
1-المحاضرة ...........السلوك المهني واالمان 

مبادئ اداب المهنة في مراحل التطورات التاريخيه

جامعة المعقل

الكلية التقنية الصحية والمهنية

قسم تقنيات التحليالت المرضية
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التطور الحضاري الداب المهنة

اعد واالعراف وفقاً للقوبأنها المبادئ األساسية التي تقوم عليها القوانين األخالقيات تعرف 

لوك بها التي تلتزم بها الفئات المهنية المتخصصة ، بوصفها قواعد بناءة لضبط السالمعمول 

.تستهدف تحديد األفعال والعالقات والسياسات التي ينبغي اعتبارها صحيحة او خاطئه

:الممارسة الطبية واألخالقيات

منذ بواكير الحضارة اإلنسانية والممارسات الطبية في جميع الثقافات تنظمها مدونات أو 

ووصية الطبيب المسلم " قسم ابوقراط" دساتيرألخالقيات ومن هذه المدونات المعروفة 

.صالح الدين بن يوسف الكحال الحموي
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في مفهوم األخالقيات من أن يكون مقنعاً للعقل ، وذلك باعتماده " يجب" أو " ينبغي" والبد لكل ما 

على المنطق، واتصافه بالتناسق والتماسك، وارتكازه على الحقائق والمعطيات الدقيقة، وقابليته

للتطبيق على الناس كافة بالعدل واإلنصاف  

نية اننا لنجد مبادئ الحق مبثوثة في مختلف صيغ القانوا الطبي المتداولة قديماً وفي الدساتير المه

ي وال تحول الحدود الجغرافية دون تطبيق أخالقيات الطب في أ. المتعلقة بأخالقيات البحوث الطبية 

أهمها مكان، فالناس على الرغم من اختالفهم وتباين ثقافاتهم ، إال أنهم جميعاً يتفقون على قيم معينة ،

.كرامة اإلنسان التي تمثل قيمة ال تقبل المساومة 
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ّسُس الطب ُمؤ)بأّنه أشهُر طبيٍب في العصوِر القديمِة، وُيطلَق عليه لقُب أبقراطُيعَرُف 

،؛ لما قّدَمه من عالجاٍت، وتشخيٍص لألمراِض باستخداِم أسلوٍب منهجي  (الحديثِ 

؛ فمن أهّم ما قّدَمه أبقراط للطبِّ هو َفصلُه الطّب عن الفلسفِة،  صلُهوفَ وتجريبي 

عن الُخرافاِت الدينّيِة التي كانت تعتقُد بإلِه الشفاء أسكليبيوس اليونانّي، إذ 

فكرَة تناوِل الدواِء بطريقٍة عقالنّيٍة بعيداً عن الُخرافاِت، كما كاَن يؤمنُ عرَض 

، والتماريِن الرياضّيِة لصّحِة الجسِم، بأهمّيِة  النظاِم الغذائيِّ



.(م.ق360-470)قسم ابو قراط 

أقسم باهلل العظيم رب الحياة والموت وواهب الصحة وخالق الشفاء وكل عالج ، أن المعلم لي

هذه الصناعة بمنزلة آبائي وأواسيه وٕاذا احتاج إلى مال واسيته وواصلته من مالي، وسوف 
–إذا كنت ال أعرف شيئاً –بكل أمانة دون تفريط وسوف ال أخجل لمنفعة المرضى أسعى 

.من أجل شفاء المريضفي المهنة وسأستشير زمالئي 

المريض خصوصية سأحترم *

المشورةأعطي إذا طلب مني دواًء قتاالً وال أشير بمثل هذه وال *

.أساعد في إسقاط جنينوال *

.نفسي في تدبيري وصناعتي على الزكاة والطهارة ، وأحافظ على أس ا رر البيوتواحفظ *

أحنث بهذه القسم ما حييتولن *
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رائدان في ارساء اسس ومفاهيم السلوك المهني الطبي  Childress JFوBeauchampsيعد العالمان

.الغربي الحديث 

:النظريات الغربيه للسلوك المهني الطبي

يدة أم سيئة؟؟ نظرية المنفعة أو الفائدة ، حيث يحكم على الفعل بأنه جيد أو سئ من خالل مقارنته بنتائجه ج-1

فقت حين وبأن المنفعة تتحقق بتقديم أقصى ما يمكن من إيجابيات وبأقل ما يمكن من سلبيات ، إال أنها أخ

.المنفعهتعاملت مع األفعال الغير أخالقية على أساس 

م والذي أشار بأن ) ١٧٢٤–١٨٠٤)عمانوئيل كان  Kantianااللتزام وهي معتمدة على فلسفة نظرية -2

م على األخالق األخالق تعتمد على المنطق فقط ، ورفض بدوره التقاليد والفطرة والضمير والعواطف في الحك

.االخالقيلتزام ،وادعى بأن السبب المقبول اجتماعياً هو الذي يبرر الفعل ، وبأن الفعل مستند أساساً على اال
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نظرية الحق والمعتمدة على احترام حقوق اإلنسان وخصوصياته وحياته وحريته والتعبير-3
عن آرائه ، ولكنها تركز على الحقوق الفردية مما يخلق جوا عدائياً بينهم ، ناهيك عن أن 

. الحقوق الشخصية قد تتعارض في بعض األحيان مع الحقوق العامة 

ة النظرية االجتماعية التي تنص على أن األخالق مرتبطة بالتقاليد االجتماعية والمتضمن-4
. والتقاليدالعتبارات األفعال الحسنة واألهداف االجتماعية 

ض وهنالك نظرية الروابط االجتماعية والتي تستند أساساً على العالقة بين الطبيب والمري-5
ن وعلى الروابط العائلية ، فعلى سبيل المثال قد يرتبط العمل األخالقي بمنع حدوث أي شئ م

. شأنه قطع الروابط العائلية 

وهنالك نظرية الحالة أو الوضع والتي تعتمد على قرارات عملية تناقش فيها كل حالة على -6
حدة ولكنها قد تعطي نتائج مختلفة لحاالت متشابهة في طبيعتها وهي أيضاً عرضة بشدة 

للتحيز



لتلميذه الذي يأخذ عنه الطبصالح الدين بن يوسف الكحال الحموي وصية الطبيب المسلم 

واعلم أن هذه الصناعة منحة من اهللا تعالى يعطيها لمستحقها، حتى تجري العافية على يديه، فيحصل

له الثناء من الناس، ويشار إليه في صناعته ويطمأن إليه فيما يعتمده، وفي اآلخرة األجر والمجازاة من 

ال رب العالمين، ألن النفع للخ ق اهللا عظيم خصوصاً الفقراء والعاجزين ، مع ما يحصل لنفسك من كم

األخالق ، وهو خلق الكرم والرحمة فيجب عليك حينئذ أن تلبس ثوب الطهارة والعفة و النقاء والرأفة 

ومراقبة اهللا تعالى ، وخاصة في عبورك على حريم الناس، كتوماً على أسرارهم ، محباً للخير ً 

نية، للعلماء مواظباً للمرضى، حريصاً والدين ، مكباً على األشتغال في العلوم ، تاركاً الشهوات البد

معاشرا ٕ في جلب العافية لهم وان أمكنك أن تؤثر الضعفاء من مالك فافعل
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يعتبر االسالم األخالق الطبية كباقي الممارسات األخالقية في شتى مجاالت 

الحياة، وليس لألطباء أخالقيات خاصة بهم دون غيرهم، وما نتحدث عنه اليوم 

عن أخالقيات المهنة الطبية ما هو إال أسس أخالقية عامة استخدم فيها هذا 

قد يستغرب البعض أن بعض المشكالت . المصطلح ألغراض وأهداف طبية 

ت، الطبية يمكن حلها بتجنبها، وهذا جزء من التعاليم اإلسالمية في اجتناب الشبها

ما دع ما يريبك إلى" فالرسول صلى اهللا عليه وسلم علمنا كيف نتجنب الشبهات 

ومما سبق نخلص إلى القول بأن النظرية األخالقية في اإلسالم ". ال يريبك 

:تتمحور حول منظومة مقاصد الشريعة والتي تعمل وفق خمسة أهداف هي 

.حفظ المال-5. حفظ العقل-4. حفظ النسل. حفظ النفس -2. الدين حفظ -1
أية مداخلة طبية يجب أن تحقق جميع هذهوأن 



:مبادئ األخالقيات المتعلقة بالمهن الصحية ومنابعها 

الحياة حق لكل إنسان ، وهي مقدسة محترمة وقيمة النفس البشرية الواحده تعدل الحياة   البشر جميعاً، -1

أن علماً ب... واالعتداء على حياة أي نفس بشرية ولو كانت جنيناً أو شيخاً أو معوقاً عدوان على البشر جميعاً 

هذا اإلعتداء في مفهوم اإلسالم ليس مقصورا البدني فقط ، بل يتعداه إلى اإلعتداء النفسي والروحي 

.واالجتماعي

بغض النظر عن لونه وجنسه ومعتقده، ويقتضي تكريمه هذا المحافظة " ولقد كرمنا بني آدم" اإلنسان مكرم -2

عليه في صحة تامة ومعفاة كاملة ، كما يقتضي تكريمه احترام شخصيته، واحترام خصوصياته وأسراره، 

واحترام حقه في الحصول على جميع المعلومات التي تتعلق بأي اجراء طبي سوف يتعرض له، واحترام حقه 

. في كونه وحده هو صاحب القرار فيما يتعلق بشئونه الصحية مادام ذلك في إطار هذه القيم
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إن اهللا يأمر بالعدل " العدل هو قيمة جوهرية في نظر الدين ألنه غاية أساسية من غايات إرسال الرسل -3

ومن الضروري تحقيق العدالة والمساواة في تقديم الرعاية الصحية على الصعيد الفردي ". واإلحسان

والمجتمعي سواء كانت رعاية وقائية أو عالجية دون أدنى تمييز بينهم بسبب الجنس أو العرق أو االنتماء 

. السياسي

وهي تتضمن ". إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان " اإلحسان وهو قيمة جوهرية أمر اهللا سبحانه وتعالي بها -4

وهي تتضمن أيضاً صحوة الضمير ومراقبة اهللا في كل تصرف . معنى الجودة في تقديم الرعاية الصحية

ي ونحن نعلم أن مفوهم العبادة ف" اإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه" وسلوك كما يقول صلى اهللا عليه واله وسلم 

.اإلسالم يشمل كل تصرفات اإلنسان في هذه الحياة والتي تتوجها النية الخالصة هللا في كل عمل من األعمال
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ال ضرر وال ضرار ويراد بها عدم جواز االضراربالنفس او بالغيراو االضرار بالمجتمع باي -5ُُ 
شكل من االشكال ويترتب على ذلك عدم تعريض المريض إلى أي إجراء تشخيصي أو عالجي 

.يكون من شأنه تعريضه إلى الضرر أو الخط

:مكارم االخالق ومنها -6

.وهي صفة أساسية تستند عليها باقي الصفات: الصدق

. األمانة والنزاهة

.  التواضع واحترام اآلخرين

. الصبر والحلم

العطف والمحبة 

. اإلنصاف واالعتدال

. محاسبة النفس

البعد عن محقرات األمور وصغائرها
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