
 إنسانواتجمؾةم -طرادكم
م ظؾؿلاػؿةمدسوة

 علومّوة ة واملماردات الّتاملهنّو األخالقّوات

م مؼلؿدسي ماظّؿهؾقل مأزعة ماظؾقداشوجّيدقاق ماٌؤّدموصقل ماظّؿيف م،ةعؾقؿّقلات
ماخؿالفمعلؿوؼاتفا مادؿطالسّقتم،سؾى مرؾقعة مذو مسرضمحال مهؾقؾّقؼدؼم ة،مة،

موصػّق موة ممتـالث مصفم مأجل معن معؼارغة مأومفموعواضػاألداتذة ممجاسة مبوصػفم ،
مة.ةمواألخالضّقاتماإلؼطقؼّقخمؿؾفماإلذؽاظّقمعن،مأصرادا

ة،ماظرتبوّؼيفمطلماألروارمة،مأثـاءمممارداتفمماظؾقداشوجّقشاظؾامؼؿواجدماألداتذةم
فمممماردةمعفاّعأثـاءم،مصػيماتفممبطرؼؼةمغاجعةؿلقريمؼوعّقؼصمظحاظةمعنماظـّأعامم
ماألخالضّقمةاٌفـّق ماٌلأظة معرطزّؼتؾؼى مسـصرا مة مإلناز مادؿـدغاتؾكما موإذا ماٌفام،

اظذيمؼعؿربمأّغفام"طّلمصعلموخقارمؼّؿفهمدموموأردطوممطؿامحيّددهظؿعرؼفماإلؼطقؼام
مععّقن م)خري م" مطؿاب مغقؼوعاخوس(عن مإىل مػذهممإّنصم،األخالق مأّن مؼؾّقن اظواضع

مععاى ماٌلأظة ميف مالأة مبطرؼؼة ماألحقان ماألداتذةمواسقشؾب مؼدصع معا موػذا ة،
ةماظيتمتعؽسمامإىلمحددفممعنمأجلمهدؼدمخقاراتفمماظؾقداشوجّقؾظالحؿؽاممشاظ

مم.أومتصّوراتفممظؾػعلماظؾقداشوجّيمةعصايفمماًاّص
دعيمػؤالءماألداتذةمادؿؽشافمػوماتمػذاماظعددمعنمإغلاغّقيفمماغشغاظـاماألوظّي

ماٌشّؾاالحرتاصّقموراء مة ماظيتباألخالضّقعة ماألزعات مزل ميف وذظكممؼواجفوغفامات
مٌ مواضح مصفم ماظعاداتمبقاوظة ماألخالق، ة،ماٌفـّقماتّقاألخالض، (éthos) ػاػقم

م.ةواآلدابماٌفـّق (éthique du care) اظؿؽّػلمأخالضّقات
،مصإّنماظغاؼةة،مروفماظرتبوّؼاظّظعالزعةمظؽلمةموإذاماسؿربغامأّنماٌلأظةماألخالضّقم
معؼارنمعن مدوظي(معـظور مدقاق محمؾي، مدقاق مجاععة، مم،)عدردة، هؾقلمػي

مبنيماهلوّؼاتماٌفـّقةم اٌؿطؾؾاتماٌفـقةمواظؼواسدماٌؤدلاتقةماظيتمميؽنمعوضعؿفا
ماظشكصقة. ماإلؼطقؼقة ممواظرؤؼة متؾـى ماٌفـقة ماهلوّؼة مداخؾّقػذه ماٌؤدلاتما يف

م،موظؽنمأاظرتبوؼة مامخارجّقؼضا ،مظألخالقمواإلؼطقؼا،مجمؿؿعقةمٌعاؼريمضقؿقةتؾعا
موو/أاألخالضقةم،مذاتماظطؾقعةماإلؼطقؼقةاالدمراصاتمحيؿممسرضمخمؿؾفمعاموػذام

م.اٌعـّقةاآلدابماٌفـقةماًاصةمباظلقاضاتمذاتماظصؾةمب



 "ةاإلؼطقؼاماٌفـّق"م"األخالضّقاتماٌفـقة"مأومإّنماٌػفومماظواجبماظؾقثمصقهمػو
(éthique  professionnelle) التي ال تعني األخالق(morale)  ،ميؽنممظؽن
مهددػا مأن ماٌدرودة مم.ظؾلقاضات موجدت مإذا مذظك، مسؾى معنمزؼادة جمؿوسة
ؼؿّممماتصإغهمالمبّدمعنماالسرتافمأّنماختاذماظؼراراظؼواغنيماحملّددةمٌفامماألدؿاذ،م
عنمخمّططاتمم،امعنمواربمدابؼةفغطالضإضاصةمالمأّوالمسؾىماٌلؿوىماظشكصي

م موعن معؾـّقة متصورات مذاتقة مواٌفينمعلؾؼة ماالجؿؿاسي ماحملقط معن معلؿعارة أو
م ممّما مأطـر ماظـؿطقة( موم،ضاغونمحمّددمظؾؿصرصاتمإىللؿـدمت)اظصور معلؾؼا ظؽنمععّد

حولمأوماٌواثققماظؼواغنيمأغظرمشريمععروفمعنمررفمشاظؾقةماظػاسؾنيماظرتبوؼنيم)
موذظكماآلدابماٌفـقة( مأجل، مععـىمظمعن متشّؽإسطاء مواظؿصرصات. لمػذهمألصعال

ماظـّاواظؼ مغني مسؾى متلاسد ماظيت موابت مشريموضع ماظؾقداشوجقة مظؾعالضات تصـقف
واظيتمضدموعلمأحقاغامعنماألخالقمواإلؼطقؼاميفمم،اٌؿؿدردنيععماٌؿؽاصؽةمشاظؾام

ؼدصعـامػذامأؼضامإىلمعلائؾةمخمؿؾفماٌقادؼنماٌدرودةممعواجفةمأومتعارض.حاظةم
ماظدرادة،م معوضوع معؿون م)هدؼد ماألوجه معؿعّددة معـففقة مخطوات معن اغطالضا
مألصعالم مععـى مإسطاء مأجل معن موعؼارغؿفا( ماظوثائق مهؾقل معقداغقة، هؼقؼات

ماظرتبو موععاعالتفممؼاظػاسؾني متػاسالتفم مخالل مإدارة( معؿؿدردون، م)أداتذة، ني
مداخلماٌؤدلاتماظرتبوؼة.

م ماإلؼطقؼإّن مواظرػاغات ماٌفـقة ماآلداب ماظيتمقععاؼري ماظرتبوؼة مظؾؿؿاردات ة
م معؿعّددة ماألداتذة ممبؼواجففا موتؿعؾق ماظعالضة ملائل ماألدؿاذماظــائقة بني

م مطؿا مواٌؿؿدرس، متؿعؾق مواٌعرصة،مبم،اظعالضاتمبنيماظـظراءبأؼضا مباظعؾم اظعالضة
م ماٌفـقبؿؾـّي ماظّلاظؼقم موضقم ماالجؿؿاسّية مسؾىممواظـؼايّفمقاق مجيب مساعة. بصػة

م محدؼـا متوجفا يفموضتمدابقميفماظعدؼدمعنمتشؽلماحرتاصقةماألداتذة،مباسؿؾارػا
ميؽــامأنمغـؿؼلمعنمعؼاربةمصردؼةمرمباموػـامم.عنمعؼاربؿـاجزءامتؽونماظؾؾدان،مأنم

م مرؾقعة مذات مأخرى معؼاربة مإىل ماٌفـقة مظإلؼطقؼا معنمأطـر ماٌزؼد متضػي مجاسقة
دػا،مبعؾارةمواٌلؤوظقةمسؾىماألداتذةماظذؼنمدققّددونمبأغػلفممععاملمعفـؿفمموحد

معقداغقا.ؼوغفاموؼطّؾمفـقةاٌمفمأخالضقاتمدقؾـونمبأغػلفمأخرىم
ؼؽؿنماهلدفمعنماضرتاحمػذاماٌوضوعميفمجمؾةمإغلاغقاتميفماظوصولمإىلمهدؼدم

م مسؾى متطرح ماظيت ماإلؼطقؼقة مآداماألداتذةاظرػاغات م)ضدرةمئخالل مٌفـؿفم فم
م مععاعالتفم متػاسالتفم/ موأثـاء ماظصرب( ماالػؿؿام، ماظؿعّؾم، مسؾى داخلماٌؿؿدردني

اظروابطموظؽنمأؼضامعنمخاللمؿني،ماظــائقةماظؾقداشوجقةماظيتمؼشؽؾوغفامععماٌؿعّؾ



م مأخرى مصاسؾة مأرراف معع ماظلرّؼة،ممواجب)اظيتمؼـلفوغفا ماٌلاءظة، اظؿقػظ،
م(االحرتام م. مإّن ماظؾقث متلؿوجب ماظيت ماٌرطزؼة ماألدؽؾة مبؿقدؼدمإحدى تؿعؾق
ماظدضققاظّر ممابط مظألدؿاذ ماإلؼطقؼقة ماظرػاغات موبني مؼؿكذػا ماظيت داخلماظؼرارات
ميفمسالضاتهمععمغظرائهموعؤدلؿه.مموظؽنمأؼضام،اظؼلم

ماٌفـقةؼؾؼىماظؿؽوؼنمسؾىم مماإلؼطقؼا موظؽنمجيبمععّؾعلأظة ماالسؿؾارمؼة إسادة
نمهلا،موػذامعامؼدصعـامإىلمتلؾقطماظضوءمسؾىماٌؽاغةماظيتمتشغؾفاماإلؼطقؼاميفمتؽوؼ

مطػاءتفا/اٌعؾؿنيم موعدى ماظؾقداشوجي. ماظػعل ميف ماإلؼطقؼقةمصناسؿفا ماظؽػاءة فل
امبوصػفامعؿغّقراممتـلمذررامؼقامممبفامماظؿدرؼس؟موػلماإلؼطقؼضرورؼةمعنمأجلماظ

م ماظرتبوؼة ماٌؤدلة ماألػدافماظيتمهددػا مظؿقؼقق معوجفامالزعا مباسؿؾاره ظألدؿاذ
 مثابؿةمذاتمعرجعقةمعفـقة؟ممبعاملموظقسذاتيمأطـرمبؼاغونم

مغؼ مذروط محلب مظؾـشر، مواٌؼؾوظة ماٌؼرتحة ماٌؼاالت مإردال مجمؾةمؿم شر
ماإلظؽرتوغي(، ماٌوضع م)أغظر  "اغلاغقات"

http://www.crasc.dz/insaniyat/index.php/ar/%D8%B4%D8%B1%D9%88

%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1 
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