
 

 :أهمها عديدة نظريات من األخالق فمسفة تتكون
  :السعادة- أ

 ؟إليها المؤدية والسبل السعادة ماهية تحديد حول الفالسفة نظر وجهات اختمفتعمل ؟  -1
 .وبيئتو ونشأتو هوفكر  إنسان كل طبيعة إلى يعود االختالف منشأ ج  
 المطمقة الحرية في .السمطة في يراىا اآلخر والبعض ،المال في السعادة يرى الناس فبعض 
 .إلخ... الخير أعمال ، الفرد رضا ، والفن ، الشيرة في.

 ؟ حددوىا وكيف السعادة إلى الفالسفة نظر فكيف *

 *أرسطو عند السعادة نظرية *
 ؟ والمجد ، والثروة ، المذة نع السعادة أرسطو يميزلماذا؟  - 2
  اإلنسان غاية أنيا بما دائمة تكون أن يجب السعادةو  ، دائمة وغير مؤقتةيا ألن
 ؟لمسعادة عند ارسطو ساسيةاأل شروطال عدد - 3 

 ، واإلرادة العقل في متمثمة : داخمية شروط 1- 
  :أرسطو قال كما أو 

                 
 ؟ واإلرادة العقل أرسطو اشترط بم تفسر – 3

 والشر الخير بين التمييز ممكة ىو العقل.  
 األفعال تحقيق عمى القدرة ىي اإلرادة. 

 :أىميا ومن السعادة بتحقيق لإلنسان تسمح : خارجية شروط 2-
 .مكتفية عائمية حياة 3-الجسدية الصحة من قدر  2- .الثروة من َقَدر   1-
 .االعتدال لمبدأ وفقاً  التصرف أو ، االعتدال معيار إلى االحتكام في ويتمثل اري:معي شرط 3-

 . الوسطية أو ، الذىبي الوسط بمبدأ أو  )تفريط وال إفراط ال ( : بمبدأ عنو يعبر كما أو 
 .سعيدة حياةً  حياي أن أرسطو، نظر في اإلنسان يستطيع الشروط ىذه وباجتماع

 
 
 



 

 *مسكويه عند السعادة نظرية *
 .نفسو الوقت في واالكتساب الطبع  :عمى تقوم األخالق أن مسكويو يرى

            . 
 

 تنقسم االخالق عند مسكوية الى قسمين
 . التدريبو  بالعادة فاداً مست -2  المزاج أصل من طبيعياً   -1
 

 :نوعين الى مسكويه عند السعادةتنقسم 
 . الفضيمة أصول حسب ىانئاً  يعيش أن من اإلنسان تمكن خمقية سعادة:  النفسية السعادة أ ( 

 . قريب كمال بمثابة وتعتبر ، غيره ومع تصرفاتو مع اإلنسان انسجام تحقيق إلى وتيدف
 .عاقل كائن ىو حيث من اإلنسان سعادة ألنيا مقمط خير ىي  :القصوى السعادةب ( 

 .العقل بقوة تتحقق ذاتيا في غاية وىي 
 
  :لمسعادة عند مسكوية أساسية شروطال    
 .اليسر من حياة - 3. المعتدل المزاج - ٢. البدن صحة - 1
 .والعممية النظرية الحكمة تحصيل  - 5. بالناس االجتماع - 4 



 

 

 *نت  كا عند الواجب نظرية *
 ؟والمنفعة والمذة ، السعادة عمى القائمة األخالقية النظريات أن  )كانت   (لماذا انتقد 

 .بيا إال تقوم ال األخالق أن مع والتكميف اإللزام بمبدأ تيتم لم 
 ؟ عمى االعتماد وجب ذلك ولتحقيق . 

نما ، الغايات من خيريتيا تستمد ال ألنيا الخيرة اإلرادة مبدأ   ذاتيا من وا 
 الخيرة اإلرادة؟  عند كانت الواجب عميه يقوم الذي األساس ما هو
  .الواجب قانون غير آخر قانون ليا يكون ال التي تمك ىي : الخيرة اإلرادة نأاي 

 
 . التمقائية و الواجب بين  )كانت   (يميز
  ، الواجب وفق يعمل ال فإنو ؛ حياتو عمى اإلنسان يحافظ عندما فمثالً 
 الواجب بمقتضى عمل .نفسو عمى وحافظ ، الحياة من يئس قد ونيك عندما اما
 .والقانون الواجب بين يميز كما

 الضمير، تأنيب أو ، العام الرأي احترام أو ، العقاب من الخوف بداعي السرقة عدم إن فمثالً  
 .االمتناع أو المنع عمى قائم ألنو ؛ أخالقياً  فعالً  يعد ال

 .ولمعقل لمواجب احتراماً  أسرق لن فأنا ، أسرق ال أن مني يقتضي واجبي إن : يقول لكن
 . المنفعة أو بالتجربة وال ، المذة أو الوجدان أو بالعاطفة يتحدد ال الواجب *

نما  . الخيرة واإلرادة بالعقل يتحدد وا 
 منفعة أو ، غرض تحقيق أجل من يطمب ال أي ،غرض كل عن منزه بكونو يتميز الواجب *

ن ، حتى  .منافع أو أغراضاً  تضمن وا 
 
 
 
 
 



 

  -كال من : بين  )كانت   (ميز الواجب ولتحقيق
 . الوسيمة أراد الغاية أراد من العامة لمقاعدة األوامر ىذه تخضع :المقيدة الشرطية األوامر 1-

  صالحاً  فكن    ، سعيداً  تحيى أن أردت إذا  :مثالً 
 صادقاً  فكن الناس ثقة تكسب أن أردت إذا  :مثالً 

 .المطموبة الغايات لبموغ المناسبة الوسائل اتباع ضرورة يعني وىذا
 
 ؟لماذا قيد، أو شرط ألي األوامر ىذه تخضع ال :المطمقة القطعية األوامر-2 
 نتائجيا عن النظر بصرف ذاتيا في ممزمة ألنيا 

 .    العيد تخن ال ، دائماً  الصدق قل ، خيراً  كن : مثالً 
 

 :ىي قيم ثالث تفيد صيغ بثالث المطمقة القطعية وامراأل ىذه  )كانت  ( حصر ولقد
 .الكمية قاعدة - 1
                 

 .تكذب ال  :مثالً  . الجميع عمى ينطبق أن يجب الجزء عمى ينطبق ما وأن
 .ذاتيا في الغاية قاعدة - 2
               

 ، والصداقة ، المحبة موضوع في وبخاصة ، باإلنسان اإلنسان عالقة ىو ذلك عمىكمثال 
 .لمنفعتو وليس لذاتو اإلنسان أخاه اإلنسان يحب أن يجب

 .الكمية المشرعة اإلرادة - 3
          

 .حرة الخيرة اإلرادة تكون أن يجب أي



 

 *) مل (و )بنتام (عند المنفعة نظرية *
 بالفعل الناس فيو يرغب ما وىي الخير ىي السعادة  
 نافع ىو ما رأييم في يساوي إنما والخير 
 لغيرنا نافعاً  الوقت نفس في يكون لنا نافع ىو وما لنا  
 الشيء ىذاالمترتبة عمى ج النتائ في فالعبرة ، الشيء نفع مدى في كمنت الخير أو والسعادة  

 بالمنفعة مرتبطة فالسعادة لذا 
  فيو المرغوب الوحيد الشيء وىو بالمذة مرتبطة والمنفعة. 
 العامة المنفعةب الصمة وثيقة الشخصية والمنفعة 

 القاعدة التي تقوم عمييا نظرية بنتام وميل  
        . 

 .واحد تصور في اويشترك 
       
 السعادة . تحقيق طرق في يختمفان 

 : )بنتام (عند السعادة عميها تقوم التي المبادئ *
 القوة من نفسو بالقدر ميوالً  معينة نواح   وفي جميعاً  الناس لدى أن عمى يقوم : المساواة مبدأ 1-
 . متساوية وفرص بحقوق يتمتعوا أن يجب لذا ، السعادة إلى

 االجتماعية األوضاع كانت إذا إال السعادة من قدر أكبر بموغ يمكن ال : االستقرار مبدأ 2-
 . مستقرة واالقتصادية والسياسية

 واأللم المذات ميزان يكون بحيث ، لحياتنا تنظيماً  يتطمب السعادة تحقيق إن : التنظيم مبدأ 3-
 . اإلمكان قدر المذات لصالح
 والمدة الشدة ومنيا ، مقدارىا أو المذات كمية عمى تساعد عدة عوامل ىناك : الكم مبدأ 4-

 . واليقين
 عدد أكبر المذة تشمل بأن يسمح ألنو ، االمتداد عامل ىو المذة حساب في عامل أىم أن إال 

 المنفعة أن يعني وىذا ، الجماعة وخير ، دالفر  خير بين العامل ىذا يربط بحيث األفراد من
 ىو ما إلى الوصول عن بالضرورة عاجزاً  الفرد دام ما ، العامة بالمنفعة الصمة وثيقة الشخصية

 .معيم والتضامن باآلخرين االجتماع دون ، لو نافع



 

  )مل (عند السعادة عميها تقوم التي المبادئ *
 . الناس لدى فيو باً مرغو  يعد الذي الوحيد الشيء ىي المذة 1-
 خير العامة السعادة فإن وعميو ، الشخص ىذا إلى بالقياس خيراً  تمثل شخص كل سعادة 2-

 . الجميع إلى بالنسبة
  :بين توفق التي االجتماعية الفضيمة إلى دعوى ىي المنفعة أخالق3- 

 . نفسو لمشخص المذة من نسبة أكبر عمى لمحصول الغير ومصمحة الذات مصمحة 
 
 : اآلتي الجدول في النظريات ىذه إجمال يمكنو 

 اللذة السعادة

 ليا المقابل باأللم دائماً  وتقاس نسبياً  خيراً  تعتبر .المطمق الخير أو األسمى الخير تعتبر
 .والروح بالجسد ومرتبطة جزئية تعتبر .كمو اإلنسان لكيان شاممة كمية تعتبر
 منيا أعمى لغاية ووسيمة مؤقتة تعتبر .ذاتيا في وغاية دائمة تعتبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 *الحرية – ب
 ؟الفمسفة بحثتها التي والقضايا ، المشاكل أقدم إحدى الحرية تعتبرعمل : 
 . وجوىر كماىية اإلنساني الوجود بصميم مرتبطة أنيا اعتبار عمى .1
 فيو يتواجد الذي والمجتمع بالطبيعة اإلنسان كعالقة أىميتيا اعتبار عمى .2

 
 اإلنسانية لمحضارة المتسارع التقدم بعد خاصة ، اإلنسان عند عزيزة قيمة تعد لحريةفا لذا  

  ، االتصال وسائل وتطور
 ها؟في حريته تحقيقعمى  اإلنسان عملالتي ي المجاالت عدد

 والثقافية ، واالجتماعية واالقتصادية ، السياسية المجاالت 
 :التي ارتبطت بمفهوم الحرية المعاني اذكر
  جيةمن  بالعالم اإلنسان عالقة يناقش : الوجودي عنىالم 1-
 اإلرادي غير بالفعل اإلرادي الفعل وعالقة ، بالضرورة الحرية عالقة
 يكون بحيث االجتماعي واإلكراه القسر أشكال استبعاد : واالجتماعي ، السياسي المعنى 2-

تمر وال ويختار حراً  اإلنسان  .بالقانون إال ي ؤ 
  ىي الحرية أن يفيد : والخمقي سيالنف المعنى 3-
  المسؤول غير الفعل إتيان أو االندفاع عدم .1
 . يريد ال وما يريد ما فيعرف وترو، تفكير بعد إال فعل أي عمى يقدم أال .2
  . نتائج من عنو ينجر وما أسبابو معرفة بعد إال فعالً  ينجز أال .3
 .بالمسؤولية عضوياً  ارتباطاً  ترتبط الحرية ألن .4
 . والغريزة لميوى مضادة الحرية نفا ىنا من .5

 
 
 
 
 



 

 السياسي طابعها في الحرية
 وفق إال ، يشاء ما فعل يستطيع ال فإنو ، اآلخرين مع يعيش و المجتمع في عضو الفرد أن بما

  في  الدولة التي يعيش فييا . .بيا المعمول القوانين
  .الحرية عن المسؤولة الجية ىي الدولة اذا*

 ، الدولة نظم باختالف يختمف الحرية جالم أن المعموم ومن
 .استبدادية دولة في ويضيق ديمقراطية دولة في يتسع فيو 

........................................................................................... 
 ، الطبيعية الحالة في منيا أكثر القانون دولة في الحرية وتتجسد

 وواجباتيم حقوقيم ليم ويضمن ، األفراد عالقات بتنظيم يسمح الذي ىو: القانون 
ذا  والتعبير، والفعل الحركة حرية من تحد القوانين كان وا 

 .الفوضى إلى الحرية تتحول القوانين دون من فإنو 
......................................................................................... 

 :اإلنسانية القيم ببقية مقارنة صية الحريةخصو 
 .حرية أكثر يصبح أن أو ، حراً  يكون أن يرفض األفراد من أحد ال أن ىو

........................................................................................... 
 . اإلنسان دةإرا عمى والقسر القيد انعدام حالة هي : لمحرية العام المعنى

 :اآلتية بالمبادئ يرتبط الحرية العام مفهوم*ال
 . العاقل اإلنسان صفات من أساسية صفة الحرية أن 1-
 . التفكير عن إال يصدر ال والذي ، الواعي الحر بالفعل ترتبط الحرية أن 2-
 . بالمسؤولية مرتبطة الحرية أن 3-
 . باإلرادة مرتبطة الحرية أن 4-



 

 *سارتر بول جان عند الحرية *
 مفيوم بمورة في خصوصاً  الوجودية والفمسفة ، عموماً  المعاصرة الفمسفة أسيمت ولقد

 : أىميا العناصر من مجموعة في  )سارتر بول جان( الفيمسوف صاغو ، لمحرية جديد فمسفي
 :يقول : بالحرية اإلنسان يتحدد  - 1

      . 
         )  
         . 
           
 .اإلنساني الوجود صميم من الحرية أن ، يعني وىذا

 .يشاء كما ماىيتو يصنع اإلنسان : الماهية يسبق الوجود  - 2
 :مشروع خالل من وحريته ذاته إلنسانا يحقق - 3
 .تحقيقو عمى تعمل مشروع بدون حرة لذات معنى فال

 .ممموسة مواقف يظير والذي ، ممموس طابع إنما.  نظرياً  ليس الذاتية ىذه بو تتسم الذي الطابع
 » :يقول: أفعاله عن مسؤول اإلنسان- 4
             
            
          
 

 الحرية فإن ، وعميو .يختار أن منه يتطمب معين موقف في دائماً  اإلنسان حرية تظهر - 5
مكانيات ، ممموسة خيارات تتوافر حيث موقف في حرية دائماً  ىي  لمشكالت حمول لتقديم وا 

 . ممموسة
  :يقول .باآلخرين عالقتو في أو فرداً  بوصفو سواءً  :اإلنسان هدف الحرية  - 6
                    
 .اختياراتيم وعمى اآلخرين عمى مفتوح ىو ، كان ميما اختيار، كل أن يعني ىذا و

 . اإلنسانية تجاه والتزام ومسؤولية حرية بوصفو ، فعل كل ويظير



 

 *المسؤولية-ج*
  ؟بم تفسر اإلنسان كائن أخالقي*

رإدةا حرة* عقلا يمتلك*   بين إلصوإب وإلخطأ وإلقدرة على إلتمييز* ولديه حرية إالختيار* وإ 
 .فأخلقياتنا تفرض علينا كبشر وإجباا يتمثل في إلمسؤولية 
 ل إنسان مسؤول في شخصه وذإته ومسؤول تجاَه إآلخرين.ك 

 هي إقرإر إلمرء بما يصدر عنه من أفعال وباستعدإده لتحمل نتائجها. * تعريف إلمسؤولية:
 أي أن كل ما يصدر عن إإلنسان تحت مسؤوليته، وبالتالي فهو يتحمل نتائجها.

 فمثلا:  لكن هل هذا يكفي لتحمل المسؤولية؟
 لديه إلقدرة على دفع إلظلم عن إآلخرين لكنه لم يقم بذلك على إعتبار أن ذلك إنسان
 فهل هذإ إإلنسان تقع على عاتقه إلمسؤولية؟لم لم يصدر عنه وليس له شأن به، إلظ

 آخر لديه إلقدرة على منع شجار أو إقتتال أو لديه إلقدرة على إنقاذ غريق لكنه لم يقم إنسان
  فهل مجرد وجود إلقدرة على إألدإء تصبغ عليه صفة إلمسؤولية؟ بذلك،
 سوإء ما صدر عنه قوالا أو فعلا. إألحوإل كل في مسؤوليةإل عليه إإلنسان شعارنطلق  أنيمكن 

 * خصائص المسؤولية :
 إلمسؤولية.فالطفل وإلمجنون ال يمكن تحميلهم  إلتمييز،ألنه ال مسؤولية لمن ال يقدر على  العقل: 1-
 أي أن إإلنسان يمتلك إلقدرة وإلحرية في إلتصرف وإتخاذ إلقرإر. الحرية: 2-

 لذإ ال مسؤولية حيث ال حرية.ال وجود للحرية وال مكان للمسؤولية،  لمطلقةالجبرية اعالم  **
 أي معرفة إلقوإعد وإلنظم إلتي ينبغي إلسير عليها في إلسلوك بوجه عام  المعرفة: 3-
 لذإ فإن لكل مهنة أو عمل قوإعد خاصة بها  

 وإلنظم.ه بالقوإعد يعفي إإلنسان جهل وقد ال ،المعرفةفالمسؤولية األخالقية تزداد بتزايد 
من  شخصاا  05إلذي يمنع تحققها فأنا ال أستطيع إنقاذ  إنتفاء إلمانعالبد من  التحقق:إمكانية  4-

 حتى تتحقق إلمسؤولية البد من إمكانية أن تتحقق بالفعل. وإحد.إلغرق في آن 
 
 
 



 

 المسؤولية:* أقسام 
أمام ضميره وأمام إهلل تعالى وتدخل  مسؤوالا  فيها إإلنسانيكون  أفعال الخلقية:المسؤولية  1-

 إلسخط.وتستوجب أحياناا إلمدح أو إلذم أو إلرضا أو  إلنوإيا.ضمنها 
وفقاا للقوإنين  وذلك إنجازه،وما هو بصدد  تم،إلظاهرة سوإء منها ما  إألفعال المدنية:المسؤولية  2-

 إلوضعية إإلنسانية.
 نون إألخلقي ال تندرج تحت طائلة إلمسؤولية إلقانونية وإلعكس صحيح.كثيرإا من إألفعال إلمحرم إرتكابها بحسب إلقا

األب مسؤول تجاه ف إليها،إلتي ترتبط بالمجتمعات إلتي ننتسب  إألفعال االجتماعية:المسؤولية  3-
 إلمجتمع.تستوجب إالحترإم أو إالستهجان من  وأعرإفه،وإلفرد مسؤول تجاه عادإته وتقاليده  أسرته،

 ة من منظور فلسفي** المسؤولي
 تصنف أفعال إإلنسان إلى: إلحلل وإلحرإم، إلخير وإلشر، إلنافع وإلضار. *صنف أفعال األنسان؟
  بتحديد ))تبعية وإتصال ونسبة(( إألفعال إلى إإلنسان. *بما تتميز المسؤولية؟

 أفعاله ولقد ذهب إلفكر إلفلسفي منذ إلقدم إلى ضرورة أن يكون إإلنسان إلعاقل مسؤوالا عن
 *مّيز بين المسؤولية األخالقية والمسؤولية القانونية؟

 المسؤولية القانونية المسؤولية األخالقية
 متعلقة بمن يجب عليه أمر من إألمور. شخصية

 كأن يحسن إإلنسان إلتصرف. •
 أو أن يعمل وفقاا للضمير. •

 بحسب قانون محددتكون  
 ويحاسب عليها إإلنسان أمام من يعود لهم 

 كالقضاءإلحق في محاسبته 
 *عدد أقسام المسؤولية القانونية؟ 

 مسؤولية جنائية مسؤولية مدنية
 تكون في شكل

 عن إألضرإر تعويض
 تكون في شكل

 .عقوبة
 كانت اذكر اسم أول فيلسوف في العصر الحديث بين)وضح( الصلة بين األخالق والمسؤولية؟*

 نظرية في إلوإجب *ما اسم نظرية كانت؟
 إإللزإم إألخلقياذكر المبدأ الذي تقوم عليه نظرية الواجب عند كانت؟ *

 إإلرإدة إلحرة إلخيرة وإلعقل بهدف إقرإر إلمسؤولية إألخلقية. *ما هي أسس نظرية الواجب عند كانت؟



 

 )هانز يوناس(« مبدأ المسؤولية»اذكر اسم الفيلسوف األلماني المعاصر صاحب كتاب *
 ولية األخالقية والقانونية عند هانز يوناس؟*ما اهم جوانب المسؤ 

نما على إلشعور وإلوجدإن كذلك.- 1  ال تقوم إلمسؤولية على إإلرإدة إلحرة وإلخيرة وإلعقل فقط، وإ 
 عند هانز يوناس؟ .إلشعور بالمسؤولية هو إلذي يدفعنا إلى إلتصرف إألخلقي ما الدليل على أن – 2

 مثال مساعدة إلمريض. ؤدي بنا إلى إلتصرف بمسؤولية. أن إلتأثر بتعاسة وآالم إآلخرين ي
 ما النقطة التي يتفق الفيلسوف األلماني المعاصر هانز يوناس مع كانْت؟- 3
 في ضرورة أن يكون إإلنسان حرإا في إلقيام بوإجبه أو في عدم إلقيام به. 
نما إلع   اطفة تجاه إآلخرين ولكن في إلحالتين فإن إلذي يقرر إلمسؤولية ليس إلعقل وحده، وإ 
 عدد أنواع المسؤوليات التي ركز عليها هانز يوناس؟- 4

 .إلمسؤولية إلطبيعية كمسؤولية إلوإلدين على أوالدهم .1
 إلمسؤولية إلتعاقدية كمسؤولية إلحكام تجاه إلمحكومين. .2

 «مبدأ إلمسؤولية»لذلك يقول هانز يوناس في كتابه 
 )المسؤولية الطبيعية( 

قاومة مسؤوليتنا تجاه طفل رضيع. إنه أمر بديهي عند جميع إلناس. فل يمكن للرضيع ال يمكن م
 أن يعيش بدون مساعدة إآلخرين له. 

 ال تقل أهمية عنها. )المسؤولية التعاقدية(فإن  
 *كيف تظهر مسؤولية الحكام على المحكومين، وبخاصة على األجيال القادمة؟ 

إلمناسبة، وسبل إلعيش إللزمة، وأولها عدم إإلفرإط في إستهلك إلعمل على أن يوفروإ لهم إلبيئة 
 إلموإرد إلطبيعية.

 
  
 
 
 
 



 

 الوحدة الرابعة
 األخالق التطبيقية

 * تعريف األخالق التطبيقية :
. إلتي تهتم بالسلوك وإألفعال إإلنسانية فلسفة األخالقجزءإا من  العمليةأو  التطبيقيةتعتبر إألخلق 

 .إألمريكيةإلواليات إلمتحدة في ستينيات إلقرن إلعشرين في  ة هذا المجال؟متى ظهرت دراس*
 النظريةباألخالق  بحيث حاول فالسفة األخالق الذين كانوا يهتمون 
  .محددةيدرسوإ وقائع أخلقية  أن                       

 وذلك بالنظر إلى إلتغير إلكبير في إلسلوك إالجتماعي إلذي ظهر في 
  للتقنياتإالستعمال إلمتزإيد. 
 الكتشافات إلعلمية ذإت إلصلة إلمباشرة بحياة ومصير إإلنسان.وإ 

 .مصطلحاا جديدإا  األخالق التطبيقيةإذإ كان مصطلح 
 يشير إلى إهتمام إلفلسفة بالمسائل إلعملية. وكان. قديماا مصطلحاا  الفلسفة العمليةمصطلح فإن  
 -: إلفلسفةفعلى سبيل إلمثال إهتم  

 باألخلق إلوإجب إتباعها في إلحرب. 
 كاالنتحار، وإإلعدإم وحرية إلتعبير وحرية إلمرأة ... إلخ. أخرى وقضايا 

ذإ كانت إألخلق إلتطبيقية تعد دليلا على إلتطور إلذي عرفه إلمجتمع إلحديث  .وإ 
 .إلنظريةفإنها ال تعني إلوجه إلتطبيقي لألخلق  
نما هي محا   ولة لتقديم فهم أخلقي لحالة معينة وتجاوز إلصعوبات إلتي تطرحها.وإ 
 وإلمثال إلوإضح على ذلك هو إألخلق إلطبية. 

 ؟النظرية، وبين األخالق التطبيقيةالفرق األساسي بين األخالق  اذكر
 األخالق النظرية األخالق التطبيقية 

 أفكارإا أو مبادئ يمكن إلشك فيها ظتهاتهتم بالسلوك، وإألفعال بوصفها وقائع يمكن الح الفرق
 إلسلوك إلبشري يتضمن بالضرورة حكماا أخلقياا. الترابط

 
 



 

 األخالق التطبيقية
  عام. بوجه وإلفلسفة خاص، بوجه إألخلق فلسفة مبحث عرفه إلذي وإلتجديد إلتطور عن تعبيرإا  

 *أذكر المعاني التي تشير اليها األخالق التطبيقية؟
 إلمرضى في حالة إلموت إلرحيم حالة معينة وإقترإح حلول لها: لألخلقية إلدرإسة إ .1
 هل نخول الطبيب مسؤولية رفع األجهزة عن المريض؟إعطاء إألهمية للسياق، وتحليل إلنتائج، وإتخاذ إلقرإر  .2
 كميثاق إإلعلميين، أو إألطباء، أو إلقضاة ... إلخ. أخلقيات إلمهنة: ميثاق أخلقي محدد، .3
 د إلمسؤولية: إألطباء مسؤولون أمام مرضاهم.تحدي .4
 .إلمهنةو  وإلتقنية إلعلم ، وأخلقإلبيئيةو  إلطبية أهمها: إألخلقظهور مجاالت تطبيقية عديدة  .0
 األخالق الطبية والهندسة الوراثية * أواًل:*

نما تمتد إلى المجتمع علل   كله؟ال تتحدد األخالق الطبية بالمجال الطبي فقط، وا 
 مثل وأخلقية:ة إلعامة حول مسائل طبية خلل إلمناقش يظهر ذلك

 .إلحياة قيمة- 4   إلنسل تحسين-3   إلرحيم إلموت- 2   إالستنساخ– 1 
مكانية تعديلها وفقاا للتقنيات           إلطبية.وإ 

ذإ كانت   .نسبياا إلعهد  حديثة إألخلق إلتطبيقيةوإ 
 .نفسهقدم إلطب  قديمة إألخلق إلطبيةفإن  

  نفسه.في إلوقت  وإألخلق إلطبية إلطب مؤسسالذي يعد  قراط أبواني بالطبيب اليون حيث ترتبط
 .المريضالحفاظ على أسرار جملة من إلقيم أهمها  يتضمنإلمشهور إلذي  قراط قسم أبومن خلل 

 الطبية:* مميزات األخالق 
إأللم إرتبطت بالطب منذ ظهوره، وذلك بحكم أن وظيفة إلطب تتمثل في إلحد أو إلقضاء على - 1

 .وهذإ يعني أن إلطب يعمل من أجل سعادة وخير إإلنسانوإلمعاناة من خلل إلعلج أو إلوقاية. 
 ومحاولة إلحفاظ على حياته بقدر إلمستطاع  يضره،يتحقق خير إإلنسان إال بتجنب كل ما  ال- 2

 إلمريض.علج  فيوهذإ يعني أن على إلطبيب وإجباا 
 .للمريض إال أنه يجب عليه أن يحترم إإلرإدة إلحرةع بالمعرفة إلطبية، على إلرغم من أن إلطبيب يتمت- 3
 ،إلقسمإلتي يحددها ميثاق يتم إحترإمه من خلل  جملة من إلوإجباتتتضمن إألخلق إلطبية - 4

 إلحفاظ على سرية حالة إلمرض.ومنها على وجه إلتحديد وإجب 

 مهم جدا



 

 .وإلعامة ةإلخاص لجان إألخلقإألخلق إلطبية من خلل  تعمل-0
 .إلمستشفيات تظهر إألولى في 
 وتعنى بالمسائل إألخلقية إلشائكة. إلدولةوإلثانية في  
 إلموت إلرحيم، إلخليا إلجذعية ... إلخ. ومنها إالستنساخ، 
 في إلعلج بالنسبة للموإطنين. فإذإ إلعدإلةمن أهم إلقيم إلتي تطرحها إألخلق إلطبية قيمة - 6

 في إلعدل، فإن على إلدولة وإجب أن يحصل على إلعلج إلمناسبمن حق كل موإطن كان 
 تحقيق هذإ إلحق.

 * الهندسة الوراثية:
 إلطبيعية. تعديل إإلنسان للمادة إلورإثية بطريقة ال تحدث في إلظروفأي  التعديل الوراثي

 ،ونهول، وشكله ميزإتهجينات خاصة به تحدد  حيوإن(-نبات - إنسان) حيبمعنى، أن لكل كائن  
  إلخصائص.وغيرها من 

 جديدة.إنتاج خصائص ومميزإت  إدخال جينات أخرى مخالفة له بهدفومن ثم يمكن  
وخصائص جديدة  مختلف،من نوع جديد لها طعم  وذلك إلنتاج فاكهة إلليمون؛تهجين إلبرتقال مع  يتم فمثالً  

 إلحية.وكذلك إلحال مع بقية إلكائنات 
  1793هندستها ورإثياا في إلعام  كائنات إلتي تمتأول إل إلبكتيرياولقد كانت. 
  1794في إلعام  إلفئرإنثم تلتها. 
 1792إلذي تنتجه إلبكتيريا في إلعام  إألنسولين وتم بيع. 
  1774إلمعدل ورإثياا منذ إلعام  إلغذإءبينما بدأ بيع. 

  الوراثية؟تقنيات الهندسة  عدد إسهامات*
  إألدويةإنتاج إلعديد من. 
 لغذإء إلمطور إلذي حقق إنتاجه منفعة كبيرة للبشرية ولبى حاجة إلعالم إلى إلمزيد إ تحسين

  وإلصحي.إلغذإء إلنوعي إلمفيد  إلغذإء، وبخاصةمن 
وقادرة على إلتكيف مع إلظروف  نباتات تقاوم العوامل الصحراويةوتوفير  تأهيل- 1مثال 

 حرإء.إلصإلى توفير بيئة مناسبة للعيش في  مما يؤدي إلطبيعية،
قادرة على معالجة إألمرإض  وأدوية لقاحاتيبين قدرة إلهندسة إلورإثية في إنتاج  كما- 2

 .إلمتحولةوإلقضاء على إلفيروسات 



 

 ؟ما األمراض التي يمكن للهندسة الوراثية إيجاد حلول لها*
 إألنسولين.حاجة إلى إلدإء إلسكري و  .1
 .إلفيروسيإلتهاب إلكبد  .2
 ضدها.لقاحات فعالة  فإن إلهندسة إلورإثية قادرة على إستنبات إنتشارإا.رإض هي من أكثر إألمو  ألنفلونزإ،إ .3

 .ةأخلقي أو ،هدينيألسباب ما هو  ؟ منها ، ويرفضونها الكثيرين يتخوفون علل*
 *األخالق البيئيةثانيًا:*

  بالطبيعة؟و ما عالقتها  البيئية؟األخالق عرف 
أو بالطبيعة  وإلنبات، وإلحيوإن، باألرض،إإلنسان  إلبيئية نوعاا من إلبحث في علقة تعتبر إألخلق

 أخلقية.من زإوية 
وتعتبره حرإا أمام إلطبيعة  باإلنسان،إلتي تبحث في علقة إإلنسان  القديمة األخالق وتختلف عن 

 بالطبيعة،علقة إإلنسان  وعليه فإنه إذإ كانت
 ،باالنسجامتتسم  مةالعصور القديوإلبيئة في  
قد إتسمت  وإلصناعة، وإلتكنولوجيا،وبفعل تطور إلعلوم إلطبيعية  العصر الحديثفإنها في  

 مثال إلمتنامية.إلطبيعية بغية تلبية إلحاجات إالقتصادية  إلمفرط للموإرد باالستغلل
 إلورقأجل صناعة  قطع إألشجار وإلغابات من. 
 وغيرهافط إلموإرد إلطبيعية مثل إلحديد وإلن. 

  ،ذإتهاتعد قيمة في ولم  ،إالقتصاديللستغلل مصدر  إلى تحولت الطبيعةبحيث  
نما تحولت إلى و    إلطبيعة.إإلنسان إلتي قد تؤدي إلى تخريب  غايةلتحقيق  وسيلةإ 

 الناتجة عن التطور الصناعي؟الكوارث الطبيعية  *ما اهم
 ... إلخ  نوويةإلمخلفات إل ،إلحرإريإالحتباس  ،إلبيئيإلتلوث 

 بين عمل البيئة واألخالق البيئية؟ لفرقا ما*
 األخالق البيئية علم البيئة
 يدرس إلبيئة إلطبيعية لإلنسان

 ؟إلحفاظ على إلطبيعةيعمل على 
  إلطبيعية إلمحمياتإنشاء 
  باالنقرإضإلحفاظ على إلكائنات إلمهددة. 

 إلطبيعة.تبين إلمخاطر إلتي تهدد 
 .انوأثر ذلك على إإلنس 



 

 ؟األخالق البيئية اذكر اهم المبادئ التي تعتمد عليها
 .وإلكائنات إلحيةإإلنسان بالطبيعة  علقة درإسة-1
 إلطبيعة.على حرية إلفعل إإلنساني تجاه  إلقيودوضع بعض  يجب-2
 إلبيئية.إلبيئي مبدأا أساسياا في إألخلق  إإليكولوجي إلضمير يعتبر- 3
على ضرورة إلتناغم أو إالنسجام بين إإلنسان وبين إلبيئة  إلتأكيد  ؟الضمير اإليكولوجيعرف  

 إلطبيعة.بهدف إلحفاظ على  إلطبيعية،
 ؟تقوم األخالق البيئيةحتى  تتغير منزلة اإلنسانأن  يمكن كيف– 4

 .الكائنات على جميع كائن متفوقمن  
 .الحيةتتحدد مكانته ببقية الكائنات  كائنإلى  

 ؟الدولنوع من العدالة البيئية التي تضمنتها مجموعة من االتفاقيات بين إلى  الدعوةعلل – 0
 وإلبلدإن. إألنظمة إلبيئية ال تعرف إلحدود إلتي وضعها إإلنسان بين مختلف إألوطان 
  سلباا تتأثر بها  إلبلدإن ال تتساوى من حيث إنبعاث إلغازإت إلسامة مع أنهاو.  

 -نوعها: ولى من فقد عقدت لهذا الغرض قمة عالمية هي األ 
 .1772بالبرإزيل في إلعام  ريومدينة في 

 .إلقممثم تلتها مجموعة من  ،األرضبقمة سميت 
 .إلمصانعإلحد من إنبعاث إلغازإت إلسامة إلمنبعثة من  إلغرض منها 
 إإلنسان. وليست وسيلة لرفاهية ،ذإتهاقيمة في تنوع أشكال إلحياة إلبيئية يعد غنى و  إن-6
 لضرورية.إ تلبية حاجاته فقط شاء،إلنسان أن يستغل إلطبيعة كيف ما يحق ل ال- 9
 ؟الطبيعةالحفاظ على  تؤدي إلى حياتناعلى أسلوب التي يمكن إدخالها تعديالت ال ما- 9

  إلمتجددةإستعمال إلطاقة. 
  إلنظيفةإلتقنيات. 
 .مدن إلطاقة إلمستدإمة كالطاقة إلشمسية 

 (سليمة حقهم في بيئة طبيعية) إلقادمة،ة تجاه إألجيال أن يتحمل إإلنسان إلمسؤولي يجب- 7
 إلجائر( إلصيد )محاربةومنها إلحيوإنية  إلطبيعية،بمجموعة من إلحقوق للكائنات  إإلقرإر-15
 



 

 :والتقنيةأخالق العلم  ثالثًا:
   .وإلتكنولوجيا إلعلم يسودهيعيش إإلنسان إلمعاصر في عالم 

 وإلتلفاز وإلكمبيوتر. إلهاتف، تشهدها حياتنا اليومية؟ التي شكال من التكنولوجياما اهم أ
أو فااي إلمجااال إلعااام حضااورإا  إلعماال،سااوإء فااي إلمناازل أو فااي  وإلعامااة،إلخاصااة  كمااا تعاارف بيئتنااا 

 إلتكنولوجية.من إلوسائل  متزإيدإا ألنوإع مختلفة
 إألخلقيويعد هذإ إلتقدم إلعلمي وإلتقني مبعثاا للتفكير  

 مع تزإيد إلتطورإت إلدقيقة لآلالت أصبحنا نتساءل عن  مثلا،
 وإلذكاء،وإإلنسان من حيث إلقدرة على إإلنجاز  طبيعة إلعلقة بين إآللة

 إإلنساني.  كالعلقة بين إلكمبيوتر، وبين إلعقل 
ذإ كان إلعلم وإلتكنولوجيا يمكنان إإلنسان من   .وسلطة متعاظمة كبيرة،قدرإت وإ 

 نفسه.فإنهما يحملنه مسؤولية كبيرة في إلوقت  
 إألجيال.ومستقبل  إلمعدنية،كاستغلل إلثروإت  سوإء تعلق إألمر بعلقة إإلنسان مع إلطبيعة 
مكانياة  أو تعلق إألمار باالمجتمع كادور وساائل إالتصاال  إالجتمااعي كاإلنترنات علاى سابيل إلمثاال وإ 

 أخلقية.لها ألغرإض غير إستغل
 أنه ما كان لهذإ إلتقدم إلعلمي وإلتكنولوجي أن يتحقق لوال إلبحث إلعلمي إلذي يقوم به ومن إلمعلوم 

 إلعلمية.إلعلماء وإلباحثون وإلمهندسون في مختلف إلتخصصات وإلفروع وإلمجاالت 
 -: فيأخالق العلم والتكنولوجيا تبحث  

  إلعلمي.وإقع إلبحث 
 إلممارسة إلعلمية. يجب أن تكون عليه وفيما 

  ؟األخرى اإلنسانيةالبحث العلمي مع النشاطات فيها يشترك  التي المالمح والسماتما هي 
  إلباحثين.إلمنافسة بين 
 وإلجهات إلعلمية إلمختلفة ...إلخ. إلشركات،ن صرإع إلمصالح بي 

 ؟العلمتهدد سالمة التي في مجال العلم والبحث العلمي  االنحرافات األخالقيةما هي 
 .إالنحياز، وإلتزوير إنتهاك إلقوإنين، إلخدإع، إالنتحال، إالدعاء، 
 



 

 ها؟ضرورة إتباع أخالق العلم والتكنولوجياترى التي المعايير  هي ما
 -: وإلمهندسينينبغي على إلعلماء وإلباحثين  :األمانة-1

  يحرفوها.يكذبوها أو  أو إلنتائج،أال يختلفوإ في إلمعطيات أو   
  مناحي عملية إلبحث. وغير منحازين وصادقين في سائر موضوعيين،عليهم أن يكونوإ 

 -: فييجب أن يتجنب إلعلماء إألخطاء  واليقظة: الحذر-2
 ،عرض إلنتائج. وخصوصاا في إلبحث 
  إألدنى.أن يعملوإ على تقليل إألخطاء إلبشرية وإلتجريبية وإلمنهجية إلى إلحد و 
 إلمصالح.يتجنبوإ خدإع إلذإت وإالنحياز وصرإع  وأن 

 -: فيينبغي أن يتشارك إلعلماء  االنفتاح:- 3
 ،وإألدوإت. وإألفكار، وإلتقنيات، وإلمناهج، وإلمعطيات، إلنتائج 
 عملهم،حوإ لعلماء آخرين مرإجعة ويجب أن يتي 
 ،إلجديدة.وإألفكار  وأن يكونوإ منفتحين على إلنقد 

 -إلعلماء: ينبغي أن يكون  :الحرية-4
 .أحرإرإا في إلقيام بالبحث في أي مشكلة أو ظاهرة أو فرض 

 -إلعلماء: يجب على  التعليم:- 5
 أن يعلموإ إلطلبة وإلباحثين بوصفهم علماء إلمستقبل. 
  من أنهم تعلموإ كيف يمارسون إلعلم إلصحيح. وأن يتأكدوإ 

 - أن:على إلعلماء  يجب االجتماعية: المسؤولية- 6
 يتجنبوإ إلحاق إلضرر بالمجتمع.   
  إجتماعيةتحقيق منافع. 
 .أن يتحملوإ مسؤولية نتائج أبحاثهم وعوإقبها 

 لمستحق.بالتقدير إيجب أن يحظى إلعلماء وإلباحثون وإلمهندسون  :التقدير-7
 للبحث إلعلمي.إلمناسبة  إلبيئة إلصحيةأن تضمن  العلمية:المجتمع والمؤسسات  واجب- 8
 
 
 



 

 *أخالق المهنة *رابعًا:
 المهنية؟ األخالقعلل اتساع مجال 

 -مثال: نية عديدة ن إلمجتمع إلحديث يتضمن قطاعات مهأل
 إلمعمارية. قطاع إلهندسة 
 وإالتصاالت.قطاع إإلعلم  
 .قطاع إإلدإرة وإلتسيير 
 .وإلتعليمقطاع إلتربية  
 .إلقضاءقطاع  
 التطبيقية.أخالق المهنة تشكل جزءًا من األخالق ؟ بم تفسر
 وإلنقاش. إلحوإر،ألنها تعتمد على  
 وإلوإجباتقوق يحدد إلح - 1  ميثاقوعلى  
 إلقيم إلوإجب إتباعها يبين-2                
 يجب تحملها. إلمسؤوليات إلتي ويعين-3                

 المهنة:* تعريف مجال أخالق 
  -:إلمؤدية إلى مجموعة من إلقيم وإألساليب عن-عبارة: 

 إلوظيفية. تحقيق إلمعايير إلخيرة إلمطلوبة في ممارسة إألعمال
 إلمعينة.وأساليب إلتعامل في إلوسط إلبيئي للوظيفة  

  التي تعبر القيم فيها عن البنية االجتماعية لمجتمعاتنا؟ التاما المج
 وإلربح. وإلتكلفة إلمنافسةو  وإلمردودية كالفعالية،ساسيةا إلذي يقوم على قيم أ االقتصاد:- 1
 وإلتطبيقية.إلقائم على إلجوإنب إإلجرإئية  والعلمي:التقني  التطور- 2
 ممنوع.ما هو و  مسموح به هو وما وإلجماعات،بين إألفرإد إلذي ينظم إلعلقات  القانون:- 3
 .وإلقانون وإلصناعة إالقتصادتتميز مجتمعاتنا إلحديثة بالربط بين  :اإلدارة- 4
 إلخدماتهو قطاع  إقتصادي وإجتماعيإلربط إلى قيام قطاع  ويؤدي هذإ 
 .إإلدإرةوإلذي يتمثل في  في إالقتصاد إلثالث إلقطاعأو  
 خاصة.يحتاج إلقطاع إلوظيفي إلى خبرإت وقدرإت وكفاءإت مهنية  المهنية:الكفاءة  5-



 

 ** قيم أخالق المهنة  أذكر المبادئ التي تقوم عليها أخالق المهنة؟
 اساا لجميع إلعلقات إالجتماعية .بوصفها أس إحترإم كرإمة إإلنسانضرورة  االحترام: - 1
 -:ألن إإلنساني إلبعدالبد من إألخذ في إالعتبار إلقرإرإت وإلممارسات وضع  عند اإلنساني: البعد- 2

 حساس  .إإلنسان روح وجسد وإ 
  وإلحزن. إلفرح - وإلسهلظروف فيها إلصعب له 

 إلفساد.من كل أنوإع  للحدوذلك  والنزاهة:االستقامة  3-
 .وإلقوإعد إلتي تتمثل في تطبيق إللوإئح ، وإلقوإنين الطاعة: 4-

  ودرإية.بوعي 
  للمسؤوليات.محدد  توزيعو 

 المبادئ األساسية ألخالق المهنة
 
 

 إاللتزإم  إلمسؤولية  إلمساوإة  إلجدإرة    إلسرية     
 
 للقانون.وذلك بالعمل وفقاا  األمانة:- 5
 إلموإطنين.وتجاه  إلمؤسسة،تعني إاللتزإم بتطبيق إلقانون تجاه و  
 إلتوظيف.في  إلقيمة إألولىتعتبر قيمة إألمانة  ،إلتاريخيةلناحية إ ومن 
 إلذإتي.االستقلل ب يتمتع إلموظف أنيشترط  .وإلحيادإلنزإهة  لتحقيق الذاتي: االستقالل- 6
 المعاملة.المساواة في إالعتماد على مبدأ  النزاهة والحيادتقتضي  المساواة:- 7
 
 
 
 
 
 



 

 ؟الحديثة اتبسبب تعقد المجتمع التي اضافها علماء االخالقالمهنية عدد القيم 
 التعبير: حرية- 1

 .إلحياد وجزءإا من ضرورة إلتزإم فضيلة،من قبل إإلدإرة  إلصمتكان إلتزإم  في السابق
 .إلحقيقةعن  عند إلبحث، وبخاصة حرية إلتعبيرأصبح من إلضروري إعتماد مبدأ  األنأما 
 .قيمةا أساسيةا في كل عمل إدإري إلشفافية أصبحت فإن إإلدإرة فسادتزإيد  نتيجة الشفافية:- 2
 -: فيوتتمثل هذه الشفافية  

 إلحق في إالطلع على إلوثائق. 
 ونشر إلتقارير إلدورية. 
 إلمختلفة.وإإلعلم بأوجهه  بالممتلكات وبيان 

 يةمسؤولتتحدد قيمة إل المسؤولية:- 3
 باألعمال إلتي يؤديها إلموظف. 
  فعله.وبدرجة حرية 

 للمساءلة.تعرض في إتخاذ إلقرإرإت كلما  حرية أكبروكلما كان للموظف 
 .من حيث هي قيمة ومبدأا قانونياا  العامة: المصلحة- 4
 إدإري.نشاط مهني أو  وتعني إلهدف إلذي يتوجه إليه كل 
 مظاهره.ضد الفساد بكل  العمل-5
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