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 المقدمت

ساسية ي  تطورر وورة متتمعية األركيزة اللممعممين وأخالقيات المينة تعد مدونة قواعد السموك 
تتكامل  حيث؛ وية األخالقية وتعزرزىاتسيم ي  الحفاظ عمى الي   كما ،ن التعميم ي  المممكة بشكل عامإيتابية ع

وتتسق مع التشررعات  ،الخدمة المدنية ديوان أعدىا الت  الدولة لموظف  العامة الوظيف  السموك مدونةمع 
 .ننساوحقوق اإل الطفل لحقوق  الدولية واالتفاقيات التعميم قطاعالخاوة ب
بالغ  ،المدرسة ي ممتاالت الرئيسة التفعيل اإليتاب  لبغرض  ىاتم إعدادو    منيم بالمتوقع المعنيينوا 

مدونة إلى تحسين تقدير المعممين لذاتيم، وتشتيع النقد التيدف  حيث وسموكيم؛ أخالقياتيم وقيميم يخص ييما
القدوة  المعمموتقديم  ،سموكيم وتورياتيم العامةب المتعمقةوريع قدرتيم عمى اتخاذ أيضل الخيارات  ،الذات  البناء

 .لممتتمع
قواعد مدونة ي  إطار إرشادي، وتحدد لممينة البعد اإلنسان  بالسموك ي  معظميا قواعد ت عنى مدونة 

 ،اليوم والمين  من حيث سموكيم الشخو   ؛السموك الخاوة بالمعممين توقعات المتتمع من المعممين
ي  بيئات وسياقات رسمية أو غير  ،واتتاىاتيم الت  يتم تشاركيا مع الطمبة ،مواقفيمو  ،قيميمو وتورياتيم، 

 .رسمية
 الحرص عمى نموىمب أخالق  التزام تقديمعمى المعممين  يإن  العالية المستوى،  توقعاتولتحقيق ىذه ال

ثرائيا، و  والسع المين ،   السموو ، االتوال والتواول وميارات، مياراتيم التدررسية تطوررإلى تعميق معريتيم وا 
 لمينة الوطنية المعايير مع يتسق بما ؛والتغيرات ي  البنية الفكررة الفردية والعامةمواقفيم اإليتابية، و  قيميمب

 .وتكييف سموكيم اليوم  مع التطورات والتحديات الحالية والمستقبمية ي  قطاع التعميم، التعميم
 

الكادر من  الحقا  وتنفيذىا  إعدادىاسيتم  الت  المينية السموكت لمدونا امرتعي   إطارا   المدونة تمثل
توقع ي حيث ؛تطوررىاو  مراتعتياو  ،تنفيذىا والتقيد بما ورد يييا متابعةو  ،ي  المممكةاإلداري والتعميم  لممدارس 

عمييم انتياتو  السموك الذي يتعينب المتعمقةالقرارات  التخاذق ومبتكر خال   مدونة بشكل  الن و المعمم يستخدمأن 
وأخالق  يوتو حياتيم  قيم تطورر نظام ل ؛)عمى مستوى المدرسة والمتتمع( ،داخل السياق المين  وخارتو
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بما يتفق مع الحقوق األساسية الواردة ي  دستور المممكة األردنية الياشمية وقانون  وتنفيذه ،الشخوية والمينية
 التربية والتعميم. 

 



4 

 ىكالسل مدوهت خصائص أولاً:

 النحو عمىقابمة لمتطبيق وتحقق المنشود من بنائيا  لتكون أن تتمتع المدونة بعدد من الخوائص  يتب
 :اآلت 

 المسؤولٌت المشحسكت

ن  ي  المدارس األردنية سمة التشاركية ي  مراحميا كاية ابتداء من مرحمة يتحقق مدونة السموك الم
 ي  لممعنيينيم عمى قاعدة المسؤولية المشتركة و بعة، وووال لمتقوياغة القواعد السموكية، مرورا بالتنفيذ والمتا

 المتتمع المدرس .

 الإجسائٌت

رشاديو  ةبكونيا توتييي لمين امدونة السموك  تتمتع  تمي الت سموكية القواعد ال منخالل متموعة  من ةا 
 قابمة لمتطبيق ي  المراحل تميعيا.تحمل ويغة إترائية و  ،اميداني   بنائيا

 ل والشمىلٌتالحكام

نحو متتمع ) متكاملشامل و مشروع تربوي ن  ي  المؤسسات التربوية بأنيا يتتوف مدونة السموك الم
 .(تربوي مين 

 المسوهت وقابلٌت الحجدًد

 مراحل ي  ياتمع   تميخالل المالحظات والبيانات الت   منر المدونة إمكانية التطورر والتتديد توي  
المدونة التيات الرسمية ذات العالقة، بما يتفق مع مرتكزات من ، و المدرس  عالمتتم من والتقويم المتابعة
 .ياومنطمقات ياوأىداي

 الاسحدامت

 .ةالمدرس ي استخداميا المتواول  خالل منن  وفة االستدامة، يمدونة السموك الم ي  يراتتو 
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 الإلزامٌت

مديري  تميع يمتزم بحيث ؛رس األردنيةممدالوفة رسمية موتية من وزارة التربية والتعميم  المدونةتتخذ 
 .ضمن األسس المحددةوتقويميا ، وتنفيذىا المين بإعداد مدونات السموك  ومديرات المدارس
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 بواء مدوهت السلىكأسس ثاهٌاً: 

زالةو  ،المعممين تواتو الت  المشكالت لعالج كوسيمةتعمل  نيمن المتوقع أعداد مدونة السموك إ  عند  ا 
 واالحترام الود يسوده المدرسة ي  تربوي   مناخ ترسيخو  ،بينيم وثيقة ووالت عالقات قامةا  و  رادياأل بين الحواتز

 :اآلتية األسس مراعاةخالل  من
  بنود المدونة مع تعميمات وزارة التربية والتعميم.اتساق 
 المستمدة من رؤية وزارة التربية والتعميم. تياورسال اتساق بنود المدونة مع رؤية المدرسة 
 متموعة من القيم المشتركة.  تبن 
 .مراعاة البيئة المحمية لممدرسة 
  ي  وياغة بنود مدونة السموك. مشاركة المتتمع المدرس 
 والعمل بروح الفررقوتحمل المسؤولية  ،المشاركة تعزرز. 
    االنضباط الذات .وتعزرز  ،تبن  السموك اإليتاب 
 ييو نبذ السموك غير المرغوب. 
  مخالفة قواعد مدونة السموكو  التورف بطررقة غير مرغوبةي  حال  المترتبةتراءات اإلتحديد. 
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 القىاعد العامت لمدوهت السلىك لمهوت الحعلٌمثالثاً: 

بعين االىتمام خالل  يأخذىاو  ،يتحمى بيا أنالمعمم  عمىيأت  متموعة قواعد السموك العامة الت   ييما
البو، وزمالءه، واإلدارة التعميمية والمتتمع المحم  الذي يتعامل وتنطمق منو شخويا  لتشمل ط ،ممارستو لمينتو

لتحقيق رؤية  لي  تنشئة تيل المستقب تورسالل واعيا   ،عمل يقوم بو عينيو ي  كل   نوبمعو، تاعال  الوطن 
 .تياورسال المنبثقة من رؤية وزارة التربية والتعميم تياورسال المدرسة

 

 بالمعلممحعلقت ال القىاعد

  لتعزرز مكانة المعمم  ؛التعاون مع اآلخررنو  والموضوعية،العدالة و األمانة والودق و  النزاىة بقيمالتمتع
 .ي  المدرسة والمتتمع

 .االلتزام بالمظير الالئق 
 عنياوالتعبير  ياوتذوقاألبعاد التمالية  تقدير. 
  متطمبات.مبشكل مناسب ويق ا ل نتازها  و الدقة ي  العمل 
  إلنتازات الذاتية.او  التميزتعزرز 
  تعامل مع المواعب والمشكالت.الأثناء ي   الحمول ابتكارو ب عد البويرة 
 دارة االختالف وتعميق لغة الحوار ،ميارات االتوال والتواول تعزرز  . وا 
  واألوعيةموادر ال وتوثيق استخدام ي االمانة العممية وااللتزام بمتموعة المعايير الخاوة بعمل المعمم 

 واحترام حقوق الممكية الفكررة. ةالمعريي
  المرتوالتعم م  لتحقيقتيود الاالستمتاع بالتعمم والرغبة ي  بذل تميع و  ،الحياة مدى مبالتعم  االلتزام 

 .مواالستفادة من خبرات اآلخررن وثقاياتيم المتنوعة ي  متال التعم   والتنمية المينية المرغوبة
  ودار، مناسبةالخيارات الو  القرارات تخاذال ؛الحوار اليادفمراعاة مع التفكير والعمل باستقاللية  وا 

 . األحكام
   تفكيرىم طررقةييم و واالنفتاح عمييم وظروييم  خررناآل نظر وتيات متفي . 
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 ومعاممتيم بشكل  يماآلخررن واالستتابة الحتياتات احترامذات و الاحترام و االختالف والتنوع  تقبل
 و النسب أو المون أو الدين أو التنس أو السن أو اإلعاقة. بغض النظر عن العرق أ ،متكايئ

  والتقويمالتدررس  ستراتيتياتإواستخدام  ،برامج التعميم الت  تتناسب مع احتياتات الطمبة المختمفة تبن 
ستثمار تميع حفيزىم الوتوتيييم وت ،بينيمالفردية  الفروق  مراعاة، مع والتعميمالتعم م  عممية لتحسين
مكاناتيم قدراتيم  .وا 

 والتعميم.التعم م  الت  تخدم عممياتالتعم م  بناء متتمعات 
   ليم، والتورف عمى نحو ي ظير االحترام عنيينتفاعل مع المالاستخدام المغة والسموك المناسبين ي .

 سالمة. وال األمنمحكمة لضمان المناسبة و التدابير التراءات و اإلاتخاذ 
 البدن  أو المفظ  العنف استخدام تتنب. 
  أثناء أداء الواتبات المينية ومسؤولياتيا والتزاماتيا.ي  والالمباالة تتنب اإلىمال 

 

 بالطلبتبعلاقت المعلم المحعلقت  القىاعد

  وأساليب التعامل مع الطمبة داخل المؤسسة نشر ثقاية التوقعات اإليتابية ي   بدورهوع  المعمم
 .ياالتعميمية وخارت

 نساني احترام كرامة الطمبة واإلعاقة والعرق  ،باليوية والحالة المدنية واألسررة ييما يتعمق ا  تميع تيموا 
تيم اثقاي اختالفو  ،الفروق الفردية بينيمو  ،حاتاتيممراعاة و الخ.  والوضع االتتماع  واالقتوادي، ...

 مراحميم العمررة. و الوحية والنفسية،  وأوضاعيم
  يتابية مع الطمبة مع الحفاظ عمى خوووياتيم.إات تفاعمية بناء عالقتعزرز االتتاىات اإليتابية و 
  المفظ  أو  وتتنب العنف، ذلكالمتعمقة ب ستراتيتياتباإلواإللمام  الطمبةالتحم  بالمرونة ي  إدارة سموك

 .ي  متتمع المدرسة وخارتو البدن 
 لطمبة والمحايظة عمييا.الت  تعزز السالمة العاطفية والفكررة والتسدية لتميع انة ماآلالبيئة  تويير 
  مينة التعميم وخوووية مكانةالحفاظ عمى الحدود المينية المناسبة مع الطمبة، واحترام. 
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 بيدفالتعم م  وموادر المعريية األوعيةالووول إلى المشاركة باألنشطة المتنوعة و  منالطمبة  تمكين 
 ناتح.  من االندماج ي  متتمعيم بشكل تمكنيمتعممية نوعية  اتتويير خبر 

 استثمارىا لحسن المناسبة التدابير اتخاذ مع الطمبة تعمم ي  التكنولوتيا دور تعزرز. 
 الخدمات لمطمبة. تقديم المينية لتحويل أرباح من خالل بيع السمع أو المعمم نةعدم استغالل مكا 
   أو المبادرة إلى إعطائيم اليدايا ذات الطابع الخاص. ،الطمبة منقبول اليدايا  بتتن 

 

 الزملاءببعلاقت المعلم محعلقت ال القىاعد

 الحوار  ثقاية تبن من خالل  ؛احترام زمالء المينة والحفاظ عمى الكياسة ي  حالة ظيور اختاليات
دارة االختالف.  وا 

 .الحفاظ عمى ثقة الطمبة ي  المعممين اآلخررن 
  المدرسية.  عن آرائيم وتقديم مقترحاتيم بشأن اإلدارة ءمزمالللتعبير اتويير يرص 
  األىداف ذات الومة الت  تعزز موالحيم العميا. لدعم تعمم الطمبة وتحقيقالتعاون مع الزمالء 
 الدعم لمزمالء الذين يتولون مناوب وميام تعميمية قيادية.  وتقديم، ودعميمالمعممين التدد  مساندة 
   معة المينية لمعمم آخر.د الكفاءة أو الس  اانتقب تتن 
  يم.مع مالئمة يرب استخدام لغة غتتن  المعممين، و  ءالزمالاحترام 

 

 الإدازة والقٌادة الحسبىًت/ المدزسٌتعلاقت المعلم بب المحعلقتالقىاعد 
 .التورف بطررقة تحايظ عمى شرف المينة وكرامتيا 
 تاليياواخ ومراعاة تنوعيا المدرس  المتتمعي   السائدةمعتقدات القوانين و القواعد و العراف و باأل االلتزام. 
  والتورف بنزاىة ي  التعامالت والمراسالت مع وزارة  ،الودقمن حيث  ؛مقومات المينيةالامتالك

 التربية والتعميم وغيرىا من الييئات والمؤسسات، وأوحاب العمل بما ي  ذلك الحاليين والمحتممين.
 وتعزرز االنتماء ليا إدراك أىمية المؤسسة التعميمية كمؤسسة خدمية لممتتمع. 
 والمتتمع المدرس  والمينة. ،التعم م السموك الشخو  والمين  بما يوب ي  مومحة متتمع اتساق 
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 يالمؤسسة التعميمية ويعالياتيا المختمفة لتحقيق أىدايا ةأنشط ي  اإليتابية المشاركة. 
 تعميم.ويق ا لتعميمات وزارة التربية وال ،استخدام الممتمكات والمرايق والموارد والموادر المتاحة 
   ي  تودة الخدمات التعميمية. عدم المشاركة ي  أنشطة تؤثر سمبا 
  يم.مع مالئمة يرب استخدام لغة غتتن  ، و من اإلداررين والقيادات التربوية الزمالءاحترام 
  مينة بالخاوة وعدم التشكيك بقدراتيم وكفاءاتيم  ،يتابية منيمظيار التوقعات اإلا  الثقة بالزمالء و

 .لتسبب ي  ذلكو اأ ،التعميم

 

 والمدزست المحلٍ المجحمعببعلاقت المعلم  المحعلقتالقىاعد 

  خالل التمسك بالمبادئ األخالقية واتخاذ  من ي  المتتمع والمدرسة المينية لممعممين المكانةتعزرز
 .الموثوقةمعمومات ال موادرالقرارات بناء عمى 

  ةتنشئة الطمبو  المتتمع خدمة ي ترسيخ دور المدرسة. 
  تراءات دعم قرارات -الت  تؤثر إيتابي ا ي  العممية التعمميةالمحم  والمتالس المدرسية  المتتمعوا 

 القيادة التعميمية والخدمات الطالبية. و مية، يالتعم
  المتتمعيةو  القضايا المدرسية تخصالمشاركة ي  حوارات . 
 ناسب عن المعمومات عند تمثيل الحفاظ عمى أعمى المعايير المينية من الدقة والودق واإليواح الم

بما ي  ذلك  ،أو مديررة التربية والتعميم داخل المتتمع وي  العالقات العامة واالتواالت ،المدرسة
 .لكترونية لمتواول االتتماع المواقع اإل

 ويق ا  واستخدامياي  المتتمع المحم   المتاحةالممتمكات والمرايق والموارد والموادر  عمى المحايظة
 يمات وزارة التربية والتعميم.لتعم

  عمى يرص متكايئة. مبةالمرايق لضمان حوول تميع الط تطوررو  ىاواستثمار تويير الموارد 
  مع مؤسسات المتتمع المدن  واأليراد من أتل النيوض بموالح الطمبة تفعيل الشراكة المتتمعية

 بغض النظر عن المكايآت أو المكاسب الشخوية.
  يم.ب استخدام لغة غير مالئمة معتن  وت ،ر وممثم  مؤسسات المتتمع المحم احترام أولياء األمو  
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  و أالشفافيت والنزاهت عند التعاهل هع الوىردين والجهاث التي تحظي بنفىذ وههنيت وعدم تقدين الهدايا

 .قبىلها
 
 

 الإبلاغ واجب

اهحهاكاث لمدوهت قىاعد  ي  عى أ الإبلاغ بالمهوٌت ًحسمىن لرًىا ىٌالمعلمب ًواط

مع مساعاة  ،لاجخاذ قساز مى مجلس المدزست اً جمهٌد ؛الحسبىًتلإدازة إلى االسلىك 

 .حهسرًالمىضىع والحفاظ على خصىصٌت 


