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 ملخص البحث 
 

لقد تأثرت مناهج المعرفة االقتصادية كغيرها من المعارف األخرى تأأثرا كييأرا يكركأة ل التنأ يرل التأت ااأأتبا   ريأا 
معتقأأأأدات .  صأأأأيط مصأأأأويط التنأأأأ ير دي أأأأتخد" كمأأأأرادف لعيأأأأارا لاصأأأأر العقلنيأأأأةلفت أأأأأكي  المتوأأأأرف راف أأأأا ال

الم أأيكية يأأأكص خأأاة  يقيأأة المعتقأأدات يأأأكص اأأا".ايد  نأأ  مأأن المبكأأد  ن  كأأد هأأ   األ أأيا  يعأأ د  لأأد ف أأاد 
 الكني ة  ا تيدادها.

فت ظص ه   الظر ف المتميزا ياغتياص العقص  الكجر ايد التفكير الكر نص  كيار مفكأر  اصأر التنأ ير العقأص 
ة مكأأأأان انيمأأأأان  كأأأأص المعتقأأأأدات يغأأأأ  النظأأأأر اأأأأن صأأأأكتبا    اليأأأأأر   أأأأيوانا مويقأأأأا ايأأأأد الأأأأأب ن اليأأأأأري

ف ادهادفأصيكت المعرفة الت تمد  ال من المدركات الك ية .   ندت لق ا العقص  كد  ثقة اظيمة فت قدرتأ  ايأد 
ن  ر اء كقائق ما راء الوييعة لالميتافيزيقالالمويقة  اكت   جيأص فل أفة التنأ ير االكتأرا"  التقأدير لأدى الصأف ا مأ

الياكثين  المثقفين  لعيت نظرياتب" د را هاما فأت  ثأارا الأأا يأاج ي جأ  اأا" د القأي" األخلقيأة  الكيأاا يعأد المأ ت 
من المفاهي" الدينية .فقد صرح نتأ   ن اج قد مات د قاص ج ن ي ص  ارتر : ن األخلق قيأد المعنأد لأ .  ا غيره

لمناهج تأثرا يب   النظرا ايد انولق فت هأ ا الصأدد لقأد جريأت يمكن الجز"  ن مناهج اي" االقتصاد هت  كثر ا
اليأرية يقيادا الغر  نظامين اقتصاديين هما : الر  مالية  االأأتراكية  همأا نظامأان يق مأان ايأد   أاض الفر أية 

تنظيأرا كأان الغريية القائية يأن الدين  األخلق  االاتيارات القيمية التمت يصية لما يكأد  فأت الكقأص االقتصأاد  
    توييقا.

لكأأن رغأأأ" التقأأد" البائأأأص  ال أأري  الأأأ   كققيأأ  هأأأ   الأأنظ" مأأأن كيأأ  الكجأأأ" الكييأأر ل نتأأأا   التم يأأص  اال أأأتبلا 
 التوأ ر الصأناات  التجأأار   الزرااأت  ال  نبأأا فأأيت فأأت تكقيأق األهأأداف العييأا التأأت تعمأص ايأأد   أعاد اليأأأرية 

   الكج" الكيير تتمثص فت تفاق" الجريمأة االقتصأادية  ارتفأاع معأدالت الفقأر فال مات االقتصادية لعال" الي " يجان
 اليوالأة  الت أخ"  اأد" اال أتقرار فأأت   أ اق المأاص  النقأد  ال أي   األ أأب"  زيأادا كجأ" المدي نيأة  كأاالت العجأأز 

 فت م ازنان الد لة  تي   الييئة.
يمنأأة  صأأيط يقيأق ايمأأاء االقتصأاد يأأأكص جأد  خاصأأة فأأت هأ ا ال اقأأ  الأ    فرزتأأ  منأاهج الأأنظ" االقتصأادية المب

الغر  األمر ال   دفعب" لييك  ان   ج  القص ر فيبا  لخة  كأده"  لأا فأت القأ ص :  ن  يعأاد ايأ" االقتصأاد 
ان األخلق قد  فقر اي" االقتصأاد  ت صأص  لأد  ن هأ ا ايأ" يمكأن  ن يصأيط  كثأر  داءا   ا   لأد اهتمامأا  كيأر 

تجدد التفكير فت الم امين األخلقيأة لمنأاهج ايأ" االقتصأاد الأ    صأيط  نط للاتيارات األخلقية. ا  ا كا صري
ينأأاد  يأأ  ايمأأاء  اقتصأأاد الغأأر  جأأاء نتيجأأة  ي أأية مأأن األزمأأات التأأت يعيأأأبا الغأأر  منأأ  فجأأر الر  أأمالية فأأ ن 

مية المعرفة يص  ن الكقأائق التاريخيأة القائمأة ارتياو األخلق ياالقتصاد ليض اتجاها  ال  مرا يداا من منظ ر   ل
 لد ي منا ه ا تبكأد  ن  كيأر التجمعأات اال ألمية ااتنقأت ان أل" يفصأص القأي" األخلقيأة  الميأادا ال أامية التأت 
ويعت التجار الم يمين  ثناء  يرا" صفقاتب" التجارية  تأديأة تعأاملتب" الماليأة  النقديأة  غيأر  لأا مأن الممار أات 

القتصادية  لعص اال" الماص  االقتصأاد  األامأاص هأ  فأت  مأض الكاجأة اليأ "  كثأر مأن     قأت م أد  لأد هأ   ا
 القي" انن انية د الم ا اا االجتمااية يين كافة ينت اليأر.
 فت   ء ه   التص رات يمكن ورح الت ابالت التالية : 

 



 اإلشكالية : 
دارتبأأأا  لأأد    مأأدى يمكأأأن تق يأأة  ت ثيأأق العلقأأأة يأأ ين االقتصأأاد  األخأأألق ي هأأص يمكأأن جمأأأ  الثأأر ا  ت زيعبأأا  ا 

نتاجبا د ن انخلص يالف يية ي   ا تعار ت الفصيية م  األخلق ما ا نفعص ي   ا 
 فرضيات البحث :

 ن ا أأأتثمار اليعأأأد األخلقأأأت فأأأت منأأأاهج ايأأأ" االقتصأأأاد يبهيأأأ   كثأأأر لكأأأص المع أأألت االقتصأأأادية التأأأت ت أأأر  
 يثة كالتخيف  الفقر  الف اد.المجتمعات الكد

تفعيأأأأأص األخأأأأألق اقتصأأأأأاديا  ماليأأأأأا يرفأأأأأ  ن أأأأأية األداء  الفعاليأأأأأة االقتصأأأأأادية ليمنظمأأأأأات  ينمأأأأأت ر ح الم أأأأأب لية 
 االجتمااية.

 أهداف البحث:
 تني   همية اليك  من خلص تكقيق األهداف المرج ا التالية : 

 خلق.تقدي"  وار مفب مت  معرفت ليريو يين االقتصاد  األ -
  يراز خصائة  خلقية اي" االقتصاد من منظ ر   لمت. -

 
 

 

 

Abstract: 
      The «methods of economics «One of the key concepts in our modern economical life .Because it 

plays a great role in our economical life.                                                                                        

        This study discusses the relationship between the methods of economics and ethics.                                                                                
  

Problem:                                                                                   
What the relationship between economics and ethics? 

 If you disagree with the ethics platoon what to do? 
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