طرادكم -جمؾةمإنسانوات
دسوةمظؾؿلاػؿة م
األخالقوّات املهنوّة واملماردات التّعلوموّة
ؼلؿدسي مهؾقل مدقاق مأزعة ماظؿّوصقل ماظؾقداشوجيّ ميف ماٌؤدّلات ماظؿّعؾقؿقّة،م
سؾى ماخؿالف معلؿوؼاتفا ،متؼدؼم مسرض محال مذو مرؾقعة مادؿطالسقّة ،مهؾقؾقّة،م
وصػقّة موعؼارغة معن مأجل مصفم ممتـالث ماألداتذة موعواضػفم ،مبوصػفم ممجاسة مأوم
أصرادا،معنمخمؿؾفماإلذؽاظقّاتماإلؼطقؼقّةمواألخالضقّة .م
ؼؿواجدماألداتذةمشاظؾامأثـاءمممارداتفمماظؾقداشوجقّة،ميفمطلماألروارماظرتبوؼّة،م
أعاممحاظةمعنماظـّؼصمظؿلقريمؼوعقّاتفممبطرؼؼةمغاجعة،مصػيمأثـاءممماردةمعفاعّفمم
اٌفـقّة متؾؼى ماٌلأظة ماألخالضقّة مسـصرا معرطزؼّا مإلناز متؾك ماٌفام ،موإذا مادؿـدغام
ظؿعرؼفماإلؼطقؼامطؿامحيدّدهمأردطومواظذيمؼعؿربمأغّفام"طلّمصعلموخقارمؼؿّفهمدموم
خري مععقّن" م(عن مطؿاب ماألخالق مإىل مغقؼوعاخوس) ،مصإنّ ماظواضع مؼؾقّن مأنّ مػذهم
اٌلأظة مععاىة ميف مأشؾب ماألحقان مبطرؼؼة مالواسقة ،موػذا معا مؼدصع ماألداتذةم
ظالحؿؽاممشاظؾ امإىلمحددفممعنمأجلمهدؼدمخقاراتفمماظؾقداشوجقّةماظيتمتعؽسم
عصايفمماًاصّةمأومتصوّراتفممظؾػعلماظؾقداشوجيّ.م م
اغشغاظـاماألوظيّميفمػذاماظعددمعنمإغلاغقّاتمػومادؿؽشافمدعيمػؤالءماألداتذةم
وراء ماالحرتاصقّة ماٌشؾّعة مباألخالضقّات ميف مزل ماألزعات ماظيت مؼواجفوغفا موذظكم
مبقاوظة مصفم مواضح مٌػاػقم ماألخالق ،ماظعادات ) ،(éthosاألخالضقّات ماٌفـقّة،م
أخالضقّاتماظؿؽػّل ) (éthique du careواآلدابماٌفـقّة .م
موإذاماسؿربغامأنّماٌلأظةماألخالضقّةمعالزعةمظؽلماظظّروفماظرتبوؼّة،مصإنّماظغاؼة،م
عن معـظور معؼارن م(عدردة ،مجاععة ،مدقاق محمؾي ،مدقاق مدوظي) ،مػي مهؾقلم
اهلوؼّاتماٌفـقّةماظيتمميؽنمعوضعؿفامبنيماظؼواسدماٌؤدلاتقةمواٌؿطؾؾاتماٌفـقةم
واظرؤؼة ماإلؼطقؼقة ماظشكصقة .متؾـى مػذه ماهلوؼّة ماٌفـقة مداخؾقّا ميف ماٌؤدلاتم
اظرتبوؼة،موظؽنمأؼضامخارجقّامتؾعامٌعاؼريمضقؿقة مجمؿؿعقة،مظألخالقمواإلؼطقؼا،م
وػذامعامحيؿممسرضمخمؿؾفماالدمراصاتمذاتماظطؾقعةماإلؼطقؼقة،ماألخالضقةمو/أوم
ذاتماظصؾةمباآلدابماٌفـقةماًاصةمباظلقاضاتماٌعـقّة .م

إنّماٌػفومماظواجبماظؾقثمصقهمػوم"األخالضقّاتماٌفـقة"مأوم"اإلؼطقؼاماٌفـقّة"
)(éthique professionnelleالتي ال تعني األخالق ) ،(moraleظؽن مميؽنم
ظؾلقاضات ماٌدرودة مأن مهددػا .مزؼادة مسؾى مذظك ،مإذا موجدت مجمؿوسة معنم
اظؼواغنيماحملدّدةمٌفامماألدؿاذ،مصإغهمالمبدّمعنماالسرتافمأنّماختاذماظؼرارات مؼؿمّم
أوّالمسؾىماٌلؿوىماظشكصي مإضاصةمالغطالضفامعنمواربمدابؼة ،معنمخمطّطاتم
عؾـقّة موعن متصورات معلؾؼة مذاتقة مأو معلؿعارة معن ماحملقط ماالجؿؿاسي مواٌفينم
(اظصورماظـؿطقة)مأطـرمممّامتلؿـدمإىل مضاغونمحمدّدمظؾؿصرصات ،مععدّمعلؾؼاموظؽنم
شريمععروفمعنمررفمشاظؾقةماظػاسؾنيماظرتبوؼنيم(أغظرماظؼواغنيمأوماٌواثققمحولم
اآلداب ماٌفـقة) ،موذظك معن مأجل مإسطاء مععـى مظألصعال مواظؿصرصات .متشؽّل مػذهم
اظؼواغني ماظـّوابت ماظيت متلاسد مسؾى موضع متصـقف مظؾعالضات ماظؾقداشوجقة مشريم
اٌؿؽاصؽةمشاظؾامععماٌؿؿدردني ،مواظيتمضدموعلمأحقاغامعنماألخالقمواإلؼطقؼاميفم
حاظةمعواجفةمأومتعارض .مؼدصعـامػذامأؼضامإىلمعلائؾةمخمؿؾفماٌقادؼنماٌدرودةم
اغطالضا معن مخطوات معـففقة معؿعدّدة ماألوجه م(هدؼد معؿون معوضوع ماظدرادة،م
هؼقؼات معقداغقة ،مهؾقل ماظوثائق موعؼارغؿفا) معن مأجل مإسطاء مععـى مألصعالم
اظػاسؾني ماظرتبوؼني م(أداتذة ،معؿؿدردون ،مإدارة) مخالل متػاسالتفم موععاعالتفمم
داخلماٌؤدلاتماظرتبوؼة .م
إنّ مععاؼري ماآلداب ماٌفـقة مواظرػاغات ماإلؼطقؼقة مظؾؿؿاردات ماظرتبوؼة ماظيتم
ؼواجففا ماألداتذة معؿعدّدة موتؿعؾق ممبلائل ماظعالضة ماظــائقة مبني ماألدؿاذم
واٌؿؿدرس ،مطؿا متؿعؾق مأؼضا مباظعالضات مبني ماظـظراء ،مباظعالضة مباظعؾم مواٌعرصة،م
بؿؾـّي ماظؼقم ماٌفـقة موضقم ماظلّقاق ماالجؿؿاسيّ مواظـؼايفّ مبصػة مساعة .مجيب مسؾىم
احرتاصقةماألداتذة،مباسؿؾارػامتوجفامحدؼـامتشؽلميفموضتمدابقميفماظعدؼدمعنم
اظؾؾدان،مأنمتؽونمجزءامعنمعؼاربؿـا.موػـامرمبامميؽــامأنمغـؿؼلمعنمعؼاربةمصردؼةم
ظإلؼطقؼا ماٌفـقة مإىل معؼاربة مأخرى مذات مرؾقعة مأطـر ممجاسقة متضػي ماٌزؼد معنم
اٌلؤوظقةمسؾىماألداتذةماظذؼنمدققدّدونمبأغػلفممععاملمعفـؿفمموحدودػا،مبعؾارةم
أخرىمدقؾـونمبأغػلفممأخالضقاتفمماٌفـقةموؼطؾّؼوغفامعقداغقا .م
ؼؽؿنماهلدفمعنماضرتاحمػذاماٌوضوعميفمجمؾةمإغلاغقاتميفماظوصولمإىلمهدؼدم
اظرػاغات ماإلؼطقؼقة ماظيت متطرح مسؾى ماألداتذة مخالل مآدائفم مٌفـؿفم م(ضدرةم
اٌؿؿدردني مسؾى ماظؿعؾّم ،ماالػؿؿام ،ماظصرب) موأثـاء متػاسالتفم /مععاعالتفم مداخلم
اظــائقةماظؾقداشوجقةماظيتمؼشؽؾوغفامععماٌؿعؾّؿني،موظؽنمأؼضامعنمخاللماظروابطم

اظيت مؼـلفوغفا معع مأرراف مصاسؾة مأخرى م(واجب ماظؿقػظ ،ماٌلاءظة ،ماظلرؼّة،م
االحرتام) .مإنّ مإحدى ماألدؽؾة ماٌرطزؼة ماظيت متلؿوجب ماظؾقث متؿعؾق مبؿقدؼدم
اظرّابط ماظدضقق مبني ماظرػاغات ماإلؼطقؼقة مظألدؿاذ مواظؼرارات ماظيت مؼؿكذػا مداخلم
اظؼلم،موظؽنمأؼضاميفمسالضاتهمععمغظرائهموعؤدلؿه.م م
ؼؾؼى ماظؿؽوؼنمسؾى ماإلؼطقؼاماٌفـقة معلأظة مععؾّؼة موظؽنمجيبمإسادةماالسؿؾارم
هلا،موػذامعامؼدصعـامإىلمتلؾقطماظضوءمسؾىماٌؽاغةماظيتمتشغؾفاماإلؼطقؼاميفمتؽوؼنم
اٌعؾؿني موعدى مطػاءتفا/ناسؿفا ميف ماظػعل ماظؾقداشوجي .مصفل ماظؽػاءة ماإلؼطقؼقةم
ضرورؼةمعنمأجلماظؼقامممبفامماظؿدرؼس؟موػلماإلؼطقؼامبوصػفامعؿغقّراممتـلمذررام
الزعا مظؿقؼقق ماألػداف ماظيت مهددػا ماٌؤدلة ماظرتبوؼة مظألدؿاذ مباسؿؾاره معوجفام
أطـرمبؼاغونمذاتيموظقسممبعاملمثابؿةمذاتمعرجعقةمعفـقة؟م
ؼؿم مإردال ماٌؼاالت ماٌؼرتحة مواٌؼؾوظة مظؾـشر ،محلب مذروط مغشر مجمؾةم
ماإلظؽرتوغي)،
ماٌوضع
م(أغظر
"اغلاغقات"
http://www.crasc.dz/insaniyat/index.php/ar/%D8%B4%D8%B1%D9%88
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