
ميثاق مهنة التعليم

اجلزء الأول

مدونة قواعد ال�سلوك واأخالقيات املهنة 

للمعلمني

اإدارة الإ�شراف والتدريب الرتبوي



شكر وامتنان

تتقدم وزارة الرتبية والتعليم بال�سكر اجلزيل لكل من اأ�سهم يف اإنتاج هذه الن�سخة 
من ال�رشكاء والداعمني واملوؤ�س�سات الوطنية والدولية واخلرباء، ونخ�ّص بالذكر:

منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )اليون�سكو(.	•

منظمة الأمم املتحدة لرعاية الطفولة )اليوني�سيف(.	•

جمعية جائزة امللكة رانيا للتميز الرتبوي.	•

موؤ�س�سة امللكة رانيا العبد اهلل للتعليم والتنمية.	•

فريق اإدارة الإ�رشاف والتدريب الرتبوي.	•

الذين  والدوليني  املحليني  واخلرباء  للموؤ�س�سات  بال�سكر  ا  اأي�سً الوزارة  وتتقدم 
اأ�سهموا يف حتكيم املعايري، ونخ�ّص بالذكر:

اأكادميية امللكة رانيا لتدريب املعّلمني.	•

املركز الوطني لتنمية املوارد الب�رشية.	•

وكالة الغوث الدولية/ التعليم.	•

هيئة اعتماد موؤ�س�سات التعليم العايل.	•

اجلامعات احلكومية واخلا�سة.	•
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�سورة  تطوير  يف  الأ�سا�سية  الركيزة  للمعلمني  املهنة  واأخالقيات  ال�سلوك  قواعد  مدونة  تعد 
الُهوية الأخالقية  التعليم يف اململكة ب�سكل عام، كما ت�سهم يف احلفاظ على  اإيجابية عن  جمتمعية 
وتعزيزها؛ اإذ تتكامل مع مدونة ال�سلوك الوظيفي العامة ملوظفي الدولة التي اأعدها ديوان اخلدمة 
املدنية، وتت�سق مع الت�رشيعات اخلا�سة بقطاع التعليم والتفاقيات الدولية حلقوق الطفل وحقوق 

الإن�سان.
املعنيني  واإبالغ  املدر�سة،  يف  الرئي�سة  للمجالت  الإيجابي  التفعيل  بغر�ص  اأُعدت   وقد 
اإلى حت�سني  اأخالقياتهم وقيمهم و�سلوكهم؛ حيث تهدف املدونة  باملتوقع منهم يف ما يخ�ص 
تقدير املعلمني لذاتهم، وت�سجيع النقد الذاتي البناء، ورفع قدرتهم على اتخاذ اأف�سل اخليارات 

املتعلقة ب�سلوكهم وت�رشفاتهم العامة، وتقدمي املعلم القدوة للمجتمع.
ُتعنى مدونة قواعد ال�سلوك يف معظمها بالبعد الإن�ساين للمهنة يف اإطار اإر�سادي، وحتدد 
�سلوكهم  حيث  من  املعلمني؛  من  املجتمع  توقعات  باملعلمني  اخلا�سة  ال�سلوك  قواعد  مدونة 
ال�سخ�سي واملهني اليومي، وت�رشفاتهم، وقيمهم، ومواقفهم، واجتاهاتهم التي   يت�ساركونها 

مع الطلبة، يف بيئات و�سياقات ر�سمية اأو غري ر�سمية.
ولتحقيق هذه التوقعات العالية امل�ستوى، فاإّن على املعلمني تقدمي التزام اأخالقي باحلر�ص 
التدري�سية،  مهاراتهم  وتطوير  واإثرائها،  معرفتهم  تعميق  اإلى  وال�سعي  املهني،  منوهم  على 
البنية  يف  والتغريات  الإيجابية،  ومواقفهم  بقيمهم  وال�سمو  والتوا�سل،  الت�سال  ومهارات 
الفكرية الفردية والعامة؛ مبا يت�سق مع املعايري الوطنية ملهنة التعليم، وتكييف �سلوكهم اليومي 

مع التطورات والتحديات احلالية وامل�ستقبلية يف قطاع التعليم.
الكادر  من  لحًقا  ذ  وُتنفَّ �سُتَعد  التي  املهنية  ال�سلوك  ملدونات  مرجعيًّا  اإطاًرا  املدونة  متثل 
ومراجعتها  فيها،  ورد  مبا  والتقيد  تنفيذها  ومتابعة  اململكة،  مدار�ص  يف  والتعليمي  الإداري 
وتطويرها؛ اإذ يتوقع اأن ي�ستخدم املعلمون املدونة ا�ستخداًما خاّلًقا ومبتكًرا لتخاذ القرارات 
م�ستوى  )على  وخارجه  املهني  ال�سياق  داخل  انتهاجه  عليهم  يتعني  الذي  بال�سلوك  املتعلقة 
املدر�سة واملجتمع(؛ لتطوير نظام قيمي واأخالقي يوجه حياتهم ال�سخ�سية واملهنية، وتنفيذه مبا 
يتفق مع احلقوق الأ�سا�سية الواردة يف د�ستور اململكة الأردنية الها�سمية وقانون الرتبية والتعليم. 

 

تنويه 
تتبنى وزارة الرتبية والتعليم �سيا�سة حتررية ت�ساوي بني اجلن�سني، وفق اأ�سول النحو وال�رشف، وبيان اللغة العربية، لذا يرجى الأخذ بعني العتبار باأن اأي ا�ستخدام لألفاظ 
مذكرة تذكرًيا لغويًا مثل )موظف، م�سوؤول، مدير..( �سواء ب�سيغة املفرد اأو املثنى اأو اجلمع وما يرتبط بها من حروف و�سمائر مت�سلة، اأو منف�سلة، فهي جميعها اأ�سماء 

)نوع( ولي�ست اأ�سماء )علم( اأو )ذات(، وهي تدل على من ينطبق / تنطبق عليه / عليها ال�سفة املق�سودة من كال اجلن�سني، دون تف�سيل جن�ص اأو تقدميه على اآخر.



اجلزء الأول
مدونة قواعد ال�سلوك واأخالقيات املهنة 

للمعلمني



المسؤولية المشتركة

حتقق مدونة ال�سلوك املهني يف املدار�ص الأردنية �سمة الت�ساركية يف مراحلها 
واملتابعة،  بالتنفيذ  مروًرا  ال�سلوكية،  القواعد  �سياغة  مرحلة  من  ابتداء  كافة، 
و�سوًل اإلى التقومي على قاعدة امل�سوؤولية امل�سرتكة للمعنيني يف املجتمع املدر�سي.

اإلجرائية

تتمتع مدونة ال�سلوك املهني بكونها توجيهية واإر�سادية عن طريق جمموعة من 
للتطبيق يف  قابلة  اإجرائية  ميدانيًّا، وحتمل �سيغة  ُتبنى  التي  ال�سلوكية  القواعد 

املراحل جميعها.
التكامل والشمولية

تربوي  م�رشوع  باأنها  الرتبوية  املوؤ�س�سات  يف  املهني  ال�سلوك  مدونة  تت�سف 
�سامل ومتكامل )نحو جمتمع تربوي مهني(.

المرونة وقابلية التجديد

توّفر املدونة اإمكانية التطوير والتجديد عن طريق املالحظات والبيانات التي   
جُتمع يف مراحل املتابعة والتقومي من املجتمع املدر�سي، ومن اجلهات الر�سمية 

ذات العالقة، مبا يتفق مع مرتكزات املدونة واأهدافها ومنطلقاتها.
االستدامة

ا�ستخدامها  طريق  عن  ال�ستدامة،  �سفة  املهني  ال�سلوك  مدونة  يف  تتوافر 
املتوا�سل يف املدر�سة.

اإللزامية

تتخذ املدونة �سفة ر�سمية موجهة من وزارة الرتبية والتعليم للمدار�ص الأردنية؛ 
بحيث يلتزم مديرو ومديرات املدار�ص كّلهم باإعداد مدونات ال�سلوك املهني 

وتنفيذها، وتقوميها �سمن الأ�س�ص املحددة.

أواًل: خصائص مدونة السلوك1
تتمتع املدونة بعدد من اخل�سائ�ص التي 
جتعلها قابلة للتطبيق وحتقق املن�سود من 

بنائها، وهي على النحو الآتي:
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ثانًيا: أسس بناء مدونة السلوك2
اأن  املتوقع  فمن  ال�سلوك  مدونة  اإعداد  عند 
تواجه  التي  امل�سكالت  لعالج  و�سيلة  تكون 
واإقامة  الأفراد  واإزالة احلواجز بني  املعلمني، 
عالقات و�سالت وثيقة بينهم، ولرت�سيخ مناخ 
والحرتام  الود  ي�سوده  املدر�سة  يف  تربوّي 

مبراعاة الأ�س�ص الآتية:

ات�ساق بنود املدونة مع تعليمات وزارة الرتبية والتعليم.	•

من 	• امل�ستمدة  ور�سالتها  املدر�سة  روؤية  مع  املدونة  بنود  ات�ساق 
روؤية وزارة الرتبية والتعليم.

تبني جمموعة من القيم امل�سرتكة.	•

مراعاة البيئة املحلية للمدر�سة.	•

م�ساركة املجتمع املدر�سي يف �سياغة بنود مدونة ال�سلوك.	•

تعزيز امل�ساركة، وحتمل امل�سوؤولية والعمل بروح الفريق.	•

تبني ال�ضلوك االإيجابّي، وتعزيز االن�ضباط الذاتي.	•

نبذ ال�سلوك غري املرغوب فيه.	•

حتديد الإجراءات املرتتبة يف حال الت�رشف بطريقة غري مرغوب  	•
بها وخمالفة قواعد مدونة ال�سلوك.
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القواعد المتعلقة بالمعلم

النزاهة والأمانة وال�سدق والعدالة واملو�سوعية، والتعاون مع 	• التمتع بقيم 
الآخرين؛ لتعزيز مكانة املعلم يف املدر�سة واملجتمع.

التزام املظهر الالئق.	•
تقدير الأبعاد اجلمالية وتذوقها والتعبري عنها.	•
الدقة يف العمل مبا ينا�سب املتطلبات.	•
تعزيز التميز والإجنازات الذاتية.	•
ُبعد الب�سرية وابتكار احللول يف اأثناء التعامل مع امل�ساعب وامل�سكالت.	•
تعزيز مهارات الت�سال والتوا�سل، وتعميق لغة احلوار واإدارة الختالف. 	•
ا�ستخدام 	• يف  املعلم  بعمل  اخلا�سة  املعايري  جمموعة  والتزام  العلمية  الأمانة 

امل�سادر والأوعية املعرفية وتوثيقها، واحرتام حقوق امللكية الفكرية.
التزام التعلم مدى احلياة، وال�ستمتاع بالتعلم والرغبة يف بذل اجلهود كلها؛ 	•

لتحقيق التعّلم املرجو والتنمية املهنية املرغوب بها، وال�ستفادة من خربات 
الآخرين وثقافاتهم املتنوعة يف جمال التعّلم.

القرارات 	• لتخاذ  الهادف؛  احلوار  مراعاة  مع  با�ستقاللية  والعمل  التفكري 
واخليارات املنا�سبة، واإ�سدار الأحكام. 

طريقة 	• وفهم  عليهم،  والنفتاح  وظروفهم،  الآخرين  نظر  وجهات  م  تفهُّ
تفكريهم. 

ثالًثا: القواعد العامة لمدونة السلوك لمهنة التعليم3
يف ما ياأتي جمموعة قواعد ال�سلوك العامة التي على املعلم اأن يتحلى 
منه  وتنطلق  ملهنته،  ممار�سته  اأثناء  يف  الهتمام  بعني  وياأخذها  بها، 
�سخ�سيًّا لت�سمل طالبه، وزمالءه، والإدارة التعليمية واملجتمع املحلي 
الذي يتعامل معه، جاعاًل الوطن ن�سب عينيه يف كّل عمل يقوم به، 
واعًيا لر�سالته يف تن�سئة جيل امل�ستقبل لتحقيق روؤية املدر�سة ور�سالتها 

املنبثقة من روؤية وزارة الرتبية والتعليم ور�سالتها. 

باملعلم

8



وال�ستجابة 	• الآخرين  واحرتام  الذات  واحرتام  والتنوع  الختالف  تقبل 
لحتياجاتهم ومعاملتهم معاملة متكافئة، بغ�ص النظر عن العرق اأو الن�سب 

اأو اللون اأو الدين اأو اجلن�ص اأو ال�سن اأو الإعاقة. 
تبني برامج التعليم التي تتنا�سب مع احتياجات الطلبة املختلفة، وا�ستخدام 	•

اإ�سرتاتيجيات التدري�ص والتقومي لتح�سني عملية التعّلم والتعليم، مع مراعاة 
قدراتهم  جميع  ل�ستثمار  وحتفيزهم  وتوجيههم  بينهم،  الفردية  الفروق 

واإمكاناتهم.
بناء جمتمعات التعّلم التي تخدم عمليات التعّلم والتعليم.	•
التفاعل مع املعنيني، والت�رشف على 	• اللغة وال�سلوك املنا�سبني يف  ا�ستخدام 

نحو ُيظهر الحرتام لهم.
اتخاذ الإجراءات والتدابري املنا�سبة واملحكمة ل�سمان الأمن وال�سالمة. 	•
جتنب ا�ستخدام العنف اللفظي اأو البدين.	•
وم�سوؤولياتها 	• املهنية  الواجبات  اأداء  اأثناء  يف  والالمبالة  الإهمال  جتنب 

والتزاماتها.

القواعد المتعلقة بعالقة المعلم بالطلبة

التعامل مع 	• التوقعات الإيجابية واأ�ساليب  املعلم بدوره يف ن�رش ثقافة  وعي 
الطلبة داخل املوؤ�س�سة التعليمية وخارجها.

احرتام كرامة الطلبة واإن�سانيتهم جميًعا يف ما يتعلق بالهوية واحلالة املدنية 	•
اإلخ.   ... والقت�سادي،  الجتماعي  والو�سع  والعرق  والإعاقة  والأُ�رشية، 
ومراعاة حاجاتهم، والفروق الفردية بينهم، واختالف ثقافاتهم واأو�ساعهم 

ال�سحية والنف�سية، ومراحلهم العمرية. 
مع 	• الطلبة  مع  اإيجابية  تفاعلية  عالقات  وبناء  الإيجابية،  الجتاهات  تعزيز 

احلفاظ على خ�سو�سياتهم.
املتعلقة 	• بالإ�سرتاتيجيات  والإملام  الطلبة  �سلوك  اإدارة  يف  باملرونة  التحلي 

بذلك، وجتنب العنف اللفظي اأو البدين يف جمتمع املدر�سة وخارجه.
للطلبة 	• واجل�سدية  والفكرية  العاطفية  ال�سالمة  تعزز  التي  الآمنة  البيئة  توفري 

باملعلم

بالطلبة
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واملحافظة عليها.
احلفاظ على احلدود املهنية املنا�سبة مع الطلبة، واحرتام مكانة مهنة التعليم 	•

وخ�سو�سيتها.
متكني الطلبة من امل�ساركة يف الأن�سطة املتنوعة والو�سول اإلى الأوعية املعرفية 	•

وم�سادر التعّلم بهدف توفري خربات تعلمية نوعية متكنهم من الندماج يف 
جمتمعهم بنجاح. 

حل�سن 	• املنا�سبة  التدابري  اتخاذ  مع  الطلبة  تعلم  يف  التكنولوجيا  دور  تعزيز 
ا�ستثمارها.

اأو 	• ال�سلع  بيع  اأرباح عن طريق  املهنية لتح�سيل  املعلم  ا�ستغالل مكانة  عدم 
تقدمي اخلدمات للطلبة.

جتّنب قبول الهدايا من الطلبة، اأو املبادرة اإلى اإعطائهم الهدايا ذات الطابع 	•
اخلا�ص.

القواعد المتعلقة بعالقة المعلم بالزمالء

احرتام زمالء املهنة واحلفاظ على الكيا�سة يف حال ظهور اختالفات؛ وذلك 	•
بتبني ثقافة احلوار واإدارة الختالف.

احلفاظ على ثقة الطلبة يف املعلمني الآخرين.	•
الإدارة 	• ب�ساأن  مقرتحاتهم  وتقدمي  اآرائهم  عن  للتعبري  للزمالء  فر�ص  توفري 

املدر�سية. 
التي 	• ال�سلة  ذات  الأهداف  وحتقيق  الطلبة  تعلم  لدعم  الزمالء  مع  التعاون 

تعزز م�ساحلهم العليا.
يتولون 	• الذين  للزمالء  الدعم  وتقدمي  ودعمهم،  اجلدد  املعلمني  م�ساندة 

منا�سب ومهام تعليمية قيادية. 
معة املهنية ملعلم اآخر.	• جتّنب انتقاد الكفاءة اأو ال�سُّ
احرتام الزمالء املعلمني، وجتّنب ا�ستخدام لغة غري مالئمة معهم.	•

بالطلبة

بالزمالء
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القواعد المتعلقة بعالقة المعلم باإلدارة والقيادة التربوية/ المدرسية

الت�رشف بطريقة حتافظ على �رشف املهنة وكرامتها.	•
املجتمع 	• يف  ال�سائدة  واملعتقدات  والقوانني  والقواعد  الأعراف  التزام 

املدر�سي ومراعاة تنوعها واختالفها.
امتالك املقومات املهنية؛ من حيث ال�سدق، والت�رشف بنزاهة يف التعامالت 	•

واملوؤ�س�سات،  الهيئات  من  وغريها  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  واملرا�سالت 
واأ�سحاب العمل مبا يف ذلك احلاليني واملحتملني.

اإدراك اأهمية املوؤ�س�سة التعليمية بو�سفها موؤ�س�سة خدمية للمجتمع، وتعزيز 	•
النتماء اإليها.

التعّلم، 	• جمتمع  م�سلحة  يف  ي�سب  مبا  واملهني  ال�سخ�سي  ال�سلوك  ات�ساق 
واملجتمع املدر�سي واملهنة.

امل�ساركة الإيجابية يف اأن�سطة املوؤ�س�سة التعليمية وفعالياتها املتنوعة لتحقيق 	•
اأهدافها.

لتعليمات 	• وفًقا  املتاحة،  وامل�سادر  واملوارد  واملرافق  املمتلكات  ا�ستخدام 
وزارة الرتبية والتعليم.

عدم امل�ساركة يف اأن�سطة توؤثر �سلبيًّا يف جودة اخلدمات التعليمية.	•
احرتام الزمالء من الإداريني والقيادات الرتبوية، وجتّنب ا�ستخدام لغة غري 	•

مالئمة معهم.
الثقة بالزمالء واإظهار التوقعات الإيجابية منهم، وعدم الت�سكيك بقدراتهم 	•

وكفاءاتهم اخلا�سة مبهنة التعليم، اأو الت�سبب يف ذلك.

القواعد المتعلقة بعالقة المعلم بالمجتمع المحلي والمدرسة

باملبادئ 	• بالتم�سك  واملدر�سة  املجتمع  يف  للمعلمني  املهنية  املكانة  تعزيز 
الأخالقية واتخاذ القرارات بناء على م�سادر املعلومات املوثوقة.

تر�سيخ دور املدر�سة يف خدمة املجتمع وتن�سئة الطلبة.	•
توؤثر 	• التي  املدر�سية  واملجال�ص  املحلي  املجتمع  واإجراءات  قرارات  دعم 

اإيجابيًّا يف العملية التعلمية-التعليمية والقيادة التعليمية واخلدمات الطالبية. 

بالإدارة

باملجتمع
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امل�ساركة يف حوارات تخ�ص الق�سايا املدر�سية واملجتمعية. 	•
املنا�سب 	• والإف�ساح  وال�سدق  الدقة  من  املهنية  املعايري  اأعلى  على  احلفاظ 

عن املعلومات عند متثيل املدر�سة، اأو مديرية الرتبية والتعليم داخل املجتمع 
ويف العالقات العامة والت�سالت، مبا يف ذلك مواقع التوا�سل الجتماعي 

الإلكرتونيه.
املجتمع 	• يف  املتاحة  وامل�سادر  واملوارد  واملرافق  املمتلكات  على  املحافظة 

املحلي وا�ستخدامها وفًقا لتعليمات وزارة الرتبية والتعليم.
توفري املوارد وا�ستثمارها وتطوير املرافق ل�سمان ح�سول الطلبة جميًعا على 	•

فر�ص متكافئة.
اأجل 	• من  والأفراد  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  مع  املجتمعية  ال�رشاكة  تفعيل 

النهو�ص مب�سالح الطلبة بغ�ص النظر عن املكافاآت اأو املكا�سب ال�سخ�سية.
ا�ستخدام 	• املحلي، وجتّنب  املجتمع  موؤ�س�سات  الأمور وممثلي  اأولياء  احرتام 

لغة غري مالئمة معهم. 
بنفوذ 	• حتظى  التي  واجلهات  املوّردين  مع  التعامل  عند  والنزاهة  ال�سفافية 

ومهنية، وعدم تقدمي الهدايا اأو قبولها.

باملجتمع
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