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اتخــاذ قــرارات أخالقيــة

يعتمد القرار األخالقى السليم على اجملهود الذى يبذله الفرد من أجل اإلملام باجلوانب األخالقية اخملتلفة 

لقراراته وباالعتبارات التى تؤثر عليه.

ويعد التدقيق فى املسائل األخالقية واالستفادة باآلراء اخملتلفة للمحيطني بالفرد من العوامل التى 

تؤهله التخـاذ قرارات سليمـة، لكن يبقى العامــل األول والرئيسى فى اتخــاذ القرار األخالقى وهو 

إمكانية الشخص على االلتزام مبنهج فى التفكير والتصرف التخاذ أى قرار يتعلق باألخالقيات، 

ونقدم فى هذا الدرس منهًجا للتفكير ملساعدة الطالب على التطرق الى املسائل األخالقية اخملتلفة 

ومعرفة كيفية التعامل معها . 

اكتشــــــاف 
وجود مشكلة

تقييـم النتيجةحتديد أبعاد املشكلة

تطبيـق القــرار تقييــم البدائــل

اتخـــاذ القــرار
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-1 اكتشاف وجود مشكلة
أفراد  على  تؤثر  كانت  إن  ملعرفة  أبعادها  يدرس  وأن  وجود مشكلة،  أوالً  الفرد  يدرك  أن  يجب   -
آخريـن أو على اجملتمـع أو البيئــة احمليطــة بـه، حتديد األطــراف املعنيـة وكيفيـة تأثرهــم 

باملشكلة أو بالقرار الذى ينوى اتخاذه.

 

-2 حتديد أبعاد املشكلة
- دراسة معطيات املشكلة وحتديد أبعادها.

- إحصــاء األطراف املعنية بالقـرار ومعرفة حقوقهــم ومصاحلهــم وواجبـاتهـم ثــم تقييم 
قدر تأثرهم باملشكلة.

مع  بالتشـاور  منهـا  بكل  والتدقيق  للتصرف  مختلفـة  واختيارات  احتمـــاالت  وضــع   -
األطــراف املعنية.

- التفكيــر بعد ذلك إن كـان قـرارك سوف يحترمه ويقدره من تثق برأيهم.

 

الدرس الثاني

اتخاذ القرار 
االخالقي

قصـــة
دخل وليـد كعادتـه فى وقت الراحـة مكتبـة املدرسة ليقـرأ فى 

الكتاب الذى بدأه أمـس، أثناء وجود وليد فى  املكتبة، رأى سامح 

زميله فى الفصل يأخذ كتاباً من املكتبة ويخرج مسرعاً محاوالً 

أال يراه أحد ذُهل وليد ملا رأه وظل يفكر ماذا يفعل؟

قصـــة
- هل يقوم وليد بنسيان ما حدث ؟

- هل يبلغ وليد أمني املكتبة مبا حدث ؟

- هل يطلب وليد من سامح أن يعيد الكتاب إلى املكتبة ؟

- واحتـار وليد - تُرى أى من هذه البدائل حتقق املعايير األخالقية؟
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-3 تقييم البدائل: 

• يجب تقييم الفائدة والضرر الذى سينتج عن كل من االختيارات.

التوجه الشمولى: هو العمل األخالقى الذي ينتج عنه قرار يغلب فيه النفع على األذى.

• هل تضمن هذه االختيـارات حقـوق األفراد وكرامتهم حتى وإن لم يحصـل اجلميـع على كل 

مطالبهم؟ 

حقوق األفراد: هو العمل األخالقى الذي يحترم حقوق كل األطراف املعنية بالقرار

• معرفة أى من القـرارات سيحقق العـدل واالنصـــاف للجميع.

العدل واإلنصاف: هو العمل األخالقى الذي يعامل اجلميع على حد سواء.

• معرفة أى من االحتماالت سيساعد األفراد على املشاركة بشكل فعال فى محيطهم العائلى 

أو املهنـى أو مجتمعهـم ككل. 

الصالح العام: هو العمل األخالقى الذي يساهم بشكل إيجابى فى حياة اجلماعة.

• هل يتوافق القرار الذى ستتخذه من الناحية األخالقية مع القيم و األخالق؟ 

الفضيلة: وهى العمل الذى يتوافق مع القيم و األخالق.

أخذ وليد يفكر في هذه البدائل ليقرر أى منهم أكثر نفًعا وأقل قصـــة

ضررًا ليختاره...

فقال: إذا نسيت ما حدث سأكون مخطًئا أنا أيًضا ورأيت اخلطـأ وسكت 

عنه والساكت عن احلق شيطان أخرس 

- هل أُبلغ أمني املكتبة مبا فعله سامح سيعرف أمني املكتبة أن سامح 

سرق الكتاب وسيناله عقابًا شديًدا منه قد يصل الى الفصل

من املدرسة.

- أم أطلب من سامح وأقنعه بأن يعيد الكتـاب الى املكتبة حتى لو تعـرض 

لبعض األسئلة من أمني املكتبة عن سبب أخذ هذا الكتاب، ولكن مهما 

كانت النتائج فهذا هو التصرف الصحيح.
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-4 اتخـاذ القرار: 

- اختيار أفضل وأنسب االحتمـاالت بعد دراســة  أبعـاد املوضــوع اخملتلفــة. 

- إخطـار بعض األفـراد احمليطني بك بقـرارك على سبيل التجربـة للتأكد من أن ردود األفعال 

ستكون  إيجابية ومن أنك اتخذت القرار السليم.

- تخيل ردود األفعـال لقـرارك لو قمت باإلعـالن عنه فى التليفزيون.

-5 تطبيق القرار ثم تقييم النتيجة: 

قــم بتطبيق قــرارك ثـــم بتقييم نتيجتــه. واسئل نفسك اآلتي:

- كيف كان تأثير القرار على األفراد املعنيني به ؟

- هل حققت أهدافـك باتخـاذ هذا القرار؟ 

- اذا تكرر هذا املوقف هل ستتخـذ نفس القرار، وماذا ستضيف له ؟

قرر وليد أن ينصح سامح بأن يعيد الكتاب الى املكتبة. قصـــة

وليد: "سامح لقد رأيتك وأنت تأخذ كتاباً من املكتبة"

سامح: "لقد ضاع كتابى فقررت أن آخذ كتاباً من املكتبة بدالً منه"

وليد: "ال يجب أن تفعل ذلك، هذا ينافى القيم واألخالق، ويجب أن تعيد الكتاب 

إلى املكتبة"

سامح : "ولكننى أخشى أن يعاقبنى أمني املكتبة"

وليد: "ولكن إذا علم أمني املكتبة سيتهمك بالسرقة"

قصـــة
   قال وليد لسامح مهما كانت النتائـج يجب أن تعيـد الكتاب 

إلى املكتبة، اقتنع سامح بكالم وليد وأعاد الكتاب إلى املكتبة. 
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أنشطــة: 

اسم اجملموعةالتاريخ

اتخـاذ قـرار أخالقي
النشاط الثاني

أسماء الطالب

إنتاج لشركة كبيرة ويرغب كل زمالئك فى احلصول على عالوة، فى  تخيل أنك تعمل مدير 

الوقت نفسه تتلقى طلبات عديدة من املهتمني بالبيئة بأهمية تزويد مداخن املبانى مبنقيات، 

فى الوقت ذاته أنت بحاجة الى تغيير بعض ماكينات املصنع لضمان استمرارية اإلنتاج بشكل 

مرضى، يحتاج املصنع أيًضا الى إعادة طالئه و الى شاحنات جديدة.

- مع األسف ال ميكنك إال تنفيذ اثنني من هذه االحتياجات، أيهما تختار وملاذا؟  
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