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تعريف المهنة

 تعرف المهنة بأنها:

.أعمال تجمع أشخاصاً حول هدف مشترك يتطلب تحقيقُها مهاماً ومناهَج سلوكية منهجية -

.أعمال خدمية تطبق مجموعةً من المعارف والمهارات على مشكالت يقدرها المجتمع -

.يا عمل منظم وميل واستعداد شخصي يدفع صاحبه إلى ممارسة عمل خاص مقنع له نفسيا وأدب-

رد مجموعة من المهام أو الوظائف أو المسؤوليات التي يتطلب أداؤها كفايات معينة يكتسبها الف-

.  عن طريق عن طريق التعليم والتدريب في مؤسسات متخصصة 



مهنة؟؟التعليم هل 

 تشير إلى مجموعة من السمات التي تتصف بها الكثير من األعمال : المهنة اصطالحا

...... ( .الطب والمحاسبة , الهندسة , المحاماة )مثل 

 السمات الالزمة:

.تعتمد على النشاط العقلي أكثر من النشاط الجسمي مع بعض االستثناءات . 1

.اإللمام بالمعرفة المتخصصة . 2

.تتطلب إعدادا طويال نسبيا ونموا مستمرا . 3

.توفر لصاحبها طابع الديمومة , بحيث ال يفقد لقبه حتى بعد انتهاء الخدمة . 4



ن خدمة حيوية مفإنها انطباق هذه السمات عليه لوجدنا التعليم و أاذا نظرنا إلى التدريس •

:بـ الناحية االجتماعية تتمثل 

.االلتزام تجاه المجتمع . 1

.والتقاليد احترام العادات . 2

.المجتمع خدمة . 3

.مسارها تنظم تحتاج إلى قيم وأخالقيات . 4

مهنة؟؟التعليم هل 



ت له في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تزايد االهتمام بإعداد المعلم, ووضع

التعليم قواعد وُمثل يسترشد بها وأصبح يدرس في كليات تربوية متخصصة , وصنفت مهنة

:بوصفها المهنة األم التي تسبق جميع المهن لتصبح 

.المهنة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية بناء اإلنسان . 1

.تكوين األجيال . 2

.إعداد التالميذ للحياة . 3

مهنة؟؟التعليم هل 



مهنة؟؟التعليم هل 



هل التعليم مهنة؟؟



•

امل مع اذا سلمنا بان التعليم مهنة مثل سائر المهن فقد حكمنا عليه بالجمود إذ إن التعليم يتع

.البشر ويؤثر على سلوكياتهم ويغير من مهاراتهم ويتعلم منهم 

ذات الرساالت , وإنهالذا فإن مهنة التعليم من أشرف المهن وأسمى … التعليم رسالة األنبياء •

ع ولها أخالقياتها التي تنظم السلوك ألعضاء المهنة بعضهم مالمهن, طابع يميزها عن باقي 

.بعض 

أعالها وأشرف الوظائف المعلم إن مهنة التعليم ال تساويها مهنة في الفضل والرفعة , ووظيفة •

.شأنا

التعليم رسالة



 (4:العلق){  بِاْلقَلَِم َعلََّم الَِّذي }: قال تعالى

{ نَساَن َما لَْم يَْعلَْم َعلََّم ( 5:العلق ){ اإْلِ

 َّ(31:البقرة ){ آَدَم اأْلَْسَماَء ُكلََّها َوَعلََّم } :وقال عزَّ وجل

 (17:13: آية !(( )ِلمُم, اْرَحْمنَايَُسوُع, يَا ُمعَ يَا : َوَرفَعُوا َصْوتًا قَائِِلينَ ))وجاء في انجيل لوقا

 (35:22آية )(( فِي النَّاُموِس؟يَا ُمعَِلمُم, أَيَّةُ َوِصيٍَّة ِهَي اْلعُْظَمى:))قالوا : وفي انجيل متي

التعليم رسالة



:األخالقتعريف 

الطبع أو السجية-:لغة 

ير فكر الهيئة الراسخة في النفس, بحيث تصدر عنها األفعال بسهولة ويسر من غ-:اصطالحا 

(  الغزالي. )أو روية 



أفرادهابيلتزمالتيوالُمثلوالمبادئاألسسجملة:بأنهاالمهنةأخالقياتتعرف

وقحقوعلىالمهنة,مستوىعلىتحافظوالتيلمهنتهم,ممارستهمعندالمهنة

.فيهاالعاملين

تاذاألسبهايتحلىأنيجبالتيالفاضلةوالسلوكياتالحميدةالخصالجملة

يئةهأعضاءوبينبينهالسليمةالعالقاتتضمنلكيوسلوكافكراالجامعي

الطالبعمعالقتهخدمةفيتصبوالتيالوظيفي,المالكوبينوبينه,التدريس

:األخالقتعريف 



اإلخالص في العمل

المرؤة والضمير المهني

 التضحية

الِحلم

التواضع

الصبر

الصدق

الرضا

 الحرص على صيانة النفس

ما السمات الواجب توافرها في المهنة ؟



س ماذا يفضل الطالب في عضو هيئة التدري

 الديموقراطية في التعامل.

 وفرة المعلومات العلمية في االختصاص العلمي.

 القدوة الحسنة.

ن يكون مصدر ثقته أ.

 تقدير وجهة نظر الطالب واحترامها.

 ثقة األستاذ بقدرات الطالب وامكانياته.

 التسامح والمحبة واالبتعاد عن التهديد والترهيب والقمع.



س ماذا يفضل الطالب في عضو هيئة التدري

 أن يربط المنهج مع واقع الحياة.

ن يجعل التدريس ممتعا ومشوقا أ.

أن يمتلك استراتيجية خاصة للتدريس وطرائق متعددة إليصال المعلومة  .

ن يكون ذا عقلية منفتحة واسعة االطالع أ.

 التركيز على نوعية المعلومة وطرائق اكتسابها ال على كميتها.

 أن يكون التقويم موضوعيا شامال متوازنا.



النقاش العلمي

ُشكرا لُحسِن االستماع


