
 أخالقيات المهنة

 في تقييم الطالب وتنظيم االمتحانات

 

  المسئوليات األساسية  

  :ٌجب أن ٌلتزم األستاذ الجامعً بعدد من المسئولٌات والسلوكٌات األساسٌة

التقٌٌم المستمر أو الدوري للطالب مع إفادتهم بنتائج التقٌٌم لالستفاده منها فً تصحٌح المسار أو   •

  .الحالةتدعٌمه حسب 

إخطار ولً األمر بنتائج التقٌٌم فً الحاالت التً تستوجب ذلك ، مثل ) وضع الطالب على قائمة   •

اإلنذار ( أو ) إعطاء الطالب فرصة أخٌرة من الخارج ( أو غٌر ذلك من الحاالت حسب السٌاسة 

  .المتبعة فً المإسسة التعلٌمٌة

ٌكون متمشٌاً مع ما ٌتم تدرٌسه وما ٌتم تحصٌله ، وقادراً توخً العدل والجودة فً تصمٌم االمتحان ل  •

  .على فرز مستوٌات الطالب حسب تفوقهم

  .الدقة والعدل والتزام النظام واالنضباط فً جلسات االمتحان   •

  .منع الغش منعاً باتاً ومعاقبة الغش والشروع فٌه  •

  .دل فً نفس الوقتتنظٌم االمتحانات بما ٌهئ الفرصة لتطبٌق الحزم والع  •

  .ال ٌجوز إشراك األقارب فً امتحانات اقاربهم  •

  .ال ٌسند تصحٌح الكراسات اال الشخاص مإهلٌن ومإتمنٌن  •

تراعى الدقة التامة فً تصحٌح كراسات اإلجابة ، مع المحافظة على سرٌة األسماء ، ما لم ٌكن   •

  .النظام ٌسمح بغٌر ذلك

  .عملٌة رصد النتائج بما ٌكفل الدقة التامة والسرٌة التامة تنظٌم  •

  .تعرض النتائج على لجنة الممتحنٌن دون كشف األسماء إلتخاذ قراراتها  •

  .تعلن النتائج فً وقت واحد من مصدر واحد  •

  .السماح بمراجعة النتائج حال وجود أي تظلم ، مع بحث التظلّم بجدٌة تامة •

  .م التراكمً كلما كان ذلك ممكناً تحقٌقاً لدرجة أكبر من العدالةٌطبق التقوٌ  •

 

 صعوبات ومواقف عملية 

من الجائز أن تطلب من طالبك تقدٌم بحث فً موضوع معٌن ، ثم تكتشف بعد ذلك أنهم ال ٌنفردون   •

أجر باعداد البحوث ، وربما ٌلجؤون ألشخاص ذوي خبرة لمساعدتهم ، وربما لمكاتب متخصصة نظٌر 

  ..وأنت بطبٌعة الحال ال تعرف مدى المساعدة ، وتاثٌر ذلك على تعلّم الطالب من عدمه

 
 حالة اشتباه –( 6حالة عملية )

 
سعد الدكتور / علٌوه سعادة بالغة بمستوى البحث الذي كان ٌفحصه والمقدم من الطالبة / سعاد فً مادة 

(. بعد أسبوع ، الحظ أن هناك تشابهاً فً  العلوم السٌاسٌة حول ) مشروع الشرق األوسط الكبٌر
األفكار مع بحث جدٌد قدمه له الطالب / طارق حجاب . لم ٌكن التطابق تاماً، ولكن األفكار متشابهة ، 

  .واالستنتاجات متقاربة ، وأسلوب العرض واحد
لٌم ولكن الطالبة/ سعاد من أنبه طالب المجموعة والطالب/ طارق لم ٌسبق ضبطه فً أي سلوك غٌر س

  . "الدكتور علٌوه " مش مرتاح
 
 



 

 

ٌجرى بعض طالب الهندسة على اللجوء إلى المكاتب االستشارٌة الهندسٌة لمساعدتهم فً عمل   •

  :مشارٌعهم دون علم األستاذ ) وربما بعلمه ! ( وٌثٌر ذلك عدداً من القضاٌا

o  تحت إشراف متخصص ) بالمكتب  هل ٌمكن اعتبار ذلك من قبٌل تكثٌف جرعات التدرٌب للطالب

 االستشاري ( ؟

o   هل ٌمكن النظر إلى ذلك على أنه خداع لألستاذ الذي تصور أن المشروع جهد خالص للطالب ؟

 وماذا نفعل ؟

o  هل من العدل أن ٌستعٌن طالب قادر بمكتب استشاري لمعاونته ، بٌنما ٌحرم طالب فقٌر من ذلك ؟ 

o  اة ، أم ٌجب االعتراف بؤن القادر من حقة توظٌف ماله لتحسٌن تعلّمه هل الدنٌا كلها فٌها مساو

 وتحسٌن نتائجه وهذا عٌن العدل ؟

o  هل هناك وسٌله لقٌاس مدى التعلّم المحّقق ؟ 

o  هل ٌجوز أن ٌطلب األستاذ من الطالب عمالً ال ٌستطٌعه فٌلجؤ لمساعدة الغٌر ؟ 

o لب على المشروع الذي ساعده فٌه مكتب استشاري وهل فً كل األحوال ٌجب إعطاء درجات للطا

 خارجً ؟

o  هل سٌستمر هذا الطالب فً االعتماد على غٌره فٌما ٌتواله من أعمال بعد التخرج وممارسة المهنة 

قد ٌبلغ عدد كراسات اإلجابة التً ٌقوم األستاذ بتصحٌحها فً نهاٌة السنة الدراسٌة عدة آالف   •

عدم التصحٌح لسببٌن األول أنه مرتبط بالمكافؤة والثانً أنه ال ٌطمئن  كراسة ، وهو ال ٌعتذر عن

لمصححٌن آخرٌن ، بل قد ٌتبادل األساتذة استخدام أسمائهم ) على الورق ( إلضافة حصص كراسات 

  .وبالتالً حصص مكافآت

  :وٌثٌر هذا األمر عدداً من القضاٌا األخالقٌة

o  دالة التصحٌح فً هذه الظروف ؟هل ٌمكن االطمئنان عملٌاً لدقة / ع 

o   هل األستاذ أوفى بالتزامه الخلقً أمام الطالب إذ ٌصحح كراسته فً هذه الظروف ) ال تستغرق

 الكراسة كلها أكثر من دقٌقة ( ؟

o  هل إذا استعان األستاذ بمعٌدٌن لمساعدته فً التصحٌح ٌكون قد أخل بالتزامه الخلقً ؟ 

o  للمستشارٌن لتصحٌحها وهم لم ٌقوموا بالتدرٌس وغٌر حاصلٌن على  هل إذا أعطٌنا الكراسات

 الدكتوراه ، هل ٌتعارض ذلك مع أخالقٌات المهنة ؟

مع تفشً ظاهرة الدروس الخصوصٌة فً بعض التخصصات وخصوصاً بواسطة الهٌئة المعاونة   •

أن الهٌئة المعاونة ال أصبحت مسؤلة أعمال السنة ومن ٌحدد درجاتها جدٌرة باالهتمام ، وإذا قلنا 

تشارك فً وضع درجات أعمال السنة ، واجهتنا مشكله أخري وهً أن األستاذ فً الكلٌات الكبٌرة لن 

ٌستطٌع وضع تلك الدرجات بدقة وعدالة ، فهل نلغى نظام أعمال السنة ؟ وإذا ألغٌناه هل فً هذا نوع 

 رق ؟من التخلًّ عن مسئولٌتنا فً توفٌر أحسن تعلٌم بؤفضل الط

ثم هناك مسؤلة االختبارات الشفوٌة ، وهً مسؤلة تثٌر الشبهات فً بعض األحٌان وربما احتارت   •

الجامعات فً ضبطها بسبب انزالق بعض األساتذة إلى تبادل المجامالت ، وتصل المجامالت أحٌاناً 

  .ة ذاتهاإلى العلنٌة ، وهو أمر مدّمر للتعلٌم ، وللمصداقٌة ، ولشخصٌة الطالب ، وللمهن

أود أن أذكر الزمالء بؤن عدم الدقة فً تعلٌم الطالب أو فً تقدٌر درجاته ، قد ٌإدي إلى تخرج   •

المهندس غٌر الكفء أو الطبٌب غٌر المإهل أو المحاسب الجاهل . وفً كل هذه الحاالت ٌكون 

ائم التً سٌرتكبها هإالء األستاذ الذي لم ٌراع أخالق المهنة مع هإالء الطالب مسئوالً جزئٌاً عن الجر

الخرٌجون الجهالء فً المجتمع ، حٌن تنهار العمارات غٌر المصممة جٌداً ، وحٌن ٌموت المرٌض 

الذي عالجه طبٌب جاهل . ما أرٌد التؤكٌد علٌه هو أن التساهل فً تخرٌج طالب غٌر جدٌر بالتخرج 



 خطاء التً سٌرتكبها هذا الخرٌج بعد ذلكهو مساهمة غٌر مباشرة أوالً فً تدهور المهنة و ثانٌا فً األ

ٌدرج بعض األساتذة على التٌسٌر على طالبهم وذلك بالتنوٌه إلى الموضوعات التً سٌؤتً فٌها   •

االمتحان ، أو األسئلة التً سٌؤتً االمتحان من بٌنها ، أو ما شابه ذلك . السإال الهام هنا : ما التقٌٌم 

 األخالقً لهذا السلوك؟

o  ال أن األستاذ رحٌم بطالبه ، ولكن هل الرحمة هنا تتعارض مع العدل ؟قد ٌق 

o  وهل من العدل أن ٌعطى أستاذ االمتحان وال ٌعطٌه آخر ؟ بمعنى هل ٌتحقق تكافإ الفرص هنا ؟ 

o  وهل ٌكون األستاذ قد نهض بمسئولٌته األخالقٌة فً تعلٌم الطالب بجدٌة إذا هو فعل ذلك ؟ 

o  ون بمسلكه هذا ٌعمل فً اتجاه ضد الجدٌة فً المجتمع؟وهل األستاذ ٌك 

o   ًوهل إذا لم ٌذاكر الطالب إال الموضوعات المحددة لالمتحان ، هل ٌكون األستاذ مسئوالً أخالقٌا

 عن هذا التقصٌر ؟

o   ًوهل مسلك األستاذ هذا ٌسهم فً نشر قٌم " االستسهال " " والفهلوة " و " النجاح بغٌر جهد " ف

 تمع ؟المج

  .وحكاٌات كثٌرة حول تالعب فً النتائج فً نفس العام ، وفً أعوام سابقة  •


