٤بن ٲبارس ا٤بهنة من خبلؿ كضع التشريعات الٍب تضبط
االخبلقيات ك تنصيب ٦بالس ك ١باف تشرؼ على ذلك ك ىي تراتبيا :
 1ػ ١بنة أخبلقيات ا٤بهنة سنة 1995
 2ػ ٦بلس أخبلقيات ا٤بهنة سنة 2005
 3ػ ميثاؽ أخبلقيات ا٤بهنة سنة 2010
 4ػ اجمللس الوطُب ألخبلقيات ا٤بهنة سنة 2015
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 5ـ مصادر أخبلقيات المهنة :
 /1المصدر الديني:
تعد األدياف السماكية أىم مصدر من مصادر األخبلقيات ،كقد أكدت السنة النبوية الشريفة كفصلت ما كرد يف
القرآف الكرٔف .كركم عنو صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ "علموا كال تعنفوا ،فإف ا٤بعلم خّب من ا٤بعنف" .كقاؿ "
علموا كأرفقوا كيسركا كال تعسركا كبشركا كال تنفركا".
 /2الثقافة العربية اإلسبلمية:
كاف موضوع أخبلقيات مهنة التعليم من ا٤بوضوعات الرئيسة الٍب تناك٥با العرب كا٤بسلموف بالدراسة كسبقوا فيها
غّبىم ،ككانوا أكؿ من أدركوا يف كتبهم أٮبية ا٤ببادئ كاألسس األخبلقية الٍب تقوـ عليها ا٤بهنة.
 /3التشريعات والقوانين واألنظمة:
تعد التشريعات كالقوانْب كاألنظمة ا٤بعموؿ هبا من ا٤بصادر األخبلقية فهي ٙبدد للموظفْب الواجبات األساسية
ا٤بطلوب إليهم التقيد هبا كتنفيذىا كيقصد بالتشريعات دستور الدكلة ،كٝبيع القوانْب ا٤بنبثقة عنو.
 /4العادات والتقاليد والقيم:
يعترب اجملتمع ا٤بدٓف الذم يعيش فيو الفرد كيتعامل معو يف عبلقات متشابكة كمتداخلة مصدرا مهما من ا٤بصادر
الٍب تؤثر يف أخبلقيات ا٤بهنة لؤلفراد الذين يتعاملوف كيتعايشوف يف ىذا اجملتمع سواء على مستول عبلقة ا٤بوظف
باجملتمع احمللي أـ على مستول عبلقتو مع زمبلئو داخل ا٤بؤسسة ،أـ على مستول عبلقتو مع الطلبة.
 6ـ المبادئ العامة ألخبلقيات المهنة :
أ ـ النزاىة و األمانة :
السعي لتحقيق االمانة كالنٌزاىة يعِب رفض الفساد ٔبميع أشكالو .كالب ٌد أف يبدأ ىذا السعي بالذات قبل أف
إ ٌف ٌ
يتجسد يف ٩بارسات مثاليٌة.
السلوؾ كأخبلقيٌات ا٤بهنة ٯبب أف ٌ
يشمل الغّب .كىكذا فإ ٌف تطوير آداب ٌ
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ب ـ الحرية األكاديمية :
الركن االساسي ٥بذه
ال ٲبكن ٌ
تصور نشاطات التٌعليم كالبحث يف ا١بامعة بدكف ٌ
ا٢بريٌة االكادٌٲبية الٍب تعترب ٌ
بالضمّب ا٤بهِب،ك التٌعبّب عن االراء بدكف رقابة أك إكراه.
النٌشاطات  .فهي تضمن يف كنف احَباـ الغّب كالتٌحلٌي ٌ
جـ ـ المسؤولية و الكفاءة :
كيعززاف بعضهما بفضل تسيّب ا٤بؤسسة ا١بامعية تسيّبا قائما على
إ ٌف مفهومي ا٤بسؤكليٌة كالكفاءة متكاملْبٌ ،
ال ٌدٲبقراطيٌة كا٣بلق  .كعلى ا٤بؤسسة ا١بامعيٌة أف تضمن التوازف ا١بيٌد بْب ضركرة فعالية دكر االدارة كتشجيع
مساٮبة االسرة ا١بامعيٌة بإشراكها يف صّبكرة اٚباذ القرار ،مع التٌأكيد على أ ٌف ا٤بسائل العلميٌة تبقى من صبلحيات
االساتذة الباحثْب دكف سواىم .
د ـ االحترام المتبادل :
الرمزم
يرتكز احَباـ الغّب على احَباـ الذات لذا ٯبب على أفراد االسرة ا١بامعيٌة االمتناع عن ٝبيع أشكاؿ العنف ٌ
لكل
كا٤بادم كاللفظي كينبغي أف يعاملوا بعضهم بعضا باحَباـ كإنصاؼ  ،بصرؼ النٌظر عن ا٤بستول ا٥برمي ٌ
كاحد منهم.

ىـ ـ وجوب التقيد بالحقيقة العلمية و الموضوعية :
السّب للمعرفة كمساءلتها كتبليغها على مبدأين أساسيْب يتمثٌبلف يف تقصي ا٢بقيقة كاعتماد الفكر النٌقدم.
يرتكز ٌ

إ ٌف كجوب التٌقيٌد با٢بقيقة العلميٌة يفَبض الكفاءة كا٤ببلحظة النٌقديٌة لؤلحداث كالتجريب كمقارنة كجهات النٌظر
الصرامة الفكريٌة  ،لذا ٯبب أف يقوـ البحث العلمي على األمانة األكادٲبية.
ٌ

و ـ اإلنصاف:
يتمثٌل ا٤بوضوع يف عدـ التحيز لعمليٌة التقييم كالَبقية كالتوظيف كالتٌعيْب.
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ي ـ احترام الحرم الجامعي:

حٌب تضمن خصوصيٌتها
تساىم ٝبيع فئات األسرة ا١بامعيٌة بسلوكياهتا يف إعبلء شأف ا٢بريات
ا١بامعية ٌ
ٌ
كحرياهتا كحقوقها .كعلى
ٛبس ٗببادئ ا١بامعة ٌ
كحصانتها ،كٛبتنع عن احملاباة ،كعن تشجيع ا٤بمارسات الٍب قد ٌ
األسرة ا١بامعيٌة ٘بنب أم نشاط سياسي متحزب يف رحاب الفضاءات ا١بامعية.

1

 7أخبلقيات األستاذ الجامعي :
 1ػ ٯبب أف يكوف األستاذ الباحث مثاؿ للكفاءة كحسن ا٣بلق كالنزاىة كالتسامح  ،كأف يقدـ صورة مثالية
للجامعة.
 2ػ على األستاذ الباحث ،على غرار باقي أفراد األسرة ا١بامعية ،احَباـ مبادئ أخبلقيات كآداب ا٤بهنة ا١بامعية
ا٤بذكورة أعبله  .كما ٯبب عليو أثناء ٩بارسة مهامو التصرؼ بعناية ،كفعالية ،ككفاءة ،كنزاىة كاستقبللية ،كأمانة،
كحسن نية ،خدمة للمصلحة العليا للمؤسسة ا١بامعية.
 3ػ يف حاؿ ارتكاب األستاذ الباحث خطأ مهنيا يستدعي مثولو أماـ ا٥بيئات التأديبية ا٤بخ ٌولة ،ٲبكن ٥بذه األخّبة
أف تقَبح عقوبات قد تصل إُف التجريد من صفة األستاذ الباحث ا١بامعي.
 4ػ تتمثل ا٤بسؤكلية األساسية ا٤بلقاة على عاتق األستاذ الباحث يف االضطبلع التاـ بوظائفو ا١بامعية  .كيف
ىذا الصدد عليو ب:
أ ػ االجتهاد من أجل االمتثاؿ ،ما أمكن للمعايّب العليا يف ٩بارسة نشاطو ا٤بهِب؛
سرية مضموف ا٤بداكالت كالنقاشات الٍب تدكر يف ا٥بيئات الٍب يشارؾ فيها،
السهر على احَباـ ٌ
بػ ٌ
جػ ػ التحلٌي بالضمّب ا٤بهِب أثناء القياـ ٗبهامو .
د ػ ا٤بشاركة يف ديناميكية عملية تقييم النشاطات البيداغوجية كالعلمية يف ٝبيع ا٤بستويات،ك تكريس مبدأ الشفافية
كحق الطعن ،ك عدـ التعسف يف استعماؿ السلطة الٍب ٛبنحو إياه مهنتو.
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ىػ ػ االمتناع عن تسخّب ا١بامعة لقضاء أغراض شخصية.
ك ػ التسيّب االمْب لكل االعتمادات ا٤بالية ا٤بوكلة إليو يف إطار ا١بامعة ،أك نشاطات البحث أكام نشاط مهِب
آخر.

1

 8ػ ا٤بنافع ا٤بَبتبة على االلتزاـ األخبلقي :
ىناؾ مقولة تؤكد أنك إذا كظفت شخصان لديك فقد كظفت أخبلقو معو  ،ىذه قاعدة سلوكية عامة  ،فبل ييتصور
منطقيان أف ينفصل الشخص عن خلقو.
االىتماـ باألخبلؽ يسهم يف ٙبسْب اجملتمع ككل  ،فتَباجع ا٤بمارسات الظا٤بة ،كتتوافر الفرص ا٤بتكافئة للناس ،
كتنفذ األعماؿ بوساطة األعلى كفاء نة .
االلتزاـ بأخبلقيات العمل يسهم يف شيوع الرضا االجتماعي بْب غالبية الناس ،كنتيجة لعدالة التعامل كا٤بعامبلت
كالعقود كإسناد األعماؿ كتوزيع الثركة كربط الدخل باجملهود.
أخبلقيات العمل تدعم البيئة ا٤بواتية لركح الفريق كزيادة اإلنتاجية.
إدارة أخبلقيات العمل بكفاءة تشعر العاملْب كاألساتذة بالثقة بالنفس  ،كالثقة يف العمل ،كبأهنم يقفوف على
أرض صلبة كنزيهة كشريفة  ،ككل ىذا يقلل القلق كالتوتر كالضغوط  ،كٰبقق ا٤بزيد من االستقرار.
االلتزاـ األخبلقي يؤمن ا١بامعة ضد ا٤بخاطر إ ٍذ يكوف ىناؾ التزاـ بالشرعية كاالبتعاد عن ا٤بخالفات  ،كالتمسك
بعد ليس إال قيمة أخبلقية.
قبل كمن ي
بالقانوف  ،فالقانوف من ي
االلتزاـ بأخبلقيات العمل  ،بدعم عدد من الربامج األخرل ا٤بهمة مثل برامج التنمية البشرية  ،كبرامج ا١بودة
الشاملة ،كبرامج التخطيط اإلسَباتيجي ،ككل ىذا يصب يف ا٘باه دعم ا١بامعة كتنميتها ك٪باحها .
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إف كجود ميثاؽ أخبلقي تلتزـ بو ا٤بهنة أك ا١بامعة ،يكوف ٗبثابة دليل أك مرجع يسَبشد بو ا١بميع ،ليس فقط يف
تصرفاهتم ،كإ٭با أيضا عندما تثور ا٣ببلفات أك يثور ا١بدؿ حوؿ ما السلوؾ الواجب اإلتباع يف مثل ىذه
ا٣ببلفات

1
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