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المقدمت
تعد مدونة قواعد السموك وأخالقيات المينة لممعممين الركيزة األساسية ي

تطورر وورة متتمعية

إيتابية عن التعميم ي المممكة بشكل عام ،كما تسيم ي الحفاظ عمى اليوية األخالقية وتعزرزىا؛ حيث تتكامل
مع مدونة السموك الوظيف

العامة لموظف

الدولة الت

أعدىا ديوان الخدمة المدنية ،وتتسق مع التشررعات

الخاوة بقطاع التعميم واالتفاقيات الدولية لحقوق الطفل وحقوق اإلنسان.
وتم إعدادىا بغرض التفعيل اإليتاب لممتاالت الرئيسة ي المدرسة ،وابالغ المعنيين بالمتوقع منيم
ييما يخص أخالقياتيم وقيميم وسموكيم؛ حيث تيدف المدونة إلى تحسين تقدير المعممين لذاتيم ،وتشتيع النقد
الذات البناء ،وريع قدرتيم عمى اتخاذ أيضل الخيارات المتعمقة بسموكيم وتورياتيم العامة ،وتقديم المعمم القدوة
لممتتمع.

تعنى مدونة قواعد السموك ي معظميا بالبعد اإلنسان لممينة ي إطار إرشادي ،وتحدد مدونة قواعد
السموك الخاوة بالمعممين توقعات المتتمع من المعممين؛ من حيث سموكيم الشخو
وتورياتيم ،وقيميم ،ومواقفيم ،واتتاىاتيم الت

يتم تشاركيا مع الطمبة ،ي

والمين

اليوم ،

بيئات وسياقات رسمية أو غير

رسمية.
ولتحقيق ىذه التوقعات العالية المستوى ،يإن عمى المعممين تقديم التزام أخالق بالحرص عمى نموىم
المين  ،والسع إلى تعميق معريتيم واثرائيا ،وتطورر مياراتيم التدررسية ،وميارات االتوال والتواول ،والسمو
بقيميم ومواقفيم اإليتابية ،والتغيرات ي البنية الفكررة الفردية والعامة؛ بما يتسق مع المعايير الوطنية لمينة
التعميم ،وتكييف سموكيم اليوم مع التطورات والتحديات الحالية والمستقبمية ي قطاع التعميم.
تمثل المدونة إطا ار مرتعيا لمدونات السموك المينية الت

سيتم إعدادىا وتنفيذىا الحقا من الكادر

اإلداري والتعميم لممدارس ي المممكة ،ومتابعة تنفيذىا والتقيد بما ورد يييا ،ومراتعتيا وتطوررىا؛ حيث يتوقع
أن يستخدم المعممون المدونة بشكل خالق ومبتكر التخاذ الق اررات المتعمقة بالسموك الذي يتعين عمييم انتياتو
داخل السياق المين

وخارتو( ،عمى مستوى المدرسة والمتتمع)؛ لتطورر نظام قيم
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وأخالق

يوتو حياتيم

الشخوية والمينية ،وتنفيذه بما يتفق مع الحقوق األساسية الواردة ي دستور المممكة األردنية الياشمية وقانون
التربية والتعميم.
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أولاً :خصائص مدوهت السلىك
يتب أن تتمتع المدونة بعدد من الخوائص لتكون قابمة لمتطبيق وتحقق المنشود من بنائيا عمى النحو
اآلت :

المسؤولٌت المشحسكت
تحقق مدونة السموك المين ي المدارس األردنية سمة التشاركية ي مراحميا كاية ابتداء من مرحمة
وياغة القواعد السموكية ،مرو ار بالتنفيذ والمتابعة ،وووال لمتقويم عمى قاعدة المسؤولية المشتركة لممعنيين ي
المتتمع المدرس .

الإجسائٌت
تتمتع مدونة السموك المين بكونيا توتييية وارشادية من خالل متموعة من القواعد السموكية الت يتم
بنائيا ميدانيا ،وتحمل ويغة إترائية قابمة لمتطبيق ي المراحل تميعيا.

الحكامل والشمىلٌت
تتوف مدونة السموك المين ي المؤسسات التربوية بأنيا مشروع تربوي شامل ومتكامل (نحو متتمع
تربوي مين ).

المسوهت وقابلٌت الحجدًد
توير المدونة إمكانية التطورر والتتديد من خالل المالحظات والبيانات الت

يتم تمعيا ي

مراحل

المتابعة والتقويم من المتتمع المدرس  ،ومن التيات الرسمية ذات العالقة ،بما يتفق مع مرتكزات المدونة
وأىداييا ومنطمقاتيا.

الاسحدامت
تتواير ي مدونة السموك المين وفة االستدامة ،من خالل استخداميا المتواول ي المدرسة.
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الإلزامٌت
تتخذ المدونة وفة رسمية موتية من و ازرة التربية والتعميم لممدارس األردنية؛ بحيث يمتزم تميع مديري
ومديرات المدارس بإعداد مدونات السموك المين وتنفيذىا ،وتقويميا ضمن األسس المحددة.
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ثاهٌاً :أسس بواء مدوهت السلىك
عند إعداد مدونة السموك يمن المتوقع أن تعمل كوسيمة لعالج المشكالت الت تواتو المعممين ،وازالة
الحواتز بين األيراد واقامة عالقات ووالت وثيقة بينيم ،وترسيخ مناخ تربوي ي المدرسة يسوده الود واالحترام
من خالل مراعاة األسس اآلتية:


اتساق بنود المدونة مع تعميمات و ازرة التربية والتعميم.



اتساق بنود المدونة مع رؤية المدرسة ورسالتيا المستمدة من رؤية و ازرة التربية والتعميم.



تبن متموعة من القيم المشتركة.



مراعاة البيئة المحمية لممدرسة.



مشاركة المتتمع المدرس ي وياغة بنود مدونة السموك.



تعزرز المشاركة ،وتحمل المسؤولية والعمل بروح الفررق.



تبن السموك اإليتاب  ،وتعزرز االنضباط الذات .



نبذ السموك غير المرغوب ييو.



تحديد اإلتراءات المترتبة ي حال التورف بطررقة غير مرغوبة ومخالفة قواعد مدونة السموك.

6

ثالثاً :القىاعد العامت لمدوهت السلىك لمهوت الحعلٌم
ييما يأت متموعة قواعد السموك العامة الت عمى المعمم أن يتحمى بيا ،ويأخذىا بعين االىتمام خالل
ممارستو لمينتو ،وتنطمق منو شخويا لتشمل طالبو ،وزمالءه ،واإلدارة التعميمية والمتتمع المحم الذي يتعامل
معو ،تاعال الوطن نوب عينيو ي كل عمل يقوم بو ،واعيا لرسالتو ي تنشئة تيل المستقبل لتحقيق رؤية
المدرسة ورسالتيا المنبثقة من رؤية و ازرة التربية والتعميم ورسالتيا.

القىاعد المحعلقت بالمعلم


التمتع بقيم النزاىة واألمانة والودق والعدالة والموضوعية ،والتعاون مع اآلخررن؛ لتعزرز مكانة المعمم
ي المدرسة والمتتمع.



االلتزام بالمظير الالئق.



تقدير األبعاد التمالية وتذوقيا والتعبير عنيا.



الدقة ي العمل وانتازه بشكل مناسب ويقا لممتطمبات.



تعزرز التميز واإلنتازات الذاتية.



بعد البويرة وابتكار الحمول ي أثناء التعامل مع المواعب والمشكالت.



تعزرز ميارات االتوال والتواول ،وتعميق لغة الحوار وادارة االختالف.



االمانة العممية وااللتزام بمتموعة المعايير الخاوة بعمل المعمم ي استخدام وتوثيق الموادر واألوعية
المعريية واحترام حقوق الممكية الفكررة.



االلتزام بالتعمم مدى الحياة ،واالستمتاع بالتعمم والرغبة ي

بذل تميع التيود لتحقيق التعمم المرتو

والتنمية المينية المرغوبة واالستفادة من خبرات اآلخررن وثقاياتيم المتنوعة ي متال التعمم.


التفكير والعمل باستقاللية مع مراعاة الحوار اليادف؛ التخاذ الق اررات والخيارات المناسبة ،واودار
األحكام.



تفيم وتيات نظر اآلخررن وظروييم واالنفتاح عمييم وييم طررقة تفكيرىم.
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تقبل االختالف والتنوع واحترام الذات واحترام اآلخررن واالستتابة الحتياتاتيم ومعاممتيم بشكل
متكايئ ،بغض النظر عن العرق أو النسب أو المون أو الدين أو التنس أو السن أو اإلعاقة.



تبن برامج التعميم الت تتناسب مع احتياتات الطمبة المختمفة ،واستخدام إستراتيتيات التدررس والتقويم
لتحسين عممية التعمم والتعميم ،مع مراعاة الفروق الفردية بينيم ،وتوتيييم وتحفيزىم الستثمار تميع
قدراتيم وامكاناتيم.



بناء متتمعات التعمم الت تخدم عمميات التعمم والتعميم.



استخدام المغة والسموك المناسبين ي التفاعل مع المعنيين ،والتورف عمى نحو يظير االحترام ليم.
اتخاذ اإلتراءات والتدابير المناسبة والمحكمة لضمان األمن والسالمة.



تتنب استخدام العنف المفظ أو البدن .



تتنب اإلىمال والالمباالة ي أثناء أداء الواتبات المينية ومسؤولياتيا والتزاماتيا.

القىاعد المحعلقت بعلاقت المعلم بالطلبت


وع

المعمم بدوره ي

نشر ثقاية التوقعات اإليتابية وأساليب التعامل مع الطمبة داخل المؤسسة

التعميمية وخارتيا.


احترام كرامة الطمبة وانسانيتيم تميعا ييما يتعمق باليوية والحالة المدنية واألسررة ،واإلعاقة والعرق
والوضع االتتماع واالقتوادي ... ،الخ .ومراعاة حاتاتيم ،والفروق الفردية بينيم ،واختالف ثقاياتيم
وأوضاعيم الوحية والنفسية ،ومراحميم العمررة.



تعزرز االتتاىات اإليتابية وبناء عالقات تفاعمية إيتابية مع الطمبة مع الحفاظ عمى خوووياتيم.



التحم بالمرونة ي إدارة سموك الطمبة واإللمام باإلستراتيتيات المتعمقة بذلك ،وتتنب العنف المفظ أو
البدن ي متتمع المدرسة وخارتو.



تويير البيئة اآلمنة الت تعزز السالمة العاطفية والفكررة والتسدية لتميع الطمبة والمحايظة عمييا.



الحفاظ عمى الحدود المينية المناسبة مع الطمبة ،واحترام مكانة وخوووية مينة التعميم.
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تمكين الطمبة من المشاركة باألنشطة المتنوعة والووول إلى األوعية المعريية وموادر التعمم بيدف
تويير خبرات تعممية نوعية تمكنيم من االندماج ي متتمعيم بشكل ناتح.



تعزرز دور التكنولوتيا ي تعمم الطمبة مع اتخاذ التدابير المناسبة لحسن استثمارىا.



عدم استغالل مكانة المعمم المينية لتحويل أرباح من خالل بيع السمع أو تقديم الخدمات لمطمبة.



تتنب قبول اليدايا من الطمبة ،أو المبادرة إلى إعطائيم اليدايا ذات الطابع الخاص.

القىاعد المحعلقت بعلاقت المعلم بالزملاء


حالة ظيور اختاليات؛ من خالل تبن

احترام زمالء المينة والحفاظ عمى الكياسة ي

ثقاية الحوار

وادارة االختالف.


الحفاظ عمى ثقة الطمبة ي المعممين اآلخررن.



تويير يرص التعبير لمزمالء عن آرائيم وتقديم مقترحاتيم بشأن اإلدارة المدرسية.



التعاون مع الزمالء لدعم تعمم الطمبة وتحقيق األىداف ذات الومة الت تعزز موالحيم العميا.



مساندة المعممين التدد ودعميم ،وتقديم الدعم لمزمالء الذين يتولون مناوب وميام تعميمية قيادية.



تتنب انتقاد الكفاءة أو السمعة المينية لمعمم آخر.



احترام الزمالء المعممين ،وتتنب استخدام لغة غير مالئمة معيم.

القىاعد المحعلقت بعلاقت المعلم ب الإدازة والقٌادة الحسبىًت /المدزسٌت


التورف بطررقة تحايظ عمى شرف المينة وكرامتيا.



االلتزام باألعراف والقواعد والقوانين والمعتقدات السائدة ي المتتمع المدرس ومراعاة تنوعيا واختالييا.



امتالك المقومات المينية؛ من حيث الودق ،والتورف بنزاىة ي

التعامالت والمراسالت مع و ازرة

التربية والتعميم وغيرىا من الييئات والمؤسسات ،وأوحاب العمل بما ي ذلك الحاليين والمحتممين.


إدراك أىمية المؤسسة التعميمية كمؤسسة خدمية لممتتمع وتعزرز االنتماء ليا.



اتساق السموك الشخو والمين بما يوب ي مومحة متتمع التعمم ،والمتتمع المدرس والمينة.
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المشاركة اإليتابية ي أنشطة المؤسسة التعميمية ويعالياتيا المختمفة لتحقيق



استخدام الممتمكات والمرايق والموارد والموادر المتاحة ،ويقا لتعميمات و ازرة التربية والتعميم.



عدم المشاركة ي أنشطة تؤثر سمبا ي تودة الخدمات التعميمية.



احترام الزمالء من اإلداررين والقيادات التربوية ،وتتنب استخدام لغة غير مالئمة معيم.



الثقة بالزمالء واظيار التوقعات اإليتابية منيم ،وعدم التشكيك بقدراتيم وكفاءاتيم الخاوة بمينة

التعميم ،أو التسبب ي

أىداييا.

ذلك.

القىاعد المحعلقت بعلاقت المعلم بالمجحمع المحلٍ والمدزست


تعزرز المكانة المينية لممعممين ي

المتتمع والمدرسة من خالل التمسك بالمبادئ األخالقية واتخاذ

الق اررات بناء عمى موادر المعمومات الموثوقة.



ترسيخ دور المدرسة ي خدمة المتتمع وتنشئة الطمبة.
دعم ق اررات واتراءات المتتمع المحم

والمتالس المدرسية الت

تؤثر إيتابيا ي

العممية التعممية-

التعميمية ،والقيادة التعميمية والخدمات الطالبية.


المشاركة ي حوارات تخص القضايا المدرسية والمتتمعية.



الحفاظ عمى أعمى المعايير المينية من الدقة والودق واإليواح المناسب عن المعمومات عند تمثيل
المدرسة ،أو مديررة التربية والتعميم داخل المتتمع وي

العالقات العامة واالتواالت ،بما ي

ذلك

المواقع اإللكترونية لمتواول االتتماع .


المحايظة عمى الممتمكات والمرايق والموارد والموادر المتاحة ي

المتتمع المحم

واستخداميا ويقا

لتعميمات و ازرة التربية والتعميم.



تويير الموارد واستثمارىا وتطورر المرايق لضمان حوول تميع الطمبة عمى يرص متكايئة.
تفعيل الشراكة المتتمعية مع مؤسسات المتتمع المدن

واأليراد من أتل النيوض بموالح الطمبة

بغض النظر عن المكايآت أو المكاسب الشخوية.


احترام أولياء األمور وممثم مؤسسات المتتمع المحم  ،وتتنب استخدام لغة غير مالئمة معيم.
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الشفافيت والنزاهت عند التعاهل هع الوىردين والجهاث التي تحظي بنفىذ وههنيت وعدم تقدين الهدايا أو
قبىلها.

واجب الإبلاغ
ًواط بالمعلمٌى الرًى ًحسمىن بالمهوٌت الإبلاغ عى أي اهحهاكاث لمدوهت قىاعد
السلىك إلى الإدازة الحسبىًت؛ جمهٌداً لاجخاذ قساز مى مجلس المدزست ،مع مساعاة
الحفاظ على خصىصٌت المىضىع وسرًحه.
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