
 األخالق و األخالقيات

 لسفة األخالق، واألخالقيات، هي مجموعة من اآلداب والقيم أو القواعد التي تعتبر صوابا بين أصحاب مهنة معينةكلمةف

أخالقيات تعني: "وثيقة تحدد المعايير األخالقية والسلوكية المهنية المطلوب أن يتبعها أفراد جمعية مهنية. وتعرف 

بأنها بيان المعايير المثالية لمهنة من المهن تتبناه جماعة مهنية أو مؤسسة لتوجيه أعضائها لتحمل مسؤولياتهم 

ها القوانين واللوائح الخاصة بها، ويقصد بآداب وأخالقيات المهنة المهنية." ولكل مهنة أخالقيات وآداب عامة حددت

مجموعة من القواعد واألصول المتعارف عليها عند أصحاب المهنة الواحدة، بحيث تكون مراعاتها محافظة على المهنة 

 .وشرفها

انونية تتحدد بتشريعات تكون تختلف المسؤولية القانونية على المسؤولية األخالقية باختالف أبعادهما، فالمسؤولية الق

، لكن المسؤولية األخالقية فهي أوسع وأشمل من دائرة القانون ألنها تتعلق بعالقة اإلنسان بخالقه قانون أمام شخص أو

نحو غيره  اإلنسان سلوك أما دائرة القانون فمقصورة على .والضمير ربه أمام وبنفسه وبغيره، فهي مسؤولية ذاتية

خارجية من قضاة، رجال أمن ونيابة، وسجون. أما المسؤولية  سلطة وتتغير حسب القانون المعمول به، وتنفذها

اإلنسان الذي هو سلطته األولى. هنا يمكن القول أن  بضمير األخالقية فهي ثابتة وال تتغير، وتمارسها قوة ذاتية تتعلق

األخالق بقوتها الذاتية ال تكون بديال عن القانون ولكن كال من المسؤولية األخالقية والمسؤولية القانونية متكاملتان وال 

 .ة مهما كانتيمكن الفصل بينهما في أي مهن

يضم القواعد المرشدة لممارسة مهنة ما لالرتقاء بمثالياتها وتدعيم رسالتها، ورغم أهميته  مهنة الميثاق األخالقي ألي

نا ال يمكن أن نفرضه باإلكراه ولكن بااللتزام وأن الطريقة في تحديد الممارسات واألولويات داخل مهنة معينة إال أن

الوحيدة للحكم على مهنة معينة هو سلوك أعضاء تلك المهنة إزاءها، والحفاظ على قيم الثقة واالحترام والكفاءة 

 :والكرامة. ويجب أن يتميز الميثاق األخالقي للمهنة بالتالي

 االختصار. 

 السهولة والوضوح. 

 مقبولة عملياتكون معقولة و. 

 شاملة. 

 إيجابية. 

  توضح جميع االلتزامات المهنية أمام زمالء المهنة الواحدة، المهنة نفسها، المؤسسات التابعين لها، المستفيدين

 .منها، الدولة، المجتمع

يتضمن تنظيم مفهومي السلوك الصائب  الفلسفة الفلسفة األخالقية، هي فرع من األخالقيات، التي تُعَرف أيًضا باسم

 مشتق من الكلمة اليونانية "thicsE "ومصطلح األخالقيات باإلنجليزية [2].والخاطئ، وتعريفهما، والتوصية بهما

Ethos التي تعني "الشخصية". واألخالقيات متممة لمفهوم الجماليات في مبحث األكسيولوجيا الفلسفي. تعني ،

قيات إلى أربعة ويمكن تقسيم األخال األخالقيات في الفلسفة السلوك األخالقي لدى البشر، وكيف ينبغي عليهم التصرف. 

 مجاالت دراسية رئيسية

األخالقيات العليا، وتتعلق بالمعنى النظري لالفتراضات األخالقية ومرجعيتها، وكيف يمكن تحديد القيم الحقيقية لها )إن 

 ُوِجدت(
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 األخالقيات المعيارية، وتتعلق باألساليب العملية لتحديد نهج أخالقي لألفعال 

  ،وتتناول كيف يمكن تحقيق النتائج األخالقية في مواقف معينةاألخالقيات التطبيقية 

 األخالقيات الوصفية، وتُعَرف أيًضا باألخالقيات المقارنة، وهي دراسة معتقدات الناس فيما يتعلق باألخالق 

ب تسعى األخالقيات لإلجابة عن األسئلة التي تتناول المفاهيم األخالقية لدى البشر، مثل الخير والشر، والصوا

 والجريمة والعدالة والرذيلة، والفضيلة والخطأ،

وفقًا لتوماس بول وليندا إلدر، اللذين يعمالن في مؤسسة التفكير الناقد، "يخلط أغلب الناس بين األخالقيات والتصرف 

    والقانون"، وال يتعاملون مع األخالقيات كمفهوم مستقلبما يتفق مع األعراف االجتماعية، والمعتقدات الدينية، 

وإلدر األخالقيات بأنها "مجموعة من المفاهيم والمبادئ التي ترشدنا في تحديد أي السلوكيات تساعد  يُعِرف بول

 إلى حدوث "تداخل عادةً بين كلمة أخالقيات قاموس كامبردج للفلسفة ويشير  .الكائنات الحساسة، وأيها يضرها

وفي بعض األحيان يُستخَدم مصطلح "األخالقيات" على نطاق ..."Morality" واألخالقية "Ethics" باإلنجليزية

  ".أكثر محدودية ليعني المبادئ األخالقية لتقليد أو جماعة أو فرد معين

ُعتبَر أفضل الحلول) هو القرار العقالني والنموذجي والمثالي :لألخالقيات والمعنى العام القائم  (المطروحة الذي ي

على أساس الحس السليم. ال يعني ذلك استبعاد احتمال التدمير إذا كان ضروريًا وإذا كان ال يحدث نتيجة إيذاء متعمد. 

على سبيل المثال، إذا شعر الشخص بتهديد بصراع بدني، ولم يكن أمامه حل آخر، يكون من المقبول أن يحدث بالطرف 

ابات من منطلق الدفاع عن النفس. ومن ثم، فإن األخالقيات ال تقدم قواعد، مثل األخالق، اآلخر القدر الالزم من اإلص

المواقف أو السلوكيات التي تمنح األولوية للقيم ) لكن يمكن استخدامها كوسيلة لتحديد القيم األخالقية

 .االجتماعية، مثل األخالقيات أو األخالق

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9

