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  شگفتاريپ

نظـام آمـوزش كارمنـدان    «، 1فصـل نهـم قـانون مـذكور    اجرائـي  نامه  نييآ 2و ماده  يت خدمات كشوريريقانون مد 58ماده  يدر اجرا
  .2مشمول قانون مذكور ابالغ شد يها جمهور به دستگاه سيرئ يه انسانيت و سرمايريتوسط معاونت توسعه مد» يئاجرا يها دستگاه

. ها قـرار دارد  از انواع مهم آموزش يكيدر زمره » وخدمتشغل بد يهاي توجيهي و تصد آموزش«نظام مذكور،  5براساس ماده 
 اجرائـي  دسـتگاه    و وظـايف   كارمندان جديداالسـتخدام بـا اهـداف     آشنا ساختن«است كه با دو هدف  ييها شامل دوره ها آموزشن يا

قـانون  كـار،    ، محـيط  و شـغلي  ي فـرد   ، حقوق كشوري  مديريت خدمات  استخدامي، كليات قانون  و مقررات  آنها، قوانين  خدمت  محل
شـغل   يتصـد  ياز برايمورد ن) دانش، مهارت و نگرش( يشغل يها ييتواناجاد يا«و » اداري و نظام   ايران اسالمي  جمهوري  نظام  ياساس

  .شود و اجرا مي يطراح» در بدو ورود به خدمت  )يو قرارداد يماني، پيرسم(داالستخدام يتوسط كارمندان جد
اساسـي    ، قـانون  ايـران   اسـالمي   جمهـوري   نظـام   در زمينـه   عمـومي   هـاي  مباحث مربـوط بـه آگـاهي    شاملز يها ن رهدو يمحتوا

،  اسـتخدامي   و مقـررات   ، قـوانين  بـر آن   حـاكم   ، راهبردها و اهداف و اصول  اداري  ، نظام دولت  ، تشكيالت ايران  اسالمي  جمهوري
بـا وظـايف،     ، آشـنايي  بـر آن   حاكم يها استيو س  و اصول  توسعه  هاي با برنامه  ، آشنايي كشوري  مديريت خدمات  با قانون  آشنايي

كـار    در محـيط   انسـاني   و روابط  كارگزاري  كار شود، اخالق  به  مشغول  در آن  كارمند قرار است  كه  و محيطي  ها، حقوق مسئوليت
  .در بدو ورود به خدمت است يف شغليظااز انجام ويمورد ن يو دانش، مهارت و نگرش تخصص

و دستگاه محـل خـدمت،    يارتباط سالم كارمند با نظام ادار يگذار هيكارمندان و پا يعموم يها يباال بردن سطح آگاه براي
ابـالغ   20/10/1390مـورخ   26680/200بخشـنامه شـماره    يو طـ  يبدوخدمت طراح يآموزش يها دوره يها ن و طرح درسيعناو

 .شده است
 يهـا  بـر آمـوزه   يمبتنـ  ياسـالم  يكارگزارها يا اخالق حرفه«ادشده با عنوان ي يها از دوره يكي يمنبع آموزش ،نامه درسين ا
و توسعه آموزش مركز  يزير همت دفتر برنامه ران، بهيفراگ يبردار بهره يدوره و برا يها براساس سرفصل» يدر نظام ادار ياسالم

  .ن شده استيتدو
احمـد   يو جنـاب آقـا   يال مهربـان يران رادمنش و لـ يها ا م است مراتب سپاس و امتنان خود را از سركار خانمن راستا الزيدر ا

  .كنيمم مجموعه، اعالم ين و تنظي، تدويده در سامان يذاقل
دن بـه مرحلـه كمـال مطلـوب، از همـه اسـتادان،       يرفـع اشـكاالت و رسـ    برايو انجام اصالحات  يبا توجه به ضرورت بازنگر

، مـا را در امـر   ياصـالح  يهـا  دگاهيـ شـنهادها و د يه پئـ و ارا يي، راهنمـا يشود با همكـار  يران محترم تقاضا مينظران و فراگ صاحب
  .كنند يارياز كارمندان دولت يآثار مورد ن ديگرن ينامه و تدو ن درسياصالح ا

  
  

  يت دولتيريمركز آموزش مد

                                                           
 .10/1/1389 مورخ ك43916ت/2579 شمارهنامه  تصويب .1
 .30/1/1390مورخ  1834/200بخشنامه شماره . 2
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  مقدمه

انسـان   يات درونـ يكه از خلق ياند كه به صورت اعمال و رفتار  ف كردهينسان تعرا يو باطن ياز صفات روح يا اخالق را مجموعه
اسـتمرار  . ف كـرد يـ تـوان تعر  يق آثارش مـ يشود كه اخالق را از طر ين سبب گفته ميبد .كند يدا ميپ يبروز ظاهر و شود يم يناش

شـه  يافته اسـت كـه آن ر  يمق جان و روح فرد در ع يو باطن يشه درونيك رين رفتار يل بر آن است كه ايك نوع رفتار خاص، دلي
  .نامند يرا خلق و اخالق م

 يا نهادهـا يـ كـه در سـطح جامعـه     يوقتـ  يفـرد  يكننـد امـا رفتارهـا    يمـ  يتلقـ  يفرد يعموماً دامنه اخالق را در حد رفتارها
ريشـه  فرهنـگ آن جامعـه   شـود كـه در    يبـدل مـ   يا اجتمـاع ي ياخالق جمع يابد، به نوعي يوع ميكند و ش يدا ميپ يتسر ياجتماع

  .توان شناخت يابد كه جامعه را با آن مي يوجه غالب م يدواند و خود نوع يم
ه يـ تجزامـروزه در  . هاست يدگيچين پياز ا يكي يرفتار سازمان. شود يم هديچيز  پيت بر آنها نيريها، مد ده شدن سازمانيچيبا پ

 يهـا را رفتارهـا   سـازمان  يرونـ ينمـاد ب . از الزامـات اسـت   يكـ ي ياخالقـ  يهـا  ها، پرداختن به اخالق و ارزش ل رفتار سازمانيو تحل
  .افته استيها ظهور و بروز  است كه در آن سازمان يگوناگون اخالق يها دهد كه حاصل جمع ارزش يل ميآنها تشك ياخالق

 ياخالقـ  يهـا  از نظـام  يبرخ. مختلف وجود دارد ياخالق يها در جهان، نظام. است يك نظام اخالقيمحتاج  يا اخالق حرفه
كنـد كـه    ياقتضـا مـ   يا وابسته بودن اخالق حرفه ، فرهنگياز طرف. هستند ينيد ميو تعال يبر وح يمبتن ،گريد ين و برخيفارغ از د

مهـم خـود    يهـا  از رسالت يكياست كه  ينيگر، اسالم ديداشته باشد و از طرف د ي، صبغه اسالميدر فرهنگ اسالم ياخالقنظام 
  .»بعثت التمم مكارم االخالق يان«: نديفرما يم) ص(اسالم  يامبر گراميداند و پ ياخالق م را

از  يا ، بـه مجموعـه  يو قـانون  يسـازمان  يارهـا يخـود، عـالوه بـر مع    يانجام  امور سـازمان  يها برا ران و كارگزاران سازمانيمد
 يدهـد و در حركـت بـه سـو     ياريـ شـان   يو سازمان يراز دارند كه آنان را در رفتارها و اعمال اداين يو ارزش ياخالق يرهنمودها

كمـك بـه    بـراي ز يـ ات كسب و كـار ن يپژوهشگران اخالق. سر سازديشان ميه برايوحدت رو ينوع ،يو عموم يوه مطلوب جمعيش
  .كنند يه ميات را توصياخالق يرسم يها يمش و گسترش خط يتر، اغلب بهساز مناسب ياخالق يها ميكارمندان در گرفتن تصم

به سمت در نظر گـرفتن خـدمت بـه     يريگ نقش خدمت و جهت :چون ضوعاتيبر مو ياسالم يه طور كل، اصول رفتار ادارب
 يتمام افراد در برابـر آن، سـهولت دسترسـ    يم استبداد و توجه به مشاركت، حكومت قانون و برابري، تحريك موهبت الهيعنوان 

قابـل   يك نظـام نظـارت  يـ از بـه  يـ ات مـردم از كـارگزاران دولـت، ن   يبه شـكا  يگدي، رسينيگز ستهيو شا يساالر ستهيبه مأموران، شا
و  يپـرور  شيت، اجتنـاب از قـوم و خـو   يـ كننـدگان از قـدرت و موقع   اسـتفاده  سـوء  يچـون و چـرا   يح و بـ يت صرياعتماد، محكوم

او،  يد و طـرز عمـل قبلـ   شغل مناسب، مشاهده طرز كار كاركنان، توجه بـه سـوابق كارمنـ    ي، انتخاب شخص مناسب برايباز قيرف
جاد موازنـه  ي، ايت زمان، توجه به روابط انسانيريت مديق انداختن امور و رعاياندازه قدرت، اجتناب از به تعو ياجتناب از تمركز ب

  .د دارديتأك …و  يدر ارائه خدمات عموم
  



 

  

  

  

  

  

  اي و اخالق اداري اخالق، اخالق حرفه: فصل اول

  
  
  
  

  :يهدف كل

  يو اخالق ادار يا م اخالق، اخالق حرفهيو مفاه ينه مبانيران در زميش دانش فراگيو افزا ييآشنا
  
  

  :ياهداف رفتار

  :رود يانتظار م انرياز فراگن فصل يپس از مطالعه ا
 .كنندف يمفهوم اخالق را تعر .1
 .ان كننديت اخالق را بيمختلف در خصوص اهم يها دگاهيد .2
 .دهنداسالم شرح  يها گاه اخالق را در آموزهيجا .3
 .ح دهنديرا توض يا ت اخالق حرفهيها و هو يژگيو .4
 .كنندل يرا تحل يا اخالق حرفه يها آرمان .5
 .كنندن ييت سازمان را تبيدر موفق يا اخالق حرفه ينقش راهبرد .6
  .را شرح دهند ياثرگذار بر رفتار اخالق عوامل .7
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  ست؟ياخالق چ .1

شده و  ، رفتار عادتيخلق و خو ياخالق به معنا يگاه: ز دارديكاربرد متمادو  Ethicsو  moral  هاخالق همانند دو واژ  هواژ
ها  ن واژهيگر ايد يمعنا. رود يبه كار م 1عادت يبه معنا ي، گاهادشدهي يسيانگل  هگونه كه دو واژ همان. رود يمزاج به كار م

 يخلق و خو: شود يز به دو معنا اطالق مين يا حرفه  اخالق. كند يرفتار بحث م يو بد يخوب ،قُبح ،است كه از حسن يدانش
  .كند يدر كسب و كار بحث م يا اخالق حرفه مسائلكه از  يو دانش يا حرفه

ن رفتارها ياز ا يبرخ. از تنفس تا نوشتن كتاب و اداره كردن كارخانه: ميده  يانجام م ي، رفتار و حركات گوناگونها انسانما 
انبارشان يسازد و از آثار ز يد آنها، ما را خشنود ميم و آثار مفيريپذ يت آنها را ميولم كه مسئيده يرا چنان به خود نسبت م

ش و سرزنش، يح، ستاين و تقبي، تحسيو ندامت، شرمندگ يماني، پشيو ناخرسند يخرسند. ميشو يمان ميناخرسند، شرمنده و پش
  .ميا ت آن، اقدام كردهيرفتن مسئوليم و با پذيا م گرفتهيش تصميار خويعتاب و عقاب، همه نشان آن هستند كه ما به اخت

 موجودي انسان. است اخالقي رفتار و پذيري مسئوليت همين موجودات، ديگر و انسان ميان هاي تفاوت ترين مهم از يكي
  .گردد برمي آدمي پذيري مسئوليت به همه شقاوت و سعادت رذيلت، و فضيلت. است مسئول و مختار خودآگاه،

. استش يا ستايش مستحق سرزنش يخو ياريار مسئول است و نسبت به افعال اختيو اخت يخودآگاه ليانسان به دل
صورت  ين الزامات گاهيا. ندارد يآدم  ميار و تصميكه منافات با اخت يتعهد ؛آور است الزام و تعهد ينوع يآدم يريپذ تيمسئول

و  ياز آن، جرم، بزهكار يچيب سرپين تصويكه در ا يا به گونه ،رسد يم يب رسميكند و به تصو يدا ميمكتوب و مدون پ
 ييها تين مسئوليچن. شود مي ينيب شيپ يو عقوبت كننده متناسب با نوع الزام و تعهد، مجازات يچيسرپ يبرا شود و يم يقخالف تل

  .مينام يم يفريو ك يت حقوقيرا غالباً مسئول
ب نشده است يتصو ينيمع يها كننده عقوبت يچيسرپ يا براياند و  دهن نشيتدو ،قيبه طور كامل و به زبان دق ،الزامات يگاه

ن يم كه چنيابي يدرم يهمه به مدد وجدان فرد ،نشده است  نيياگرچه نوع عقوبت تع. شود ينم يگرد قانونيپ ،متخلف از اين روو 
  .است يموضع اخالق ،يموضعن احساس و يچن ؛ميشده باش يل منافع زودگذر مرتكب چنان عملياگر به دل يد كرد، حتينبا

ف يرد تعريگ يقرار م يا مباحث اخالق حرفه ين مجموعه مبنايآنچه در ا: اند ف كردهيمختلف تعر يها اخالق را به صورت
  :ر استيز

  »ت حقوق طرف ارتباطيبر رعا يمبتن يشخص و برون يدرون شخص يرفتار ارتباط يالگو«

  
  داريپا يرفتار ارتباط .1-1

ف يم، در واقع به توصييگو ياوصاف سخن م  هها به منزل لتيبودن و رذ يز ضد اخالقيها و ن لتيبودن و فض ياز اخالق يوقت
ا و موجودات، به ياشارزش درباره ن، يبنابرا. ميانگار يم يراخالقيا غي يرا اخالق يآدم يم و رفتارهايپرداز يم يبشر يرفتارها

است كه  يكس »يسخ«. آنان است يان به اعتبار رفتار اخالقيدانستن آدم ياخالق يحت .شود ينم ياخالق يخود، داور يخود
ما موضوع اخالق  يراراديغ ي، رفتارهابراي مثال. شود يز متصف به اخالق نمين يهر رفتار. شود يمتصف به رفتار سخاوتمندانه م

  .يشخص و برون يشخص درون يارتباط ي، اعم از رفتارهاستما يارتباط يست بلكه موضوع اخالق در واقع، رفتارهاين

                                                           
1. custom 
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ث ارتباط با ياز ح يارتباط يرفتارها. با ب دارد يالف رفتار ارتباط. الف و ب، است يعنين دو امر، ي، نسبت بيرفتار ارتباط
و دوام در شخص  يدار كه در اثر فراوانيپا يرفتارها؛ و كه نادرند ياتفاق يرفتارها: اند بر دو گونه) الف(ت صاحب رفتار يشخص

 يرفتار يسان آنها را الگوهاشنا روانو   يرا خُلق و خو يين رفتارهايعالمان اخالق چن. شود يت او مياز شخص يو بخش نهيادنه
 ياست كه الگو يكس ،پرخاشگر. آنان است يدار و خُلق و خويپا يلت، رفتارهايلت و رذيمالك اتصاف افراد به فض. نامند مي

با تكلف و  يط خاصيرا كه در شرا يكس. نداشته باشد يپرخاشگر يچند كه در موارد هر ،است يپرخاشگر يو يرفتار ارتباط
 يا او باشد به گونه يرفتار ياست كه سخاوت الگو يكس يرا سخينامند ز ينم يكند سخ يممال، بذل ه يريدر امور خ يخودخور

اخالق كه  هل واژيتحل. كوستين يه، رفتاريرياگرچه بذل مال در امور خ ،ديسهولت در موارد الزم دست به سخاوت بگشا كه به
  .دهد يدار بودن رفتار را نشان ميجمع خُلق است، توجه به پا

  
  ياقسام رفتار ارتباط .1-2

كه رفتار از او  يموجود يعني ،الف: است شدني ميمختلف تقس يها صورتبه  ،)الف و ب(ث دو طرف آن ياز ح يرفتار ارتباط
قسم اول بر حسب طرف رفتار . يت حقوقيو سازمان به عنوان شخص ؛يقيت حقيشخص يعنيفرد، : زند، بر دو قسم است يسر م

فرد با خود به قسم اول  يرفتار ارتباط يالگو. يشخص ا برونياست  يا درون شخصيفرد  يرا رفتار ارتباطيبر دو قسم است ز) ب(
، دروغ ي، خود افشاگر)يخود انتقاد( يمال مشت ، عجب، حفظ عزت نفس، خوديي، خودستاي، خودفراموشيخودشناس: شود مي

  . اند يدرون شخص يفراوان از رفتار ارتباط ييها نمونه كه يبيبه خود، خودفر
رفتار : خود بر سه قسم عمده است يشخص برون يرفتار ارتباط.گران استي، رفتار فرد با ديشخص برون يمراد از رفتار ارتباط

با  يو رفتار ارتباط ؛يعيو طب يوانيست حيط زيبا مح يو رفتار ارتباط ؛مينام يم يشخص نياط بگران كه آن را ارتبيبا د يارتباط
كند،  يم يكه فرد زندگ يطيبر حسب مح) عت و خداي، ارتباط با طبيشخص ني، بيشخص درون يرفتار ارتباط(هر چهار قسم . خدا

ن يهم. ميكن يبا افراد برقرار م يآنها رفتار ارتباط اند كه در ط عمدهيدو مح يشغل يو زندگ يشخص يزندگ: ابدي يتنوع م
ط يسازمان، عملكرد و تعامل آن با مح يرا مراد از رفتار ارتباطيتوان مالحظه كرد ز يسازمان م يرا در رفتار ارتباط يبند ميتقس

  .يسازمان و عملكرد برون يسازمان عملكرد درون: است يو خارج يداخل
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 يرفتار ارتباط

 فرد سازمان

 يشخص درون يط درونيعناصر مح يرونيب طيعناصر مح

 محيط زيست

 يشخص برون

 ديگران خدا

 حريم خانواده حريم شغلي تعامل اجتماعي

 انسان يتنوع رفتار ارتباط .1ايه نم
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: است موضوعسه ن تنوع تابع يا. ت داردياهم ياخالق يها تيز انواع مسئوليدر شناخت و تما يتار ارتباطتوجه به تنوع رف
دو، طرف ارتباط كه در قسم  ؛يت حقوقيو شخص يقيت حقيشخص :كه حداقل بر دو گونه است يك، عامل رفتار ارتباطي

ا يطرف ارتباط  ،شود و در قسم دوم يم ميتقس يوانيو ح يعيست طبيط زي، محها انسانگر يخدا، خود، د :نخست بر چهارگونه
م يفرد در حر. است يم خصوصيط ارتباط حريمح يگاه. ط ارتباطيسه، مح. رون آنيط بيا محيسازمان است و  يط درونيمح

واده خان يفرد با اعضا. م خانواده استيط ارتباط حريمح يگاه) يشخص درون يرفتار ارتباط(با خود دارد  يخود رفتار يشخص
رفتار  گاهيو ) ياجتماع يرفتار ارتباط(است  يط ارتباط تعامل اجتماعيمح گاهيو ) خانواده يرفتار ارتباط(كند  يرفتار م

و اخالق مشاغل را به وجود ) يمدن( يب اخالق خانواده، اخالق اجتماعيط به ترتين سه محيا .است يم شخصيدر حر يارتباط
  .آورند يم

  
  ير ارتباطرفتا يم ارزشيتقس .1-3

. آميز لتيو رذ يراخالقيا غيزند و يآم لتيو فض يا اخالقيآنها  يعني؛ شود يبه خوب و بد متصف م يارتباط يرفتارها
اند و عجب  ياخالق ياز رفتارها ييها از كاركنان، جبران خسارت نمونه يت معنوي، صداقت، حمايثار و فداركاري، ايخودانتقاد
ن دو گونه رفتار يز ايمالك تما. اند يراخالقيغ ياز رفتارها يقيمصاد ،و ارتشاء يخوار الس، رانتبت، حسد، اختي، غيبيو خودفر

ارزشگذاري ن سؤال در مقام يدانست؟ ا يراخالقيا غي يدر كسب و كار را اخالق ينيتوان رفتار مع يم يست؟ با چه مالكيچ
ا يم و يك تصميبودن  يتوان از اخالق يم يبا چه مالك. اردد يت فراوانيدر كسب و كار اهم يو سازمان يفرد يها يساز ميتصم

  ك عملكرد مطمئن بود؟ي
م، سؤال از مالك ين مفاهيا يريناپذ سنجش علتبه  ،ميسته و مناسب تمسك كنيچون خوب، شا يمياگر در پاسخ به مفاه

رفتار كدام است؟  يستگيست و مالك شايسته و مناسب چيا شايم كه رفتار خوب يبپرس بايد ناچار يعني. ز تكرار خواهد شديتما
 ريغ گروه،وابسته به  ييم، ترازويان آوري، عرف، آداب و رسوم را به مياجتماع يهنجارها :چون مفاهيميو اگر در پاسخ، 

را  د اخالقين نبايهمچن. آن كاربرد ندارد يدر مفهوم جهان ،در كسب و كار اًم كه مسلميا ارائه كرده يال و نسبيشمول، س جهان
تر از آداب  ژرف يبس يرفتار اخالقمفهوم تر از رسوم گروه وابسته دارد و  ژرف يرا اخالق مفهوميداد ز ، حوالهبه آداب و رسوم

ست و يهنجار ن ،يكار كه پر يا در جامعه. باشند يراخالقيممكن است غ ياجتماع ياز هنجارها ين برخيهمچن. هنجارهاست و
  .، مخالف اخالقِ كار استيدانند، هنجار اجتماع يم يركيز يرا نوع يكار كنند و كم يه ميوان تشبيكوش را به ح سخت فرد

است  يل نسبتي، توجه به تحليراخالقياز عملكرد غ ياخالق يز رفتارهايسودمند در جستجو از مالك تما يها از روش يكي
  ب←الف: وجود دارد يكه در رفتار ارتباط

ا نه، نسبت به حقوق ي) يشخص درون يرفتار ارتباط(باشد  »الف«همان  »ب«نكه ياعم از ا خود با، ب، يالف، در رفتار ارتباط
ت يبه رعا بند يپاا يو  كند يمتضييع  را و حقوق طرف مقابلكند  يو تجاوز م يتعد ،آن حقوقبه ا يدارد؟  يچه موضع» ب«

از طرف مقابل، مورد تعامل الف  نظورم. اند يراخالقيشوند غ يع حقوق طرف مقابل مييكه موجب تض ييرفتارها. حقوق اوست
  .را انجام دهد ين رفتاريگران چنيداشته باشد و ممكن است با د يراخالقيممكن است الف با خود تعامل غ از اين رواست و 

تار ن رفيدر ا يچاپلوسدر مقام  ،الف. الف با ب است يرفتار ارتباط يم، نوعيخوان يم يكه آن را تملق و چاپلوس يرفتار
هم حقوق  ين رفتار ارتباطيو در ا) كند يكه او را تملق م يفرد(ب  يعني يگريهم با خود در تعامل است و هم با د ،يارتباط

است  يراخالقيغ يشخص درون يرفتار ارتباط ،دروغ به خود. كند يع مييخود، مانند عزت نفس، و هم حقوق فرد مقابل را تض
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دروغ به . به حقوق خود است يبند يپارا ياست ز ياخالق يشخص درون يرفتار ارتباط يسع حقوق خود است و خودشناييرا تضيز
  .1اند يراخالقيغ يشخص برون ي، اختالس و امثال آنها رفتار ارتباطيگر پرخاشبت، تهمت، يگران، غيد
  

  يو اخالق كاربرد ياخالق نظر .1-4

  .الزم است يو كاربرد يز اخالق نظريان تماياست، ب يمهم اخالق كاربرد يها از شاخه يا از آنجا كه اخالق حرفه
در كاربرد نخست واژه اخالق، دو . مند است دانش نظامنظورمان، م يم و گاهيدان يا رفتار مي، وصف حالت ياخالق را گاه
ان آمدن يالق و به مش انسان به اخيگرا أتوجه به منش. ز داديتوان تما يم يرا با رفتار ارتباط ينفسان هيو ملك يمفهوم حالت درون
ر يتفس، نظر دارند له دانشمندان اختالفئن مسياگرچه در ا. ت دارديت اخالق اهميدر فهم هو يبشر ياخالق در زندگ

ف در يتكل  هدغدغ ،يت به سپهر اول وجوديوانياز ح يدر تحول وجود ها انسان، ير ويتفس يبر مبنا. كننده است قانع ركگوري يك
  .كنند پيدا مي ير خردورزب يگران مبتنيبرابر د

استفاده م يز و تسليز، فرار و گريمواجهه با مشكالت از سه سازوكار جنگ و ست يوانات برايح سخن آن است كه حيتوض
هوشمندانه  هن وجوه مواجهيتر از مهم يكي. كنند استفاده ميز يهوشمندانه ن همواجهاز  ،ن سه سازوكاريان عالوه بر ايآدم. كنند مط

  .است» فيد و ما تكليشما حق دار« طالئيِتوجه به اصل  ،يت ارتباطبا معضال
كشف علل و عوامل  يبرا يا كوششيواقع،  يبه عنوان امور يانسان يها و رفتارها يبر خو يخيتار ينگرش ،علم اخالق

خوب  يدر بحث از رفتارها علم اخالق. ديگو يسخن م يد در حوزه رفتار ارتباطيد و آنچه نبايبلكه از آنچه با ،ستيآنها ن يعيطب
توان از  يم يدر اخالق نظر. يت خارجيدر واقع ينيو بحث مربوط به رفتار ع ؛يو كل يبحث نظر: افت دارديو بد دو گونه ره

د از حسد يبا ياما در اخالق كاربرد تحليل كردز ينرا ، علل، آثار و ابعاد آن يستيچ يگفتگو كرد و حت يحسد به نحو كل يبد
حسد معطوف . به نحو مستقل و مفصل بحث كرد ،آن مانندب و يرق سازمانادر شوهر، حسد شاگرد به استاد، حسد دو همسر به م

خورد  يآن سازمان چنان گره م يا با تخصص حرفه يدر هر سازمان ،ارتشاء. مستقل است اي ، مسئلهادشدهي يها نهيك از زميبه هر 
ر رفتار ييكه آن را در مقام تغ يسخن. ان آورديبه م يسازمان سخن كاربرد يا حرفه يها نهيتوان از ارتشاء بدون توجه به زم يكه نم

  .بتوان به كار بست يژه فرهنگ سازمانيو و به
به نحو خاص و  يبه مباحث و معضالت عملدر آن از اخالق كه  يبخش: اند گفته يف اخالق كاربرديل در تعرين دليبه هم

ن دو يا .استانه يگرا كلكرد آن، يگر رويد و از طرف دننگر يات آن ميبه متن و جزئ ياز طرف از اين رو. دنكن يم توجه ميمستق
  .ل كرديتوان تحل يك مثال ميرا در  يژگيو

 يها م اما دغدغهيپرداز يف انصاف، ابعاد و مراتب آن ميبه تعر ياز مسائل مهم علم اخالق است در اخالق نظر ،انصاف
 ديگرو  يعلم ي، انصاف در قضاوت، انصاف در داور)انصاف به خود( يشخص درون يتار ارتباطاز انصاف در رف ،يعملاخالق 

 يل منصفانه بودن حكم قاضيتحل. مورد بحث علم اخالق، انصاف در قضاوت است مسئلهد يفرض كن. كند يمشاغل را جستجو م
. ديآ يمصداق جرم به دست مو  مجرم يت روحط وقوع جرم، حااليل با شراين تحليفراتر از مستند و مستدل بودن آن است و ا

  نيزتوجه كرد و  جزئي فراوان امور به يدبا طرفي از. متوسط فراوان معطوف است يرهايات و متغيجزئ ين موارد به بررسيهمه ا
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تحليل  يضدر حكم قا را  انصاف ،و در پرتو آنها كرد كشف) جرم وقوعمتن ( معنادار مجموعه يكرا در  متغيرها ارتباط يدبا
  .شود يل ميتحل  ،تر يز كليتر و ن يانتزاع مسائل ،از انصاف يكه در بحث نظر يدر حال. كرد

ل ين دلياست و به هم يتأمالت اخالق يريگ ن جهتيتر مهم ،يا حرفه يها نهيدر زمبودن  ينيع مسائلامروزه معطوف به 
از به شناخت معضالت ين. سپارد يم يرا به اخالق كاربرد خود يجا يشود و اخالق نظر يم تر برجستهدائماً  ياخالق كاربرد

 يازين يب ين به معناياما ا. شده است ياز آنها سبب رشد اخالق كاربرد يريگ شيپو  ينيب شي، پينيع يمعطوف به زندگ ياخالق
از آنجا كه . است ينيع لمسائبا  ياخالق هاي نظريهن يحاصل توجه دانشمندان به فاصله ب ياخالق كاربرد. ستين ياز اخالق نظر

در گرو رشد  ياخالق كاربرد يد حل كرد، كارآمديبا يعام اخالق يها هيدر جامعه و مشاغل را در پرتو نظر ياخالق ينيع مسائل
  1.است ياخالق يها هينظر ي هو توسع

  

  در اخالق يكيانقالب كپرن .1-5

نش يبر ب يث نظريت آن، از حيسب و كار عالوه بر جامعك يها سازمان ياخالق يها تيبرحسب مسئول يا ف اخالق حرفهيتعر
ان با تأثر از نظام ينيشياز پ ياخالق نزد برخ. مينام يدر اخالق م يكيدر اخالق استوار است كه آن را انقالب كپرن يخاص

تواند صاحب  يم يجوانح يث خلق و خويبلكه از ح ،يو اجتماع يشخص نيمناسبات ب ااست و فرد نه ب يدرونمفهومي  ،ييارسطو
  .ن نظام غالباً معطوف به خود فرد استياخالق در ا يريگ جهت. لت باشديلت و رذيفض

 يها افتيشود از ره يم يشخص و درون يشخص نيكه شامل ارتباط ب جان از آنينو يساز و مفهوم يتوجه به رفتار ارتباط
 يا نهد اما در اخالق حرفه يبنا م» فهيگران وظيدارم و دمن حق «را بر  ي، رفتار ارتباطيفرهنگ استبداد. د در اخالق استيجد

هرگونه اخالق در كسب و كار  يمبنا» فيد و من تكليشما حق دار«شود و به صورت  يبه صورت كامل دگرگون م ين تلقيا
. رديگ يط قرار ميمحارتباط سازمان با  يبرا يفرد در شغل فراتر رفته و به صورت اصل ين مبنا از رفتار ارتباطيا. رديگ يقرار م

  . جويد يمرا ف خود يتكال ،گرانيت حقوق ديرعا ي هسازمان با دغدغ
گران يدر قبال حقوق دنيز  ياخالق يها تياست و مسئول ياخالق يها تيها حاصل مسئول و ارزش ياخالق فضائلن، يبنابرا

  .نهد يگران بنا ميدبا ارتباط خود را الگوي  ،»ت دارميگران مسئوليمن در قبال د«سازمان با شعار . شوند يف ميتعر
م و يط مستقيمردم در دو مح. سازمان بر اصل حق مردم استوار است ياخالق يها تيبه مسئول يا ف اخالق حرفهيتعر

ف وقو. ت دارنديو مسئول هستندت حقوق آنها ملزم يها متقابالً در رعا ها حق دارند و سازمان و سازمان ها بنگاهم در قبال يرمستقيغ
  .نشانه بلوغ آنهاست ين الزاماتيها بر چن سازمان

ف يط و وظايحقوق مح: ف استيحقوق و تعهدات و وظا بر اساسط يسازمان با مح ي، رفتار ارتباطيا ن اخالق حرفهيبنابرا
از  يران، حق برخوردايب ي، حق آزاديم شخصيحق حر :مانند ،حقوق عام: ط بر دو قسم استيحقوق مح. در قابل آنها سازمان

  .ابدي ين ميها تع سازمانكه بر حسب مشاغل و  ،و حقوق خاص ؛يت، حق آگاهيامن
است كه تالش  ياخالق يها و بانك ي، مؤسسات مالسازمان يريپذ تيمسئول يبه معنا يا ق اخالق حرفهياز مصاد يكي

ا، يتاليا يدوس بانك در هلند، بانك اخالقيس، تريو سوئيبانك آلترنات. ان آورنديرا به م يمسئوالنه اجتماع يگذار هيكردند سرما
  .اند ن دستهياز ا ييها ا، بانك شهروندان كانادا و بانك شهروندان ژاپن نمونهيتانيبر يبانك تعاون
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ست، يط زيدر ارتباط با مح يمسائل. اند مواجه ياز مسائل اخالق يها با انبوه ها و سازمان شركت ين نگاهيچن بر اساس
وه يها، ش ، دفن زبالهيدياس يها ات، بارانيط كار، استعمال دخانيدز در محيا يماريالمت كاركنان، ببهداشت محصوالت، س

كاركنان،  يم شخصيها، تعارض منافع، تجاوز به حر شركتسوء استفاده از ، اقدامات منجر به يتجارت در خارج، جاسوس
. ها را به وجود آورده است سازمانمربوط به  ياز مسائل اخالقد يجد ي، موجي، داشتن دو دفتر ماليزيگر اتينامعقول، مال يايهدا

ها و تعهدات  تيو فرار از مسئول يبه مسائل اخالق يياعتنا ياند كه ب دهين بلوغ رسيبه ا يها در جهان صنعت از شركت ياريامروزه بس
  .انجامد يم سازمانن رفتن يبه از ب ياجتماع

اند كه  دهين باور رسياند و به ا از كردهياحساس ن ياخالق راهبردن ينسبت به تدوموفق  يها از شركت ياريل بسين دليبه هم
  .نهادينه شودبر اخالق  يك فرهنگ مبتنيد يدر سازمان با

نهادها و . توجه شده است يا ن مفهوم از اخالق حرفهيسوم و پس از آن، به ا يها در سده يدر فرهنگ و تمدن اسالم
  …و  يت شهريريمربوط به مد ياخالق يها نامه نيياند و آ برخوردار بوده يف اخالقيز وظاا يو كشور يلشكرهاي  سازمان

  .1اند ن شدهيتدو
  

 ت اخالقياهم در خصوصمختلف  يها دگاهيد .1-6

  اخالق و فلسفه اخالق .1-6-1

يـزه ايـجـاد شـود و بـا شود تا براى فراگيرى آن شوق و انـگـ در آغـاز هـر دانش، نخست از اهميت و ارزش آن علم بحث مى
براى ورود به علم اخالق و فلسفه اخالق نيز مناسب است كه نخست به . شوددقـت و جديت الزم در تحصيل آن علم تالش 

  .اخالقيات توجه كنيم اهميت و ارزش
فلسفه اخالق، از  به اجمال، الزم است بدانيم كه. لسفه اخالق نيز مهم استفگونه كه علم اخالق داراى اهميت است،  همان

  .كند هاى علم اخالق بحث مى)چرا(
 عد استاهميت طرح مباحث فلسفه اخالق از چند ب:  

شويم و اين آشنايى، زمينه مطالعات  هاى اخالقى آشنا مى مكتبديگر در فلسفه اخالق، با : مطالعه تطبيقى اخالق) الف
مكاتب در مقايسه و  ديگرقتى برترى نظام اخالقى اسالم را نسبت به و و كند تطبيقى را در كنار اخالق اسالمى براى ما فراهم مى

  .شود تر مى تطبيق به دست آوريم، اطمينان و يقين ما نسبت به اسالم افزون
شـويـم و در پـرتـو ايـن آشـنـايـى،  در فلسفه اخالق اسالمى، با مبانى نظام اخالقى اسالم آشنا مى: آشـنـايى با مبانى اخالق) ب

  .شود يابد و رفتارهاى اخالقى ما نيز از پشتوانه علمى و منطقى برخوردار مى هاى اسالمى اتقان بيشترى مى اد ما به ارزشاعتق
 اگر ما بخواهيم نظام اخالق اسالمى را به بشريت متحير امروز عرضه كنيم،: ارائه نظام اخالق اسالمى به دنياى معاصر )ج

كمبودهاى آنها را  اى اخالق موجود در جهان معاصر را بشناسيم و بتوانيم نقاط ضعف وه ها و فلسفه نظام ديگربايد نخست 
  .2شود مين مىأكنيم و آنگاه امتيازات اخالق اسالمى را نسبت به آنها برشماريم و اين مهم در فلسفه اخالق ت مشخص
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  ها و مكاتب  اخالق در تاريخ فلسفه .1-6-2

يابيم كـه غالب فيلسـوفان و صاحبان مكاتب فكرى در  روشنى مى ا و مكاتب فكرى و فلسفى، بهه نگاهى به تاريخ و سير انديشه با
اند كه برنامه و نظامى براى رفتار آدميان عرضه كنند و روش زندگى و سير و سلوك حيات  تاريخ بشر همواره درصدد بوده يط

اين اهتمام و توجه نسبت به شيوه رفتار و كردار و گفتار . ندآنها را به سر منزل سعادت و خوشبختى هدايت كنورا به آنان ارائه 
اساساً . اين نكته است كه اخالقيات هميشه مورد عنايت متفكران و انديشمندان جامعه بشرى بوده است انگريب، خود ها انسان
اى رفتار و طرز عمل  به گونه كنند كه هر يك هاى جديد در مقوالت انسانى براى همين ظهور مى هاى نو و افكار و انديشه فلسفه
  .كنندرا تنظيم و او را در دو بعد درون و برون هدايت  ها انسان

  

  حكمت عملى نسبت به حكمت نظرى .1-6-3

حكمت عملى مشتمل بر مطالبى درباره رفتار فردى . اند كرده فالسفه از ديرباز حكمت و فلسفه را به دو قسم عملى و نظرى تقسيم 
حكمت . مدن اخالق فردى، تدبير منزل و سياست: شد در خانواده و در ميان مردم بود و به سه بخش تقسيم مىو كردار اجتماعى 

اين شاخه از حكمت نيز مشتمل . نها محتاج استه آهايى بود كـه انسان ب ها و علوم و دانش نظرى مشتمل بر مطالبى درباره دانستنى
اند و  اى براى حكمت عملى دانسته غالب فالسفه بزرگ، حكمت نظرى را مقدمه. طبيعيات، رياضيات و الهيات: بر سه بخش بود

  . هاى ديگر است اهميت و ارزش واالى اخالقيات نسبت به دانش انگريباين خود 
  
  ن اسالمين مبيد يها اخالق در آموزه .1-7

بحث ن يااند، روشنگر  الناس كرده ت حقيت رعايبر اهم) اتيات و روايآ( ياسالم يها و آموزه ينيكه متون د يديتأكتوجه به 
نقل ) ع( يغررالحكم از امام علدر كه  يتيدر روا. ت آنهاستيه به رعاياحقاق حقوق مردم و توص ،اياز اهداف انب يكي. است
ما جعل اهللا سبحانه حق عباده متقد«: ن استيت چنيروا. شده است ديتأكت حقوق مردم يز بر رعايانگ شگفت يبه نحو ،است شده

  .»اقامه حقه يال يوديحقه فمن قام لحق عباده و ذلك  يعل
قابل توجه به  ين رساله بخشيدر ا. است يت حقوق در رفتار ارتباطيت دغدغه رعاياهم نشانگر) ع(رساله حقوق امام سجاد 

حقوق در ارتباط  به يمربوط است مانند حق چشم، زبان، گوش، حق نفس، حق پا و موارد يشخص درون يحقوق در رفتار ارتباط
از  ييم رهايدان يم. كند يگران را مطرح ميافراد با د يشخص نيفراوان از حقوق ارتباط ب يز موارديبنده با خدا مربوط است و ن

بخشد مگر آنكه  يع حقوق مردم را نمييار دشوار است و خداوند قادر مطلق، هرگز تضيالناس، بس در قبال حق يت شرعيمسئول
در  يه قاضن است كيدهد ا يك اصل نزد فقها نشان مي  هت حقوق مردم را به منزليكه اهم يا نكته. را ببخشندصاحبان حق، فرد 

الناس  كه در خصوص حق يكند تا شخص از اقرار به جرم منصرف شود در حال يند كاراتو ياهللا م حق طهيبرخورد با تخلف در ح
ان باشد، عدالت يالناس در م حق يدهد كه هر جا پا يط عدالت نشان مين توجه به شرايهمچن. حرام است يبر قاض ين اقداميچن

  .ستين يكاف يعدالت ظاهر يالزم دارد و به اصطالح فقه يتر رانهيگ ط سختيشرا ،مربوط به شاهد
به ن مقام را يبحث در ا. ت حقوق افراد و مهربان بودن با مردم استي، شفقت بر خلق، رعايروح حاكم بر نظام اخالق اسالم

  :ميبر يان ميپا يك ابوالحسن خرقانيگفتار ن
  1»!ن وقت از خود ننگ دارميتر بود، در ا ، اگر در همه جهان كس بر خلق تو از من مهربانياله«
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  اخالق از ديدگاه قرآن .1-7-1

در اين . است 1)نْس إِالّ ليعبدونِو ما خَلَقْت الْجِنَّ واالِْ(اهميت و ارزش اخالق از ديدگاه قرآن است آيه  بيانگريكى از آيات كـه 
  .عبادت و بندگى شمرده شده است  ،آيه، هدف از خلقت جن و انس

مراد از عبادت و بندگى چيـسـت؟ روشـن است كه مراد از بندگى، رفتار و كردار و گفتار و عقايدى اسـت كـه مـطلوب 
اخـالق اسـالمـى بـه معناى عام، شامل حاالت، ملكات، . ر استنظ دخداوند است و اين، همان است كه در اخالقيات اسالمى م

گيرد كه انسان از درون و برون، صبغه الهى  رفتار و كردار درونى و بيرونى است و بندگى و طـاعت خداوند نيز وقتى صورت مى
توان گفت كه هدف از خلقت  ى، مذكوررادف هم هستند و طبق مفاد آيه متبنابراين، اخالق الهى و عبادت و بندگى م. پيدا كند

  .اخالق الهى استتخلق به جنّ و انس، 
قرار داده است و  متعدد، تزكيه را قبل از تعليم ياين است كه خداوند در آيات ،اهميت اخالق در قرآن يكى ديگر از شواهد

  :شمارد رسالت و وظيفه بزرگ تزكيه و تهذيب آدميان را پيش از تعليم آنان برمى
)ا أَركَمعيةَ وكْمالْحو تَابالْك كُملِّمعيو زَكِّيكُمينَا واتآي كُملَيتْلُو عي نكُمولًا مسر يكُملْنَا فونَسلَمتَكُونُواْ تَع ا لَمكُم م؛2)لِّم 

ها  كند و شما را از آلودگى همچنان كه ما در بين شما رسولى فرستاديم كه از خود شماست و او آيات ما را بر شما تالوت مى
  .دهد ايد، به شما ياد مى دانسته و كتاب و حكمت و آنچـه را از قبل نمى كند پاك مى

كتاب والْحكْمةَ و إنْ كانُوا هِم و يعلِّمهم الْلَقَد منَّ اللّه علَى الْمؤْمنينَ اذْ بعثَ فيهِم رسوالً منْ اءنْفُسهِم يتْلُوا علَيهِم آياته و يزَكّي(
به راستى خداوند بر مؤمنان منّت گذاشت؛ چرا كه در ميان آنان رسولى از خودشان برگزيد كه آيات ؛ 3)منْ قَبلُ لَفى ضَاللٍ مبينٍ

  .كند، گرچـه از قبل در گمراهى آشكار بودند خواند و آنها را تزكيه و تهذيب مى او را بر آنان مى
) هـُوو تابالْك مهلِّمعي و زَكّيهِمي و هآيات هِملَيتْلُوا عي منْهوالً مسينَ رلُ لَفى الَّذى بـَعـَثَ فـِى االُْمـّينْ قَبنْ كانُوا ما ةَ وكْمالْح

بر آنان آيات او را تالوت كند و اوست خدايى كه در ميانِ درس ناخواندگان، رسولى از خود آنان برانگيخت تا ؛ 4)ضَاللٍ مبينٍ
  .ها پيراسته سازد و كتاب و حكمت به آنان بياموزد، گرچه از قبل، در گمراهى آشكار بودند آنها را از آلودگى

قرآن كريم چه مقدار بـه مفاهيم اخالقى در اين است كه ببينيم  ،بردن به اهميت اخالق در قرآن هاى پى يكى ديگر از راه
خوبى به اهميت اخالق در  ، بهآنبا مرورى در آيات قرآن و دقت در مفاهيم اخالقى به كار گرفـته شده در . استشده توجه 

ظلم، تقوا، صبر، احسان و مشتقات  مفاهيمى همچون خير و شرّ، نور و ظـلمت، حق و باطل، برّ و فجـور، عدل و. بريم مى  قرآن پى
ها و مفاهيم غالباً رنگ اخالقى دارند و از مفاهيم عام اخالقى در قرآن كريم  ين واژها. اند اً در آيات قرآن به كار رفتهمكررآنها 

  .اهميت اخالق در اين كتاب است نشانگر ،عنايت ويژه اين كتاب مقدس نسبت به اين مفاهيم. شوند شمرده مى
  

                                                           
 .56/ ذاريات .1
 .152/ بقره. 2
 .164/ آل عمران .3
 .2/ جمعه .4
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  اخالق از ديدگاه احاديث  .1-7-2

  :بر اهميت اخالق همين بس كه در حديث نبوى آمده است
  .ام كـه مكارم و فضايل اخالقى را تكميل كنم همانا من براى اين بـه رسالت مبعوث شده؛ 1)انَّما بعثْت الُتَمم مكارِم االَْخْالقِ(

تـتـمـيـم و تـكـميل ) ع(به طور كل، هدف از بعثت تمام انبيا و رسوالن الهى : توان گفت طبق مفاد اين حديث، مى
خاتم پيامبران است و وقتى هدف خداوند از بعثت ايشان، تكميل مكارم اخالقى ) ص(ست؛ زيرا پيامبر اسالم هاى اخالقى ا ارزش

نيز   - اند بوده) ص(كه مقدمه خاتميت پيامبر اسالم  - خداوند از ارسـال رسـوالن پيشين نهائيباشد، اين بدين معناست كه هدف 
  .هاى اخالقى بوده است تكميل ارزش

  :نقل شده است) ع(از پدران بزرگوارش از امير مؤمنان ) ع( ى از موسى بن جعفردر روايت ديگر
: قيلَ. مرْحباً بِقَومٍ قَضَوا الْجِهاد االَْصغَرَ و بـَقـِى عـَلَيـْهـِم الْجـِهاد االَْكْبرُ: بـَعـَثَ سـَرِيةً فـَلَمـّا رجـَعـُوا قالَ) ص( َاللّه انَّ رسـُول«

رُ؟ قالَيا راالَْكْب ا الْجِهادم و ولَ اللّهقالَ: س النَّفْسِ، ثُم جِهاد :هينْبنَ جيالَّتى ب هنَفْس دنْ جاهم ص(پيامبر اسالم ؛ 2»اَفْضَلُ الْجِهاد (
د اصغر را پشت سر آفرين بر گروهى كه جها: فرمود) ص( وقتى آنان مراجعت كردند، پيامبر. گروهى را به جبهه جنگ فرستاد

. جهاد با نفس: چيست؟ فرمود) جهاد اكبر(اى رسول خدا، مراد از : سؤال شد. گذاشتند اما جهاد اكبر هنوز براى آنان بـاقـى است
  .باالترين جهاد، جهاد كسى است كه با نفس درون خود به مبارزه برخيزد: سپس فرمود

 يتيبا اهم ،است دهيرس) ع(ان معصوم يشوايپ ديگرن از يو همچن) ص(امبراكرم يكه از شخص پ يثيدر احاد مسئلهن يا
  . است ب شدهيتعق ، العاده فوق

لَو كُنّا ال نَرْجو جنَّةً وال نَخْشي نارا وال ثَوابا وال عقابا لَكانَ «: م كه فرموديخوان يم )ع( يعلرمؤمنان ياز ام يگريث ديدر حد .1 
بِم بغي لَنا اَنْ نُطالنْببيلِ النَّجاحِيلَي سلُّ عا تَدمنَّها ماز دوزخ، و  يبه بهشت و ترس و وحشت يمانيد و اي؛ اگر ما ام3»كارِمِ االَْخْالقِ فَا

  .ت هستنديو موفق يروزينجات و پ يم، چرا كه آنها راهنمايبرو يسته بود به سراغ فضائل اخالقيم، شايداشت ينم يانتظار ثواب و عقاب
ز بدون آن سامان يا نيدن يامت است بلكه زندگينه تنها سبب نجات در ق يدهد كه فضائل اخالق ينشان م يخوب هث بين حديا

  .ابدي ينم
جعلَ اللّه ُ سبحانَه مكارِم االخْالقِ صلَةً بينَه وبينَ عباده «: مده است كه فرمودآ) ص(از رسول خدا  يگريث ديدر حد .2

ان خودش و بندگانش قرار يله ارتباط ميرا وس ي؛ خداوند سبحان فضائل اخالق4»م اَنْ يتَمسك بِخُلْقٍ متَّصلٍ باللّهفَحسب اَحدكُ
  .زند كه او را به خدا مربوط سازدب يك از شما دست به اخالقين بس كه هر يداده، هم

به خدا جز از  يكيو منبع تمام فضائل است، قرب و نزد ينفوس انسان ين معلم اخالق و مربيتر گر، خداوند بزرگير ديبه تعب
  .ستين ممكن يق تخلق به اخالق الهيطر

   .كند يتر م كيكند و او را گام به گام به ذات مقدسش نزد يجاد ميان انسان و خدا ايم يا رابطه يلت اخالقين، هر فضيبنابرا
 يكردند و خود الگو يدعوت م يجا به فضائل اخالق ها در همهاست كه آن مسئلهن يهم بيانگرسر از سرين ينيان ديشوايپ يزندگ

                                                           
 .52175حديث  ،كنز العمال .1
 .27البالغه، خطبه  نهج .2
  .283، صفحه 2مستدرك الوسائل، جلد . 3
  .362تنبيه الخواطر، ص. 4
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و إِنَّك «: ديفرما يم )ص(امبراسالم يپ يان مقام وااليد به هنگام بين بس كه قرآن مجيهم .ن راه بودنديدر ا  حسنه اي زنده و اسوه
  2»!يدار يا م و برجستهي؛ تو اخالق عظ1 لَعلي خُلُقٍ عظيمٍ

  

  )ره (م امام خمينى اخالق در كال .1-7-3

  :اند اخالق فرموده، بنيانگذار جمهورى اسالمى ايران، در اهميت )ره(حضرت امام خمينى 
غايت بعثت ؛ »3بعثْت الُتَمم مكارِم االَْخْالقِ«) ص( آنچه دانستنى است آن است كه به موجب حديث منقول از رسول اكرم«

 و مفصالً به مكارم اخالق بيش از هر چيز، اجماالًدر احاديث شريفه،  .مكارم اخالق استاكمال ) ص( و نتيجه دعوت خاتم االنبيا
قدر معلوم اسـت كـه سرمايه   اين. معارف، اهميت دادند و اهميت آن بيش از آن است كه ما از عهده حق بيان آن برآييم بعد از

  ».4ق كريمه است و اتّصاف به مكارم اخالق است، حصول اخال»راءس المـالِ تعيـّش آن نـشـئه«حيات ابدى آخرت و 
  

  اي مفهوم اخالق حرفه .2

  .رفت اي به معناي اخالق كار و اخالق مشاغل به كار مي در ابتدا مفهوم اخالق حرفه
 اصطالحاتي. كنند اي، از معناي نخستين اين مفهوم براي تعريف آن استفاده مي اي از نويسندگان اخالق حرفه امروزه نيز عده

مختلف ي هاي تعريف. اي در زبان فارسي است معادل اخالق كاري يا اخالق حرفه professional ethicsيا  work ethicsمثل 
  :اند كرده اي ارائه اخالق حرفهاز 

اخالق كار، متعهد شدن انرژي ذهني و رواني و فيزيكي فرد يا گروه به ايده جمعي است در جهت اخذ قوا و استعداد ) الف
  گروه و فرد براي توسعه به هر نحو؛ دروني

هاي گوناگون پاسخ داده و  كوشد به مسائل اخالقي حرفه هاي جديد اخالق است كه مي اي يكي از شعبه اخالق حرفه) ب
  .شودبراي آن اصولي خاص متصور 

ردازد و ناظر بر پ اي مي هاي اخالقي يك نظام حرفه هاي اخالقي و اصول و ارزش اي به مسائل و پرسش اخالق حرفه) ج
  .اي است اخالق در محيط حرفه

نداي وجدان و فطرت خويش در  بر اساساي مجموعه قواعدي است كه بايد افراد داوطلبانه و  مقصود از اخالق حرفه) د
  .شوندهاي قانوني دچار  كه الزام خارجي داشته باشند يا در صورت تخلف، به مجازات  اي رعايت كنند؛ بدون آن انجام كار حرفه

،  ، و اخالق شغلي يك فرد انساني  ه، صرفاً به منزل  پذيري فرد است در برابر رفتار فردي خود ، مسئوليت  اخالق فردي) ـه
  . ، به مثابه صاحب يك حرفه يا پست سازماني  اي و شغلي خود پذيري يك فرد است در برابر رفتار حرفه مسئوليت

  .اي از احكام ارزشي، تكاليف رفتار و سلوك و دستورهايي براي اجراي آنهاست وعهمجم  هگيرند ، دربريا حرفه  اخالق) و

                                                           
 .4/ قلم.  1
 )http://www.rasekhoon.net ،)20/12/1390رنتي پايگاه اينتاهميت اخالق در روايات اسالمي، . 2
 .52175حديث  /كنز العمال. 3
 .1377، تهران، صدرا، فلسفه اخالقمطهري،  مرتضي . 4
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پردازد و  اي از دانش اخالق به بررسي تكاليف اخالقي در يك حرفه و مسائل اخالقي آن مي شاخه  هاي، به منزل اخالق حرفه) ز
  .شده همراه با اخالق خاص است يت تعييندانند كه موجب هدايت فرد به موقع در تعريف حرفه، آن را فعاليت معيني مي

  :اي به موارد زير اشاره شده است در تعريف اخالق حرفه
  .اي رفتاري متداول در ميان اهل يك حرفه است اخالق حرفه. 1
  .اي است دادن كارهاي حرفه اي مديريت رفتار وكردار آدمي هنگام انجام اخالق حرفه. 2
  .كند مي همطالعرا روابط شغلي   اخالق است كه اي از دانش  اي رشته اخالق حرفه. 3
  .آيد اول از ماهيت حرفه و شغل به دست مي هياي از قوانين كه در وهل اي عبارت است از مجموعه اخالق حرفه. 4

وجود نگرش اصالت فرد و ) الف: شود اي شده است، دو ويژگي ديده مي هايي كه از اخالق حرفه در بيشتر تعريف
اي، نوعي  رسد اين نگاه به اخالق حرفه ها و الزامات اخالقي فرد در شغل، كه به نظر مي محدودبودن مسئوليت) فردگرايي؛ ب

اي است؛ زيرا هويت جمعي و سازماني در نهادهاي شاغل در كسب وكار، بسي فراتر از  نگري و تقليل دادن اخالق حرفه تحويلي
اي در منابع مديريتي و بيشتر در آثار و  نيز بحث از اخالق حرفه اخيراًكه  با توجه به همين ديدگاه بود. شغل فردي اشخاص است

  .شد مباحث مربوط به مديريت منابع انساني مطرح مي
شود كه  سازمان اشاره مي و بنگاههاي اخالقي  اي، به مسئوليت امروزه با توجه به همين مورد، در مفهوم جديد از اخالق حرفه

هاي  مسئوليت) الف: يك شخصيت حقوقي دو گونه مسئوليت دارد منزلهبه  سازماندر اين نگاه، . تتر از تعريف سنتي اس جامع
  ،هاي اخالقي فردي تر از مسئوليت بسيار پييچيده سازمانهاي اخالقي  هاي اخالقي كه مسئوليت مسئوليت) حقوقي كيفري؛ ب

شود و اخالقيات شغلي  مل همه اضالع و ابعاد سازمان ميشا سازمانهاي اخالقي  به عبارت ديگر، مسئوليت. شغلي است  ،شخصي
  .گيرد اي افزون بر اخالق كار، حقوق كار را نيز دربرمي البته اخالق حرفه .گيرد را نيز دربرمي

  
  اي هاي اخالق حرفه ويژگي .2-1

  هاشتن نقشي كاربردي، ارائداراي هويت علم و دانش بودن، د: اند از اي در مفهوم امروزي آن عبارت هاي اخالق حرفه ويژگي
داراي زبانِ روشن  ،اي، بومي و وابسته بودن به فرهنگ، وابستگي به يك نظام اخالقي، ارائه دانشي انساني اي حرفه صبغه

   .اي رشته ميان كرديانگيزشي، ارائه روي
  :كند اي دارند موارد زير را بيان مي هاي افرادي كه اخالق حرفه ويژگي درباره كادوزير

  پذيري مسئوليت .2-1-1

مند  پذيرد؛ سرمشق ديگران است؛ حساس و اخالق ها و پيامدهاي آن را مي ست و مسئوليت تصميما پاسخگودر اين مورد فرد 
كوشاست و مسئوليتي را كه   هاي خويش دهد؛ براي اداي تمام مسئوليت كارش اهميت مي نامي در كاري و خوش است؛ به درست

  .دهد تمام توان و خلوص نيت انجام ميگيرد، با  به عهده مي
  

  طلبي جويي و رقابت برتري .2-1-2

ركار است؛ به كند؛ جدي و پ كند ممتاز باشد؛ اعتماد به نفس دارد؛ به مهارت بااليي در حرفه خود دست پيدا مي در تمام موارد سعي مي
  .كند به هر طريقي در رقابت برنده باشد ي نميموقعيت فعلي خود راضي نيست و از طرق شايسته دنبال ارتقاي خود است؛ سع
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  صادق بودن .2-1-3

كند؛ شجاع و با  مندي توجه مي دهد؛ در همه حال به شرافت مخالف رياكاري و دورويي است؛ به نداي وجدان خود گوش فرا مي
  .شهامت است

  
  احترام به ديگران .2-1-4

گيري  شناس است؛ به ديگران حق تصميم قول و وقت گذارد؛ خوش ام ميگذارد؛ به نظر ديگران احتر به حقوق ديگران احترام مي
  .داند دهد؛ تنها منافع خود را مرجح نمي مي
  

  ها و هنجارهاي اجتماعي رعايت و احترام نسبت به ارزش .2-1-5

گذارد؛ در  ترام ميكند؛ به قوانين اجتماعي اح هاي اجتماعي مشاركت مي هاي اجتماعي احترام قائل است؛ در فعاليت براي ارزش
  .كند هاي ديگر متعصبانه عمل نمي برخورد با فرهنگ

  
  عدالت و انصاف .2-1-6

  طرفدار حق است؛ در قضاوت تعصب ندارد؛ بين افراد از لحاظ فرهنگي، طبقه اجتماعي و اقتصادي، نژاد و قوميت تبعيض 
  .شود قائل نمي

  
  همدردي با ديگران .2-1-7

كند؛  كند؛ به احساسات ديگران توجه مي شود و از آنان حمايت مي ئب ديگران شريك ميدلسوز و رحيم است؛ در مصا
  .داند مشكالت ديگران را مشكل خود مي

  
  وفاداري .2-1-8

   .1به وظايف خود متعهد است؛ رازدار ديگران است؛ معتمد ديگران است
  
  يا اخالق حرفه يت معرفتيهو .2-2

بحث از . آن ندارد يت معرفتيبا هو يبودن آن منافات يكاربرد. است يحوزه اخالق كاربرددر  يمعرفت يا گستره يا اخالق حرفه
 ياز الگوها ييآن بر حسب الگو يافت نخست، شناخت اضالع معرفتيره. مختلف دارد يها افتي، رهيا اخالق حرفه يت معرفتيهو

و در  روشمنداند كه به نحو  يمنسجم از مسائل يا مجموعهها  ن امر متفقند كه دانشيدر ا يشناس علم يالگوها ههم. است يشناس علم
ج شناخت علوم در يرا يها از روش يئف غايتعر. افت دوم جستجو از هدف علم استيره. ابندي ين پاسخ ميمع يچارچوب نظر

  .2نشان دادن موضوع علم است ييارسطو يشناس علم يافت سوم در الگويره. است ييسنت ارسطو
  

                                                           
 ).http://marefateakhlagi.nashriyat.ir ،)15/11/1390، پايگاه اينترنتي  سازمان براي ضرورتي اي؛ حرفه اخالقنقي اميري و همكاران،   علي. 1
 .190-191، ص 1389،تهران، سرآمد، اي حرفه اخالق بر درآمدياحد فرامرز قراملكي، . 2
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  يضلع دانش هشت يا اخالق حرفه .2-3

  :كرد يگانه بررس هشت بعادل آن به ايتوان در تحل يرا م يا اخالق حرفه يت معرفتيهو
  

  به منزله دانش يا اخالق حرفه .2-3-1

رقابل يو غ ي، جزئيپراكنده، مورد يها ياطالعات و آگاه  همجموع. ك دانش و معرفت استيدر درجه اول  يا اخالق حرفه
، يژه توجه به بعد سازمانيو ها و به در مشاغل و حرفه يمسائل و معضالت اخالق. ادشده را برآورديعات تواند توق يق نميتحق

  .ن معناستيدانش بودن اخالق به هم. است ينيمع يخاص و مبان يچارچوب نظر يق روشمند و دارايمحتاج پژوهش و تحق
، يپاسخ مسائل اخالق. ابنديق شده و پاسخ يند تحقبه نحو روشم يا خانواده دانش آن است كه در آن مسائل منسجم و هم

 يجيو ترو يبرنامه آموزش. كند ين ميمع يو نه صرفاً مورد يرا به صورت كل يف اخالقياست كه تكال يها و قواعد رفتار قانون
. افتيدست  و قابل اعتماد يات علميتوان به نظر يم ييها ن پژوهشيبا چن. روشمند آن است يها هر دانش مسبوق به پژوهش

  .فا كنديانجامد و رسالت اخالق را ايو به حل مسئله ب اشدكه در عمل راهگشا ب ياتينظر
دانشمندان در  يها يان آمدن مسائل آن دانش و در پرتو همكاريج با به ميتدر دارد كه به يخيو تار يت جمعيهو يهر دانش

هرگونه برنامه  يژگين وين نخستيبنابرا. كند يمشكالت را حل م و دانش، پروراند ميعلم را مسئله . شود يخ بالنده ميطول تار
. به حل مسائل بپردازد يعلم كرديمستند باشد و با رو يعلم يها آن است كه بر پژوهش يا در اخالق حرفه يجيو ترو يآموزش

، روش، اصول، يا خود مبانت دانش و معرفت است كه بياز هو يست بلكه مراد برخوردارين ينجا علم تجربيدر ا» يعلم«مراد از 
را  يتيريمد يها يريگ ميتصم. كند ين ميمند تدو آورد و دانش را به صورت معرفت نظام يم يمنطق يو ساختار يچارچوب نظر

ز ين يمشكالت اخالق ؛ميانگار يم يازمند به علوم رفتاريرا ن يم و حل مسائل رفتاريدان يت ميريمد يها دانشبه امروزه محتاج 
ل يق نشده و تجارب خام، شخص وابسته و تحليپراكنده، معلومات تحق يها يده، آگاهيبر حسب تصورات ناسنج. ن استيچن

. كند يت ميها ترب ، كارشناسان اخالق را در خدمت به سازمانيا امروزه دانش اخالق حرفه. گرفت يم اخالقيتوان تصم ينشده نم
  .داشته باشندالزم  ييتواناو مهارت ره اخالقي، در مشاوو تخصص  ،يا كه در اخالق حرفه يكارشناسان

  
  ينقش كاربرد .2-3-2

 يها ليه و تحليو آكنده از تجز يكند كه آن را علم كامالً نظر يت مين گمان را تقويا يا د بر دانش بودن اخالق حرفهيتأك
از  ياريبس. دانش منافات ندارد يارو ابز يبا بعد كاربرد يت معرفتيهو. ستين نيكه چن يدر حال ،ميكن يتلقنظري و  يمفهوم

  .… و  يات كاربردياضياند، مانند منطق، ر ينكه علم هستند كاربردين ايعلوم در ع

ن يمنوط به ا يو مورد ينيل مسائل عيبرآوردن توقع تحل. ستين ينيارتباط با مسائل ع يو ب يدانش صرفاً نظر يا اخالق حرفه
است كه  يو اصول راهبرد ياتيز در گرو ارائه قواعد عمليبودن دانش اخالق ن يبردكار. باشد ياست كه دانش اخالق، كاربرد

ست يمقبول ن يآگاه يبرا يآموزش، آگاه ي، آموزش برايا دانش اخالق حرفه. داشته باشند ييسازمان كارا ينيط عيدر شرا
ن يبنابرا. است يآموزش  هن برناميچن يشو اثربخ يين، شاخص كارايحل مسئله است و هم ياقدام و آموزش برا يبرا يبلكه آگاه

  .دارد يمهارت يتياست و هم هو يت معرفتيهو يهم دارا يا اخالق حرفه
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  يا حرفه ي هصبغ .2-3-3

 يريگ بودن، جهت يا نشاند و حرفه يروزمره م يبه فرش زندگ ينظر يها ليعلم اخالق آن را از عرش تحل يت كاربرديهو
ن نكته توجه كرده يدانشمندان اخالق در گذشته به ا. دهد يلكه به طور كل در مشاغل نشان مآن را در كسب و كار ب يكاربرد

در اخالق  از اين رو. پاسخگو باشدرا م تا بتواند معضالت خاص آن حرفه يخاص هست يبودند كه در عالم حرفه، محتاج دانش
اخالق  يها نامه نييآ ،اطبا و اهل صناعت يد و برانوشتن يم يآثار متنوع …استمداران، اخالق اصناف، اخالق متعلمان و يس

  .آن افزوده است يدگيچين تحول بر پيدارد و ا ياديتحول بن ،امروزه مفهوم حرفه. كردند يم ميتنظ يا حرفه
ها و  تولد سازمان. اطالعات يو انقالب در فناور يانقالب صنعت: است ياديحرفه مسبوق به دو انقالب بن يمفهوم امروز

  ده ارتباطات و مناسبات يچيپ يها ها افزوده است و شبكه حرفه يدگيچيشدن بر پ يده جهانيها در عالم مشاغل و پد  بنگاه
ت از آن دارد يحكا ياجتماع يت در نهادهايريق مدير عميز تأثي، و ن)ستيط زيمح(عت يمتقابل انسان و طب يه، همبستگيچند سو

د ابزارها و يبا يا محتاج معضالت و مسائل حرفه ،ناظر به آن و هر دانشِ دارد يآور شگفت يدگيچيت حرفه، امروزه پيكه هو
خبر باشد  يك حرفه بيبه عنوان  يتواند از حرفه بازرس ينم يسازمان بازرس يمشاور اخالق. بيابدسته خود را يشا يها روش
. ت آن كم آشنا باشديريصنعت خودرو و مدتواند با  يخودروساز، نم يدر شركت صنعت يمشاور اخالقبراي مثال، گونه كه  همان

  .است شده ين گستره معرفتيار متنوع در ايبس يها شيسبب تولد گرا يا معطوف به مشاغل بودن اخالق حرفه
  
  )بسته فرهنگ( يدانش بوم .2-3-4

ند و شكل يآ يود مبه وج يو اجتماع ين فرهنگيمع يها نهيدر زم. اند اخالق به مسائل فرهنگ وابسته يا و حرفه ينيمسائل ع
مشترك و مسائل  يازهايها ن اگرچه انسان. سزا دارد  به يتيادشده اهمي يها نهيدر حل و رفع آنها توجه به زم از اين رو. ابندي يم

دهند  ين ميتع يبه مسائل و معضالت اخالق ياجتماع يخيت، زبان و سوابق تاريدارند اما فرهنگ، قوميكساني ش يبكم و  ياخالق
 يست بلكه به معناين يانكار اصول جهان شمول اخالق ين سخن به معنايا. دارد ينقش اساس ين در رفع معضالت اخالقيتعن يو ا

  .از فرهنگ است يتأثّر سخت معضالت اخالق
ن يأموتا تيتو شركت يا نامه اخالق حرفه نييتوان صرفاً با ترجمه آ يران را نميدر ا يصنعت خودروساز يا نامه اخالق حرفه نييآ

 يا ن اخالق حرفهيبنابرا. طلبند ين ميمع ييها زاند و راهيانگ يرا برم ي، مسائل خاصياعتقاد يها نهيو زم يو مل يقوم يهنجارها. كرد
  .وجود ندارد يزيگر يبوم يا ست و از داشتن اخالق حرفهين يفرهنگ يها نهيفارغ از زم ،ك دانش استياگرچه 

  
  ياخالق اسالم .2-3-5

فارغ از  ياخالق يها از نظام يبرخ. وجود دارد يمختلف ياخالق يها در جهان نظام. است يك نظام اخالقيمحتاج  يا اخالق حرفه
  .اند ينيم ديو تعال يبر وح يمبتن ياخالق يها گر نظاميد يبرخ. اند كيا الئين هستند و كامالً سكوالر  يد

داشته باشد و از  ي، صبغه اسالميدر فرهنگ اسالم ينظام اخالق كند كه ياقتضا م يا بودن اخالق حرفه بسته فرهنگ ياز طرف
 يان«: ديفرما يم) ص(اسالم  يامبر گراميداند و پ يمهم خود را اخالق م يها از رسالت يكياست كه  ينيگر اسالم ديطرف د

قاً محل اختالف يتصوراً و تصدبودن  يها اسالم دانش ديگراگر هم در . ن توقع ما از اسالم استيا. »بعثت التمم مكارم االخالق
ن معجزه ياز دانشمندان، اخالق را دوم يبرخ. است اختالف نظر وجود ندارد ينيمع ينظام اخالق ينكه اسالم دارايادر است اما 

  .معجزات قرار دارد ديگردانند كه به لحاظ رتبه پس از قرآن و قبل از  يم) ص(اسالم  يامبر گراميپ
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خود ) ص(داند و حضرت رسول  يام ميست و با دانش بودن آن چگونه سازگار است؟ اسالم خود را پيچ بودن اخالق يمفهوم اسالم
را خطاب قرار دهد، وجود دو حق را در خصوص مخاطب به  يا ام بداند و عدهيپ يخود را دارا يكس يوقت. نامد يام ميرا آورنده آن پ

ام اسالم شامل سه نوع ي؟ پييگو ين ميتواند بپرسد چرا چن ين ميهمچن .2؟، ييگو يتواند بپرسد چه م يمخاطب م .1: شناسد يت ميرسم
  .د و باورهايسخن از عقا) ، جيف جوارحيسخن از تكال) ، بيجوانح يها و خصلت يسخن از خلق و خو) الف: آموزه است

او را با  يازهايست كه نا ييها محتاج ابزارها و روش) كتاب و سنت( ياز وح يدر برخوردار يانسان به عنوان مخاطب وح
 يها كه آموزه يدانش. كند ين مين تأميمع يرا دانش و تخصص ييها ن ابزارها و روشيچن. پاسخگو باشد يحفظ اصالت وح

ن يب يا ت واسطهيل هوين دانش به دليا. دهد، علم اخالق است يار مخاطبان قرار ميمند در اخت را به صورت نظام يوح ياخالق
  .شود يخوانده م يمخاطب، دانش اسالم و ذهن و زبان يوح

آورد و  يات به دست ميآن را از قرآن و روا ياخالق و اصول راهبرد يئ، مالك نهايت اسالميل هويبه دل يا اخالق حرفه
تر  همآورد و م يز با مراجعه به آنها به دست ميرا ن يمورد يف اخالقيكند و تكال يز از آنها استنباط ميو رذائل را ن فضائلجدول 

كه بتواند توقعات  يا ن اخالق حرفهيبنابرا. آموزد يم يز از زبان وحيرا ن ياخالق يها م اخالق و زبان آموزشياز همه، روش تعل
ات يار مهم قرآن و رواياز منبع بس يمند بودن بهره يباشد و مراد از اسالم يبودن، اسالم يا ن حرفهيد در عيادشده را برآورد، باي

  .ستيمنابع ن ديگراز  يازين ين معنا بيه ااست و البته ب
از يمورد ن يها ز بر تخصصين نيالزم دارد و ا يخاص يات، روش و ابزارهايقرآن و روا يها م و آموزهياز مفاه يريگ بهره

  .ينياستنباط و اجتهاد مسائل از متون د ييتوانا: ديافزا يعلم اخالق م
  
  يدانش انسان .2-3-6

ت و لوازم آن يد با انسانين دانش نبايا ياخالق يها هين است كه توصينجا ايبودن در ا يمراد از بشر. است ياخالق دانش بشر
 يبشر است و در هر نظام اخالق ياخالق برا. ان بردارديو حرمت او را از م يت انسانيد هوينبا يچ نظام اخالقيه. ناسازگار باشد

را  يانسان يم آن است كه متخصص اخالق، انسان را بشناسد و لوازم زندگبودن اخالق مستلز يانسان. ت استيمحور اخالق انسان
 ييها ها و آموزه هياگر توص. ديانسان سخن بگو يگانه را فهم كند و برايده و انسان از خود بيرس خود ن انسان بهيز بيابد و تمايدر

در فهم متون  يشناخت از متألهان، ارزش روش ياريبس ين نكته امروزه برايا. است يانسان باشد، ضد اخالق يمستلزم خودباختگ
  .كردز يز متمايست انسان يها نيد انسان را شناخت و اصالت او را از تعين مهم بايشناختن ا يدارد و برا ينيد

: ن نكته مهم دارديشه در هميالناس ر به حق يم مربوط به تعدئالناس و صعوبت عفو جرا بر حق ينيد يها وان آموزهد فرايتأك
  .ت حقوق مردم استيدر واقع رعا يتعهدات اخالق. انجامدياو ب يشگيو سعادت هم يانسان است تا به حفظ حرمت، تعال يبرا خالقا
  

  يزبان يها يژگيو .2-3-7

تواند زبان  يآن نم يو آموزش يتيت تربيل هويدانش اخالق به دل. مرهون زبان آن است ياديتا حدود ز يا اخالق حرفه ييكارا
برخوردار باشد و مخاطب  يابعاد وجود آدم هر بر هميرود از قدرت تأث ياز دانش اخالق انتظار م. داشته باشد يا فلسفي ياضير

  .قيح و دقيروشن، صر يو مؤثر و زبان يزشيانگ يزبان: طلبد يرا م يزبان خاص ين خطابياست و چن يآدم ياخالق ساحت وجود
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، ي، فقهي، حقوقيف اخالقيتكال ؛ديگو يسخن م يف آدمياست كه از تكال ير هرگونه دانشيزناپذيزبان، شرط گر يروشن
د آن را يبا دارد يم برحذر يكه از نفاق اخالق يكس. دارد  يف ماندن مخاطب را در پيرا ابهام در زبان، بالتكليز …و  ياجتماع

  .است يف اخالقيدر تكال يع روشنگر، ماننامفهوم، استفاده از زبان مشكل و ييگو مبهم. ح دهديز توضيق، روشن و متمايدق
ست كه به ين ياخالق دانش صرفاً نظر. در اخالق است يت برنامه آموزشير موفقيز شرط انكارناپذيبودن زبان ن يزشيانگ

ف يزد و به انجام تكاليرا برانگ يد وجود آدميبا ياخالق يها هيگر است و توص هيتوص ين امور بسنده كند بلكه علمييل و تبيتحل
را كاراتر  ياست، زبان اخالق ياز آفات زبان علوم تجرب ،ييزدا ل دقتيبودن زبان كه به دل يجانيو ه يعاطف. سوق دهد يالقاخ
  .دهد يش مير را افزايقدرت تأث يو تجسم كردن آثار رفتار اخالق يخيو تار ينيع يها ذكر نمونه و مثال. سازد يم

  
  يا رشته انيدانش م .2-3-8

 يعلمكه ن است كه دانش اخالق يا نشانگر  -ان شدهيكه ب -  يمعرفت يها يژگيو و يا از اخالق حرفهشده  اديتوقعات 
ز يت نيريمد يها هاست اما دانش ن دانشين ايتر كينزد يشناس روان. رديگ يم  مختلف بهره ييها از دانش است، كننده مصرف
 كردهاييبا رو يشناس ، انسانيپژوهش نير و ديعلم تفس ،يشناس شناخت فرهنگ و جامعه. دانشمندان اخالق است نيازمورد 

از  ياريبس. ستين يزياز آنها گر يمند را در بهره يا كه دانشمند اخالق حرفه است  ييها ر آن، دانشيو غ يمختلف فلسف
، يشناس نچون روا يات علوم مختلفيقات و نظريآن جز با استمداد از تحق يا سازمان بر حسب مشاغل حرفه يمعضالت اخالق

  .ستين شدني و حل يدنيفهم …ت و يرير و علوم مدي، تفسيشناس جامعه
بودن مسئله آن است كه مسئله در علوم  يمراد از چندتبار. بودن برخوردار است يچندتبار يژگياز و يا حرفه  اخالق

 كردين علم اخالق از رويبنابرا. ستندين شدني ليتحل، يا رشته انيق مطالعات ميجز از طر يمسائل چندتبار. ردشه دايمختلف ر
برنامه و  يختن بيدرآم يا رشته انيافت ميره. جدا دانستد يبا يا را از تتبع چندرشته يا رشته انيمطالعه م. ر استيناگز يا رشته انيم

ن يبنابرا. ندارد ييز كاراين يكيساده و مكان يها روش. نيستجز التقاط حاصل آن  ونست چيبدون روش علوم مختلف ن
  . 1خود را به ثمر برساند يا رشته انيمطالعه م ،يكيناميد يها د با ابزارها و روشيمتخصص اخالق با

  

  يا آرمان اخالق حرفه .2-4

 يبه منزله دانش، حل مسائل اخالق يا رسالت اخالق حرفه. آورد يان ميبه م يمسائل ،يث اخالقيط از حيسازمان با مح يرفتار ارتباط
ز يط و نيخود در قبال مح يها در شناخت تعهدات اخالق سازمان. آنهاست ياخالق يها تيتعهدات و مسئول نييها و تب سازمان

 يبرا. است يا ن دانش همان اخالق حرفهياند و ا  محتاج ،نيمع يدانش تخصصبه  ،در كسب و كار يص و حل مسائل اخالقيتشخ
  .ستتحقق آنها ي،ا دانشمندان اخالق حرفهصاحبان حرف و مشاغل از توقع  ،د كه يد به دست آين آرمان، چند هدف بايدن به ايرس
  

  ها ارزش نهائيارائه مالك  .2-4-1

 يوقت. استمحتاج شاخص و مالك  ياخالق يها ياست و داور يدر رفتار آدم يارزش داور يبه معنا يف اخالقيتوص
، شاخص اخالق استو بدون فراخوان زشت و ناپسند سته است ياخالقاً خوب و شا) يمل( يم استخدام با فراخوان عمومييگو يم

                                                           
 .200-207همان، ص . 1
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 يصورت منطق. ستل آن عدالت ايم، دليرا مطالبه كن يداور گر اگر استدالل ارزشيبه عبارت د. ، عدالت استين داوريدر ا
  :ن استياستدالل چن

  )ياخالق يداور(اخالقاً خوب است  ياستخدام با فراخوان عموم
  ).يبر شاخص اخالق ياستدالل مبتن(اً خوب است را عادالنه است و عدالت اخالقيز

ن يآفر كند كه خود، شاخص يرا جستجو م يگرين صورت شاخص ديل خوب بودن عدالت بپرسد، در اياز دل ياگر كس
 يئرا مالك نها ين شاخصيچن. گر نباشديم كه محتاج شاخص ديابيدست  يابد تا به شاخصي ين سؤال و جواب ادامه ميا. است
نفسه خوب است و در خوب بودن  يهاست اما خود ف همه رفتارها و شاخص يل خوبياخالق به دل يئمالك نها. نديگو ياخالق

  .اج به استدالل نداردياحت
هر نظام . دهند يمهايي گوناگون  پاسخ ،اخالق يئوجود دارند كه به مسئله مالك نها يمختلف يها اخالق، نظام هدر فلسف

، يكانت يدر نظام اخالق براي مثال. است يئمالك نها ي، داراينيو د يا نظام الهيك باشد ير و الئنكه نظام سكوالي، چه اياخالق
و  يفه اجتماعيوظ ركگوري يك يكه در نظام اخالق ياخالق است در حال ين ترازوي، برتريو عقالن يفه اجتماعيتعهد و وظ

  .شود يمعنادار م ينيف ديو تكل يفه الهي، در پرتو وظيعقالن
 منزلهسودمند بودن را به  بنتام يجرم. آورد يخود را در تقرب به خدا به دست م ييان مالك، كاريا ينيد ينظام اخالق در

زان منفعت ين ميباالتر: افتيه ن و توسعيتدو ليجان استورات مكه بعدها توسط  يمالك. كرد يم يبودن معرف يمالك اخالق
 ين مالك، رفتاريا بر اساس. دانست يبودن م ياخالق يئف را مالك نهايتكل يلمانآ كانت. بين آسين مردم با كمتريشتريب يبرا

  - كسان و مشابهيط يبا شرا   - همان عمل را انجام داده و يچ شرطيبدون ه شودموظف  ياست، اگر و تنها اگر، هر شخص ياخالق
ن يرا نخست يفرد يآزاد كيرابرت نوزو  داند يم ياخالق ين شاخص داوريعدالت را برتر جان راولز. جه برسديبه همان نت

  . كند يم ين تلقيآفر مالك ارزش
 ياخالق ي، به داوريشخص يزندگ يا ه، حوزه حرفيا اجتماعي يفرد يگران، در زندگيكه در باب رفتار خود با د يهر كس

ف ياز وظا ين مالكيارائه چن. شودف يتعر يمالك برتر بر اساسد ين ترازو بايسنجش داشته باشد و ا يد ترازويپردازد با يم
 يها اخالق با چالش يئان مالك نهايدر ب يا م، دانش اخالق حرفهيستيننياز  بيز  از آن ين يا دانش اخالق است و در اخالق حرفه

ا ا متكثر؟ در روزگار مياخالق واحد است  يئا مالك نهايافت؟ آيتوان  يمرا  يئا اساساً مالك نهايآ ؛فراوان روبروست يتمعرف
شدن كره  يند جهانيگر فراياست و از طرف د مدهان آياز جمله اخالق به م يابعاد معرفت هدر هم يستيمدرن پست ياز طرفكه 

. واحد در اخالق است يئط كار جهان محتاج مالك نهايج كسب و كار در محيترو كند،  يمبدل م ين را به دهكده جهانيزم
  مع كرد؟ن وحدت جيتوان آن كثرت را با ا يچگونه م

  
  م جدول فضائل و رذائليترس .2-4-2

ف دانش ياز وظا يكياند؟  ها كدام ها و ضد ارزش ارزش. هاست لتيها و رذ لتيدر سازمان منوط به شناخت فض يرفتار اخالق
مفهوم، در  ين مقام مهم است روشنيآنچه در ا. است ياخالق يوارروا و نا يرفتارها يبند ف، ارائه فهرست و طبقهياخالق، تعر

و  ير، خوبيرود دانش اخالق در چارچوب جدول فراگ يگر انتظار ميبه عبارت د. ف استيبودن تعر ياتيز در مصداق و عمليتما
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حسد و غبطه ؛ ا بديهتك حرمت انسان خوب است  براي مثالف كند و نشان دهد كه يز تعريرفتارها را به نحو روشن و متما يِبد
  ست؟يسازمان چ ياخالق ياند؟ و ناهنجارها سازمان كدام يند؟ هنجارهادار يزيچه تما ياز نظر اخالق

. كند يمند ارائه م ر، كامل و نظاميها به صورت فراگ ارزش نهائيمالك  بر اساسو رذائل را فضائل دانش اخالق، جدول 
علم اخالق در مقام . تن رفتار حسد است آنگاه زشت اسياگر ا. است ين مقام به صورت جمالت شرطيزبان دانش اخالق در ا

ن، ين رفتار معينكه ايارائه كند اما ا ،ز از غبطهيروشن از حسد و متما يفيها موظف است تعر ها و ضد ارزش ارائه جدول ارزش
) حد وسط(اخالق  يئ، بر حسب مالك نهابراي مثال، ييارسطو ينظام اخالق. ن مصداق مربوط استييا نه به مقام تعيحسد است 

لت عمده يبه چهار فض) ، عامله و عاقلهي، غضبيشهو(از چهار قوه  يدر چهار مقوله ناش يآدم يل رفتارهايحلت بر اساسو 
  .رسد يم) ادشدهيلت يط چهار فضيافراط و تفر يها طرف(لت يو هشت رذ) عفت، حكمت، عدالت و شجاعت(

كه شامل  يونانيراث يمتأثر از م يفلسف ينگار قاخال. اند داشته ينگار مختلف اخالق يها نظام يپژوهان در دوره اسالم اخالق
 يريگ با جهت ينگار به سبك اندرزنامه ينگار ، اخالقيعرفان ينگار اخالق. است ييو ارسطو ي، افالطونينوسيجال يهارويكرد
  .يالتقاط ينگار و اخالق يقيتلف ينگار ، اخالقينيدرون د رويكردبا  ينگار ، اخالقيكاربرد

  

  و مبتالبه در حوزه اخالق ي، موردينيئل عل مسايتحل .2-4-3

و  نهائيارائه مدرك . است ياخالق در زندگ ينين رسالت آن حل مشكالت عيتر است و مهم يتاً علم كاربرديدانش اخالق هو
ها و  اخصد بتواند با ارائه شيعلم اخالق با. ستين يد بودن اخالق است اما كافيشرط الزم مف ،ها ها و ضد ارزش م جدول ارزشيترس

وغ بد رد«، »حسد نارواست«همچون  يكل ييها هيتوص. ن كندييخاص تع يافراد را در انجام رفتار يف اخالقيتكل ،ينيمالك مع
ره در خصوص يئت مديم هيد نشان داد كه تصميبامثالً . ستين ي، كاففردرفتار كردن  يدر اخالق ،»عدالت خوب است«و  »است
در حوزه  ينيل مسائل عيتحل. است يدار ، خالف امانتيساالر ستهي، ظلم است و فقدان شايستگيشا احرازر، بدون يفالن مد يارتقا

  .هستند وابسته فرهنگ به ،يرا مسائل اخالقيدارد ز يو بسترشناس يشناس موضوعاز به ين، اخالق
  

  يا حرفه يها تيدر حوزه فعال ين معضالت اخالقييتب .2-4-4

آنها از . دهد يسوق م يا ران را به دانش اخالق حرفهي، مديفرهنگ سازمان ياخالق يريگ تدر سازمان و جه يمعضالت اخالق
 يمبتن يامروزه فقدان رفتار ارتباط. بپردازند يا ل مشكالت حرفهيبه تحل ين دانش انتظار دارند تا با ارائه اصول و ضوابط اخالقيا

 ي، معضالت اخالقينسبت به اموال عموم يسازمان يها يگر يابالو ال يبر احترام متقابل، صداقت و صراحت، كمبود وجدان كار
نامه  نييها ناچارند از آ شركت. نهفته است ياخالق اي مسئله، يئت تخلفات اداريهدر   در هر پرونده. ستها ها و شركت سازمان

مانند نظام استخدام، نظام ( يازمانس يها نامه نييها و آ يريگ ميهمه تصم يِاخالق يريگ برخوردار باشند تا جهت يا اخالق حرفه
ن ضوابط يتدو. است ينامه اخالق بازرس نيير از داشتن آيناگز براي مثالكل كشور  يسازمان بازرس. ن كننديرا تأم) …پاداش و 

 يا در اخالق حرفه يست كه بدون تخصص و دانش كافين كاريها  حرفه ديگرو  ياخالق اهل قلم، اخالق پزشك ،اخالق تجارت
  .شود يدا آشنا ميتازه و كران ناپ يا با گستره يا خالق بر حسب هر حرفها يعلما. سر باشديم
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  يحل تعارضات اخالق .2-4-5

رخ  يو شخص يفرد يهم در زندگ يتعارضات اخالق. است ين آنها، تعارضات اخالقيتر بيو پر آس ين مسائل اخالقيتر دهيچيپ
جه حل يشتر است و در نتيب يابعاد يتر و دارا قيتر، عم دهيچيدر سازمان پ يضات اخالقتعار. يسازمان يها تيدهد و هم در فعال يم

ن يدر ا. ز نارواستياخالقاً زشت و ترك آن ن آن است كه انجام يعبارت از رفتار يتعارض اخالق. شتر دارديب يز صعوبتيآن ن
  .كند يماحساس  يفيبالتكل ،ياخالق  هبرخوردار از دغدغ فرد ،مقام

دادن رشوه . ز نارواستيباشد ن يسازمان  هفيانت به وظيمتضمن خ ين رازداريگر اااخالقاً زشت است اما ديگران ن راز گفت
ر بر يمد ديتأك. آورد يشركت به بار م يفراوان برا يضرر ياز پرداخت رشوه در مواقع يده است اما خوددارياخالقاً نكوه

ر يمد. ز نارواستيا، تظاهر و نفاق نيج ريز است اما ترويبرانگ نياخالقاً تحس و اقامه نماز جماعت يبزرگداشت شعائر اسالم
ج در حل يروش را .ترويج كندج نكند و هم نماز جماعت را يتروريا را بر آن است كه هم  ياخالق هبرخوردار از دغدغ

  . است) ان بد و بدتريانتخاب بد از م(قاعده دفع افسد به فاسد  ،يتعارضات اخالق
  
  ش از درمانيپ يريگ شيپ يها نهيعطف توجه به زم .2-4-6

و  ياخالق يها يمارياز ب يريگ شيپبلكه  ستين يل رفتاريو رذا يفاسد اخالقمصرفاً درمان  ياخالق يها رسالت آموزه
 يها يازها و بسترس كند كه روش يبودن دانش اخالق اقتضا م يكاربرد. ران استيمد يف اخالقياز وظا يرفتار يها ينابهنجار

ن ين اصول اخالق، ضوابط و قوانيتدو يها يريگ د در جهتيبا يريگ شيپ. شودن ييتب ياز رذائل اخالق يريگ شيپ برايالزم 
در سازمان  يو رفتار ي، ماليتوان از فساد ادار يچگونه م براي مثال. شودز لحاظ ين يآموزش يها كل در برنامه سازمان و به طور

  كرد؟ يريگ  شيپ
  
  ح رفتارير و تصحييند تغياارائه فر .2-4-7

اش  يف اخالقيتكل كهداند ياد فرد ميز يدر موارد. كند يآنها را متخلق نم ،ه افراد به اخالق حسنه و خوب عمل كردنيصرف توص
ت يد رعايبارا  يرقابت، اصول اخالق هم در عرصيدان ي، مبراي مثال. را انجام دهدف يداند چگونه تكل يد كرد اما نميست و چه بايچ

درمان خود است اما  يد و در پنيب يدر آتش حسد مرا خود شدن  فرد حسود تباه. ميت كنيد آنها را رعايم چگونه بايدان يكرد اما نم
انش از د .كند يز ميتر ن دهيچيكند بلكه مشكل را پ ين ندانستن نه تنها فرد را از درمان دور ميا. شودد از شرّ حسد رها يداند چگونه با ينم

  .كند را ارائه يو درمان معضالت اخالق يريگ شيپ ينيع يها رود، روش يانتظار م يا اخالق حرفه
. كارآمد است يندهاياكشف فر مستلزم ،يو اخالق يارزش يها به آرمان يو آراستن فرهنگ سازمان يب نفسانيه و تهذيتزك

 گاهكند بلكه  يل نميرا تسه يده نه تنها درمان اخالقياسنجن يها روش. كند ياز را صد چندان مين نيا ياقدام اخالق يدگيچيپ
 يساز نهيست؟ روش نهاديه چي، اتالف زمان و سرمايكار انسان از كم يرويز دادن نيراه پره. نديآفر يم ياخالق  هبحران و فاجع

  ران كدام است؟ياصل حرمت انسان نزد مد
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  تيشخص يب نفس و تعاليتهذ .2-4-8

ناروا  يط خاص مرتكب فعل اخالقيكه در شرا يكس. ك كردياو تفك يت فرد را از رفتارهايد شخصيبا ياخالق يها يدر داور
از  يدر ارزش داور يختن فرد با رفتار ويست و درآميبد بودن خود او ن ين لزوماً به معنايشده است، رفتار او بد است اما ا

  .است ياخالقمهم  يهاخطا
او به  ين فرد و رفتارهاياست، ب يو اخالق يك اصل منطقي، خود ياخالق يها يورك فرد و رفتار او در داياگرچه تفك

ت يناروا، شخص يشود و كثرت رفتارها يم يعت ثانويعادت و طب ،ك رفتاريتكرار . ارتباط وجود دارد يو وجود يلحاظ روان
دهد و فرد  يت خود را از دست ميشخص يالتع ياخالق يها ييپروا يها و ب يباك يب فرد، با بين ترتيدهد و به ا ياو را شكل م

  .ديافزا يخود م يبر تعال يدار شتنيگر با تخلّق و خويد
. است يژه فرهنگ سازمانيو و به يانسان يرويب نفس نيو تهذ يروح يتعال هران، دغدغيمد ياخالق يها از رسالت يكي

ش از يپ ،نيشيپ يها دانشمندان اخالق در سده. است ا سقوطي يروح در افراد است كه در معرض تعال منزلهبه  يفرهنگ سازمان
  .استيم انبيو تعال يوح يها ت انسان هدف آموزهيترب. اند از اخالق و سلوك توقع داشتهچيز، تهذيب نفس را هر 

؛ ياصالت بشر؛ ييبه خودشكوفا يتقرب آدم؛ دهيچيپ يها يانسان از خودباختگ ييرهاهاي اخالق،  ترين رسالت از مهم
  .است ينيز ماشيست تيهو يها مشغله ههماين ان يدر م يو سلوك او به بارگاه ربوب ،انسان يخداگونگتحقق 
  

  ياخالق يها ارائه اسوه .2-4-9

، ياخالق يها در نظام شدني سهياز وجوه مقا يكي. دارندنقشي مؤثر  ،ياخالق يها آموزه يو اثربخش ييادر كار ياخالق يها اسوه
بر اسوه و  ينيات ديل در قرآن و ادبين دليبه هم. دوش يارائه م ياخالق يهاست كه به صورت الگو نظام نيا يت اخالقيحاصل ترب

دهد  ين اسوه را نشان مي، چنديستيز ه به سادهيالبالغه در مقام توص نهج 160هدر خطب) ع( يامام عل. شود يم ديتأكاخالق  يالگو
  .آراستند يستيور ساده زيامعه، خود را به زج يت و رهبريرين اشتغال به امر مقدس مديكه در ع

و   ي، انتزاعياخالق يها دهد كه آموزه ياً نشان ميكند ثان يد ميرا تشد يزش در رفتار اخالقيارائه الگوها اوالً، رغبت و انگ
  .1 پذيرند تحقق ستند، بلكه در جامعهيننايافتني  دست

  
  به حرفه يل مفهوميكرد تحليرو .2-5

ار در كار و اشتغال يسوم، اختجزء . ق اشتغال استيبه دست آوردن از طر يروز ،گريدجزء . حرفه است اجزاياز  يكياشتغال 
ا يد بودن ي، مثمرثمر بودن، مفيخدمت محورت است، ياهمبسيار باچهارم كه  جزء. است ياريكار اخت كيه، حرف يعني. است
دانش، ( يوجه  سه جزءن يقدما از ا. است يي، مهارت و توانااز دانش يپنجم، برخوردار جزء. حرفه است يت اجتماعيمطلوب

» .ديدست آه ب بدان يصناعت كه روز«د يگو يمف حرفه يدهخدا در تعر از اين رو. كنند ير ميتعب »صناعت«به ) ييمهارت و توانا
  . است ييز صناعت از صرف كار در سه عنصر دانش، مهارت و توانايتما

آزاد و به نحو  هل و اراديبا م) يا جنسي ينقد(مزد  يو آبادگرانه كه به ازا يديت توليفعال«: اند ف حرفه گفتهيدر تعر يا عده
واال  شدر ير است كه از آن به صناعت تعبياخ جزءاز سه  يف برخوردارين تعريمند در ا مراد از حرفه. »رديگ يمند صورت م حرفه
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و ) يخودمختار(استقالل : توان به حرفه افزود يز ميگر را نيد جزءدو . دشو يم) به خود يف شيتعر( بر دور يمبتن ادشدهيف يتعر
د و ياز افراد كه از خدمات مف يعضو گروه اختصاص: كنند يف مين تعريرا چن يا فرد حرفه يا عده. قابل توجه از اقتدار يزانيم

ف يله تعرين وسيبه ا. صناعت خاص است بر ديتأكز ين نيا. اند خود صاحب دانش يكار همحور برخوردار و نسبت به حوز ارزش
  .رسد ياز حرفه به كمال م يسنت

ز ي، تما)از حرفه يا شاخه(رحرفه يز آن از زينما و تما ز حرفه از حرفهيتما: روبروست يفراوان يها ف با چالشين تعريا
 يا م و پرستاران از مفهوم حرفهينام يم را غالباً حرفه يپرستار. است باره  نيدر ا ين معضالت اصلينو يها از حرفه يسنت يها حرفه

  1.اند نما خوانده حرفه يا را عده يمهندس. دانست ياز حرفه پزشك يا توان شاخه يآن را م يكنند ول يبودن استقبال م
  

  يا ل اخالق حرفهيتحل .2-6

اخالق  يها از شاخه يا حرفه ست بلكه اخالقين يا افراد حرفه يها يژگي، آداب و ويا ن نشان داد كه اخالق حرفهيشيمباحث پ
  .در قلمرو حرفه است يكاربرد
بر  ، هم يمانند اخالق فرد ياخالق شغل. ث شغل استيفرد از ح يت اخالقي، مسئوليمراد از اخالق شغل :اخالق كار) 1
 يها تيدر مسئول زيعنوان برخاسته از شغل را ن ،يبرخالف اخالق فرد و هم   دارد ديتأك يقيت افراد به عنوان شخص حقيمسئول
  :ديسه كنيپور مقا حسن ير را درباره آقايدو گزاره ز. كند يلحاظ م ياخالق

  .دارد يت اخالقيمسئول ،پور حسن .1
  .دارد يت اخالقيپور پزشك، مسئول دكتر حسن .2

جه به شغل عنوان فرد بدون تو ين تفاوت كه در اوليز فرد انسان است با ايهر دو گزاره محمول واحد دارند و موضوع آنها ن
تر بر دو قسم  قيان دقيرا در ب يتوان اخالق فرد ين ميبنابرا. شده است و در گزاره دوم فرد با عنوان برخاسته از شغل مطرح است

  .يشغل  -يفرد يو اخالق يشخص - ياخالق فرد: دانست
به دارد، است كه  يه از شغلاو برخاست ياخالق يها تيمسئول. دارد يت اخالقيمسئول يقيك پزشك به عنوان شخص حقي
 يها تي، مسئوليا حرفه يبه اقتضا يهر شغل. كرد ير مييتغ يو ياخالق يها تيرفت، مسئوليپذ يم يگريكه اگر شغل د يا گونه
ات كارمندان بانك با ياخالق. مواجه هستند يمختلف با مسائل گوناگون اخالق يها افراد در شغل. نديآفر يم يخاص ياخالق
ات ياخالق ،دارد و در بخش صنعت يات خاصيمشاغل در بخش خدمات، اخالق. ستيكسان نيمارستان يارمندان بات كياخالق

ك يدر . شودت يد رعايبا يات خاصياست، اخالق يزينكه موضوع خدمات چه چيدر بخش خدمات بر حسب ا. ابدي يم يگريد
ات سرپرست ياخالق. س شعبه متفاوت استيا رئيه بازرس و مربوط ب يدار از مسائل اخالق ليمربوط به تحو يبانك، مسائل اخالق

  .گردد ميو كار آنها بر ين تفاوت به تنوع شغلير در بخش صنعت تفاوت دارد و ايبا مد
شغل «ن مفهوم ياخالق در ا. است يو اخالق شغل يفرد ياخالق يها ن تفاوتيتر از مهم يكي ييگرا و تخصص يريپذ تنوع

ران، اخالق ياخالق پزشكان، اخالق معلمان، اخالق مد: ميات خاص هستيع مشاغل، محتاج اخالقبر حسب تنو. است» وابسته
  .ستيبودن اخالق ن ينسب يبه معنابودن اخالق، بسته  البته شغل …و  يسرپرستان، اخالق وكال، اخالق و آداب قاض
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 يدهايدها و نبايان بايدر ب بسيار يآثار و اند كردهتوجه بسيار اخالق مشاغل هاي پيشين، به  دانشمندان مسلمان در سده
وران و  شهياخالق پ .اند نوشته …وران و بازرگانان و  شهياستمداران، اهل جنگ و مرزداران، پيها، س مربوط به طالب علم ياخالق

چهارم  يها ج در سدهيو آداب قضا، آداب متعلمان، آداب اهل جدل از مباحث را يو كشور ياربابان صناعت و مناصب لشكر
  .به بعد است يهجر

از  يز برخيرفت و امروزه ن ياخالق كار و اخالق مشاغل به كار م يه به معناياول يها يساز در مفهوم يا اخالق حرفه
: ندا  قابل تأمل يا ف اخالق حرفهين قسم تعارياز ا ييها نمونه. كنند يف مين آن تعرينخست يرا به معنا يا سندگان اخالق حرفهينو

  :اند گفته يف اخالق پزشكيدر تعر يا عده
است كه صاحبان مشاغل گروه  يا دهيو پسند يرفتار يها وهيمجموعه آداب و ش ياست كه موضوع آن بررس يعلم«
  ».از آن اجتناب كنند بايدكه  يا دهيت و مجموعه صفات و اعمال نكوهيد رعايبا يپزشك

  

  يا گر اخالق حرفهيد يها فيتعر
 .ك حرفه استيان اهل يل در ممتداو يرفتار يها وهيش - 
 .است يا حرفه يهنگام انجام كارها يت رفتار و كردار آدميريمد - 
 .كند ميرا  مطالعه  ياز دانش اخالق است كه روابط شغل يا رشته - 

فرد در  يها و الزامات اخالق تيبه مسئول يا وجود دارد و اخالق حرفه ييا فردگرايف نگرش اصالت فرد ين تعاريدر همه ا
ل دادن اخالق يو تقل ينگر يليتحو يا مشاغل، نوعيبه اخالق كار  يا ف اخالق حرفهيل تعرين دليبه هم. ، محدود شده استشغل
اشخاص  يتر از شغل فرد دهيچيفراتر و پ يشاغل در كسب و كار بس يدر نهادها يو سازمان يت جمعيرا هوياست ز يا حرفه
  .ف كرديتر از اخالق كار تعر عيوس يد در مفهوميبلكه با توان و يرا م يا اخالق حرفه از اين رو. است
  

  توقع حرفه از اخالق .2-7

صاحبان حرفه، از دانش اخالق دو . پردازد يدر حرفه م ياست كه به مباحث اخالق ياز اخالق كاربرد يا شاخه يا اخالق حرفه
 يا در اخالق حرفه. حل اثربخش مسائل اخالق حرفه ق ويص دقيدر حرفه و تشخ ياخالق يها تيمند مسئول ان نظاميب: توقع دارند

ت يبر مسئولفقط است كه  يا به اخالق حرفه يت منابع انسانيريمد رويكرد، يافت سنتيره. د وجود دارديو جد يافت سنتيدو ره
ت يريمد كرديرو - افته استير رواج ياخ يها كه در دهه -ديافت جديكند و ره يافراد در مشاغل و حرَف توجه م ياخالق

بر  يا اخالق حرفه. شود يتوجه م يستميسازمان با نگرش س يريپذ تيافت به مسئولين رهيدر ا. است يا به اخالق حرفهراهبردي 
…آموزش و پرورش، اخالق پژوهش و  ي، اخالقياخالق پزشك: ع دارديار وسيبس اي حسب تنوع حرَف، دامنه

1 .  
  

  اي مشكالت و موانع اخالق حرفه .2-8
  محوري مداري به جاي مسئله ارزش .2-8-1

يا   محور فضيلت ما در نگرش سنتي خود به معضالت اخالقي صرفاً .  بسياري از مشكالت، ناشي از نگرش سنتي ما به اخالق است
،   اي عظهورود ما به معضل اخالقي، صرفاً مو. ، نه كارآمدي گرايانه است گيري ما فضيلت محور؛ جهت مسئله هستيم نه   مدار ارزش 

  .برخورد صحيح و مؤثر با معضالت اخالقي به تخصص و مهارت نياز دارد در حالي كه .  تبشيري و انذاري است
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هاي اخالقي را  دارد تا در مواقع رويارويي با معضالت اخالقي، صرفاً احكام و فضيلت گرايانه ما را وامي رويكرد فضيلت
،  كنيم اما براي حل معضل توانيم از احساسات و عواطف خود خرج مي اقعي، تا ميدر چنين مو.  بر آن اصرار كنيم و يادآوري

.  گيري و نهايتاً يك نوع نگرش است ، بلكه يك نوع موضع ، يك رويكرد نيست  گرايي فضيلت. دهيم اي مهارت به خرج نمي ذره
توصيف  «، رويكرد، مبتني بر   همچنين.  ست، ناظر به درك درست مسئله و در نهايت حل معضل ا  روشمندرويكرد، غيرشخصي و 

گيري شخصي است و  نگرش، موضع  برد اما موضوع است و در مسير خود از معيارها و ابزارهاي علمي و سنجشگر سود مي» علّي
قدر و  و همانيابد  راهه برود، فقط همان را مي آنكه به بي ، ذهن، بي  محور گيري مسئله با جهت.  اساساً ناظر به حل مسئله نيست

  .  آيد يابد كه به كار حل مسئله مي گونه مي همان
  

  اي غفلت از عوامل تأثيرگذار بر اخالق حرفه .2-8-2

ويژه عوامل محيط جهاني كمتر در دسترس  ، به در دانش مديريت اين مسئله كامالً روشن است كه عوامل محيط بيرون سازمان
اما با وجود اين، در مقام تحليل مسائل داخلي   ل اين دسته عوامل تقريباً ناممكن استگذاري يا كنتر و امكان تأثيراست سازمان 

،  مشي سازماني و خط راهبردذ اختاي كه درك اين عوامل دارد اين است كه ما را در ا كمترين فايده. سازمان، از آن غافل نيستند
اي نيز، الاقل در مقام تبيين و تحليل معضالت اخالقي سازمان،  رفهاخالق ح  هدر حوز.  تر خواهد كرد تر و در نتيجه موفق بين واقع

، ما را دچار  غفلت از اين عوامل در تحليل و تببين علل معضل اخالقي.  از عوامل فردي، سازماني و محيطي نبايد غفلت كرد
  . اي جز ناكامي نخواهد داشت كند كه نتيجه گرايي مي نگري و غير واقع تحويلي

  :كند سه جنبه تقسيم مي در اي را تأثيرگذار بر اخالق حرفه عوامل پنيو
هاي شخصي، عوامل خانوادگي، باورها و  هاي مذهبي، مالك ها و خصوصيات فردي، ارزش يعني ويژگي :فردي ي هجنب. 1

هاي  صالحيتمسلماً فردي كه فاقد . فردي هستند هاي از جنب اعتقادات و شخصيت از جمله عوامل تأثيرگذار بر اخالق حرفه
  .اي متناسبي نيز برخوردار نخواهد بود هاي اخالق حرفه اخالقي شايسته از لحاظ فردي باشد، از معيار

عواملي مثل رهبري، مديريت، ارتباط با همكاران، ارتباط با زيردستان و فرادستان، نظام تشويق و تنبيه، : جنبه سازماني. 2
بديهي است كه نامطلوب . گيرند ها، جو و فرهنگ سازماني در اين حيطه قرار مي هانتظارات همكاران، قوانين و مقررات و روي

  .اي خواهد بود و بالعكس اخالق حرفه  هبودن عوامل مزبور، عامل تهديدكنند
ها و عوامل رقابتي بين آنها، از جمله  عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي و همچنين ديگر سازمان :جنبه محيطي. 3

  .ستا اي مل تأثيرگذار بر اخالق حرفهعوا
،  ، حجم كاري مازاد بر توان كارمند ، فضاي نامناسب كاري ، نامناسب بودن ابزار افزون بر اين، كمبود امكانات و ابزار كار

دهاي مزمن ، در ثباتي سياسي ، بي  ثباتي اقتصادي بي . زنند بر معضالت اخالقي دامن مي ،هاي قانوني محيط شلوغ اداره و رخنه
هاي نادرست  شدت با فرهنگ مشاركتي و كار تيمي ناسازگار است، آموزش مانند استبدادزدگي كه به  فرهنگي ـ تاريخي

اخالق   ه، وضعيت نابرابر رقابت جهاني كه تهديدكنند گريزي و تنبلي در كار را نوعي زرنگي تلقي كردن مانند مسئوليت  اجتماعي
  . گذار است گمان در وضعيت اخالقي سازمان تأثير چنيني، بي مل اينديگر عوا و كار است و  كسب
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  نگري تحويلي .2-8-3

دانان  نه و حقيقت آن، كه منطقنگري يعني ارجاع هر پديدار به امري فروتر از آن و اخذ وجهي از آن شي به جاي كُ تحويلي
براي ) فيل در خانه تاريك(هاي مثنوي معنوي  ر يكي از داستانتمثيل فيل د .نامند نه و وجه ميمغالطه كُ ،آن را  همسلمان شكل ساد

هايي كه آن را تشكيل  رهيافتي كه سيستم را خارج از توصيف زيرسيستم. نگري مطرح شده است آشكار كردن خطاي تحويلي
اي است  روا از اخالق حرفهنگري تصور ناقص و نا تحويلي. كند كند و ارتباط بين آنها را مالحظه نمي اند، توصيف و تبيين مي داده

هر كسي متناسب با تصور . اند ها دانسته رشد اخالقي در سازمان  هاي كه آن را از موانع عمد فراوان دارد؛ به گونه بار انيزكه آثار 
تصورشان از مديران، متناسب با . كند تصوري كه از مقصد داريم، راه و ابزار ما را تعيين مي. پردازد خود از يك فعاليت به آن مي

ر به يدر ز. شود تصور ناقص يا ابزارانگارانه مانع ترويج اخالق در فرهنگ سازماني مي. پردازند اي به ترويج آن مي اخالق حرفه
  :كنيم اشاره مي يا در اخالق حرفه ينگر يليتحو بار انيزبرخي از ابعاد 

ها  بيشتر قانون. اي دارد اي با اخالق حرفه ن نسبت پيچيدهقانو :ها نامه اي به قانون، مقررات، آيين تحويل اخالق حرفه) الف
اخالق، روح . اند اند و به تدريج براي برخورداري از حمايت كيفري از اخالق، صورت قانون به خود گرفته ابتدا اخالقيات بوده

يرتر از قانون دارد و تعهدات اي بسيار فراگ بدون قوانين و مقررات است اما اخالق دامنه است آن اجرائيقانون است و ضمانت 
اي به مقررات و قانون  به همين دليل، تحويل اخالق حرفه. اي مؤثر است از مناسبات حرفه تر ژرف ياخالقي در سطح

  .زاست آسيب
اي بودن در انجام وظايف شغلي، خود امري  حرفه :اي هاي حرفه هاي اخالقي در حرفه به مسئوليت تحويل مسئوليت) ب

در مواضع فراواني، بسنده كردن به شرح . اي فرد است هاي حرفه تر از مسئوليت اي بسي فربه ؛ اما اخالق حرفهاخالقي است
مسئوليت . انگيزد وظايف مواجهه حداقلي است و مسئوليت اخالقي، فرد را به اقدام بيشتر و در مواردي همراه با فداكاري برمي

دوم سال بعد به تعويق بيندازيد؛ اما مسئوليت اخالقي به تسريع در  ي هي را تا نيمداند كه سود سال مال اي شما را مجاز مي حرفه
  .كند تقسيم سود سهامداران الزام مي

بر هر شغلي گفتماني حاكم است و يكي از عناصر اين گفتمان،  :اي به هنجارهاي رايج در مشاغل تحويل اخالق حرفه) ج
مشي استادان و آداب صاحبان  خطتوان از زبان مديران،  يل اين گفتمان است كه ميبه دل. هنجارها و آداب رايج در آن شغل است

. شمول نيستند  اند و جهان بسته هنجارها گروه. اي را نبايد همان هنجارهاي رايج در حرفه دانست اخالق حرفه. مشاغل سخن گفت
اند در محيطي به صورت يك هنجار شغلي درآيد؛ در تو كاري مي براي مثال، كم. توانند اخالقي و ضداخالقي باشند هنجارها مي

  .فروشي نكوهيده شده است مصداقي از كم منزلهكاري در هيچ نظام اخالقي پسنديده نيست و در فرهنگ اسالمي به  حالي كه كم
: ن بررسي كردتوا ها را با دو رهيافت مي اخالق در سازمان :هاي اخالقي منابع انساني اي به مسئوليت تحويل اخالق حرفه) د

طوالني در سنت شرقي و  اي  هچنين رهيافتي پيشين. كند رهيافت مديريت منابع انساني كه بر اخالقي بودن افراد در مشاغل تأكيد مي. 1
ي رهيافت. 2 ،شويم رو مي اي، غالباً با اخالق مديران، اخالق پزشكان و اخالق مهندسان روبه در منابع اخالق و آداب حرفه. غربي دارد

و عناصر، بخشي از هويت سازماني است و رفتار اخالقي منابع انساني در گرو  اجزاء ديگركه بر آن است منابع انساني در كنار 
شخصيت حقوقي هرگز جمع جبري اشخاص  منزلهشود، اما سازمان به  سازمان از افراد تشكيل مي. عملكرد اخالقي سازمان است

سازمان  ،اي به اخالق حرفه راهبردنويسانرهيافت . نگر است يزي جز افراد نيست، تلقي تحويلياين تلقي كه سازمان چ. حقيقي نيست
سازماني اخالقي است كه اهداف، وظايف و ساختار خود را به . دانند  ميراهبردي اخالقي است و اخالقي بودن سازمان را مزيت 
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مديريت . نفع، اخالقي كند هاي ذي محيط داخلي و خارجي گروه عناصر  همميزي اخالقي بسپارد و مناسبات سازماني خود را با هم
رهيافت دوم، نهاد  بر اساسشود اما  مديريت منابع انساني محول مي  هرهيافت اول به حوز بر اساسمسائل اخالقي در شركت 

ترين واكنش به  نامهربانانه. ودش دار اخالق سازمان مي زير نظر مستقيم مديرعامل عهده) … اعم از شورا، كميته، دفتر و(باالدستي 
ارج تلقي كردن نقش روابط عمومي سازمان نيست   اين سخن هرگز به معناي كم. اخالق سازمان، سپردن آن به روابط عمومي است

  .داند اي است كه پرداختن به آن را از وظايف روابط عمومي مي بلكه نقد تصوري از اخالق حرفه
هاي اخالقي شركت در قبال  منشور اخالقي سازمان متضمن مسئوليت :به اصول اخالقي تحويل منشور اخالقي سازمان) هـ

گونه كه از معناي لغوي آن پيداست، چندوجهي است و هر  منشور همان. حقوق عناصر محيط داخلي و خارجي شركت است
مشي اخالقي شركت در قبال  خط :نفع در محيط آن است هاي ذي مشي اخالقي شركت در قبال يكي از گزاره خط بيانگروجه آن 

هاي  برخي از سازمان .كنندگان، شهروندان، محيط زيست داران، تأمين مشي اخالقي شركت در قبال رقيبان، سهام مشتريان، خط
چنين . كنند هايي متضمن چند شعار كلي و اصل عام اخالقي بسنده مي اخالقي، به جاي تدوين منشور چندوجهي اخالقي، به بيانيه

  .شوند اي در سازمان مي مانع ترويج اخالق حرفه گاهآيند و  هايي به صورت كاالي تزييني درمي نيهبيا
كه صاحبان حرفه در مناسبات  دارداي  اي عهدنامه هر حرفه :ها اخالقي حرفه  هتحويل منشور اخالقي سازمان به عهدنام) و
سازي  اخالقي در اخالقي  هعهدنام … حسابرسان و هالن، عهدناموكي هپزشكان، عهدنام  هعهدنام. شوند مي بند پاين ه آشغلي ب

دهد؛ در حالي كه منشور اخالقي  گيري فردگرايانه دارد و افراد را در حرفه خطاب قرار مي عمده دارد اما جهت يحرفه نقش
 هسازمان چيزي جز عهدناماين گمان كه منشور اخالقي . پردازد مي سازمانسازي  گيري سازماني دارد و به اخالقي سازمان جهت

اي سازمان  ها درگير مشاغل مختلفي هستند و مناسبات حرفه امروزه شركت. نگري است اخالقي نيست، نوعي نگرش تحويلي
  .اخالقي است هتر از عهدنام بنابراين، منشور اخالقي سازمان بسي پيچيده. چندگانه است

  
  نگري و درمان تحويلي پيشگيري

نگري  نگري پيشگام بودند، رهيافت پديدارشناختي را روش درمان تحويلي تحويلي  هكه در تشخيص عارض فيلسوفان پديدارشناس
اي پديدارشناسي نتوانست  اخالق حرفه  هويژه در حوز به شد؛ترديد ، هاي آنها يي شيوهاكاردرباره دانستند اما پس از پنجاه سال  مي

و  پيشگيريرهيافت مؤثر در  منزلهاي به  رشته بيستم، الگوهاي حل مسئله ميان هسد شصت هاز ده. ارائه كند ئيالگوهاي پژوهشي اجرا
 هاند و آن را به مطالع اي اخذ كرده رشته نگر از رهيافت ميان اي تلقي تحويلي متأسفانه عده. نگري معرفي شد درمان تحويلي

  .عقيم است اي بدون الگوهاي حل مسئله، مطالعه چندرشته. اند اي كاهش داده چندرشته
ها، دو الگوي اثربخش در حل مسائل چندتباري شناخته  رهيافت روشمندها و چالش  رد رشته امروزه تلفيق منسجم رهاو

تلقي . نيستند شدني تحليل ،اي رشته چندتباري دارند و بدون اخذ الگوهاي مياني مسائل اخالقي در حرفه، ماهيت. شوند مي
شناختي را در فهم و تحليل مسائل اخالقي در  افكند و حصرگرايي روش ئل اخالقي پرده مينگر بر چندتباري بودن مسا تحويلي

  .كند معيوب رشد مي  هچنين حلق زند و اين كند و بر آن دامن مي نگري را تشديد مي خود تحويلي  ،دهد و اين حرفه رواج مي
سازمان كار، تدوين سند جامع اخالقي  و  كسب هاي سازمانهاي اخالقي  نگري در ترسيم مسئوليت تحويلي گيري پيشبراي 

اين سند متضمن اصول اخالقي، منشور اخالقي سازمان و عهدنامه اخالقي كاركنان و مديران است و در . كنيم را توصيه مي
  .كند و درمان مي گيري پيشنگري را  اي، تحويلي رشته پژوهي الگوهاي ميان اخالق



 35   هاي اسالمي در نظام اداري اي كارگزاران اسالمي مبتني بر آموزه اخالق حرفه

 

اي و هنجارهاي  هاي حرفه تر از قوانين و مقررات و مسئوليت اي را بسيار گسترده حرفهبراي درمان اين معضل، بايد اخالق 
تدوين سند جامع . ها در نظر بگيريم هاي اخالقي حرفه هاي اخالقي منابع انساني، اصول اخالقي و عهدنامه جاري مشاغل، مسئوليت

مناسب  يحل هاست، راه رهيافت روشمندها و چالش  رشتهكه به روش پويا به صورت دو الگوي تلفيق منسجم  ها سازماناخالقي 
  .1رسد براي اين معضل به نظر مي

  
  يمفهوم اخالق ادار .3

ر ياخ  هك دهيدر . است شده هيننهاد يمشاغل درون سازمان يا ن رفتار حرفهيسازمان و قوان يمنشور اخالق در قالباخالق اكنون 
شدن، توسعه عدم تمركز،  ير مانند جهانياخ يها ع دههين را در وقادليل آ ديكه بااست شده روزافزون توجه ن موضوع يبه ا
نده يو درخواست فزا ي، رشد مطالعات اجتماعيبا بخش خصوص يدولت يها سازمان يتجار يش روابط كاري، افزاييگرا تيريمد
  .ديد ياسيو س يمراجع قانون ياز سو يت اجتماعيئولو مس ييپاسخگو يبرا

قواعد و  ييل شده است كه به مطالعه و شناسايتبد يت دولتيريمد انه دريگرا اصالح ياكنون به نهضت هم ياخالق ادار
ت يريات، مديرفتار، آموزش اخالق ين و استانداردهاين منشور اخالق، قوانيچون تدو ييها و موضع يضوابط رفتار انسان ادار

   .پردازد يالق مرساخت اخياخالق، فرهنگ و جو اخالق و ز يريگ مياخالق، تصم
ت يرياثربخش مد ياز الگوها يكيكه در واقع  يرساخت اخالقيك زي يز با طراحين 2و توسعه ياقتصاد يها يسازمان همكار

عضو خود  ينامطلوب در اغلب كشورها يات و اصالح رفتارهاياخالق يكنترل فساد و حفظ و ارتقا در ،شود ميات محسوب ياخالق
  :ن عوامل عبارتند ازين ايتر ب شده است كه مهميگر تركيكديبا  يو سازمان يطياد عوامل محيز يزانيگو به من اليدر ا. كرده استتالش 
 يت امور اخالقيران به رعايمداران و مد استيتعهد رهبران، س •
 يق و الزم اخالقين و مقررات دقيها و قوان استي، سراهبرد  •
 جامعه و سازمان يجو و فضا  •
 يق انجام رفتار اخالقيتشو يبرا يزشيانگ يسازوكارهاها و  ستميس  •
 كارآمد و مؤثر يها آموزش يها برنامه  •
 يكارآمد و مؤثر درون و برون سازمان يابيو ارز يكنترل يها ستميس  •
 رش اخالقيپذ يبرا يپسند كاف قلل و استدالل عيدال  •
 يشغل يها تيموقع  •
 يشخص يازهاين  •
 فعال يجامعه مدن  •

را فراهم  يطي، محداشته باشدح يصح يكاركرد ي،رساخت اخالقيك زي هتوان گفت چنانچ يدر مجموع م از اين رو
 .3شود تيحما، تشويق ومطلوب يرفتار شخص يها آورد كه استانداردها و شاخص يم

                                                           
 ).http://marefateakhlagi.nashriyat.ir ،)15/11/1390  ، پايگاه اينترنتياي؛ ضرورتي براي سازمان اخالق حرفهنقي اميري و همكاران،   علي. 1

2. Organisation for Economic Co.operation and Development (OECD) 

 .1388، ديريتپايگاه مقاالت علمي م ،http://system.parsiblog.com، پايگاه اينترنتي   كاركنان در سازمان يبر رفتار اخالق يرگذارعوامل تأثاهللا تواليي،  روح. 3
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  كاركنان يگذار بر رفتار اخالقريتأثعوامل  يمدل مفهوم .3-1

ن يمتعدد در االگوهايي م يابي يافراد در سازمان، در م يرفتار اخالق گذار برريتأثنه عوامل يموجود در زم يات نظريادب يبا بررس
  :ن آنها عبارتند ازيتر ا وجود دارد كه از جمله مهمينه در دنيزم

 (Bartels, 1967) بارتلز يابيمدل اخالق در بازار •
 (Trevino, 1986) نويترو تيموقع مدل تعامل فرد  •
 بومر، گراتو، گراوندر و توتل يقراخاليو غ ياخالق يريگ ميتصم يمدل رفتار  •

 (Bommer , Grato , Gravender & Tuttle, 1987) 

 (Stead , Worrell & Stead, 1990) دياستند، ورل و است يمدل رفتار اخالق  •
 (MC Donald & Nijhof, 1999) جهوفيمك دونالد و ن ها در سازمان يك رفتار اخالقيمدل تحر  •
 (Painter – Morland, 2001) مورلند نتريچارچوب اخالق پ  •

در سازمان  ياثرگذار بر رفتار اخالقعوامل متعدد به عنوان  ي، عوامليمتعدد رفتار اخالق الگوهايدر مجموع با مطالعه 
و خرد  يانيدر سه دسته كالن، مرا  هانيتوان ا ياند كه م شده يمشابه معرف يعوامل، ياخالق الگوهايدر اكثر . اند شدهخته شنا

  :كرد يندب دسته
  
  ياثرگذار بر رفتار اخالق يفاكتورها .3-2
  سطح كالن .3-2-1

جاد يمختلف، باعث ا يها فرهنگ .ك داردينزد يت افراد نسبتياست كه با قوم يزيمنظور از فرهنگ در سطح كالن، چ :فرهنگ
  .شوند يناهمگون و نامتشابه م ياخالق ياستانداردها

بلندمدت با  ياقتصاد يارهايمع .شود يدر سازمان م يراخالقيموجب رفتار غ) يسائل مالمثل م( سازمان يط اقتصاديشرا :اقتصاد
در سازمان  يراخالقيتواند به رفتار غ يم يرقابت يثبات و فشارها يب يط اقتصاديشرا. دارند يهمبستگ بيشتر يمات اخالقيتصم

  .دامن بزند
  .بگذارد ريتأث يقتواند بر رفتار اخال يثبات م يب ياسيط سيشرا :ياسيط سيمح

 ك ويالكترون   شنود مكالمات، ضبط پست :انندبگذارد م ريتأثها  در سازمان يراخالقيش رفتار غيتواند بر افزا يم فناوري :فناوري
... .  

  .هستند يمهم مردم ياخالق يها كننده مياز تنظ يكي يالت مذهبيتما :مذهب
ن ير هستند، از ايكه به صورت روزمره با آنها درگ ياخالق يها د در چالشتوانن ين مبهم هستند و افراد نميقوان يگاه :قانون

بودن و  ياما قانون. است يندارد، پس اخالق يكنند چون كارشان مشكل قانون يها مردم فكر م وقت يليخ. ن استفاده كننديقوان
 .يستندمعنا ن همبا هم  بودن ضرورتاً ياخالق

  
 يانيسطح م .3-2-2

  .باشد يو رفتار اخالق يمات اخالقيكننده تصم ليتواند تعد يقبا ماقدامات ر :رقابت
  .شود يم ير اخالقيج رفتار غيموجب ترو ير ماليو غ يمال يها پاداش :نظام پاداش
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  .دهد يرا كاهش م يراخالقيمات غيقابل مالحظه تصم يسازمان به صورت ياخالق يها يمش خط :ياصول رفتار
با ارتباطات داخل  ينسبت به مشاغل با خارج از سازمان دارند به صورت بالقوه يرتباطاتكه ا يمشاغلدر  :يات شغليخصوص
  .استشتر يب يمات اخالقياحتمال اتخاذ تصمهر چه شغل متمركزتر باشد، . بيشتر است يجاد معضالت اخالقيمكان اا، يسازمان
  .شوددر درون سازمان  يخالقاز رفتار ا يمنابع و فشار سهامداران ممكن است موجب تخط يابيكم :منابع

  . رفتار هستند يشود كه راهنما يجمع يجاد هنجارهايتواند موجب ا يفرهنگ م :يفرهنگ سازمان
ران را يمات مديكار تصم هطيا شركت در حيشده و فرهنگ سازمان  انيب يشم ، خطسازمانمتعدد از جمله اهداف عواملي 

 يريتأثسازمان  يفرهنگ شركت و ساختار رسم .دهد يقرار م ريتأثتحت  اًيقو ،عمل كردن يراخالقيا غي يدر مورد اخالق
  .كاركنان دارد يط اخالقيالعاده بر شرا فوق

  .شود يم يك هدف فرعيه ل بيعمل كردن تبد يف شود، اخالقيه تعرينرخ بازگشت سرما ،يهدف اصل يوقت :اهداف سازمان
خاص  ياخالق يكه از استانداردها يمبهم ارسال كند و در حال ييها اميد پيست و نباالگوك يت ارشد خودش يريمد :ريرفتار مد
 ياز طرف. ج كنديرا ترو يراخالقيغ يد رفتارهايت ارشد نبايريمد. باشد يگريد يد، در عمل تابع استانداردهايگو يسخن م
  .ت شوديد ارتقاء داده و تقويشركت و صنعت با ياخالق يرفتارها

  .ط كار استيمح يختشنا روانمهم  يها ك درك مشترك و استوار از جنبهيزمان، سا يا فضايجو  :يجو سازمان
ران يت مدين حوزه فعاليهمچن. شوند يم يتر متوجه مشكالت اخالق نييپا يها ران ارشد كمتر از كاركنان سمتيمد :ار سمتياخت

درجه  .در اقدامات سودآورتر وجود دارد يريگ ميحل مشكالت تصم ياد برايز ين فشاريمراكز سود هستند، بنابرا غالباً يانيم
  .گذارد ياثر م يراخالقيفتار غاحتمال رارات فرد صاحب پست، بر يزان اختيو م يك پست سازمانيت يارشد
 ياخالق يانتقال داده شوند و بازگوكننده استانداردها يخوب و به باشندو معتبر  يد شدنيبا ياهداف عملكرد :عملكرد يابيارز

  .شود يممنجر  ير اخالقيل به رفتار غيدل يو انتظارات ب فشار. باشند
 يريتأثن سرپرست يهمچن. افراد دارد يراخالقيغ يار بر رفتارهايبس يريتأثنسبت به عملكرد همكاران،  يآگاه :افراد مرجع

د بر يگذارند، با ريتأثشان ياعضا يها دوست دارند بر رفتار اخالق اگر سازمان. ردستانش دارديات زيو اخالق يد بر رفتار اخالقيشد
رفتار  ينيب شيمهم در پ يرهاياز متغ يكيفشار همكاران، . ت كننديافراد مرجع مناسب متمركز شوند و آن رفتار خاص را تقو

  .است يانحراف
  

  سطح خرد .3-2-3

 يابيتر ارز ب رفتار را مطلوهر چه فرد . دانند يا بد ميك رفتار خاص را خوب ير شدن در يافراد تا چه اندازه درگ يعني :نگرش
   .دهد يل نشان ميتماشتر يبآن رفتار  ينسبت به اجرااز خود كند، 
گونه عمل كنند  وجود ندارد كه آن ينيچ تضميرا داشته باشند، ه يوه اخالقيرفتار كردن به ش ييرندگان توانايگ مياگر تصم :قصد

  .نندعمل ك ياخالقداشته باشند ن كه آنها قصد يمگر ا
شتر در مقابل يدارند، ب يتر نييكه قدرت نفس پا يقدرت نفس برخوردارند، نسبت به افراد يكه از درجه باال يافراد :ت نفسقدر
 يدر ارتباطات اخالق دارند، معموالً يكه قدرت نفس باالتر يافراد. كنند مي يرويده خود پيشتر از عقيكنند و ب ميها مقاومت  زهيانگ

  .دهند يكنند درست است، انجام م يآنچه را كه فكر م دهند و معموالً ينشان م يشتريب ياز خود سازگار يو ادراك
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رفتار  يدرون يها كننده رند و كمتر بر كنترليپذ يخود را م يكارها يامدهايت پيكمتر مسئول يرونيافراد با كنترل ب :مركز كنترل
  .ندبند يپا ير به برهان اخالقشتيدارند، ب يكه مركز كنترل درون يافراد. ه دارنديخوب و بد تك

 يافراد. كنند يرفتارشان استفاده م يبه عنوان راهنما يخارج يشتر از مراجع اجتماعي، بيدانيم يافراد با وابستگ :يدانيم يوابستگ
   شتريارات بيشان را با اختيندارند و كارها يتوجه چندان يرفتارشان به مراجع اجتماع يدارند، برا يدانيكه استقالل م

  .دهند يانجام م
ل به دادن يابد، تماي يش ميالت افزايبدهند هر چه سطح تحص يبه برهان اخالق يل دارند نمره كمتريتر تما افراد مسن :يدموگراف

 عواملي تأثيرگذار بر ،تيو مل ي، سن، تجارب كاريد مذهبي، عقايتيتفاوت نقش جنس. شود يشتر ميب ينمره باالتر به برهان اخالق
  .استافراد  ياخالق ماتيتصم
  .رديگ ين قرار ميوالد بزرگساالن و خصوصاً ريتأثو رفتار فرد تحت  يتوسعه اخالق :نير والديتأث

  .دهد يقرار م ريتأثدرست و نادرست را تحت  يم فرد در مورد كارهايفرد، تصم يزان توسعه اخالقيم :يسطح توسعه اخالق
توسط  يفرد يها ، ارزشيا حرفه يدر زندگ. گذارد ير ميتأث يو يريگ ميمرنده بر تصيگ ميتصم يفرد يها ارزش :ها ارزش

 يها ر نقش ارزشييتواند موجب تغ ين فشارها ميا. شوند يل ميسازمان وجود دارند، تعد يكه در درون ساختارها يگريد يروهاين
  .شود يريگ ميدر تصم يفرد

 1.دارند يمات اخالقيقابل مالحظه بر تصم يريتأثز يباورها ن :باورها
  

  از سازمان به اخالقيابعاد ن .3-3

ها در چه امور و  ست؟ سازمانيها به اخالق چ سازمان نيازم؟ وجه يها را به اخالق سوق ده وجود دارد كه سازمان يا ضرورتيآ
  از دارند؟يبه اخالق ن يا شئون حرفه

ب و يا در تخريو  ياجتماع يزندگ يبهبود و تعال در تر پردامنه يش از فرد در جامعه مؤثر است و عملكرد آن نقشيسازمان ب
 يفريو ك ي، حقوقيت شرعيالبته مسئول. عمل كند يراخالقيا غيو  يتواند اخالق ين سبب، سازمان ميبه هم. آن دارد يتباه

ه رفتار م كيكن يم، كشف مياگر اخالق سازمان را به اخالق افراد كاهش نده. ران آن استيسازمان با مد يراخالقيعملكرد غ
ل، ين دليبه هم. نسبتاً ثابت سازمان دارد يدار و نهادهايپا يها شه در خصلتيسازمان، همانند رفتار افراد، ر يراخالقيا غي ياخالق
در مسئله را رفع و  يانگار ن مراتب و ابعاد، سادهيكشف ا. ابدي ينبودن سازمان مراتب و ابعاد مختلف م يا اخالقيبودن  ياخالق
  .شود يم يتصور ما از سازمان اخالق ين ابعاد موجب بازسازيتأمل در ا. كند يم ميرا ترس ياز اخالق سازمان كامل يتصور

  
 يط آن در فرهنگ سازمانيدرست از سازمان و مح يج تلقيترو .3-3-1

خود از امور،  يطرز تلق يمبنابر  ها انسان. با آن است ياز آن امر و تعامل اخالق ياخالق يدر گرو تلق يبودن در برابر هر امر ياخالق
به سازمان چگونه نگاه كنند، عملكرد آنان با سازمان  ينكه منابع انسانيبر حسب ا. كنند يم ميخود را با آن امور تنظ يارتباط عمل

 يتلق ،براي مثال. مؤثر است يانسان يرويدر عملكرد سازمان با ن يانسان يرويسازمان از ن يگونه كه تلق همان. شود ين مييتع
سازمان مانند شرح  يا ن مواجهه  در همه شئون حرفهيا. شود يسازمان با آنان م يراخالقيغ هموجب مواجه يابزارانگارانه از منابع انسان

                                                           
 .همان. 1
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با آنان  ياز كاركنان موجب رفتار اخالق يانسان يتلق. شود يره آشكار ميأت مديه يريگ ميها و تصم ها و بخشنامه نامه نييف، آيوظا
  .سازمان يرونيو ب يط درونيگر در محيا هر عنصر ديب و يا رقي يسازمان از مشتر ين است تلقيچن هم. شود يم

 يتنها افراد، دارا. مشترك و حاكم بر سازمان است ينيب از جهان يبخش يرونيو ب يط درونيسازمان از مح يطرز تلق
 يسازمان برا. دارد يات سازمانيساز در ح سرنوشت يسازمان نقش ينيب دارند و جهان ينيب زجهانيها ن ستند بلكه سازمانين ينيب جهان

 ينيب جهان ياخالق يط آن سبب تعالياز سازمان و مح ياخالق يتلق. است يا اخالق حرفهنيازمند  يسازمان ينيب جهان يرشد و تعال
ن مانع يم، اولينه كنينهاد يسازماندر ذهن مشترك  يرونيو ب يط درونياز سازمان و مح يدرست يها اگر انگاره. شود يسازمان م

  .ميا را برداشته ياخالق سازمان
  

  يت سازمانياهداف و مأمور ياخالق يزيمم .3-3-2

  :ندهست  گونه اهداف سازمان سه نظرها از  سازمان
ده از كنن تيحما يها امداد و نجات و سازمان يها ، مانند سازمانيرخواهانه و اخالقيبرخوردار از اهداف خ يها سازمان .1

 .ريپذ بيآس ياجتماع يها حقوق گروه
انه از طرق نامشروع مانند يها با اهداف سودجو از سازمان يبرخ. بار دارند انيو ز يكه اهداف ضد اخالق هائي نسازما .2

ان به دست افته در جهي سازمان يها  جرم هامروز. نديآ يو مانند آنها به وجود م ييشو ، پوليد اسلحه كشتار جمعيقاچاق انسان، تول
 .شود يانجام م ييايپر قدرت و ماف يها سازمان
 يها ، هتل، شركت بانك. شوند يس ميتأس يو انتفاع يا اغراض حرفه ديگرا يكه با هدف كسب و كار و  هائي نسازما .3

ها در   ن سازمانيا. ندهست نيچن …و  يت شهريريمد يها ، سازمانيو آموزش يپژوهش يها ع مختلف، مؤسسهيدر صنا يديتول
شود  يسبب م يدر صنعت بانكدار يدغدغه اخالق. بودن اهدافشان بپرسند يتوانند از اخالق يها م تين اهداف و مأموريمقام تدو

 ياجتماع يريپذ تيد آن را با مسئوليا باياست و  يزان سود هدف اخالقين ميا كسب باالتريآ: ميبپرس يگذار كه در مقام هدف
بودن اهداف و  يكه اخالق يدر مواضع. قرار داد ياجتماع يها تيزان سود با حفظ مسئولين ميو هدف را باالتركرد همراه 
 .ميهست ياخالق يزيست، محتاج مميت روشن نيمأمور

  

  يساز ميتصم ياخالق يزيمم .3-3-3

ران شاغل ياز مد يكي. ندهست اخالق ازمندينر از هدف يغ يگر سازمانيز در ابعاد و شئون ديه نيريمعطوف به امور خ يها سازمان
بحث از اخالق امداد را » است ير و اخالقين امر خيامداد و نجات مصدوم«نكه يا بر اساس، تمعطوف به امداد و نجا يدر سازمان

، ياز نظر و. كرد يدر سازمان خود صرف م يا ج اخالق حرفهيپنداشت و هر چه در توان داشت در ممانعت از ترو يهوده ميامر ب
آن  هاستدالل دلسوزان. ميبحث كن يتين فعاليندارد كه از اخالق چن يرخواهانه است و ضرورتيان معطوف به امور خت سازميفعال

اخالق امداد را در سازمان  يو آموزش يمطالعات يها برنامه يو. اثر نكرد يبر عزم و يا سازمان، استادان و متخصصان اخالق حرفه
  :كند يرا رفع م يا ن پندارهيق، چنزمان به اخالاز سايل ابعاد و نيتحل. خود متوقف ساخت

آنان در قالب مقررات،  يها ميتصم. ندهست  يريگ ميناچار از تصم يا شه در مواجهه با امور حرفهيران سازمان، هميمد
است  يساز ميمند تصيحاصل فرا يبه طور منطق يريگ ميتصم. شود يها م اقدام أمنش ،ها و مصوبات در سازمان ها، بخشنامه نامه نييآ

قرار دهد و  ياخالق يابيارز يرا برا يستگاهي، ايساز ميند تصميد در فرايسازمان با. است ياخالق يزيمحتاج مم يساز ميو تصم
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ن مصوبه يا اين بخشنامه عادالنه است؟ آيا اينامه منصفانه است؟ آ نيين آيا اياست؟ آ يم اخالقين تصميا ايآ: ن موقف بپرسديدر ا
  گران است؟يا ضرر به دين ي، توهريموجب تحق

 ،كارياخالق مقررات يزيمم. سازمان به اخالق است نيازن وجه يها و مقررات، سوم ميتصم ياخالق يزياز سازمان به ممين
 يط جهانيبرتر در مح يها ل امروزه سازمانين دليبه هم. خاص است ييست و حصول آن محتاج تخصص، مهارت و تواناين ن آسا

  .پردازند يم موضوعن يبه ا يا ا به كار گرفتن كارشناسان اخالق حرفهكسب و كار ب
  

  طيتعامل سازمان با مح .3-3-4

قرار  يرفتار يها بيتواند در معرض آس ين تعامل ميا. ط خود استيمح يرونيو ب يده با عناصر درونيچيپ يسازمان در رفتار ارتباط
. است يا اخالق حرفهستلزم در سازمان م يشخص نيارتباطات ب يو رشد اخالق يعالها و فراتر از آن ت بين آسياز ا يريگ شيپ. رديبگ

ها، از جمله  همه سازمان يو مال ي، رفتاريج فساد اداريترو. ستنديها در امان ن بين آسيز از ايه نيريمعطوف به امور خ يها سازمان
ج اخالق در يازمند ترويحفظ سالمت سازمان ن. دم بر آن استتر از درمان و مق ، مهميريگ شيپ. كند يد ميه را تهديريخ يها مؤسسه

را  يند و افراد دعوت اخالقينش يبه ثمر م يوقت ياخالق يها بير آنان از آسيبه اخالق و تحذ يدعوت منابع انسان. سازمان است
  .ستير هم لغو نباشد، اثربخش ندعوت افراد به اخالق اگ يراخالقيدر سازمان غ. باشد ينوشند كه سازمان اخالق يمبه جان  يزمان

را عمل ياست ز يصدقه دادن اقدام اخالق. خود اقدام و نحوه آن: است ياخالق يابيارز نيازمندث ياز دو ح يتيهر فعال
ز يرآميتحق ياعطا براي مثال. مختلف دارد يها ازمند است اما صدقه دادن شكليژه افراد نيو گران بهيبه د يرسان رخواهانه و نفعيخ
ز يدر منطق قرآن ن. ندهست ياز عمل اخالق يراخالقيغ يها ازمند، شكليا توأم با آزار فرد نيدقه، دادن صدقه همراه با منت، ص

امداد و » .ديد صدقات خود را به سبب منت و آزار تباه نسازيا مان آوردهيكه ا يكسان يا«. ت موجب ابطال صدقه استيمنت و اذ
ع حقوق ييو تض يشكن ميتواند همراه با حر يوه نجات مصدوم ميامداد و ش هاست اما نحو يقرخواهانه و اخالينجات اقدام خ

  .است يراخالقين روش اقدام غين صورت ايمصدوم باشد كه در ا
ن يب يمشخص يمرزبند ياديدر موارد ز. ازمندنديبه اخالق ن يرونيو ب يط درونيها در نحوه تعامل خود با مح ن سازمانيبنابرا

م ين نظارت بر كاركنان و ورود به حريا بين مداخله و مشورت يمثالً اغلب ب. ستيروشن ن يراخالقيو غ ياخالق ياه اقدام
. دهند يص نميمرز تواضع و ذلت نفس را تشخ يافراد در موارد يشخص نيگونه كه در تعامل ب همان. ندهن نميز يآنان تما يشخص

  .دهستن يا دانش اخالق حرفه نيازمند يقل اخالئو رذا فضائلن مرز ييتع يها برا سازمان
  

  سازمان ياخالق مسائلص و حل اثربخش يتشخ .3-3-5

مختلف  يها نهين معضالت در زميا. آورد يمتنوع به وجود م يمعضالت يعيسازمان و تعامل آن به طور طب يا حرفه يها تيفعال
ص يدر گروه تشخ يبا معضالت اخالق روشمندمواجهه . كند يم بروز يو از جمله اخالق يد، حقوقي، بازار، توليمانند مال يا حرفه

  .است يا ز محتاج تخصص و مهارت اخالق حرفهين امر نيق و حل اثربخش آنهاست و ايدق
ن، يتر دهيچياز پ يكي. است يص و حل معضالت اخالقيران در تشخيش مهارت مديسازمان به اخالق افزا يها يازمندياز ابعاد ن

از سازمان به اخالق را ين يتأمل در تعارضات اخالق. است يها، تعارضات اخالق سازمان ين معضالت اخالقيتر بيآسن و پر يتر جيرا
.  ش دهديران افزايمد دررا  يئل اخالقاق و حل اثربخش مسيص دقياست كه مهارت تشخ ياخالق يسازمان. كند يشتر آشكار ميب

  .ماست ب در جامعهيج و پر آسيرا  هويسازمان، ش يجه با معضالت اخالقادر مو يبه متخصص و خود درماننكردن از ياحساس ن
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  در سازمان يشخص نيدر تعامل ب ياخالق يالگوها يساز نهينهاد .3-3-6

 يجانيه يها ط خاص آنان را به واكنشيند و شراا گران در تعامليدر سازمان به طور مستمر با د يط شغليكاركنان در مح
  .سر استيم يا ق اخالق حرفهيدر تعامل از طر ياخالق يو برگرفتن الگوها يجانيه يها مهار واكنش. كشاند  يم

 يا ها به اخالق حرفه ضرورت اقبال سازمان همن ابعاد يتوجه به ا. عد مختلف دارداز سازمان به اخالق شش بين اساس نيبر ا
به  يو برخ است  ن امور اساساً به سازمان مربوطياز ا يبرخ. كند يم ميبودن سازمان را ترس يابعاد اخالق همدهد و  يرا نشان م
ق آموزش يگر از طريد يند و برخيآ يبه دست م يابيو ارز يزيق ممين امور از طرياز ا يبرخ. آن ارتباط دارند يمنابع انسان

  .1شوند يمستمر و اثربخش حاصل م
  

  از سازمان به اخالقيابعاد ن. 1جدول 
  

  وه تحققيش  ازين حيطه  از به اخالقين  فيرد

  آموزش  يفرهنگ سازمان  طيدرست از سازمان و مح يتلق  1
  يزيمم  سازمان  ياهداف اخالق  2
  يزيمم  سازمان  يف اخالقيها و مقررات و شرح وظا ميتصم  3
  يابيآموزش و ارز  سازمان  يرونيو ب يط درونيتعامل سازمان با مح  4
  آموزش  يمنابع انسان  در سازمان يشخص نيتعامل ب  5
  آموزش و مشاوره  رانيمد  در سازمان يص و حل اثربخش معضالت اخالقيتشخ  6

  

  يبهبود رفتار اخالق .3-4

د در بازار ياز كارگر داشتن و رقابت شد يور ش بهرهيها، انتظار افزا نهيكاستن از بار هز ،آن يژگيكه و يك جهان سازمانيدر 
ر پا يبر بزنند و قواعد را ز انيكنند، م يكه خود را تحت فشار احساس ماز كاركنان  ياريست كه بسيب نيرفته عج هم  ي، رواست

  .آورند يز رويبرانگ سؤال يها گذارند و به استفاده از روش
كند تا  يكه آنها را ملزم م يطيشرا ؛ننديب يمواجه م ياخالق) موانع(خود را با محظورات  يا ندهيزان فزايها به م سازمان ياعضا

د آنها را يند، باددر شركت برخور يرقانونيغ يها تيكه به فعال يا در صورتيمثال، آ يبرا. ننديح و غلط بنشيف رفتار صحيبه تعر
 ، بهترديآ يكه از او خوششان مرا  يكارمندعملكرد ا يت كنند؟ آيستند، تبعيكه با آنها موافق ن يا از دستوراتي؟ آگزارش دهند

در سازمان » يباز استيس«ا به خود اجازه دهند كه به كمك يش حفظ كنند؟ آيان كار شغل آن كارمند را بريو با ا يابيارز
  ؟شوندخود  يشرفت شغليپ موجب

كه درست و  ير، خطياخ يها در سال. ف نشده استيتعر يدهد، هرگز به روشن يل ميح را تشكيصح يآنچه رفتار اخالق
 يخورند كه به كارها يبرم يخود به افراد اطرافركنان در كا. شتر مخدوش شده استيكند، باز هم ب يگر جدا ميكديغلط را از 

ها  ران ارشد شركتيمدگيرند؛  دهند يا رشوه مي ميشاخ و برگ هاي هزينه خود  به حساب يمسئوالن انتخاب: مشغولند يراخالقيغ
ها  ران دانشگاهيو مد ؛ب بزننديد سهام به جيار خرياخت نهيدر زم قابل توجه يتوانند درآمدكنند تا ب يزان سود شركت اغراق ميدر م

 يها گرفتن درس يكنند كه به جا يق مياند، تشو به دانشگاه آمده يليرا كه با بورس تحص كارانيان موفق، ورزشيكه مرب يهنگام
 يبه رو«نگاه دارد، تحصيلي ط بورس يانتخاب كنند كه آنها را همچنان واجد شرا يا ساده يها درس ،يليالتحص فارغ يبراالزم 

» كنند ين كار را ميهمه ا« :مانندتراشند،  يگوناگون م ييها شود، بهانه ين افراد دستشان رو ميكه هم يهنگام» .آورند يخودشان نم
                                                           

 .64-70، ص 1388، تهران، سرآمد، سازماني اخالقاحد فرامرز قراملكي، . 1
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نان و اعتماد خود يب است كه كاركنان از كاهش اطميا عجين آيبنابرا. »ديد بقاپيتوان يرا كه م يازيد هرگونه امتين روزها بايا«ا ي
 يكه رفتار اخالق يزيدشان نسبت به آن چيزان روزافزون بر ترديدارند كه به م يند و اظهار ميگو يسخن م تيرينسبت به مد

  شود؟ يدهد، افزوده م يل ميشان تشكيها درست را در سازمان
نجام ثمربخش ا ياز دارد كه كاركنانش بتوانند در متن آن، كار خود را به شكليسالم ن يط اخالقيجاد محيبه ا يامروزر يمد

  . 1رو باشند دهد، روبه يل ميدهند و با حداقل ابهامات در رابطه با آنچه رفتار درست و غلط را تشك
  

  وظايف مديران در اخالقي كردن سازمان .3-5

هاي اخالقي  ها، به بيان مسئوليت ارتباط شغل هاي از دانش اخالق است كه ضمن مطالع اي رشته اعتقاد دارد كه اخالق حرفه پنيو
او وظايف مديران را در اخالقي كردن سازمان . پردازد هاي گوناگون مي زمان، تشخيص و حل مسائل اخالقي در حرفهسا

  :شمارد گونه برمي اين
  هاي اخالقي كاركنان؛ ارزشيابي عملكرد) الف

  هاي سازمان؛ اخالقي كردن هدف) ب
  ها و مسائل اخالقي در سازمان؛ اشاعه ارزش) ج
  ندگي شخصي؛ورزي در ز اخالق) د
  اي در شغل؛ اهميت دادن به اخالق حرفه) ذ
  آمده در سازمان و اقدام براي برطرف كردن آنها؛ در مواجهه با مشكالت اخالقي پيش روشمندبرخورد عقالني و ) و
  ؛اي عنايت خاص به آموزش اخالق حرفه)   ه

  سازمان؛تهيه و تدوين منشور اخالقي مربوط به سازمان با مشاركت همه اعضاي ) ي
  
  هاي اخالقي عمده نظام .3-6

در . هاي ديگري نيز كانون توجه است اي در تفكر سنتي، كم و بيش بر نظام ارسطويي استوار بوده اما امروزه نظام اخالق حرفه
ها  ميان دهمالك مقبوليت اين پنج نظام در . شود اي استفاده مي اخالقي در بيان اخالق حرفه حال حاضر، بيشتر از پنج نظام عمده

اين پنج نظام . ل و رذائل اخالقي، ارائه نظام سازگار، فراگير و كاراستئفضامند نظامنظريه و نظام اخالقي، توانايي آنها در بيان 
چهار . »زيبا و خير مطلق«و  »ديي فرآزاد«، »عدالت فراگير«، »گرايي وظيفه«، »گرايي فايده«: عبارتند از) هاي عمده نظريه(اخالقي 

، خداوند متعال، برترين زيبايي و پنجم  هانگارند اما در نظري ي ميئنخست در واقع اصول راهبردي اخالق را مالك نها يهنظر
هاي اخالقي است، تقرب به خدا و  بخش ديگر نظام در اين نظام اخالقي كه روشني. ي اخالق استئكننده مالك نها مشخص

عدالت فراگير اجتماعي، آزادي، حرمت انسان و بيشترين سود براي بيشترين  كسب رضايت او آرمان اخالق است و دستيابي به
تحقيقات در  هگفتني است، هم. است ياجتماعو  يكسان نيز از اهداف زندگي اجتماعي در چهار ساحت فردي، شغلي، سازمان

  .2شود انجام مي »زيبا و خير مطلق« هنظري بر اساسچارچوب نظام اخالقي اسالم، 

                                                           
  .37- 38، ص 1389هاي فرهنگي،  زاده مطلق، تهران، دفتر پژوهش سيدمحمد اعرابي و سيدمحمد تقي: ، ترجمهسازماني رفتار مبانيجاج، . استيفن پي رابينز و تيموتي اي. 1
  ).http://marefateakhlagi.nashriyat.ir ،)15/11/1390، پايگاه اينترنتي  اي؛ ضرورتي براي سازمان اخالق حرفهو همكاران،   نقي اميري علي. 2
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  ياخالق يها يمش ت استانداردها و خطياهم .3-7

از  يا ، به مجموعهيو قانون يسازمان يارهايخود، عالوه بر مع يبه انجام رساندن امور سازمان يها برا ران و كارگزاران سازمانيمد
  هويش يكت به سودهد و در حر ياريشان  يو سازمان ياز دارند كه آنان را در رفتارها و اعمال ادارين يو ارزش ياخالق يرهنمودها

كمك به كارمندان در  رايز بيات كسب و كار نياخالق پژوهشگران. كندسر يشان ميه برايوحدت رو ينوع يو عموم يمطلوب جمع
  .كنند يه ميات را توصياخالق يرسم يها يمش و گسترش خط يتر، اغلب بهساز مناسب ياخالق يها ميگرفتن تصم

از  يج برخيتوان به نتا يكاركنان و تعهد آنان، م يها بر نگرش ياخالق يها يمش ر استانداردها و خطيتأث يدر بررس
اثربخش به  يا به گونه يمجموعه مقررات اخالق يدند كه وقتيجه رسين نتيق خود به ايدر تحق ر و وبيبو. ها اشاره كرد پژوهش

 ديتأك يبر رفتار اخالق يت عاليرياگر مد افتند كهيز درين سيويل و ديوت. ابدي يش ميت كاركنان افزايكار گرفته شود، رضا
با مجموعه مقررات  يت شغليافت كه بهبود رضايدر كزونانتليو. شان خواهند داشت شتر از شغليب يتيورزد، كاركنان رضا

ه از دند كه آن دستيجه رسين نتيخود به ا يز در بررسين انديزووارن و دشيو. افته باشديانتقال  يخوب مرتبط است كه به ياخالق
، يت شغليعالوه بر رضا. كمتر دارند يت شغلياند، رضا ران ارشدشان مواجه شدهيمد يراخالقيكه با رفتار غ يانيران سطح ميمد

و  هانت. ز مشاهده شده استين يا اعمال مجموعه مقررات اخالقيو رابطه آن با وجود  يبند يپااحساس  دربارهز ين ييها گزارش
مهم  يا كاركنان رابطه يسازمان يبند يپاو احساس  يسازمان ياخالق يها ن وجود ارزشيدند كه بيجه رسين نتيهمكارانش به ا

 يكه معتقدند رفتارها يدهد كاركنان ياند كه نشان م مشابه گزارش كرده ييها افتهيز ين نگتون و جانسونييبا. وجود دارد
  .تر دارندكم يشود، تعهد سازمان يدر سازمان م يت فرديموجب موفق يراخالقيغ

كرد يگر اتخاذ رويط و به عبارت ديشرا ، در نظر گرفتن مجموعهياخالق يدهاها و استاندار ت در شاخصيحائز اهم  هنكت
به  يرا وضع خواهد كرد ول ييارهاينشود، سازمان مع يتوجه كاف يمش ن خطين اييچنانچه در تع. است مسائلنسبت به  يستميس
افتند كه وجوه يدر ونيكو  مزيسمثال،  يبرا. الزم را ندارد يياافراد، كار ياخالق يجموعه باورهاارها با ميآن مع يل ناسازگاريدل

ل به ترك خدمت يو كاهش تما يت شغليش احساس رضايكاركنان با افزا يحات اخالقيسازمان و ترج يان جو اخالقيانطباق م
او  يها افتهي. كرده است يرا بررس ييايابداران استرالن حسيموجود ب يسازمان -  يا فاست تعارض حرفه. در آنان مرتبط است

در  يمشابه يدر بررس. استعفا همراه است يت و احتمال قويتر از تعهد و رضا نييپا ين تعارض با سطوحيه ااست كاز آن  يحاك
كاركنان  ن تعارض با ترك خدمتيافتند كه ايدر سيا و فريآران، يدر بخش حسابدار يسازمان  -يا خصوص تعارض حرفه

كه تعارض  يافتند كه حسابرسان داخليدر نگتون و جانسونييبان، يهمچن. نسبت عكس دارد يت شغليم و با رضاينسبت مستق
  .اند را گزارش كرده يتر از تعهد سازمان نييپا ياند، سطوح خود تجربه كرده يط سازمانيرا در مح ياخالق

  
  ست؟يچ يفرهنگ سازمان .3-8

شود كه  يمشترك اطالق م ياز معان يبه نظام يوجود دارد كه فرهنگ سازمان بارهن يدر ا يا گسترده رسد توافق يبه نظر م
 يمشترك، در وارس ين نظام معانيا. كند يز ميگر متمايد يها را از سازمان  ن سازمانيها باور دارند و ا ك سازمان بداني ياعضا

آنند كه در مجموع،  بيانگرقات يتحق. آنها ارزش قائل است يزمان برااست كه سا يا عمده يها يژگياز و يا تر، مجموعه قيدق
  :گذارند يش ميك سازمان را به نمايفرهنگ   هجوهر ياصل يژگيهفت و
 .شوند يق ميتشو يريپذ سكيو ر يك سازمان به نوآوريكه كاركنان  يزانيم :يريپذ سكيو ر ينوآور .1
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 .ات نشان دهنديل و توجه به جزئيرود از خود دقت، تحل يكه از كاركنان انتظار م يزانيم :اتيتوجه به جزئ .2
  يندهاياها و فر كيكند تا بر تكن يا حاصل كار متمركز ميج يت توجه خود را بر نتايريكه مد يزانيم :ييگرا جهينت .3

 .جيبه آن نتا يابيدر دستشده استفاده 
گذارد، به  يم يخل سازمان باقامات بر افراد دين تصميج ايرا كه نتا يريت تأثيريمات مديكه تصم يزانيم :ييگرا مردم .4

 .آورند يحساب م
 .اند تا افراد افتهيها سازمان  ميبر گرد ت يكار يها تيكه فعال يزانيم :ييگرا ميت .5
 .ديق ير و بيگ هستند تا آسان يكه افراد پرخاشجو و رقابت يزانيم :ييجو پرخاش .6
 .دارند ديتأكت موجود، در مقابل رشد، يبر حفظ وضع يسازمان يها تيكه فعال يزانيم :ثبات .7

 يژگين هفت ويا بر اساسسازمان  يابين، ارزيبنابرا. رديگ ياد قرار مياز كم تا ز يوستاريپ يها رو يژگين ويك از ايهر 
آورد كه  يفراهم م يحس درك مشترك يبرا يا هير، پاين تصويا. از فرهنگ سازمان به دست دهد يبيترك يريتواند تصو يم

  .1گونه رفتار كنند رود اعضا بدان يدارند كه انتظار م يا وهيانجام كارها در آن و ش يسازمان، چگونگ درباره اعضا
  
  يسازمان يك فرهنگ اخالقيجاد يا .3-9

كه  يك فرهنگ سازماني. گذارد ير ميآن تأث ياعضا يموجود در سازمان و رفتار اخالق يك فرهنگ، بر جو اخالقيمحتوا و استحكام 
دارد، در  ييسك باالياست كه تحمل ر يرا بر سازمان حاكم كند، فرهنگ ييباال ياخالق ياز همه احتمال دارد استانداردها شيب

 ين فرهنگيكه در چن يرانيمد. ج به دست آمدهيدارد و هم بر نتا ديتأكدن به هدف يل رسيجسارت، كم تا متوسط است و هم بر وسا
شوند و  يخته منع ميافسارگس يها رند، از وارد شدن به رقابتيگ يت قرار ميتحت حما ينوآورو  يريپذخطر يكنند، برا يت ميفعال

  .به دست آمده است يكنند كه چه اهداف ين متمركز ميبه اهداف و هم بر ا يابيدست يتوجه خود را هم بر چگونگ
باشد و از  ياگر فرهنگ قو .كند يكاركنان اعمال نفوذ م ف بريك فرهنگ ضعيشتر از ي، بيقو يك فرهنگ سازماني

  شركت مثال،  يبرا. بر رفتار كاركنان داشته باشد يرومند و مثبتيار نير بسيد تأثيت كند، بايباالحما ياخالق ياستانداردها
ان، يب نسبت به مشتريبه ترت يرپا و مؤكديد يبرخوردار است كه از تعهدات شركت يك فرهنگ قوياز  جانسون اند جانسون

كه در ) جانسون اند جانسوناز محصوالت  يكي(لنول يكه معلوم شد تا يهنگام. كند يت ميداران حما معه و سهامكاركنان، جا
 يا هيانيب يت حتيريش از آنكه مديمستقل و پ، متحده االتيدر سراسر ا آناست، كاركنان  يد، سميرس يها به فروش م فروشگاه

ن افراد يچ كس به ايه. دنديرون كشيها ب ن فروشگاهيمحصول را از اآن ده باشد، ن مسئله صادر كريبرخورد با ا  هويدر رابطه با ش
را  يجانسون اند جانسون از آنها انتظار چه رفتار يدانستند كه رهبر يآنها م. روش درست كدام است ينگفته بود كه از نظر اخالق

 يقدرتمند در شكل دادن به رفتارها ييوريتواند ن يهاست، م محدودهگسترش كه مشوق  يك فرهنگ قوي، همچنين. دارد
ع يش سريافزا يران ارشد برايامان كه بر مد يب ي، با فشارانرونانه گر پرخاشمثال، فرهنگ جسورانه و  يبرا. باشد يراخالقيغ

ان رهبر نهائيت يو محكوم شركت يتاً به فروپاشيات بود و نهاير پا گذاردن اخالقيكرد، مشوق ز يشركت اعمال م يدرآمدها
  .منجر شد نگيليجف اسكو  يكن لشركت، 
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  :ميكن يشنهاد مير را پيز يها از روش يبيتواند انجام دهد؟ ما ترك يچه م يك فرهنگ اخالقيبه وجود آوردن  يت برايريمد
ف رفتار مناسب، به عنوان مالك و محك به رفتار يتعر يكاركنان برا .ديان و در چشم همگان باشيك سرمشق نماي •

قائل باشد،  يرفتار اخالق يبرا ييت ارشد در چشم همگان ارزش وااليريكه مد يهنگام. كنند يشد نگاه مت اريريمد
 .كاركنان در بردارد هيكل يبرا يام مثبتين امر پيا

، ابهامات يات سازمانياخالق هنام ك نظاميع يجاد و توزيتوان با ا يم .ديگران منتقل كنيخود را به د يانتظارات اخالق •
رود  يرا كه از كاركنان انتظار م يسازمان و قواعد اخالق ياصل يها د ارزشينامه با ن نظاميا. را به حداقل رساند ياخالق

 .ان كنديت كنند، بياز آنها تبع

 ين جلسات آموزشياز ا. ديمشابه برگزار كن يآموزش اخالق يها ها و برنامه نارها، كارگاهيسم .ديبده يآموزش اخالق •
 يستند و پرداختن به معضالت اخالقيها مجاز ن ن كه كدام روشيح ايتوض و يسلوك سازمان ينداردهات استايتقو يبرا

 .كنيداستفاده  ياحتمال

د شامل يران بايعملكرد مد يها يابيارز .ديرا مجازات كن يراخالقيد و اعمال غيرا پاداش ده يآشكارا اعمال اخالق •
 يبه افراد. سازمان بسنجد ياخالق نامه سه با نظاميمات او را در مقايه تصمباره باشد ك نيمورد به مورد در ا يابيك ارزي

د يبرابر، با يتيبا اهم. د به خاطر رفتارشان آشكارا و در مقابل چشم همگان پاداش داديكنند، با يعمل م يكه اخالق
 .ه شونديان تنبينما يا وهيز به شين يراخالقياعمال غ

كند كه كاركنان بتوانند معضالت و  ينيب شيپ يرسم سازوكارهاييد يسازمان با .ديفراهم كن يتيحما سازوكارهاي •
تواند  يم سازوكارن يا. را گزارش دهند يراخالقي، رفتار غيرا به بحث گذارند و بدون ترس از تالف يمسائل اخالق

  .1شود يالن امور اخالقئومس  هژي، بازرسان ويمشاوران اخالق ينيب شيشامل پ
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  گاه كار در اسالميجا: مفصل دو

  
  
  
  

  :يهدف كل

  گاه آن در اسالميخصوص مفهوم كار و جاران در يش دانش فراگيو افزا ييآشنا
  
  

  :ياهداف رفتار

  :رود يانتظار م انرياز فراگن فصل يپس از مطالعه ا
 .فرهنگ كار را شرح دهند يو عوامل مؤثر بر ارتقاف يكار را تعرمفهوم  .1
 .كنندان يدگاه اسالم را بيد سته ازيكار شا يارهايمع .2
 .ح دهنديدگاه اسالم را توضيج كار از دياثرات و نتا .3
 .كنندف يبط با اخالق كار را توصتمر يعوامل روانشناخت .4
 .كنندسه يگر مقايكديرا با  يو شهروندمدار يمدار  يمشترم يمفاه .5
 .كنند بازگوردستان را يف كارمند در ارتباط با همكاران و زيوظااهم  .6
 .ف و اركان آن را بر شمرنديم را تعريتكرم مفهو .7
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  يگاه آن در تمدن بشريكار و جا .1
 ها انسانبشر غفلت شود،  يچنانچه از كار و نقش شگرف آن در زندگ. بشر است ياجتماع يت و توسعه در زندگيكار از مظاهر مدن

: يها نهياز جمله در زم ها انسانمتعدد  يازهاين نيتأم. آورند يم يرو يمخرب اجتماع يمختلف خود به رفتارها يازهايرفع ن يبرا
وند يپ. الزم مستلزم كار و تالش است ياز استانداردها ين برخورداريگر موارد و تضميل و دي، سفر، تحصيغذا، پوشاك، سرگرم

ن اساس، يبر ا. رنديناپذ ييدر كسب و كار از هم جدا يو ينيآفر توان گفت انسان و نقش ياست كه م يقدر اساس انسان با كار آن
ون مواهب يخود را مد يگر، زندگيجانداران د. ن شده استيات او در جامعه با كار عجياست و ح يكار ضرورت و الزمه زندگ

اما انسان، فقط در  كنند يم يعت زندگيم از مواهب طبيژه و با استفاده مستقيش هستند و بدون تفكر و تالش ويز خويعت و غرايطب
  .بسته كرده است ييابتدا يازهايبه رفع ن وسته يز يعيت صرفاً طبيخ تكامل خود در وضعيوتاه از تارك يدوران

  
  و فرهنگ كار مفهوم كار .1-1

ا خدمات يد كاال يكه به تول ياست نسبتاً دائم يتيفعل و عمل و كردار انسان است و در اصطالح، فعال ي، كار به معناياز نظر لغو
  .رديگ يتعلق م يستمزدانجامد و به آن د يم

كه شخص  يتينكه فعاليگر ايزند، عمل و د يسر م يآنچه از كس«: ف شده استين تعريكار چن 1»سخن« يدر فرهنگ فارس
  ».كند يافت ميبه طور روزانه به آن مشغول است و معموالً بابت آن حقوق در

هرگونه  از اين رو. ستيعام از واژه كار ن يك معناين يكن ايشود ل يمحدود م ياستفاده معمول و متداول واژه كار به كار بدن
ا يرا ارضا  يازيكه ن ين است كه هر كوششيد كار ايمفهوم جد. ز بشودين يفكر يها د شامل كوششياز كار با يف علميتعر

شود  يده ميكار نام ل مزد باشديمسلماً هر نوع كوشش انسان كه منظور آن تحص. ديآ يجاد كند، كار مولد به حساب ميرا ا يا دهيفا
كار مولد  وليبه هر صورت كار است  ،رديگ يد قرار نميا در خدمت توليكند  يد نميتول يزيچ يعنيست؛ يمولد ن يهر كار ولي

  .ستين
استفاده  يها برا نيها، ابزار و ماش كه انسان با استفاده از مغز، دست ياتيمجموعه عمل«گر كار عبارت است از يد يريبه تعب

ف مذكور، يتعر بر اساس. »دهد ير مييگذارد و او را تغ يز متقابالً بر انسان اثر مين اعمال نيدهد و ا يآن انجام م يز ماده روا يعمل
 يا خدمتيشود  يد ميتول ييق كار، كاالياست؛ دوم، از طر يو بدن يت فكريبر فعال يكار مبتن: ت استيسه خصوص يكار دارا
  .2شود يپرداخت م يام كار، دستمزدشود؛ سوم، در قبال انج يعرضه م

  
  فرهنگ كار يعوامل مؤثر بر ارتقا .1-2

ز دچار يده نين پديتوان انتظار داشت كه ا يط و عوامل مير شراييال برخوردار است و به مرور زمان با تغيس يتياساساً فرهنگ از ماه
  :ر اشاره كرديتوان به موارد ز يرتقاء و توسعه آن من است و از جمله عوامل مؤثر بر ايز چنيفرهنگ كار ن. ر و تحول شودييتغ
  

  ط كار مطلوبيفرهنگ مح .1-2-1

د كاركنان يباال بردن ساعات كار مف يبرا. ابديش يد كاركنان افزاين است كه ساعات كار مفيفرهنگ كار ا يها از جلوه يكي
عملكرد نامطلوب و خالء  يها نهيعملكرد، زم يريگ با اندازه يعنيت شود، يريمد يالزم است عملكرد كاركنان به شكل منطق
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از  ياريبروز بس أپنهان كاركنان است كه خود منش يكاريف فرهنگ كار، بيضع يها از جنبه يكي. ن خواهد رفتياز ب يكار
  .است يها و مشكالت سازمان يينارسا

  
  فرهنگ كار يدر ارتقا يكوش نقش نخبگان و سخت .1-2-2

با  .ناممكن استمدت  است كه فراهم آمدن آن در كوتاه يخينه تاريزم شياز پ يتلزم برخوردارشدن مس يصنعت يحركت به سو
 ياز راهبردها يدهد كه در صورت برخوردار يكشورها نشان م يبرخدر تجربه . دين بهانه دست از تالش كشيد به اين حال نبايا

، ي، فكريبه نقش نخبگان علم ش از گذشتهيد بيبا. افتيست توان به توسعه د ين ميمشخص و مع يها ل آن به برنامهيجامع و تبد
  .معناست يشدن ب ي، مفهوم صنعتيساالر ستهيرا بدون شايز داشتاهتمام  يو اجتماع يفرهنگ

  
  فرهنگ كار يدر ارتقا يصنف يها نقش تشكل .1-2-3

ت دادن به نقش يكار و اولو يصنعت يها ت جنبهيتقو. ت فرهنگ كار دارنديجاد و تقويل در ايبد يب ينقش يردولتيغ يها تشكل
ك واحد يت يريو مد يانسان يروين نينقش واسطه را ب يصنف يها تشكل. ار ارزنده استيبس يردولتيغ يها تشكل يديتول

ن يب ييزدا در تنش  قابل مالحظه ينقش يو توافق جمع يدسته جمع يزن ق كاركرد چانهين واسطه از طريا. كنند يفا ميا ياقتصاد
  .كند يم يريجلوگ يبزرگ اجتماع يها جاد بحرانيكه از ا يا ان دارد به گونهيگران و كارفرماكار

  
  فرهنگ كار ينقش خانواده در ارتقا .1-2-4

ن باور است كه كار يبر ا يو مبتن كندك شغل درست وضع يانجام  يرا برا يمثبت ياست كه ارزش اخالق يفرهنگ كار هنجار
ر يك فرد به اخالق كار اساساً تحت تأثيو باور  يمند ، عالقهيفرهنگ يهنجارها ديگرمثل . است يارزش ذات ينفسه دارا يف

ت فرهنگ كار و دوام و ياست كه در تقو ياز عوامل يكي  هخانواد. است يت و نوجوانيدر دوران طفول يم ويتجارب و تعل
  .استمرار آن نقش دارد

  
  فرهنگ كار يت در ارتقايرينقش مد .1-2-5

چنانچه، . ت حاكم بر سازمان استيريزار كند، سبك مديا بيمند  به كار عالقه ك سازمان رايتواند كاركنان  ين عامل كه ميتر مهم
است  يهيبد. ف خواهد شدين صورت، تضعير ايت و در غيت كند، فرهنگ كار تقويق حمايط و عالين شراياز ا يتيرينظام مد

ش يعات استعفا، اخراج و مانند آن افزاي، ضايكار اهيز از كار، سيزان گريفراد ما ،ف نگرش به فرهنگ كاريكه در صورت تضع
  .افتيخواهد 

  
  زه كاريانگ .1-2-6

  .يزشيو عوامل انگ يطيعوامل مح: دارد يزه در كار، به دو بخش از عوامل بستگيت از آن دارند كه انگيقات حكايتحق
  

  يطيعوامل مح
. است يت شغليا و امنيسازمان، مزا يها استي، سطح نظارت، سيط كاريشامل شراكه  رديگ يدر كار را در برم ياساس يازهاين

، موانع يطيبر عكس، توسعه عوامل مح ؛انجامند يدر كار م يتيو نارضا يف شغليضع يها ف باشند، به نگرشين عوامل ضعياگر ا
  .شود ينم يت شغلي، باعث رضانهائيه تب يطيدارد، البته توسعه عوامل مح يان بر ميمثبت در كار را از م يها نگرش
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  يزشيعوامل انگ

او  .ت را به دنبال دارنديهستند كه رضا يانجامند، كامالً متفاوت با عوامل يم يتيجاد نارضايكه به ا يمعتقد است عوامل هرزبرگ
شرفت، توسعه يپ :د و عبارتند ازسازن يانسان را برآورده م ياساس يازهاين عوامل نيا. دينام» يزشيعوامل انگ«ن عوامل مثبت را يا

  .ت افراد در كار شوديتواند باعث رضا ين عوامل ميتوسعه ا .ر از كاريو تقد يت شغلي، رضايفرد
ن عوامل به يدارد هر چند كه ا يان برميط كار را از ميمثبت در مح يها ، موانع موجود بر سر نگرشيطيشرفت عوامل محيپ

ه، در يا تنبيق يق تشويو نه از طر يت شغليق رضايد از طريران باياما مد زه در كار شونديگجاد انيتوانند باعث ا ينم نهائيت
  .1جاد كننديزه ايكاركنان خود انگ

  

  امبرانيره پيت كار در سياهم .2
 يددكنندگان در عرصه اقتصايآن حضرت كارگران و تول. باال دارد يافراد، ارزش ياقتصاد يها تيفعال) ص(ام اكرم يره پيدر س

 يعنين ركن جامعه، يتر ياساس يبرا يگاهين جايچن يچ فرقه و مذهبي، هيخ جوامع بشريكند كه در طول تار يق ميرا چنان تشو
  .اند ، قائل نشدهياقتصاد ين كااليتر ياتيكنندگان ح نيتأم

 است خته نشدهيبرانگ يامبريچ پيشده كه ه ديتأكات يبارها در روا. انسان است يارزش وجود يا، كار مساويره انبيدر س
  .شه خود ساخته باشديمگر كار و زحمت را پ

كوشند كه از دست  يدهند و م يحال را كه تن به كار نم يافراد تنبل و بشدت از  بهمانه، يحك يدر گفتار) ص(امبر اكرم يپ
كَلَّه علَي الناس ملعونٌ ملعونٌ من ضَيع من  ملعونٌ من ألقي«: دنيفرما يم كنندو ميسرزنش آنان را  مند شوند،  نكوهش و گران بهرهيرنج د

ملعون است، . ندازديخود را به گردن مردم ب يكه بار زندگ يخدا دور است، از رحمت خدا دور است كس رحمت؛ از 2»يعول
  .3تباه كند) در اثر ندادن نفقه(اش را  خانواده يكه اعضا يملعون است كس

  

  دگاه اسالميسته از ديكار شا يارهايمع .3
  :سته از نظر اسالم عبارت است ازيمؤثر در انجام كار شا يارهاياز جمله مع
ن آمده ين باره چنيدر ا يدر متون اسالم ن؛ت خداوند و در انجام كار خدا را در نظر داشتيرضا يكار و كوشش برا) الف

 يد و برايبه پروا داشتن از خدا فرمان دار. »خدا باشد ياست كه برا ين كارها، كاريبرتر«: ديفرما يم) ع( يامام عل: است
د و يآنچه را خداوند بر شما فرض كرده است، وجهه همت خود قرار ده«. ديا ده شدهياز خدا آفر) يفرمانبردار(و  يكوكارين

  ».ديق و كمك طلبيحق او كه از شما خواسته است، از او توف يادا يبرا
ضه، يك فريبه عنوان  ياسالم كسب درآمد حالل را بر هر زن و مرد مسلمان؛ كسب حالل باشد يارهايمع بر اساسكار ) ب

. شود يپاك، موجب استجابت دعا م يد و كسب حالل و غذايآ يها به شمار م تدن عبايفه و واجب كرده است و از ارزشمندتريوظ
فه يران كردن از درآمد حالل وظخواستن رزق مباح و گذ«: نديفرما يم) ص(حضرت رسول اكرم : ن آمده استين باره چنيدر ا
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 يدست آوردن روزه هفتاد بخش است و ب يعبادت دارا«: نديفرما يگر ميد ين در جايو همچن» .واجب هر مرد و زن مسلمان است
  ».ش مستجاب شود، غذا و كسب خود را پاك و حالل سازديكه دوست دارد دعا يكس«، ».ن آنهاستيحالل ارزشمندتر

زه بر شما حالل يپاك يزهايچ: شان حالل شده است، بگويا يز برايپرسند چه چ ياز تو م«: آمده است ميدر قرآن كرن يهمچن
  1».د كه او دشمن آشكار شماستيطان نرويد و به دنبال شيزه است بخورين حالل و پاكياز آنچه در زم! مردم يا«، ».شده است

  

  در مورد كاراسالم دگاه يد .4
. كرده است يمعرف» و تالشگر يساع«م انسان را يقرآن كر. ر استيگ چشم ير فرهنگ و متون اسالمتوجه به مقوله كار و تالش د

»يهلَاقا فَمحكَد كبإِلَى ر حكَاد انُ إِنَّكا الْإِنسها أَييو سرانجام به لقا يدار ياريپروردگارت تالش بس يتو به سو! انسان يا ؛2»ي 
دن به يد در راه رسين است كه انسان بايتالش و كوشش آمده و مضمون آن ا يبه معنا» كادح«كلمه  هين آيدر ا. ديرس ياو خواه

د يدهد كه در همه امور با يم ميرا تعل مهم ياصل ،قاطعانه ،ن، قرآنيهمچن. پروردگارش تالش و كوشش فراوان كند
  .3.شده است به مفهوم كار اشاره ،اتيدر آ ييها ن و واژهيبا عناوو باشد پذير ميتعم

  
  ات اسالم در مقوله كار و تالشديتأك .4-1

ر است از يناگز ،جامه عمل پوشاندن به آنها باشد ين در پيچن ش باشد و هميخو ياگر انسان در صدد ظهور و بروز استعدادها
هد بود، بلكه عامل خود به خود موجب تحقق آن نخوا يشياند كيرا تفكر و نيشه پا به مرحله عمل بگذارد زيمرحله فكر و اند

كه آنچه انجام  فرمايد يم ديتأكن مطلب يم به ايخداوند در قرآن كر. در تحقق آن تفكر، كار و كوشش است يو اساس ياصل
داده،  يين خداوند است كه به انسان توانايست و اين يت الهيد خارج از قلمرو مشيآور يدست مه كه ب يد و محصوليده يم

رد و اگر اراده يگ يت او به آنها تعلق ميز مشيد نيان توليدر جر. ر او قرار داده استيه را خلق و در تسخيلد و منابع اويعوامل تول
  .د نخواهد شديتول يرد و محصوليگ يند شكل نميان فريخداوند نباشد، ا

شان قرار ين را مسخر اده، آسمايآفر ها انسان ينكه او منابع و امكانات را برايا يادآوريات مختلف با يخداوند متعال در آ
ق امكانات نهفته آن ياز طر يشتيمع يازهاياز منافع آن، آباد كردن و برطرف ساختن ن يمند ن، بهرهيبه جستجو در زم ،داده است

نه كار و اهتمام به آن يدر زم يفرهنگ ناب اسالم ديتأكبه طور كل، . كند يت آن را گوشزد ميمختلف، اهم يها انيق و با بيتشو
  :شوند يم يبند ر دستهيرت زبه صو

  
  يشگياز تقواپ يكار به عنوان عنصر .4-1-1

له تقرب به پروردگار به آن يو وس يه رستگاريابد و به عنوان مايعمل شود و كار ارزش  ينيد يها آموزه بر اساس يا اگر در جامعه
، يكاريب. عام خواهد بود يت، رشد و توسعه به معنايق، ابتكار، خاليا شهين انديت خواهد شد و البته چنيسته شود، فرهنگ كار تقوينگر

ك يبلكه به عنوان كند  يت مبدل ميخاص يپرور و ب تن يشود و او را به فرد يفرد م يدرون ين رفتن استعدادهاينه تنها موجب از ب
  .كردخواهد  يروح يها يماريو ب يو اجتماع يك جوان مسلمان، پاك و سالم را دچار مفاسد اخالقي، ياجتماع يماريمعضل و ب
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  خانواده يداريكار به عنوان عامل رشد و پا .4-1-2

كار افزون بر رنج يشك، انسان ب يب. خواند يثبات خانواده، آنها را به كار و كوشش فرا م يدهد و برا ياد ميز يتياسالم به خانواده اهم
: ديفرما يم يدر سخن) ع(امام صادق. رساند يب ميآنها آسدارد و به  ينگه م يانش را هم در فشار و سختيخود، خانواده و اطراف

 ».رساند يم يجد يها بيشاوندانش آسيافتد و سرانجام به خود و خو يو بطالت م يانسان توانمند اگر كار نكند در دام خوشگذران«
را  كردند تا آن يالش مدند و تيكش يرا پدران شما زحمت ميد؛ زينورز يخود سست يدر طلب روز«: ديفرما يگر ميد يو در جا

  ».بدست آورند
  

  نده عزت نفسيكار به عنوان عامل فزا .4-1-3

د نبندد و دست يگران اميشود انسان به كمك د يكار موجب م. از عزت نفس در گرو كار و تالش است ي، بخشيات اسالميدر ادب
ر ين كند و اسيتأم اش را خود و خانواده ي، مخارج زندگد بكوشد با كار و تالشيانسان با. ن و آن دراز نكنديا ياز به سويو ن يتكد

: فرموده است) ع(امام حسن  به فرزند بزرگوارش يتيدر وص) ع( ين سبب است كه امام عليد به هميشا. گران نشوديمحبت و منت د
قطع كن،  ها انسان يجمع خود را از مال يد و آرزويام. ، مانند بندگان و غالمان زحمت بكش و كار كنيآزاد باش يخواه ياگر م«

ن كار، كسر شأن من است و يشنهاد شد، نگو ايبه تو پ ياگر كار و كسب. گران نداشته باشيهرگز چشم طمع به مال و ثروت و اندوخته د
مداد كند، او را گران توقع و تقاضا داشته باشد و استينكه انسان از ديز به اندازه ايچ چيرا هيآورد؛ ز ين مييدرجه و مقام مرا در جامعه پا

، از همه يه نخواهيهد يو از فرد يندوز يو چشم طمع به مال كس ياز باشين يگران بيكه از د يتا زمان. كند ير و خوار نميپست، حق
  ».بود يز خواهيبلند قدرتر ن

  
  دگاه اسالميج كار از دياثرات و نتا .4-2

توان  يكه از جمله آنها مدارد يهمه افراد جامعه اسالم يقابل توجه برا يجياز جامعه، اثرات و نتايد و مورد نيمف ياشتغال به كارها
  :ر اشاره كرديبه فوائد ز

  

  ينه رستگاريزم

نه ي، زميو اخرو يويدن يشتر در كارهايشود و تالش ب يك ارزش محسوب مياسالم،  يدينش توحياساساً كار و اشتغال در ب
  .برد يو آنان را تا درجه جهادگران در راه خداوند باال م كند يهم ما و آخرت فرايافراد را در دن يسعادت و رستگار

  

  ين مخارج زندگيتأم

 يو فرهنگ ي، اخالقياز فقر اقتصاد يو تا حدود كند مين يخود را تأم يش گرفتن كسب حالل، مخارج زندگيك مسلمان با پي
  .كاهد يخود و جامعه م

  له ارتباط سالميوس

گران يو معاشرت با د يو آنان را در روابط اجتماع دهد ميك برنامه منظم و منسجم قرار ي در يزندگ اشتغال به كار، افراد را در
  .كند يم ياري
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  آرامش روح و وجدان

پردازند؛  يفه به شغل مناسب و آبرومندانه خود مياحساس وظ بر اساساشتغال دارند و  يد اقتصاديمف يكه به كارها يتمام كسان
كار يافراد سست عنصر و ب  .كنند يز ميح نيتفر يكنند، به نوع يمش روح و روان و وجدان خود را فراهم من كه آرايعالوه بر ا

  .معموالً به اضطراب و عذاب وجدان دچار هستند
  
  تيه خالقيدار نمودن روحيب

 يروهايرا شكوفا  و انسان را متوجه نآنان  يدرون يت را در افراد زنده  و استعدادهايه ابتكار و خالقياشتغال به امور مورد عالقه، روح
ن يچن. شود يت ميو اعتماد به نفس در او تقو كند ميد و مؤثر بودن خود را باور يب، مفين ترتيو به ا كند مينهفته در درون خود 

  .كند يتالش م يدن به اهداف عاليرس يو برا برد ميخود لذت  يه سرشار از عشق به كار، از زندگيبا روح يفرد
  
  يت اجتماعيت موقعيتثب

شود و شغل او هر قدر  يم يافراد مسلمان تلق يمطلوب برا يت اجتماعيدن به موقعياز جامعه، راه رسيد و مورد نياشتغال به كار مف
ان افراد يصاحب شغل در م يت اجتماعيقدر موقع ت و استقالل و عزت مسلمانان شود، همانيازها را رفع كند و موجب تقوياز ن

و  يجز سع يا انسان بهره يبرا يعني؛ 1»وأَن لَّيس للْإِنسانِ إِلَّا ما سعى«: ديفرما يخداوند م. شتر و باالتر خواهد بودي، بيمجامعه اسال
  .ستيتالش او ن

  

  از مفاسد يريجلوگ

ك فرد با انتخاب يه ن معنا كياجتماع مسلمانان است؛ به ا يشمار برا ير و مفاسد بيناپذ جبران يافراد، موجب ضررها يكاريب
را  يكار نه تنها مشكليدارد و در مقابل، فرد ب يبرم ناز دوش مردم و مسئوال ياز جامعه و اشتغال به آن، بارياز مشاغل مورد ن يكي

، رود ميهدر  ييروين كه نيشود و عالوه بر ا يز مين ين و سربار جامعه اسالميآفر كند بلكه خود، مشكل يدر جامعه حل نم
 .2را به خود مشغول خواهد كرد يگريد يروهاين
   

  گاه كار و تالش در اسالميجا .4-3

و رزمندگان در راه  نكنند، همانند پاداش مجاهدا يشان تالش م ن معاش خود و خانوادهيرا كه در راه تأم ياسالم، پاداش كسان
  .خدا و بلكه باالتر از اجر آنان قرار داده است

  :ديفرما يم يثيدر حد) ص(امبر اسالم يپ
  ».حالل است يروز  ن جزء آن طلبيعبادت و پرستش خداوند هفتاد جزء دارد كه باالتر«

  :ديفرما يم) ع(حضرت امام صادق 
  ».كند  ياست كه در راه خداوند جهاد م يكند مانند كس ياش تالش م ن مخارج خانوادهيتأم يكه برا يكس«

  :ديفرما يم) ع(حضرت امام رضا 
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  ».برتر از پاداش مجاهد در راه خداوند دارد ياست، پاداش ياله يكسب روز ياش در پ حتاج خانوادهين مايتأم برايكه  يكس«
  :ديفرما يم يثيدر حد) ع(امام باقر 

امت خداوند يحالل باشد، در روز ق يگانش در طلب روزياز مردم و رفاه خانواده و كمك به همسا يازين يب يكه برا يكس«
  ».درخشد ياش همانند ماه شب چهارده م كند كه چهره يمالقات م يرا در حال

كه از  يزمان) ص(امبر اسالم يپ. داند ياز عبادت نم ين معاش را جدايتأم يجه آنكه اسالم هرگز كار كردن و تالش براينت
 يوقت. ضرت آمدبه جنگ برود، به استقبال آن ح) ص(امبر يكه نتوانسته بود همراه پ ينه بازگشت، سعد انصاريجنگ تبوك به مد

: سعد در پاسخ گفت» ده است؟يبه دستانت رس يا صدمه«: ديد از او پرسيده او را ديدستان خشك و خشن و ترك) ص(امبر يپ
است كه در  ين دستيا«: بر دستان او بوسه زد و فرمود) ص(امبر يپ» كنم يل كار ميالم با طناب و بين مخارج اهل و عيتأم يبرا«

  ».سوزد يآتش جهنم نم
 يت شانه خالير كار و فعالياندازند و از ز يگران ميخود را بر دوش د يكه بار زندگ يكار و كسانيب يها انساندر مقابل، 

  :ديفرما يم) ص(اسالم  يامبر گراميپ. اسالم هستند ياين اسالم و اوليكنند، مورد لعن و نفر يم
  ».ندازد ملعون استيخود را بر دوش مردم ب يكه بار زندگ يكس«

  :ديفرما يم) ع(امام محمد باقر 
هستند؟ خداوند در پاسخ  ين بندگان در نزد تو چه كسانيتر  ضوبا مغيخدا: از خداوند سؤال كرد) ع( يحضرت موس

  .گذرانند يم يكاريخوابند و روز خود را به بطالت و ب يم يا كه شب تا صبح همچون جسد مرده يكسان: فرمود
ند و به نماز و يخواهد در خانه خود بنش يدم كه ميپرس ياز آن حضرت درباره شخص: ديگو يم) ع(اران امام صادق ياز  يكي

او را به  يكند و معتقد است كه به هر حال، خداوند روز يكسب درآمد خوددار يروزه و عبادت خداوند بپردازد و از تالش برا
 يعنيرسد؛  يآنان به اجابت نم ياست كه دعا ياز كسان ن شخصيا: در پاسخ فرمودند) ع(امام صادق . ن خواهد كرديتأم يا گونه

ن خود و كمك به يد يحفظ آبرو و ادا يرا كه برا هائي نانساگر، يد يتيآن حضرت در روا. رنديگ يمورد توجه خداوند قرار نم
  :ديفرما يكرده و م يارزش معرف يده و بيفا يكنند، ب يمردم كار نم

رحم به  ي هنش را ادا كند و صليد و ديخود را حفظ نما يرا فراهم آورد كه با آن آبرو يلخواهد از راه حالل ما يكه نم يكس«
  1».ستيدر او ن يريجا آورد، خ

  

  اخالق كار .5
 يش شغل خاصيشت خوين معيتأم ي، برايطيو مح يط اجتماعيشرا يا به اقتضايش و يخو يها ييبه تناسب استعدادها و توانا يهر كس
  .دارد يمشترك يباشد، احكام اخالق يا تخصصينكه در قالب چه شغل ينظر از ا و صرف ين معاش، به طور كليتأم. نديگز يرا برم

  
  ختي مرتبط با اخالق كارشنا روانعوامل  .5-1

مولد بودن مسئوليت، ابتكار و  مستقيم بر ميزان عالقه، دقت،  يتواند تأثير نظران معتقدند ازخودبيگانگي افراد مي بسياري از صاحب
بديهي است . تعهد ذهني، رواني و فيزيكي فرد يا گروه است هشد  هاي برانگيزاننده و فعال قواعد و زمينه ،اخالق كار. داشته باشد
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كاهش اخالق . و فيزيكي از خود بروز دهد ياي مناسب براي انگيزه و تعهدات اخالق تواند زمينه كه يك ذهن از خودبيگانه نمي
   .شود ميمنجر پذيري  سئوليتكار، به كاهش م

شدن جوامع و تأثير آن بر اخالق كار، تغييرهايي بنيادي در ساختار جامعه  از خود بيگانگي صنعتي ،تعهد ذهني و فيزيكي
  .آورد پديد مي

كرد كه كارگر و كارفرما در  موجود بين كارگر و كارفرما شخصي بود و اين رابطه ايجاب مي هوري، رابط در نظام پيشه
اي، در وضعيت اجتماعي  باشند اما توليد كارخانهداشته رود  تر از آنچه امروز انتظار مي تعهدات و وظايفي گسترده ،مقابل يكديگر

بدين ترتيب، نيروي . عميق گذاشت ياي و روابط كار اثر هاي پيشه كارگران تغييرهاي اساسي به وجود آورد و بر مهارت  ههم
بايست از نظمي كه كارفرما  كارگران مي. متمركز و محل زندگي و كار از يكديگر جدا شد  هكار در يك كارگاه يا كارخان

كردند و اگر چه از نظر حقوقي آزاد بودند، از نظر اقتصادي و  كرد، يعني ساعات و سرعت كار منظم تبعيت مي اعمال مي
  .اجتماعي وابسته و تابع بودند

 يفردي نقش  هختي آن است زيرا اخالق متغيري است كه آگاهي و ارادشنا روانيكي از ابعاد بسيار مهم اخالق كار، بعد 
هرگاه فردي كار . اند هاي رفتاري تأكيد داشته بسياري از انديشمندان براي بهبود اخالق كار، بر نظريه. داردمحوري در آن 

شود تا جايي كه كار اخالقي به  تقويت مياخالقي انجام داد و از سوي جامعه تشويق شد، احتمال انجام كارهاي اخالقي ديگر 
ريزان كالن كشوري قادر خواهند بود اخالق كار را در افراد جامعه  به اين ترتيب، برنامه. آيد هاي دروني درمي صورت ارزش

أثير هاي مادي آنها ت پاداش ههاي كاري و نحو هاي انگيزش افراد در محيط دروني كنند زيرا تغيير مديريت اساساً در شيوه
  .1شوند گذارد كه ابعاد اقتصادي و رواني اخالق كار محسوب مي مي
  

  )…همكاران، زيردست، مردم و (وظايف كارمند در ارتباط با ديگران  .6

  تعريف واژه كارمند و وظايف آن .6-1

ي در دستگاهي دارد يا شود كه شغل واژه كارمند در لغت فارسي، به معناي دارنده كار و كاردار دفتري است و به كسي گفته مي
كسي است كه امور شخصي را در مال، ملك و كارهاي او «كارگزار كه معادل عربي آن عامل است، . استاي  در خدمت اداره

فرهنگ لغات و اصطالحات فقهي، » .اند جاست كه به مسئول دريافت زكات، عامل گفته از همين. بر دوش گيرد و متولي آن باشد
  ».در حرفه و شغلي، با گرفتن مزد، به حساب ديگري كار كند«اند كه د كسي را كارمند مي

شد كه از سوي حاكم مسئوليتي  رسد كه در گذشته، به مأموري گفته مي هايي كه از كارگزار ارائه شد، به نظر مي با تعريف
اران، نمايندگان آنها، در امور اجتماعي، سياسي و اقتصادي و نظامي بر دوش داشته است كه شامل استانداران، فرماند

شده است ولي امروزه، در مفهوم عام، افزون بر مأموران  گردآورندگان زكات و خراج و همچنين ديگر نمايندگان حاكم مي
هاي دولتي  كارمند در اين معنا همه كاركنان دستگاه. پردازد يادشده، كارمند كسي است كه به نيابت از دولت به ارائه خدمات مي

  .شود را شامل مي) كارمندان جزء(تا كاركنان سطح پايين ) كارمندان ارشد(رده باالي نظام  از مسئوالن
، پيماني، )دائم(رسمي : هاي گوناگون استخدامي از جمله كه به شيوه اند اي از افراد جامعه كارمندان طيف گسترده

هاي گوناگون اجتماع  گيرند و در حوزه ار ميهاي دولتي قر ها و دستگاه در خدمت ادارات، سازمان …قراردادي، روزمزد و 
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كنند و در قبال  انجام وظيفه مي …ويژه آموزش، بهداشت، امنيت، قضا، رفاه، تهيه و توزيع كاال، خدمات شهري و روستايي و  به
  .است …ارتقاي شغلي آنان نيز بر اساس معيارهاي شايستگي، سنوات خدمت و . گيرند آن، از دولت حقوق مي

شود  هايي كه در بر دوش او نهاده شده است محدود نمي يك كارمند تنها به وظايف او در برابر مافوق و مسئوليتوظايف 
  .نيز وظايفي دارد ،ويژه افراد هم سطح به ،كنند كساني كه او را در انجام وظايف ياري مي نسبت بهبلكه 

  
  خود نسبت بهف كارمند يوظا .6-2

كارمندان و كارگزاران را به آن ) ع(اي است كه بارها پيشوايان معصوم  هاي پسنديده مراقبت و محاسبه نفس از ويژگي
نفس خود را در حالي كه اميدوار به پاداش الهي «: نويسند اي به يكي از كارگزاران مي در نامه) ع(كه امام علي  چنان. اند فراخوانده

  ».واجب گردانيده است وادار سازبوده و از كيفر او هراسناكي، به انجام آنچه خداوند بر تو 
هاي  ها و بهترين ساعت ترين وقت نيك«: فرمايد كند و مي همچنين آن حضرت مالك اشتر را به خلوت با خود سفارش مي

از همين رو، بر كارمند مسلمان است كه پس از فراغت از امور مردم يا پيش از آن، » .شب و روز را به خود و خداي خود برگزين
. بهتر است نخست، نفس خويش را محاسبه كند و انجام واجبات الهي را از او بخواهد. ي را به خود اختصاص دهدهاي ساعت

ها و صفات نفساني و اخالقي دروني خويش بپرسد و بكوشد در  سپس از تمامي كردارها و حاالت خود بپرسد و از انديشه
زيبا از اياز، پسر ترك فقيري كه به دليل فراست، هوش،  در اين زمينه حكايتي. گذشت باشد گير بي محاسبه نفس سخت

  .جزو مقربان درگاه سلطان محمود قرار گرفت شنيدني است ،جويي و جمال نيك جنگ
وقتي اياز به درگاه سلطان راه يافت، براي اينكه ارتباط خود را با گذشته و اصل خويش قطع نكند، اتاقي در قصر : گويند

مخالفان . هايي مناسب به آن اتاق مي رفت او هر روز مخفيانه در ساعت. ين و چارقش را در آن آويختبراي خود برگزيد و پوست
اياز كه نسبت به اين رفتار او ظنين شده بودند، به او تهمت دزدي از گنجينه سلطان زده و مخفيانه به اتاق او رفتند، ولي به جز 

  .پوستين و چارقي چيزي نيافتند
اياز نگاه كن به چارق و پوستينت تقرب سلطان تو را مغرور نسازد و «: گفت رفت و با خود مي تاق مياو هر روز به آن ا

  :مولوي اين حكايت را چنين به نظم كشيده است» .ات را فراموش نكني گذشته

  باقى اى خواجه عطاى اوست اين      چارقت نطفه است و خونت پوستين
  نيستش جز اين قدرتو مگو كه         بهر آن دادست تا جويى دگر

  تا بدانى نخل و دخل بوستان        زان نمايد چند سيب آن باغبان
  تا بداند گندم انبار را        كف گندم زان دهد خريار را

عطاياى خداوند نداند، بلكه بايد بكوشد با  بنابراين، شايسته است كارمند مسلمان اگر بر مسندى تكيه زده است، آن را تمامِ
 . 1اى سازد براى عطاياى بيشتر از آن عطا وسيله مراقبت از نفس خود
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  ف كارمند در برابر همكارانيوظا .6-3
  صميمت .6-3-1

رو، مناسب است سرشار از مهر و دوستي و عاري از هرگونه كينه  از اين. محيط اداري، محيطي مقدس براي خدمتگزاري است
اختالف سليقه، حتي اختالف عقيده در ميان كاركنان يك محيط  شك بي. مندي از الطاف الهي فراهم آيد باشد تا زمينه بهره

ها نبايد به لجاجت و كارشكني در امور بيانجامد و كينه و نفرت جاي  طبيعي است ولي مهم آن است كه اختالف سليقه  ،اداري
  .مهر و محبت را بگيرد

شهيد مطهري در كتاب داستان راستان حكايتي . گونه نباشد، ادامه كار براي خود كارمند نيز ممكن نخواهد بود اگر اين
  :كند كه چنين است بسيار آموزنده از صفا و صميمت دو همكار نقل مي

اين دو نفر . الحكم و عبداهللا بن يزيد اباضي، مورد اعجاب همه مردم كوفه شده بود صفا و صميمت و همكاري صادقانه هشام بن
جنس . اين دو به شركت يكديگر، يك مغازه خرازي داشتند. ميمي شده بودندالمثل دو شريك خوب و دو همكار امين و ص ضرب

زد  چيزي كه موجب شد اين موضوع زبان. اي رخ نداد تا زنده بودند، ميان آنها اختالف و مشاجره. فروختند آوردند و مي خرازي مي
لحاظ عقيده مذهبي در دو قطب كامالً مخالف  عموم مردم شود و بيشتر موجب اعجاب خاص و عام گردد، اين بود كه اين دو نفر از

  و معتقد به امامت ) ع(قرار داشتند؛ زيرا هشام از علما و متكلمين سرشناس شيعه اماميه و ياران و اصحاب خاص امام جعفر صادق 
نفر در دو جبهه كامالً مخالف  آنجا كه پاي دفاع از عقيده و مذهب بود، اين دو. اهل بيت بود، ولي عبداهللا بن يزيد از علماي اباضيه بود

شئون زندگي دخالت ندهند و با كمال متانت كار شركت و تجارت و  ديگرقرار داشتند، ولي آنها توانسته بودند تعصب مذهبي را در 
دند و هشام اصول آم افتاد كه شيعيان و شاگردان هشام بن همان مغازه مي تر اينكه بسيار اتفاق مي عجيب. كسب معامله را به پايان برسانند

آمدند  نيز، اباضيه مي. داد آموخت و عبداهللا از شنيدن سخناني برخالف عقيده مذهبي خود ناراحتي نشان نمي و مسائل تشيع را به آنها مي
ك روز ي. داد گرفتند و هشام ناراحتي نشان نمي و در جلو چشم هشام تعليمات مذهبي خودشان را كه غالباً عليه مذهب تشيع بود فرا مي

من ميل دارم كه مرا به دامادي خودت . شناسي تو مرا خوب مي. من و تو با يكديگر دوست صميمي و همكاريم: عبداهللا به هشام گفت
عبداهللا با .) فاطمه مؤمنه است: (هشام در جواب عبداهللا، فقطه يك جمله گفت و آن اينكه. فاطمه را به من تزويج كني تبپذيري و دختر
. اين حادثه نيز نتوانست در دوستي آنان خللي ايجاد كند. اب سكوت كرد و ديگر سخني از اين موضوع به ميان نياوردشنيدن اين جو

  .جدايي بيندازد و آنها را از هم دور سازد) و همكار(همكاري آنها باز هم ادامه يافت، تنها مرگ بود كه توانست بين اين دو دوست 
  

  مشورت .6-3-2

مناسب ندارد زيرا  يكه در رابطه با آن اطالعات استمشورت در اموري   ،ابل كارمند نسبت به همكاراناز جمله وظايف متق
در محيط اداري كارمندان ممكن . شود امروزه به سبب گستردگي و پيچيدگي امور، نياز به همفكري بيش از گذشته احساس مي

گيري از شيوه مشورت در محيط اداري،  بهره. دچار اشتباه شوند توان حل همه مسائل را نداشته باشند و در عمل تنهائياست به 
هايي است كه در  از سوي ديگر، مشورت از شيوه. و از ميزان خطاها بكاهدكند ها را جبران  تواند كاستي رويكردي است كه مي

  :فرمايد درباره مشورت مي) ع(امام علي . ن تأكيد شده استه آهاي آسماني اسالم ب آموزه
  ».هاي آنان شريك شد س تنها به رأي خود اكتفا كرد، به هالكت رسيد و هر كس با ديگران مشورت كرد در عقلهر ك«

بيشتر براي مشورت فراهم خواهد آمد و  يهاي تر باشد، فرصت تر و دوستانه شك، هر چه روابط در محيط اداري مناسب بي
رساني بيشتر براي مردم فراهم  ها و پيشنهادهاي سازنده، فرصت خدمت حارائه طربا توانند با هماهنگي بيشتر،  همكاران صميمي مي
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كنند و  با اين كار آنان نيز احساس مي. گشا باشد تواند راه البته نبايد فراموش كرد كه مشورت با همكاران زيردست نيز مي. آورند
هاي درست آنان اعتنايي  پرست به ديدگاهشان براي رسيدن به اهداف، دو چندان خواهد شد، ولي وقتي احساس كنند، سر تالش

  .ندارد، ممكن است به انزوا كشيده شوند و از اظهارنظرهاي ضروري نيز خودداري كنند
  به رنج اندر است اي پسر مستشار مبادا شود بد سرانجام كار  بود مشورت راحت جان تو زلغزش همانا نگهبان تو

  
  احساس تعهد .6-3-3

در ) ص(كه رسول خدا  چنان. مؤمنان با هم برادر و برابرند و نسبت به هم تعهد اخالقي و ديني دارند  هدر دين مبين اسالم، هم
  :فرمايد اي زيبا مي جمله

  ».مؤمن آيينه مؤمن است، مؤمن برادر مؤمن است، از پشت سر مراقب اوست«
  .ديگر است ها در گرو پايداري همكند كه استحكام آن همچنين در فرازي ديگر مؤمنان را به بناي مستحكمي تشبيه مي

  .بخشد مؤمن نسبت به مؤمن چون بناي محكم است كه اجزاي آن يكديگر را استحكام مي
از اين رو، شايسته است در يك محيط اداري اسالمي نيز كارمندان محترم روحيه برادري اسالمي را تقويت كنند و نسبت به 

ها كنار هم و يار و ياور  ها و نامرادي س وظيفه ديني و اخالقي، در گرفتاريهمچنين با احسا. ديگر حساس باشند سرنوشت هم
، از احسان و نصيحت، رفع زحمت و رساندن نفع به هم، حفظ آبرو و رندها باز دا ديگر را از اشتباهات و لغزش هم. يكديگر باشند

  :حال ياور هم باشند در يك كلمه اداي دين نسبت به هم دريغ نكنند و به تعبير رسول خدا، در همه
ديده است، او را  ديده، اگر ستمگر است او را از ستم باز دار و اگر ستم برادر خود را ياري كن، چه ستمگر باشد و چه ستم«

  ».ياري كن
. گذرانند اند و عمر خود را در كنج زندان مي بهتر است بدانيم در حال حاضر، كارمنداني هستند كه مرتكب تخلفات اداري شده

تفاوتي، از روي خيرخواهي و تعهد آنها را از  پوشي، سكوت و بي اگر دوستان همكار ايشان، با ديدن نخستين تخلف، به جاي چشم
  .شدند اكنون گرفتار چنين مشكالتي نمي شك آنان هم داشتند، بي اعمال ناپسند باز مي

  

  پرهيز از حسادت .6-3-4

حسادت، . رود هاي نفس به شمار مي ترين صفات اخالقي و بدترين بيماري حسادت، بدخواهي براي ديگران است كه از پست
هاي موفقيت،  هاي اداري به سبب وجود زمينه بسياري از گناهان و مفاسد در جوامع شهري است كه بايد گفت در محيط عامل 

راي كارمند و محيط اداري امور مادي و   امور اخالقي  بروز كند و ب بعد از  ممكن است پيشرفت و ارتقاي همكاران، 
  ».حسادت بر دوست، از آفات دوستي است«): ع(بنا به فرموده امام علي . آفرين باشد مشكل

هاي همكاري و دوست خود در كارهاي  و از موفقيت كنداز اين رو، كارمند مسلمان بايد خود را از اين صفت پست دور 
از تجربيات موفق همكاران خود و اميد به خدا در كارها پيروز باشد، نه اينكه گيري  و تالش كند او نيز با بهره شودمثبت، خرسند 

  .كوتاهي خود را توجيه كند بخواهد
  :بهتر است در اين مورد حكايتي از اياز، از اميران و مقربان درگاه سلطان محمود بياوريم

چرا : گفتند گشودند و مي ان به اعتراض مياميران و فرماندهان سلطان محمود همواره بر اثر حسادت، در خدمت سلطان زب«
روزي سلطان برايش كاري . كند؟ سلطان در پي فرصتي بود كه پاسخ مناسب آنان را بدهد اياز مقرري سي امير را دريافت مي



 هاي اسالمي در نظام اداري اي كارگزاران اسالمي مبتني بر آموزه اخالق حرفه    58

 

، برو از به يكي از اميران گفت. سلطان از مسافتي دور كارواني را ديد. پيش آمد و با سي تن از اميران به صحرا و كوهستان رفت
خواهند  سلطان گفت كجا مي. آيند از شهر ري مي: آيند؟ آن امير رفت و بازگشت و گفت آن كاروان بپرس كه از كدام شهر مي

خواهند كجا بروند؟ آن امير رفت و  برو از كاروان بپرس كه مي: سلطان به اميري ديگر گفت. بروند؟ امير از جواب درمانده شد
اميري ديگر روانه شد، . چه متاعي با خود دارند؟ امير نتوانست پاسخ دهد: سلطان گفت. روند ن ميبه جانب يم: برگشت و گفت

روزي من : سلطان به اميرانش گفت. هاي آنان ناتمام بود همين طور تا سي امير و بلكه بيشتر رفتند و پرسيدند و آمدند، ولي پاسخ
اميران در . هاي مرا بدون كم و كاست با يك بار رفتن كشف كرد ام پرسشاياز را اين چنين مورد امتحان قرار دادم، ولي او تم

  ».هاي الهي است و كاري نيست كه با تالش حاصل شود اين درك از عنايت: پاسخ سلطان گفتند
هايشان را با سرنوشت و تقدير توجيه و خود را از اعمال سوء تبرئه  در واقع، آنان گناه تنبلي، حسادت و ندانم كاري

  .1كردند مي
    چون بيني ديگري را بر مراد كن دعا تا نعمتش گردد زياد

  سبب آنچه او دارد تو هم از حق طلب خاطر خود را مرنجان بي
  ني كه آن خواهي ز فرط ابلهي چون تو، زان نعمت شود دستش تهي

  هر چه دارد بنده حق دادش بلي گر حسودي، كي تو حق را قائلي
  

  زير دست وظايف كارمند نسبت به .6-4
  الگو بودن .6-4-1

گونه كه كارمندان و كارگزاران نسبت به افراد مافوق و همكار، وظايفي دارند، نسبت به افراد زيردست و چگونگي عملكرد  همان
  .زيانبار به همراه خواهد داشت يتفاوتي نسبت به اين مسئله پيامدهاي انگاري و بي هرگونه سهل. مسئول هستندنيز آنان 

افراد زيردست به  ،خواسته يا ناخواسته. ين وظايف يك مدير مسلمان نسبت به افراد زيردست خود، الگو بودن اوستاز نخست
از اين رو، بهتر است نه تنها رفتار و عملكردش در نهايت ادب و احترام باشد . كردد نتمامي كارها، گفتار و حركاتش توجه خواه

او بايد . بند و عامل باشد ر تشويق كند، افزون بر آن، در حفظ حريم گفتار و دستورها، پايو آنان را به فعاليت بيشتر و كارايي بهت
، با عمل خود حرمت قانون را نگه دارد تا از ديگران …ها و  ها و امتياز گرفتن ها، امتياز دادن بازي ها، توصيه روي با پرهيز از كج

) ع(چنانكه امام علي. ثير رفتاري و الگويي مسئوالن و مديران انكارناشدني استانتظار اجراي اين قوانين را داشته باشد زيرا تأنيز 
  ».ترند تا به پدران خود مردم به اميران خود شبيه«: فرمايد مي

درباره تأثير رفتاري و الگويي بر افراد زيردست، بهتر است سخنان يكي از همكاران شهيد بزرگوار رجايي را در اينجا نقل 
  :گويد يكنيم، ايشان م

كنم بعد از گذشت بيست سال، مجموعه عملكردهاي خالصانه و صادقانه شهيد رجايي تأثيرات مشهودي بر من  احساس مي«
من بر اساس تفكر الهي او، هميشه . الشعاع خويش قرار داده است پيوسته انديشه آن شهيد همه وجودم را تحت …گذاشته است 

كند، گويي  ات فرستاده خدايند و هر فردي كه به يك متصدي و مسئول اداره مراجعه ميرجوع در ادار ب بر اين باورم كه اربا
هر كس به نسبت، تكليفي بر عهده  .هاي مسئول است و ادارات بستر آزمايشگاه خدمت براي همه سفير الهي براي آزمايش انسان
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رسد و نيز اين توفيق را از  ، به ثواب آن كار نيز مياوست و به هر ميزان كه اين تكليف را احساس كند و كار مردم را انجام دهد
او به من آموخت كه درباره اموال عمومي بايد عاقالنه و عادالنه هزينه . جويي شود المال تا كجا بايد صرفه او دارم كه در امور بيت

المال تضييع شود و  ناري از بيتهاي مختلف دي همواره بر اين تصورم كه نكند در انجام وظيفه اداري و مالي و مأموريت …كرد 
  ».انسان نتواند در پيشگاه خدا پاسخگو باشد

  
  تقسيم كار مناسب .6-4-2

اي كه بايد درباره  كند؛ به گونه را مشخص ميفرد تقسيم كار، تقسيم مسئوليت است و تقسيم مسئوليت حدود و وظايف هر 
  :شوند اهميت تقسيم كار را چنين يادآور مي) ع(امام حسن  اي به فرزندش در نامه) ع(امام علي . عملكردش پاسخگو باشد

شود كارها را به  كار هر كدام از خدمتكارانت را معين كن كه او را در برابر آن مسئول بداني كه تقسيم كار سبب مي«
  ».يكديگر وانگذارند و در خدمت سستي نكنند

شرفت كار، يكي ديگر از وظايف اساسي مديران تقسيم كار با توجه به اين فرمايش ارزشمند و نقش تقسيم مسئوليت در پي
هاي  توان مسئوليت شك با تقسيم كار مناسب، بدون آنكه كسي دچار سختي شود، مي بي. مناسب ميان افراد تحت سرپرستي است

اندوزي، نظم  صبخشي، تجربه و تخص بايد گفت كه با همه سودهاي تقسيم كار مانند سرعت. بزرگ را ميان كاركنان تقسيم كرد
ممكن است در اثر انجام كار يكنواخت و مداوم، ضمن غالب شدن خستگي و تنبلي بر كاركنان، روحيه نوآوري و ابتكار  …و 

گيري از اين حالت، بهتر است به هر يك از  براي پيش . مرور در انسان به فراموشي سپرده شود و قوه انديشه از او گرفته شود نيز به
  .متناسب با تخصص و سليقه او سپرده شود كه در اين صورت، چنين شخصي از كارش لذت خواهد بردكاركنان كاري 

  
  انتقادپذيري .6-4-3

مسئول يك اداره يا سرپرست يك بخش در نظام اسالمي هرگز نبايد خود را معصوم بپندارد زيرا گاهي ممكن است در كارش 
گيري از پيامدهاي احتمالي، الزم  بنابراين، براي آگاهي و پيش. ته استاي باشد كه خودش تاكنون به آن توجهي نداش كاستي

هاي او  ت داشته باشند عيبأاي كه جر است روحيه انتقاد كردن را در افراد تحت سرپرستي در محيط اداري تقويت كند؛ به گونه
دهد و آنها را از  خوب و بد آنها را تشخيص مي منتقد با نظر به اعمال ديگران،«را بجا و با رعايت حدود و شرايط بيان كنند؛ زيرا 

  ».شوداعمالش خالص  وتا آنها را از خود دور سازد  كند هاي شخص مورد نظر را بيان مي بدي كند و مييكديگر جدا 
ه شود كه انسان ب نمايد، ولي آگاهي از فوايد انتقاد بجا و درست، سبب مي اگر چه انتقادپذيري به داليل گوناگون سخت مي

يكي از همكاران شهيد . بهتر است تقويت روحيه انتقادپذيري را از شهيد رجايي بياموزيم. هر شكل ممكن آن را تحمل كند
  …گونه كه بود حفظ كند اش را همان شهيد رجايي خيلي اصرار داشت گذشته: گويد مي

ر و انگور يناسب فصل نان و پنتساده و به  يااد و موقع ناهار غذتسيا يشد، مانند گذشته به نماز م يهنگام نماز ظهر م يوقت
اش ناگهان چشم  يم گذشته بود، در كنار صندليران رژيوز يكه قبالً اتاق منش يدر همان اتاق كوچك وزارت يروز. كرد يصرف م

د ياجازه بده. ستين يجمله خوب: هم متعجب و هم متأثر شدم و گفتم» يارتجاع ييرجا«: ده بودندزوار يد افتاد كه بر يا ما به جمله
 يكاش روز يم، ايكرد يادت هست در مدرسه كمال آرزو مي يفالن: گفتم چرا؟ گفت. ذار فعالً بماندگگفت نه ب. پاكش كنم

دن به آن يالبته تا رس. ميرس يم به آنجا مياحقاق آن تالش كنند؟ حال دار يت كنند حرف حقشان را بزنند و براأبرسد كه همه جر
ت يرعاز يگران را نياحقاق حق، ادب و حقوق د يم تا آنان قانع شوند كه برايداراز ينن يصبر و حوصله و تمر حق و حد مطلوب به
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رند، ياد بگيج يتدر دن به آن تالش كنند و بهيرس يم تا اول حق را بشناسند و برايد كمكشان كنيم بايم و هستيما كه معلم بود. كنند
  .قانع شوند يدن پاسخ منطقيا با شنيد و مذاكره و صحبت كنند تا قانع كنن يمنطق

  
  پرهيز از تبعيض .6-4-4

 يممكن است در يك محيط اداري، افراد تحت سرپرستي، بنا به موقعيت و مسئوليت شغلي، نزد مسئول اداره منزلت و جايگاه
هايي كه ممكن است  ادب و اتفاق گونه معيارها نبايد سبب شود كه مسئول در نوع نگاه، رفتار، رعايت داشته باشند ولي اين  ويژه

درباره پيامدهاي تبعيض با افراد تحت ) ص(رسول گرامي اسالم . تفاوت قائل شود ،براي افراد تحت سرپرستي پيش آيد
  :فرمايد سرپرستي مي

ا و سرش آيد، در حالي كه دست و پ هر كس بر ده نفر سرپرستي كند و در ميان آنها به عدالت رفتار ننمايد، روز قيامت مي«
  ».در شكاف تيري قرار دارد

مسئوالن نظام اسالمي با افراد تحت سرپرستي، رفتاري سرشار از عدالت داشته باشند كه بنا به فرموده امام  بايداز اين رو، 
  ».عدل است) اجراي(جمال و زيبايي اداره امور در «): ع(علي 
  

  تغافل .6-4-5

و اگر مناسب به كار گرفته شود،  استران و مسئوالن يف مديت، از وظايدر كنار قاطع هاست كه از لغزش يپوش چشم يتغافل به معنا
كند، با  يا عمد كوتاهيسهو  فه بهيدر انجام وظ يچه بسا اگر مأمور. خواهد بود ياصالح افراد تحت سرپرست يها ن روشياز بهتر
ش از درخواست خطاكار باشد كه يپ يپوش ن چشميبهتر است ا .ببرد ي ، كارمند به اشتباه خود پيمسئول مربوطه و مهربان يپوش چشم

كار  با برادران خطاكار و گناه) ع(وسف يكه كارگزار برجسته قرآن، حضرت  يهمان كار .بهتر خواهد داشتاي  جهيشك نت يب
  ».ن استن مهربانايتر آمرزد و او مهربان يست، خدا شما را مين يامروز بر شما سرزنش«: ش انجام داد و فرموديخو

  
  ايجاد نظم .6-4-6

ترين وظايف يك مدير و مسئول  ساماني و سستي در محيط اداري، از عمده گيري از هرگونه بي اهتمام براي ايجاد نظم و پيش
تواناترين وقت . شوند ها با زيرپا گذاشتن اصل انضباط كاري، به تباهي كشيده مي ها و نظام زيرا بهترين سازمان استمتعهد 
) ع(حضرت علي اي است كه  اهميت اصل نظم به اندازه. خواهد شداشتن نظم، تلف دبدون  ،ان در يك مجموعه اداريكارمند

كار هر روز را در «: فرمايند ايشان به مالك اشتر مي. شده است البالغه ذكر اند و در كتاب شريف نهج بارها بر آن تأكيد كرده
  ».ص به خود داردهمان روز انجام ده؛ زيرا هر روز كاري مخصو

آكنده  ييشتر در امور داشته باشد و در فضايب يد نظارتيكند، با يمملزم ت نظم ينكه خود را به رعاير و سرپرست اداره ضمن ايمد
  :ديگو يم ييد رجاياز همكاران شه يكي. ش منتقل كنديردست خويو محبت،  نظم و انضباط را به همكاران ز ياز دوست

كردم و  نسبت به سهم خويش غفلت مي گاهكليف سنگيني كه مشتركاً در اداره مدرسه داشتيم و من گاهي اوقات بر اساس ت
 يروزي به همين مناسبت، يك دفترچه و مداد. كرد ميمالمت  دوستانهپسنديد و بنده را  دادم، ايشان نمي موقع انجام نمي به

و به موقع آن را انجام بده كه  كندهي، زمانش را مشخص هر كاري را كه بايد انجام ! فالني: كوچك در جيبم گذاشت و گفت
  .فرصت از دست نرود؛ چون كارهاي انجام شدني زياد است و عمر انسان بسيار كوتاه
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  ارتقاي سطح علمي و آگاهي .6-4-7

ملكرد رسيدن به اين هدف به ع. رساني مطلوب به مردم است هاي اداري، خدمت ها و محيط از اهداف اساسي تشكيل سازمان
بسيار زياد از عملكرد مطلوب كاركنان نيز به ميزان آگاهي،  يبخش همچنين،. مطلوب كارمندان و كاركنان سازمان بستگي دارد

  :فرمايد مي) ع(چنانكه امام علي . تجربه و تخصص آنها بستگي دارد
  ».شود عمل پاكيزه هرگز بدون علم صحيح حاصل نمي«

  :فرمايد چنين آن حضرت مي هم
  ».روند و كارها با آگاهي و مهارت ر با تجربه پيش ميامو«

  .يي آنان نيز افزايش خواهد يافتاتر باشند، سطح كار مسلم است هر اندازه كاركنان نسبت به امور محوله آگاه
بايد . بنابراين، از وظايف ديگر مديران و سرپرستان، كوشش براي ارتقاي سطح علمي و تجربي افراد تحت سرپرستي است

توانند مستقيم و غيرمستقيم  ولي مديران محترم مي استفت وظيفه آموزش كاركنان، بر عهده سازمان و نهادهاي آموزشي گ
نظر در سازمان و غير  از دانش و تجربيات شخص مدير و افراد صاحب ،هايي فراهم آورند تا افراد تحت سرپرستي خود زمينه

  .1مند شوند سازمان بهره
  
  در مقابل مردم وظايف كارمند .6-5

كنندگان وظايفي دارند كه به بيان  كارمندان و كارگزاران نظام اسالمي از هر رده و مقامي كه باشند، نسبت به مردم و مراجعه
  :پردازيم ترين آنها مي مهم
  

  برخورد كريمانه .6-5-1

است و باال رفتن مقام و منزلت نيز،  رساني به مردم اي براي خدمت در اسالم، مقام و مسئوليت كارمندي و كارگزاري، وسيله
اگر كارمندان با اين نگاه به جايگاه خود بنگرند، برخورد . كند نوعان فراهم مي تر براي خدمتگزاري بهتر به هم ميداني گسترده

  .رجوع را از وظايف اساسي خود به شمار خواهند آورد ب كريمانه با اربا
  ».احترام مؤمن بيشتر از كعبه است«: فرمايد در اين باره مي) ع(امام صادق 

رو شوند كه در نگاه، رفتار و برخورد آنها افتخار  ها و ادارات روبه كنندگان به سازمان اي با مراجعه بنابراين، بايد به گونه
تر و ارزش  اري كاملزتر باشد، خدمتگ تر، رفتارها و برخوردها عادالنه هر اندازه نگاه آنان مهربان. اري را احساس كنندزخدمتگ

، كارمندان و كارگزاران نظام اداري با مردم رفتار مالكانه و فرمان فرمايانه نخواهند هستاحساس  اينتا . كار بيشتر خواهد شد
دانند كه خداوند آن را براي رفع  نعمت خود و جايگاه و موقعيت خود را نعمتي از سوي خدا مي داشت بلكه آنان را ولي

  :فرمايد در اين باره مي) ع(حضرت علي . دمت به آنها قرار داده استهاي مردم و خ نيازمندي
ده، تا آنگاه كه دست بخشنده دارند، يبه آنان بخش يخاص يها نعمت ،گرانيسود رساندن به د ياست كه برا يخدا را بندگان«
  ».گران خواهد داديرفته و به دست دغ كنند، نعمت را از دستشان گيگذارد و هر گاه از بخشش در يم يشان باق ها را در دست نعمت
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  فروتني .6-5-2

را كارمند و كارگزار يز  است يده فروتنيپسند يخو داشتنو  ييجو يز از برتري، پرهيگر كارمند و كارگزار نظام اسالميف دياز وظا
  .ا به مردم بچشاندر يشود در قلب مردم نفوذ كند و طعم مهربان يموفق م يز از خودپسنديو پره يمسلمان در پرتو فروتن
اي به مالك اشتر  از جمله، در نامه. هاي خود بارها كارگزاران را به فروتني فرا خوانده است در نامه) ع(حضرت علي 

  :او را به داشتن اين صفات اخالقي پسنديده فرا خوانده است ،)عليه اهللا رحمه(
  ».باش روي و فروتن پر و بالت را براي مردم بگستران، با مردم گشاده«

جا  از اين رو، هر اندازه فروتني براي يك كارمند يا كارگزار مسلمان شايسته است، به همان اندازه دوري از كبر و غرور بي
تكبر كردن به هنگام مسئوليت، «. اي جز ذلت نخواهد داشت در پايان نتيجه) ع(براي او الزم خواهد بود؛ چون به فرموده امام علي 

  ».است خواري به هنگام عزل
  
  گشايي گره .6-5-3

توان از پاسخ نامه  آساني مي اين مطلب را به. گشايي از كار مردم است از اهداف كارمند و كارگزار مسلمان در نظام اسالمي، گره
هنگامي كه عبداهللا از سوي خليفه به استانداري اهواز منصوب شده بود، از امام . به عبداهللا نجاشي دريافت) ع(امام صادق 

  :فرمايد در بخشي از نامه مي) ع(امام . خواهد دستورالعملي حكومتي برايش بنويسد يم
 …اي، اين خبر هم مرا خوشحال گردانيد و هم غمگين ات دانستم كه به استانداري اهواز منصوب شده بعد از خواندن نامه«

اهللا عليه و آله را نجات  از دوستان آل محمد صليام از اين بابت بود كه گفتم شايد خداوند به وسيله تو مظلوم خائفي  خوشحالي
شان را  آتش مخالفت اي از آنان را بپوشاند و ضعف آنان را تقويت نمايد و اي از آنان را عزت دهد، برهنه شده دهد و خوار

حال و  خاموش نمايد و اما آنچه كه از اين خبر مرا ناراحت ساخت اين است كه كمترين خوف من درباره تو اين است كه
  ».رفتارت را نسبت به يكي از دوستان ما تغيير دهي و در اثر آن بوي بهشت به مشامت نرسد

داند كه بتواند از موقعيت  كارگزار و پذيرش مسئوليت اداري را فرصتي مناسب مي) ع(در اين نامه ارزشمند، امام صادق 
  .گزاري به مردم غافل بماند مسئوليت سبب شود كه او از خدمتگشايي از كار مردم بهره گيرد، نه اينكه مقام و  خويش براي گره

  
  مدارا .6-5-4

طور آن حضرت مدارا كردن را ميوه عقل و خرد  همين» .هاست ترين خصلت مدارا كردن از ستوده«): ع(بنا به فرموده امام علي 
ديگر در امور و مشكالتي  مه مردم است كه با هماگر چه بر ه» .ميوه عقل و خرد، مدارا كردن با مردم است«: فرمايد داند و مي مي

آيد مدارا داشته باشند، ولي الزم است كارمندان محترم اين ويژگي ستوده را بيشتر مراعات كنند زيرا گاهي در  مي  كه پيش
بند  وابط پاياي ناآگاه يا كساني كه به ض براي عده ،ها و مقررات اداري هاي اداري ممكن است اجراي دقيق دستورالعمل محيط

هاي ناشايست از جمله، اهانت،  حتي ممكن است با واكنش. نيستند يا به هر دليل حقي براي خود قائل هستند ناخوشايند باشد
در اين موقعيت، شايسته نيست كارمند مسلمان با او مقابله به مثل كند، بلكه بهتر . كار خود را پيش ببرند …تهديد، پرخاشگري و 

  ».به كارگيري مدارا است) مديريت(اساس اداره امور «: فرمايد مي) ع(چنانكه حضرت علي . يش بگيرداست مدارا در پ
هاي مديريتي، از  زماني كه بخشي از فعاليت. ها بسيار جدي بود او در اجراي دستورالعمل«: نويسند درباره شهيد رجايي مي

هاي عمومي مدرسه قاطعانه  ها و تقاضاهاي مغاير با مصوبه ابر توصيهآموزان به ايشان واگذار شده بود، در بر نام دانش جمله ثبت
  :گويد يكي از همكاران او مي» .داد بازي تن نمي هاي رايج و پارتي ايستاد و به ضد ارزش مي
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گونه  هاي فراموش نشدني، مرد بزرگي كه در خدمت به مردم منطقه، اشتهار داشت و براي خود، در اين در يكي از آن سال
آموزان مردودي كه با وي نسبت فاميلي داشت، به مدرسه كمال آمد تا با وساطت  وارد حقي قائل بود، با خواهش يكي از دانشم

آموزان خالف تصميمات مدرسه بود، هر چه اصرار كرد، آقاي  نام اين قبيل دانش چون ثبت. آموز را بنويسد خويش، نام آن دانش
روز پي در پي ادامه يافت و جواب مثبت نگرفت، بر او گران آمد و در آخرين روز، به قصد  وقتي اصرار او چند. رجايي نپذيرفت

اين : دار را احضار كرد و گفت شديم، آقاي رجايي سراي آخرين لحظه كه ما از مدرسه خارج مي. تحصن تا شب در مدرسه ماند
بعد . و خوراكشان برسيد كه حرمت ايشان حفظ شود بزرگوار امشب تا هر وقت كه مايل باشند، مهمان مدرسه هستند، به خواب

آموز  اي نگرفت، با اصرار خانواده خود و دانش از رفتن ما، آن شخص محترم تا پاسي از شب در مدرسه ماند، ولي وقتي نتيجه
  .نام در مدرسه كمال بگذرد مردودي ناگزير شد تحصن خود را بشكند و از خير ثبت

ها را به  ها و كدورت شان برخوردار شد و كينه توان از دوستي و برادري از طريق مدارا ميالبته نبايد فراموش كرد كه 
  :فرمايد مي) ع(چنانكه امام علي . فراموش سپرد

  »1.هايشان بميرد رويي ديدارشان كن نا كينه مند و با گشاده شان بهره با مردم مدارا كن تا از برادري«
  

  عرجو م اربابيتكرشهروندمداري و  .7
در . ت مـردم اسـت  يو جلب رضـا  يمدار يمشتر ي، توجه به اصل محورين در جوامع امروزيت نويريمد يها يريگ از جهت يكي

 ياصـل  هـاي  شـاخص از  يكـ يبـه عنـوان    يخـدمتگزار دولتـ   يهـا  ت مردم از خدمات دسـتگاه يكشورها، رضااجرائي و  ينظام ادار
 يانجـام كارهـا   يماننـد سـرعت، دقـت و درسـت     ييهـا  شـاخص . شـود  يمـ  يو رشد و توسعه آن نظـام تلقـ   يزان كارآمديسنجش م

 يمناسـب عـوامل   يرسـان  ت و اطـالع يانجام خدمات، شفاف يها نهيرفتار با مراجعان، هز ي، چگونگيرسان ت خدماتيفيمراجعان و ك
 ينـ يدر نظـام د  زيـرا د د شـ نخواه يش اعتماد عموميموجب افزا ،يدولت يها دستگاهت مردم از خدمات يش رضايند كه با افزاهست

  .است ياعتماد عموم ،يگاه نظام ادار هيه و تكين سرمايساالر، بزرگتر مردم
الزم در ارائه خدمات مطلوب، مناسب و مؤثر به مردم و برخورد  يكارها و جاد سازيا براين موضوع، يت ايبا توجه به اهم

ت يم مردم و جلب رضايطرح تكر«، يدولت يها راجعان دستگاهم يمند تينه شدن موضوع رضايمناسب كارمندان با مراجعان و نهاد
  .ابالغ شد يدولت يها و به دستگاه بيتصو يادار يعال يشورا 25/01/1381در جلسه مورخ » يارباب رجوع در نظام ادار

 28تا  25د رموادر . افته استياختصاص » حقوق مردم«به موضوع  2يت خدمات كشوريرين فصل سوم قانون مديهمچن
  :شده استد ير تأكيران و كارمندان آنها را در قبال مردم به صورت زيو مداجرائي  يها ف دستگاهيتكالبر قانون مذكور، 

زين اخالق اسالمي و اداري و اگزاران مردم هستند و بايد با رعايت مو خدمت، اجرائيي ها دستگاهمديران و كارمندان  -25ماده 
احسن در راه  نمايند وظايف خود را به نحو و منشور اخالقي و اداري كه امضا مي همودطبق سوگندي كه در بدو ورود اداء ن

   .هاي قانوني آنها انجام دهند خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته

ه و از طريق آشنا نمود اجرائي ي ها دستگاهمكلفند مردم را با حقوق و تكاليف خود در تعامل با  اجرائي ي ها دستگاه - 26ماده 
داده و اطالعات  ارتقاءوسايل ارتباط جمعي به ويژه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران سطح آگاهي عمومي در اين زمينه را 

   .الزم را به نحو مطلوب و مناسب در اختيار مردم قرار دهند
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 اجرائي هاي  يكسان برخوردارند، دستگاهدر شرايط مساوي از حقوق  اجرائي هاي  مردم در استفاده از خدمات دستگاه -27ماده 
موظفند حداكثر ظرف سه ماه مراحل، زمان و كيفيت و استاندارد ارائه خدمات و تغييرات آنها را مستند و شفاف نموده و از طرق 

ردم و يي به مپاسخگومسئوليت  اجرائي هاي  به اطالع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مسئولين دستگاهمختلف 
  . نان را به عهده خواهند داشتآ شكايت

رضايت مردم از عملكرد كارمندان را در  دولت مكلف است به منظور تأمين حقوق مردم و مراجعان، رضايت و عدم - 28ماده 
لحاظ نموده و امتيازات استخدامي و اعمال تشويقات و تنبيهات  ديگرمندي از  ارتقاء، انتصاب و تمديد قراردادهاي استخدامي و بهره

  . 1ها، ضوابط اداري و استخدامي مربوط به كارمندان دولت را به عنوان يك عامل مؤثر منظور نمايد نامه ها، شيوه نامه نييكليه آ
  

 �امروز �ها مراجعان در سازمان  �مند تيتوجه به رضا يتضرورت و اهم .7-1

 هاي عصر فراصنعتي ترين ويژگي يكي از مهم ،»جابجايي در قدرت« بمشهور آمريكايي در كتا  شناس نويسنده و جامعه الوين تافلر
سده بيستم  90از دهه  كند و بر اين باور است كه به علت سفارشي شدن توليد، ساالري عنوان مي را مشتري )موج سوم و عصر دانش(

 .ارائه خواهد شد  از مشتريبلكه كاالها و خدمات براساس خواست و ني ديگر توليد انبوه وجود نخواهد داشت، به بعد،
مراجعان   مداري و جلب رضايت مشتري كنوني،  هاي كامياب و موفق در دنياي سازمان اصلي هاي و اولويتراهبردها يكي از 

محوري را به جاي   كنند و رويكرد محصول اعتنايي مي هاي مراجعان و مشتريان خود بي كه به نيازها و خواسته هائي نسازما .است
 .دشون مي  از صحنه رقابت حذف سازند، خود مي  محوري پيشه مشتري

بعد با مطرح شدن   سده بيستم به 90از دهه  .اردند  هاي خصوصي و بازرگاني اختصاص سازمان  مداري فقط به امروزه مشتري
با توجه  .يافته استويژه   يهاي دولتي نيز از اهميت و جايگاه مداري در سازمان مشتري و شهروندمحوري،  گرايي نظريه مديريت

در  ،بنابراين همه مردم و شهروندان است،  تأمين منافع و مصالح عموم جامعه دولتي،  فلسفه و رسالت اصلي مديريت اينكه،  به
 .شوند مشتري قلمداد مي ،هاي دولتي سازمان

شاركت عمومي و اقتدار ملي م جلب رضايت شهروندان و مراجعان، باعث افزايش اعتماد و وفاداري عمومي، وفاق ملي،
 .شوند مي  هاي اصلي سنجش كارآمدي و توسعه نظام اداري و سياسي محسوب مانند شاخص اكنونشود كه  مي
  

 آنها  مراجعان و تفاوت بين و مفهوم مشتري .7-1-1

  :ارائه شده است كه برخي از آنها عبارتند از  هاي مختلفي براي واژه مشتري تعريف
 .كند مي  است كه محصول يا خدمتي را دريافت  حقيقي يا حقوقيشخصي  مشتري، .1
 .يندها طور كل گيرندگان خدمت از سازمان  يا واحد اداري و به گروه كار، ،)مراجعان، مردم(شخص منظور از مشتري،. 2

دهد و  را مي  يچيز ،تعامل عهده دارد و در به  و دادوستدي را در يك محيط رقابتي  مشتري كسي است كه انجام معامله
شود كه در آن  را شامل مي  جانبه و طرفيني ندارد بلكه خدمات يك  كننده مثل مشتري حالت تعاملي مراجعه  ولي گيرد چيزي را مي

                                                           
هاي اجرائي،  خود در تعامل با دستگاههاي اجرائي در آشنا ساختن مردم با حقوق و تكاليف  هاي اجرائي، تكليف دستگاه در منشور اخالقي و اداري كارمندان دستگاه.1

هاي اجرائي در شرايط مساوي و تأمين حقوق مردم و مراجعان و نقش رضايت و عدم رضايت مردم از عملكرد  حقوق يكسان مردم در استفاده از خدمات دستگاه
 .مورد تأكيد قرار گرفته است …كاركنان در ارتقاء و انتصاب و 
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  كه  حالي در آن اطالعات را به دست آورد،  سادگي تواند به دارند ولي خريدار نمي  موضوع معامله از بيشتر ي، اطالعاتگانفروشند
  .و پژوهشي  خدمات آموزشي خدمات علمي، درماني،  خدمات :مثل به آنها نيازمند است،سخت 

نيست زيرا   در بخش عمومي و دولتي درست ،است شده  خش خصوصي عاريه گرفتهبلفظ مشتري كه از  استفاده از اصوالً
يا كاالي خود را از بخش خصوصي  خدمت ،مشخص اي  گونه  اند و به طور كامل شناخته شده  به  مشتريان در بخش خصوصي،

شوند اگرچه   تمامي شهروندان بايد مشتري محسوب  كه در بخش دولتي  حالي در پردازند، را مي  هزينه آن كنند و ميدريافت 
بهتر و  ياز خدمات بپردازد، بيشتر يهر فردي كه پول خصوصي،  در بخش .ويژه از دولت نيستند يخدمت  همگي خريدار و خواهان

 .شود محسوب مي  عيضعدالتي و تب دولتي چنين عملي بي  كه در بخش  حالي در شود، تر برخوردار مي كيفيتبا
  

 گرايي و تفاوت آن با شهروندگرايي مفهوم مشتري .7-1-2

خدماتي كه   گرايي يعني تمايل به ارائه مشتري .كند خصوصي و بازرگاني معنا و مفهوم پيدا مي  هاي گرايي بيشتر در سازمان مشتري
هاي دولتي معنا و  كه شهروندگرايي، بيشتر در سازمان  حالي در .از آنها احساس خشنودي كنند هستند ومشتريان خواهان آن 

 . گيرند مردم و شهروندان در اولويت قرار مي در شهروندمحوري، .كند مي پيدا  مفهوم
  

  يو شهروندمدار يمدار يتفاوت مشتر. 1جدول 

 يندمدارشهرو يمدار يمشتر

 يستگيمحق دانستن و شا انتخاب بازار

 يحداكثر مشاركت مردم حداكثر فروش

 استفاده از منابع جامعه يبرا ييپاسخگو ه بازاريبر نظر يو مبتن يروابط قرارداد

 ياطالعات عموم يابيبازار

 مردم يها نهينه كردن و حداقل نمودن هزيبه يمشتر يها نهيش هزيافزا

  

 )مشتري(  مندي مراجعان مفهوم رضايتو تعريف  .7-1-3

 .دولتي است  هاي رساني در سازمان و كيفيت خدمت  مندي مراجعان يكي از معيارهاي جديد سنجش عملكرد سازماني رضايت
 :كنيم بعضي از آنها اشاره مي  كه بهاست ارائه شده  متعدد يهاي تعريف  مندي مراجعان براي رضايت

كننده  مراجعه  هاي مين نيازها و برآورده كردن تقاضاها و احتياجأودي و مطلوبيتي كه در نتيجه تخشن حالت شادماني،به . 1
 .شود مندي گفته مي شود، رضايت كنندگان ايجاد مي در مراجعه  كننده خدمت توسط ارائه

شان اتها و انتظار خواستهاز برآورده شدن    شده يا ادراك مراجعان ادراك مراجعان از عملكرد سازمان و خدمات دريافت. 2
 .گويند مي  مندي رضايت را

  .سطح رضايت، تابعي است از تفاوت بين ادراك از عملكرد و انتظارهاي فرد ،»كاتلر«به عقيده. 3
  .دگوين مي  مندي شده را رضايت هاي مراجعان از كيفيت كاالها و خدمات دريافت ارزيابي. 4

 :مراجعان  مندي شود كه رضايت روشن مينكته   اين هاي يادشده، با بررسي تعريف
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 .يك فرايند است)الف
 .ادراكي است و برحسب ادراك افراد مختلف متفاوت است) ب
 .حاصل مقايسه عملكرد مورد انتظار و عملكرد واقعي است) ج

  

 )ها مشتري( انواع مراجعان .7-2

  :كنيم اند كه به بعضي از آنها اشاره مي مختلف تقسيم كرده  هاي گونه با استفاده از معيارهاي مختلف، مشتريان و مراجعان را به
  

 از لحاظ داخلي و يا خارجي بودن .7-2-1

 خارجي،  مشتريان .خدمات يا اطالعات هستند  كننده هستند كه در داخل سازمان دريافت  كاركناني مشتريان داخلي يك سازمان،
طور مستقيم از محصوالت  به نهائيكنندگان  مصرف .شوند مي  بندي طبقه و مشتريان مياني نهائي  كنندگان مصرف خود به دو دسته

 نهائيكننده  نقش واسطه را بين توليدكننده و مصرف ،خارجي  كنند و مشتريان مياني در زنجيره ارزشي مي  و خدمات استفاده
 .برعهده دارند

  

 مندي آنها رضايت  از جنبه ميزان .7-2-2

  :شوند تقسيم مي  گروه بر اين اساس مشتريان به پنج
 مشتريان خشمگين؛. 1

 مشتريان ناراضي؛. 2

 مشتريان راضي؛. 3

 مشتريان شاد؛. 4

 .آمده مشتريان شيفته و به وجد. 5
  

 از نظر رفتاري .7-2-3

  :شوند تقسيم مي  بر اين اساس مشتريان به هفت گروه
 ريان پرحرف؛تمش. 1

 مشتريان عصبي؛. 2

 مشتريان عجول؛. 3

 ن پرحوصله؛مشتريا. 4

 مشتريان ازخودراضي؛. 5

 ادب؛ مشتريان كم. 6

 .مشتريان معمولي. 7
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 براساس زمان .7-2-4

  :شوند مي  بر اين اساس مشتريان به دو گروه تقسيم
 مشتريان قديمي؛. 1

  .مشتريان جديد. 2
  

 مندي مراجعان در بخش عمومي هاي رضايت شاخص .7-3
انتظارات و  .دارد )بازرگاني( خصوصي  عمده با بخش يهاي تفاوت مي،مندي مشتري در بخش عمو هاي رضايت شاخص

 موقع، به  تحويل كيفيت باال، بهاي پايين، :شامل مواردي، نظير از محصوالت ارائه شده،  هاي مشتريان در بخش خصوصي خواسته
تواند  مي عمومي،  ندي در بخشم هاي رضايت استاما شاخص...  و كاركرد شكل ظاهري، از فروش،  خدمات پس دوام محصوالت،

 .مشتري در بخش خصوصي به يك كاال يا يك شي دارد  ابعاد مختلفي داشته باشد و اين ابعاد بسيار فراتر از نگرشي است كه
 :مندي مراجعان در بخش دولتي، عبارتند از رضايت  هاي شاخص زيتهاملاز ديدگاه 

 كاركنان و عناصر ارتباطي؛ سايل،فيزيكي و آسان و  نمايش :ملموس و محسوس بودن. 1

 قابل اعتماد بودن كاركنان و سازمان؛ .2

 پذيري كاركنان؛ مسئوليت. 3

 هاي الزم براي انجام خدمت؛ داشتن دانش و مهارت :صالحيت و شايستگي. 4

 ادب و احترام در برخورد با مراجعان؛ و تواضع .5

 ت؛دهندگان خدم معتبر بودن و مشروعيت ارائه :اعتبار. 6
 داشتن آرامش كافي و دور از خطر بودن؛ :ايمني. 7

 قابل دسترسي و سهولت تماس و ارتباط با كاركنان؛ :در دسترس بودن. 8

 به زباني كه آنها بفهمند و گوش كنند؛  آگاه ساختن مشتريان :ارتباط مناسب. 9

  .هاي مراجعان تالش براي درك نيازها و خواسته :درك كردن. 10
  

 :مندي مراجعان در بخش دولتي، عبارتند از رضايت  هاي شاخص ر،از نگاهي ديگ
مؤدب و ياري دهنده بودن،  با رويي گشاده و خوشايند سخن گفتن، حضور مشتري،  توجه به استقبال از مشتري، :فروتني. 1

 اي دوستانه؛ گونه به پايان دادن به ديدار

 هاي كاري؛ تمركز به موضوع ستور كارهاي موجز،توضيحات و د  ارائه واكنش سريع داشتن، :موجز بودن. 2

 هاي كامل؛ طور كامل، ارائه دستور كارها و پاسخ ارائه خدمات به :كامل بودن. 3

 ظاهر آراسته و تميز داشتن، حفظ محيط كاري تميز و مرتب و ايمن؛ :پاكيزگي. 4

 نكردن استفاده  ،يدنيفهم توضيحات شفاف و  ارائه ارائه دستوركارهاي روشن، كردن،  وضوح صحبت و پرسش به :وضوح. 5
 هاي ويژه فني و نامفهوم؛ از واژه

 .مشتري گوش دادن  با توجه كامل به سخنان :توجه به مشتري. 6
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 مندي مراجعان هاي جلب رضايت راه .7-4

 ، نظام پيشنهادها،هاي مشتريان توجه به شكايت .شود مي  مين رضايت مشتري محسوبأنياز ت گوش دادن به سخنان مشتري، پيش
فقط   البته .سازند مي  هماهايي هستند كه امكان دريافت نداي مشتري را فر و ارزيابي و مانند اينها روش  بازرسي كيفيت، تضمين

مشتري بايد   ها براي كسب رضايت سازمان .نيست  كافي يئنهاكند به ت اي كه مشتري كاال يا خدمت را دريافت مي ارزيابي لحظه
  .ندارند  را تشخيص دهند و بدانند آنها چه دوست  هاي مشتري العمل عكس مشتري آگاه باشند،  زهاي فعلي و آتياز نيا

   .به نيازهاي بيان نشده مشتريان نيز توجه كرد  حتيبايد  هاي متالطم امروزي، در محيط
  :بندي شده است قهطب  ثير دارند به اين شرحأهايي از محصول يا خدمت كه در رضايت مشتريان ت ويژگي

  .شود به نارضايتي مشتري منجر مي شده باشند،  داند و اگر حذف مشتري آن را بديهي مي  هايي كه ويژگي :انتظارات اساسي. 1
 .شود كه توسط مشتري تقاضا مي  ها و مواردي ويژگي :نيازهاي بيان شده. 2
  شوند اما براي مشتري  توجهي توسط مشتري بيان نمي ي يا كمكه به دليل فراموش  ها و مواردي ويژگي :نيازهاي بيان نشده. 3

 .است  مهم
  موجب شور و شعف صورت ارائه، شود و در نيازهاي آينده مشتريان مربوط مي  هايي كه به ويژگي :كننده تحريك. 4

  .1شود مشتري مي
  

  اركان دولت شهروندمدار .7-5

  2شناخت مشتري ،ركن اول - 
  3پايه مشتريان زمان برساختن عمليات سا ،ركن دوم - 
  4سازمان نفعان يذمديريت ارتباطات  ،ركن سوم - 
  5مند هاي هدف ستاده ارائهگيري از شناخت مشتري براي  بهره ،ركن چهارم - 

  
  ينظام شهروندمدار يها يينارسا .7-6

  
  
  

  
  

  
  

  
  اداري نظام در مردم كرامت هاي نارسائي. 2 نمايه

                                                           
 .29-33، ص 87، 197، شماره تدبير مجله، »هاي دولتي مندي مراجعان در سازمان مديريت رضايت« ، ايراني حاجعلي فرهاد نژاد .1

2. Understand the Customer 

3. Build operations around the Customer 

4. Manage Stakeholder Relationships 

5. Use Customer Understanding to Deliver Target Outcomes 

  رامت مردم در ك يها ينارسائ
 ينظام ادار

 مداري و جلب رضايت مردم توجه نكردن به اصل مشتري

 رفتار نامناسب با مردم از جانب كارگزاران دولت

 گيرندگان  بازخورد نگرفتن از رضايت خدمت

 تفسير شخصي قوانين و مقررات در ارتباط با مردم

 آنها ئهارا نحوه و خدمات خصوص در مردم به نكردن رساني اطالع
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  تكريم و اركان آنمفهوم  .7-7

 .معرفت، عاطفه و رفتار: م عبارتند ازيعناصر تكر. شمردن گرامي داشتن، عزيز و ارجمند ينعيتكريم 
  

عناصر تكريم

رفتارعاطفهمعرفت

فداكاري نسبت به ارباب رجوعدوست داشتن ارباب رجوعذهنيت مثبت نسبت به ارباب رجوع

  
  

  

  ميتكر عناصر. 3 هينما

  

  يم مردم در نظام اداريو الزامات تكر يمبان .7-8

  )كالم ائمه( ياعتقاد يمبان .7-8-1

  :فرمايند مي )ص(پيامبر اكرم 

  ».تر است از همه مردم سخت يز عذاب ويدر روز رستاخشتر عذاب كند، يا مردم را بيآن كه در دن« - 
 ».كند يمدارا م يامت با ويرسد و با مردم به مدارا رفتار كند، خداوند در روز ق يدار هر كس به زمام« - 
 ».مان استياز ا يميكردن با مردم، ن مدارا« - 

  :فرمايند مي )ع( يحضرت امام عل

با  ؟دنك يبه توده مردم و خود نگاه م يدين است كه حكومت با چه ديا ،دارد يبدان بستگ يت عموميكه رضا ييزهاياز چ يكي«
ند و او خود تنها هستن چشم كه آنها صاحب حق يا با اي ؟ار استين چشم كه آنها برده و مملوك و خود مالك و صاحب اختيا

وان يك حياست كه مالك  يماريع تاز نو ،ر و حكومت انجام دهديمد يدر صورت اول، هر خدمت ؟نده استين و نمايل و اميوك
دهد و اعتراف حكومت به  ين صالح انجام ميك امياست كه  ياز نوع خدمت ،دهد و در صورت دوم يش انجام ميوان خويح يبرا

  ».نان آنان استيت و اطميه جلب رضايط اوليت آنها باشد، از شرايحاكم ين نفيكه مب يمردم و احتراز از هر نوع عمل يحقوق واقع
  

  :فرمايند مي )ع(امام حسين  ضرتح

  ».ديخدا ملول نشو يها از نعمت ؛شماست خدا بر يها مردم به شما از جمله نعمت يازهايكه ن يبه درست«

  
 مباني حقوقي .7-8-2

اسـت  ) مـاده  20(عـالي اداري در    شوراي 10/2/1381ط مورخ .18540/13رجوع، مصوبه شماره  م اربابيطرح تكر يحقوق يمبنا
 :ف شده استيمشمول تكل يها دستگاه ير برايانجام موارد ز ،آنكه در 
 ؛مستندسازي نحوه ارائه خدمات به مردم شفاف و - 
 ؛رساني از نحوه ارائه خدمات به مردم اطالع - 
 ؛تدوين منشور اخالقي سازمان - 
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 ؛ي ارائه خدمات به مردمها روشبهبود و اصالح  - 
 ؛نظرسنجي از مردم �
  ؛با مردماجرائي  دستگاه  رفتار كاركنان  بر حسن  نظارت - 
 .شوند مي  مردم  نارضايتي  موجب  كه  و كاركناني  با مديران  و برخورد قانوني  موفق  و كاركنان  و تقدير از مديران  تشويق - 

  
 ندهايااجزاي مستندسازي فر .7-9

 ؛رجوع نوع خدمات قابل ارائه به ارباب - 
 ؛عمل مقررات مورد - 
 ؛مراحل انجام كار - 
 ؛ام كارمدت زمان انج - 
 ؛عمل هاي مورد نياز و فرم مدارك مورد - 
 ؛عنوان واحد، محل استقرار، نام متصدي انجام كار و تعيين زمان مراجعه - 
 .استفاده نوع فناوري مورد - 

  
  رساني از نحوه ارائه خدمات به مردم اطالع .7-10

  هاي ديداري رسانه) الف

 ؛تابلوي اعالنات راهنما - 
  ؛تبليغات تلويزيوني - 
  ؛هاي فشرده ي و لوحيدئونوارهاي وي - 
 .)اختصاصي ـ معين ـ عمومي(رساني  پايگاه اطالع -

  هاي شنيداري رسانه) ب

 ؛هاي راديويي برنامه - 
  .تلفن گويا  - 

 هاي نوشتاري رسانه) ج

 ؛مطبوعات - 
  ؛روزنامه، مجالت عمومي و تخصصي  - 
  ؛هاي ديواري و پوستر اعالميه  - 
  .كتابچه راهنما - 
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  1رمندان دولتكا يو ادار يمنشور اخالق .7-11

هاي انساني و سازماني در نظام اداري كشـور و نهادينـه كـردن ابعـاد آنهـا در       اشاعه و اعتالي فرهنگ اسالمي و ارزش براياين منشور 
با اطالع از اينكه به عنـوان بنـدگان خـدا و خـدمتگزاران مـردم      ك از كارمندان يهر . است شدهانديشه و عمل كارمندان دولت تدوين 

هـاي   مبناي باورهـا و ارزش  هاي اداري بر تيچه بهتر وظايف شرعي و قانوني و مسئول مي تالش و همت خود را براي انجام هربايد تما
  :دانند يممندي مردم به كار گيرند، خود را ملزم به رعايت اصول و مفاد  اسالمي و افزايش سطح رضايت

  

  اصول حاكم بر منشور  )الف

كارمنـدان بايـد    .آنان در شرايط مشابه رفتار يكسان داشت هدر برابر قانون برابرند و بايد با هم همه شهروندان :ياصل برابر .1
گونـه   امكان دسترسي برابر به خدمات دولتي را براي همه شهروندان فراهم و بـا آنـان بـدون هـيچ    ، در محدوده وظايف شغلي خود

  .كنندتبعيض رفتار 
همه امور دولتي مبناي قانوني دارد و تصميمات و اقدامات اداري كارمندان بايـد   :ياصل حاكميت قانون در مناسبات ادار .2

  .شودبراساس احترام به قوانين و مقررات موجود اتخاذ و انجام 

ارائه خدمت بهتـر بـه   ، ي دولتي و استخدام كارمندانها سازماني از تشكيل ئهدف غا): مداري مردم(اصل شهروندمداري  .3
كارمنـدان   .را متجلـي سـازند  بودن » خدمتگزار مردم« ،ي خودها نگرشكردار و ، كارمندان بايد در گفتار .استمردم و شهروندان 

 انجام وظايف و رفتارهاي خود منافع و ترجيحات مردم و شـهروندان و مصـالح عمـومي را در   ها،  گيري تصميممتعهد هستند كه در 
   .كنندمات دولتي را فراهم تر به خد و عام تر راحتنظر گيرند و امكان دسترسي 

ها، زيردستان، همكاران و مراجعـان   قبيل مافوق افراد از ديگركارمندان در تعامالت و رفتارهاي خود با  :اصل احترام و اعتماد .4
  . نندمبناي اعتماد به طرف مقابل عمل ك و بر شوندبه انتظارات و احساسات ديگران اهميت قائل  كنند،بايد احترام آنان را حفظ 

به غيـر از امـوري كـه در    ( اجرائي ي ها دستگاههاي جاري نديافركارمندان بايد تمام اطالعات مربوط به امور و  :اصل شفافيت .5
ايـن  . نفعان قرار دهند يرا به طور شفاف در چارچوب مقررات و ضوابط در اختيار ذ) شده قرار دارد يبند زمره اسناد و اطالعات طبقه

 .را فراهم مي آورد صالح يذهاي سازماني، مبناي پاسخگويي كارمندان به مردم و مراجع نديافرص كردن اطالعات ضمن مشخ

كارمندان مسـئوليت   .و بايستي در برابر آنان پاسخگو باشند شوند ميي دولتي براي مردم ايجاد ها سازمان :ياصل پاسخگوي .6
  .پاسخگو هستند صالح يذا به مردم و مراجع و در مورد آنه دارندتصميمات و اقدامات خود را بر عهده 

كارمندان نبايد از اختيـارات و جايگـاه شـغلي و سـازماني خـود در جهـت منـافع         :ياصل عدم سوءاستفاده از موقعيت شغل .7
بايد فقـط بـراي انجـام وظـايف سـازماني و در جهـت مصـالح        را اختيارات شغلي و سازماني  .كنندشخص يا گروه خاصي استفاده 

   .مي به كار گرفتعمو
ها و ضوابط آن متعهـد و   يت، مأموركارمندان بايد نسبت به دستگاه متبوع خود و اهداف: اصل تعهد و وفاداري به سازمان .8

ي شـغلي و سـازماني در راسـتاي تحقـق     هـا  تيمسـئول مندي و تمام توان از طريـق انجـام صـحيح وظـايف و      وفادار باشند و با عالقه
  .كنندي سازمان تالش ها يتمأموراهداف و 

                                                           
 .كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك 21/11/1388ك مورخ 43914ت/231430نامه شماره  تصويب موضوع. 1
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وظيفـه شـغلي و سـازماني     تا مهارت، دانش و تخصص مربـوط بـه   كنندكارمندان بايد تالش : كارگيري مهارت و تخصص اصل به .9
  . هاي شغلي و سازماني به كار گيرند تياي خويش را براي انجام بهينه فعال و تمام توان فني، تخصصي و حرفهگيرند  خود را فرا

  

 شور مفاد من )ب

  هاي شغلي و سازماني  تيانجام وظايف و مسئول .1

   .كنيمو حضور به موقع در سازمان توجه  ها تيفعالبه رعايت نظم و انضباط در انجام  .1-1
   .صحت و به موقع انجام دهيم، و آنها را با دقتباشيم پشتكار و جديت داشته  ها تيمسئولدر انجام وظايف و  .1-2
و آنها را با توانمندي و ابتكـار خـود در انجـام     ريمي سازماني بروز نگه داها تيفعالنش خود را در زمينه تا دا كنيمسعي  .1-3

   .ي اداري و سازماني به كار گيريمها تيفعال
متبـوع و نظـام    اجرائي كردن آنها به شكل منطقي در دستگاه  اجرائي و براي ويم و افكار جديد ارزش قائل ش ها دهيابه  .1-4

   .ي تالش كنيمادار
  .حيطه فعاليت خود تالش كنيم وري بهرهنظام اداري از طريق افزايش  وري بهرهبراي افزايش  .1-5
 .و در استفاده مؤثر و مطلوب از آنها بكوشيم كنيمي نظام اداري حفاظت ها هيسرماتجهيزات و ، از امكانات .1-6

تــأثيري در تصــميمات و  ... مــذهبي و، نــژادي، جنســي، قــومي، روابــط خويشــاوندي، و تعــامالت هــا تيــفعالدر انجــام  .1-7
   .مان نداشته باشد اقدامات
و انتقــادات ســازنده ديگــران را بــه عنــوان فرصــتي بــراي اصــالح و بهبــود خــود و   باشــيم روحيــه انتقادپــذيري داشــته  .1-8

  . مان بدانيم هاي تيفعال
توجـه  كنـد،   ميو بر آنچه كه خداوند امر يا از آن نهي  هيمرار دهميشه و در همه حال رضايت خداي متعال را مدنظر ق .9.-1

   .و او را ناظر بر اعمال و كردار خويش بدانيمباشيم كامل داشته 

 رجوع و همكاران  رفتار و برخورد با ارباب .2

، ارائـه خـدمت بهتـر   با ايجـاد ارتبـاط مناسـب و     كنيمتالش  .حق براي نظام اداري هستند مردم و شهروندان به عنوان ذي .2-1
   .و نظام اداري در ذهن آنان ايجاد كنيم اجرائي تصويري مثبت از دستگاه 

   .مقررات و ضوابط خدمت ارائه دهيم، عادالنه و در چارچوب قوانين به صورتكنندگان  به مراجعه .2-2
، ائــه و در زمينــه خــدماتار رجــوع اربــابي الزم و مناســب بــه هــا ييراهنمــااطالعــات و ، در محــدوده وظــايف شــغلي .2-3
   .سازي صورت دهيم شفاف
دقت و سرعت و بدون تشـريفات زائـد اداري   ، را در چارچوب وظايف خود با صحت رجوع اربابي قانوني ها خواسته .2-4

   .و تحميل هزينه اضافي به وي ارائه دهيم
   .اشيمرو ب و در استقبال و صحبت با آنان گشاده ريماحترام گذا رجوع ارباببه  .2-5
كنندگان به عنوان منبعي گرانبها براي بهبود عملكرد نگـاه و بـا    پيشنهادها و بازخوردهاي شهروندان و مراجعه، به نظرات .2-6

  .ديد منطقي به آنها توجه كنيم
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   .به نظم و آراستگي شخصي و محل كار خود توجه كنيم .2-7
گشايي از مشكالت مردم و مراجعان به يك ارزش حـاكم   گره پاسخگويي ورجوع،  اربابسعي كنيم تا فرهنگ تكريم  .2-8

   .در نظام اداري تبديل شود
   .پذير باشيم جو و مشاركت ي گروهي مشاركتها تيفعالو در انجام  نيمروحيه كار جمعي را در خود تقويت ك .2-9
   .همكاران اشاعه دهيم كه اين امر را در بين كنيمروحيه قدرداني از ديگران را در خود تقويت و سعي  .2-10
ي آنـان  هـا  يتوانمنـد  يارتقـا و در  هـيم ي خود را با سعه صدر در اختيار همكـاران قـرار د  ها يتوانمندتجربه و ، دانش .2-11

   .كوشا باشيم
   .كنيمزندگي خصوصي آنان پرهيز  حل مشكالت شغلي همكاران تالش و از تجسس در حد ممكن در تا .2-12

  
 هاي ارائه خدمت به مردم روشبهبود و اصالح  .7-12

ها و نـد يافراحصـاي   ،و اولـين گـام بـراي مستندسـازي     اآنهـ  مسـتلزم مستندسـازي   ،ي انجام كارها روشو  ها ستميسبهبود و اصالح 
 :گيرند هاي زير قرار ي انجام كار ممكن است در يكي از گروهها روش. است ي انجام كارها روش

 

  هاي عمومي روش) الف

بـه آنهـا    ،اجرائـي ي هـا  دسـتگاه  همهو در  هستند ها دستگاههاي اداري، پشتيباني و ستادي  د كه در ارتباط با فعاليتيي هستنها روش
  .…ي كارگزيني، حسابداري و ها روش :مانند. شود ميعمل 

  

  هاي اختصاصي روش) ب

 د،نشـو  مـي اجـرا   ،همـان دسـتگاه  در ارتباط با وظـايف اصـلي و تخصصـي     در يك دستگاه و صرفاً يي هستند كه اختصاصاًها روش
  .روش صدور شناسنامه در سازمان ثبت احوال كشور :مانند

  

  هاي مشترك روش) ج

روش مبادلــه  :ماننــد هســتند،نظر دار انجــام مراحلــي از روش مــورد يــك عهــده ي مختلــف هــرهــا دســتگاهيي هســتند كــه هــا روش
  .…و  بودجه، روش صدور موافقت اصولي براي ايجاد صنايع نامه موافقت

  
 هاي ارائه خدمت به مردم ابعاد بهبود و اصالح روش .1- 7-12

 - What: ؛نديافر ياحصا 
 - Why:  ؛نديافربررسي ضرورت انجام  
 - Whom : ؛نديافر نفعان يذبررسي  
 - Who: ؛نديافردهنده  بررسي افراد انجام  
 - When:  ؛نديافربررسي زمان انجام  
 - Where: ؛نديافر هدهند  بررسي مكان و واحد سازماني انجام  
 - How : نديافربررسي چگونگي و نحوه اجراي.  
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  1هاي دولتي نظرسنجي از مراجعان دستگاه .7-13

  وه ارائهحرجوع در بعد افراد و ن م اربابياركان تكر) الف

 افراد) 1.الف

 ؛مهارت و تخصص - 
 ؛يريپذ تيمسئول - 
 ؛يمدار قانون - 
 .ينظم و انضباط كار -

  

  
  

 متكري اركان. 4 نمايه               

  

 نحوه ارائه) 2.الف

 ؛و نزاكت رعايت ادب - 
 ؛سرعت در انجام كار - 
 ؛دقت در انجام كار - 
 .ل مثبت به خدمتيتما - 

 يكار يندهايارجوع در بعد فر م اربابياركان تكر) ب

  يافزار عد نرمب) 1.ب

 ؛در مورد محل مراجعه يرسان اطالع - 
 ؛ان كاريدر مورد متصد يرسان اطالع - 
 ؛راجعهدر مورد زمان م يرسان اطالع - 
 .در مورد مراحل كار يرسان اطالع - 

  

 يافزار عد سختب )2.ب

 ؛يادار يو نظافت فضا يزگيپاك - 
 ؛رجوع محل مناسب جهت ارباب - 
 ؛استقرار مناسب واحدها - 
  .رجوع امكانات مناسب جهت ارباب - 

  

                                                           
نامه شماره  هاي اجرائي به همراه پرسشنامه و چارچوب طرح، به موجب تصويب فرايند اجراي نظرسنجي از مردم در خصوص نحوه ارائه خدمات دستگاه. 1

معاونت توسعه  23/08/1390مورخ  20824/200و  16/09/1389مورخ  47759/200هاي شماره  وزيران و بخشنامههيأت  27/07/1383هـ مورخ 31434ت/34588
 .هاي اجرائي و استانداران سراسر كشور ابالغ شده است جمهور مشخص و به دستگاه مديريت و سرمايه انساني رئيس
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  با مردم اجرائي  دستگاهنظارت بر حسن رفتار كاركنان  .7-14

 ر ارتباط با مردمهاي ارزيابي كاركنان د شاخص .1- 7-14

  .مانند تميزي، آراستگي و جذابيت و پوشش كاركنان :عوامل ظاهري - 
دانش، صداقت و توانايي كاركنان و طرز برخورد آنان با مراجعان به نحوي كه روحيه اعتماد و اطمينان را  :اعتماد و اطمينان - 

  .در آنان تقويت كند
  .ندارد و با دقت و درستي كاملانجام خدمت در مدت زمان استا :ي به تعهداتبند پاي - 
  .برقراري روابط صميمانه و ارزش قائل شدن براي آنان ،نابرخورد انساني با مراجع :دلي هم - 
  .حاكم شدن ضابطه به جاي رابطهو  موارد همهاحترام به قانون و رعايت آن در  :مداري قانون - 
  

  رجوع بابم اريبه مردم و تكر يرسان خدمات يبرااجرائي  يها برنامه .7-15

ت ي، رشد و توسعه است و جلب رضايسنجش كارآمد ياصل يها از شاخص يكياجرائي  يها ت مردم از خدمات دستگاهيرضا
ت خدمات يرياست كه در قانون مد يت مطلوب و مناسب از اصوليفيها و ارائه خدمت با ك رندگان از دستگاهيگ مردم و خدمت

  .استشده اشاره به آن ز ين يكشور
  :اينهاسترجوع مدنظر قرار داد،  م اربابيتوان در ارتباط با تكر يكه م ينكات از جمله

 ؛در ارائه خدمات به مردم ين اخالق اسالميو مواز يو ادار يت منشور اخالقيرعا - 
 ؛يياجرا يها ف خود در تعامل با دستگاهيآشنا نمودن مردم به حقوق و تكال - 
 ؛ور مردمام يريگ يو پ يادار يها هيها و رو اصالح روش - 
 يدهااد قرارديدر ارتقاء، انتصاب و تمداجرائي  يها مردم از عملكرد كاركنان دستگاه يتيرضاناا يت ياعمال رضا - 

 ؛. …و  يازات استخداميامت ديگراز  يمند و بهره ياستخدام
 .1به كار مردم يدگيرس يم و مستمر بر نحوه انجام خدمات و چگونگئنظارت دا - 
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  ران و كارمندانيمد ياخالق يها تيا و مسئوله ارزش: فصل سوم
  

  
  
  

  :يهدف كل

  ران و كاركنانيمد يريپذ تيمسئول يها ها و عرصه تيمسئول نهيدر زمران يش دانش فراگيو افزا ييآشنا
  
  

  :ياهداف رفتار

  :رود يانتظار م انرياز فراگن فصل يپس از مطالعه ا
 .را نام ببرند ياخالق يها تيانواع مسئول .1
  .كنندان يرا بكارگزاران  يريپذ تيمسئول يها عرصه .2
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  يريپذ تيل مسئوليتحل .1
. شود يف ميگران تعريت حقوق خود و ديبر رعا يمبتن يشخص و برون يشخص درون يرفتار ارتباط ين اساس اخالق به الگوهايبر ا

امروزه در . ستيه بر آن، جهان شمول نال است و اخالق استوار شديو س ينسب يز مفهوميگران نيممكن است گفته شود حقوق د
  .وجود دارد ينظر يچالش ،حقوق افراد درباره ،ار نادريبس يم اگرچه در موارديا دهياز حقوق رس يبه توافق جهان يپرتو اخالق جهان

اخالق . شود يل ميدر قبال حقوق طرف ارتباط تحل يفرد در رفتار ارتباط يريپذ تيف، اخالق به مسئولين تعريا بر اساس
د و من يشما حق دار«ن است كه يمواجهه با افراد ا يالگو. ميبا آن دار يكه رفتار ارتباط يف ما در قبال حقوق كسيوظا يعني

و مجموعه  Rحقوق طرف ارتباط با   هاگر مجموع. با افراد است يبه حقوق افراد مقوم تعامل اخالق يبند يپاشناخت و . »فيتكل
 R→D» فيحقوق آنگاه وظا«را با قاعده  ياخالق يريپذ تين صورت مسئوليم در اينشان ده Dا با ف فرد در قبال آنها ريوظا

  .ان كرديتوان ب يم
  

  
  
  
  

  ياخالق يريپذ تيل مسئوليتحل .5نمايه 

  
 يرفتار اخالق) يو نه كاف(ك از آن حقوق، شرط الزم يهر  بالف ما در قيو وظا يوقوف بر حقوق افراد مورد رفتار ارتباط

حقوق، منافع را  يبه جا يا عده. ر استيپذ تيدغدغه و مسئول يگران دارايت حقوق خود و دينسبت به رعا يفرد اخالق. ستا
در  يز لحاظ كند و حتيگران را نيتواند عالوه بر منافع خود، منافع د ياست كه م يكس ياز نظر آنان، فرد اخالق. كنند يطرح م
  .ح دهديود ترجگران را بر منافع خيمنافع د يمواضع

ت يرضا. باشد يت واقعيو رضا يپندار تيتواند رضا يت افراد ميرضا. ت آنان استير از رضاين مفهوم حقوق افراد غيهمچن
ل در ين دليبه هم. سازد يم يف اخالق، آن را تهيت افراد در تعرياخذ رضا. ت حقوق و منافع آنان استيحاصل رعا يواقع
  .شده است ديتأكت آن يت حقوق افراد و نه رضايبه كارگزارانش بر رعا) ع( ين عليرالمومنيام يها هيتوص

شتن يبا خو ير، در هر رفتار ارتباطيپذ تيانسان مسئول. افراد توجه به حقوق طرف ارتباط خود است هدغدغ يها از نشانه يكي
گران را يت حقوق ديرعا يطير شرادر ه يفرد اخالق. رديده بگيش را ناديست حقوق خويحقوق خود را دارد و حاضر ن  هدغدغ

اعتنا  يبه مقررات ب يكه در رانندگ يشهروند: توان پرداخت يبودن رفتارها م يل اخالقيبه تحل ياسين مقيبا چن. دهد يت مياولو
مال يابان حقوق شهروندان را پايه به خلختن زبايا با ريرد و يگ يده ميگران را ناديات خود و ديرمجاز حق حياست، با سبقت غ

مرا « يعنيبرند،  يبه كار م يراخالقيغ يها انسان يكه در عرف برا ير الاباليتعب. ز استيگر تيمسئول يكند، به لحاظ اخالق يم
  .است، حزم و دغدغه نسبت به حقوق افراد ياطياحت بياز نشان ن يو ا» ستين يترس و باك

. يامور خصوص در ينهاد اي يكس قبال در يكس يريپذ تيمسئول: انجامد ياز اخالق م يجزئ ف سهيبه تعر ،تيل مسئوليتحل
ن سه گونه سبب يا. يعيو حقوق طب يا ف حرفهيحقوق موضوعه، شرح وظا: ت است به سه قسم استيق مسئولعلَّتَعنصر سوم كه م

  .شود يم يو اخالق يا ، حرفهيت به حقوقيم مسئوليتقس

 R     D 

 yحقوق       xف يوظا 

y    x 

 با يرفتار ارتباط
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متعدد  يشامل موارد »ب«در برابر  »الف«ت يمسئول. ت دارديمسئول »ب«در برابر  »الف«: ن دو امر استيب يت نسبتيمسئول
مانند هر  يت اخالقيپس، در مسئول. نشان داد» ج»  هت خواند و آنها را با مجموعيمسئول متَعلَّقتوان  ين موارد را ميا. شود يم

نشان » ج«كه با  ييها تيمسئول  هجموعم. »ج است يها تيمسئول يالف در برابر ب دارا«: ، سه عنصر وجود دارديگريت ديمسئول
از  يت هتل در برابر مشتريريمد ياخالق يها تي، مسئولبراي مثال. شود يمتفاوت م »ب«و  »الف«ق يشود بر حسب مصاد يداده م
  .در برابر رقبا متفاوت است يك شركت بازرگاني ياخالق يها تيمسئول

  
  گانه پنج يها تيمسئول .2

گانه از  پنج يبند ميگر اقسام آن، به تقسياز د يت اخالقيز مسئوليتما يبرا. م كرديتوان تقس يلف مت را از جهات مختيمسئول
  :ميكن يت اشاره ميمسئول

  
  يا ت حرفهيمسئول .2-1

ن يدر ا. ستپاسخگوف مورد توافق، يرد، در چارچوب شرح وظايپذ يم يا از جانب فرديك سازمان و يرا در  يكه شغل يكس
ف يت در چارچوب توافق دوجانبه تعرين مسئوليا. ت دارديخود مسئول يدر قبال كارفرما نسبت به رفتار شغل مفهوم فرد شاغل

ها نسبت به چهل  ه دانشگا يت علمأيعضو ه. ا نهي رمنصفانه باشديظالمانه و غ ،ا كالًي ينكه آن توافق در موارديشود، چه ا يم
ت يتنها حد و مرز مسئول. ا نهيكنند  يا نادرست تلقيرمنصفانه و يآن را غنكه افراد يساعت حضور در دانشكده مسئولند چه ا

  .ندارد يتيا شرع مسئوليناسازگار با قانون  يا ف حرفهيفرد نسبت به انجام وظا. ، قانون و شرع استيا حرفه
  
  يت حقوقيمسئول .2-2

ضمانت  يت دارايگونه مسئول نيا. شود ينده مخوا يا قانونيو  يت حقوقياز قانون موضوعه باشد، مسئول يكه ناش يتيمسئول
از جرائم  يت ارتكاب جرمي، مسئوليفريت كيمراد از مسئول. شود يم ميتقس يو مدن يفرياست و به دو شاخه ك يقانوناجرائي 

  .است يان رساندن به جامعه و اختالل در نظم عموميدر قانون ز يفريت كيمسئول يمبنا. ح شده در قانون استيتصر
  
  يمدن يت حقوقيمسئول .2-3

از  ياز ضرر ناش نجا، اعميمراد از ضرر در ا. وارد كرده است يگرياست كه به د يشخص بر رفع ضرر ي، تعهد قانونيت مدنيمسئول
قانون فرد  بر اساسآن است كه  يت مدنيمالك در جبران ضرر در مسئول. است] مانند قصور[ت او ياز فعال يا ضرر ناشير فرد و يتقص

. تابع وضع قانونند يفريو ك يت مدنيمسئول. ان رساندن به فرد استي، زيت مدنيمسئول يمبنا. است يگريبه جبران خسارت د موظف
  .گر استيد اي مسئلهبوده،  ياخالق يها ارزش ديگرتابع انصاف، عدالت و  يا كه قانونگذار در وضع قانون تا چه اندازه نيا
  

  يت شرعيمسئول .2-4

ن انسان يبنابرا. فياست و انسان موظف به انجام تكالكننده  تكليفخداوند . ف استيارتباط انسان با خدا، تكلابعاد  از يكيدر اسالم 
 ياسالم يها در آموزه ياجتماع يريگ ل جهتيبه دل. است پاسخگو يو ترك نواه يقابل خداوند متعال نسبت به انجام اوامر الهمدر 

بودن فرد در قبال  پاسخگو يفيت تكليمراد از مسئول. يت وضعيو مسئول يفيت تكليسئولم :دو بعد مختلف دارد يت شرعيمسئول
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است كه موجب  يبودن فرد نسبت به انجام امور پاسخگو يت وضعيف است و مراد از مسئوليح تكاليخداوند نسبت به انجام صح
ان يب. ك استينزد يت حقوقير به مسئوليم اخقس. شود ميرساند ضامن  يگران ميكه به د يفرد در قبال ضرر يعنيشود  يضمان م

خصوص  به ي، به طرح مباحث اخالقيت شرعيان مسئوليالبته فقها در ضمن ب. ان آورده استيدانش فقه را به م يشرع يها تيمسئول
  .آورند يقضا م يرا مستقل از احكام شرع ءالقضا ، آدابءچون قضا يآنان غالباً در مباحث. پردازند يم يدر تعامل اجتماع

  
  يت اخالقيمسئول .2-5

 يت در رفتار ارتباطين مسئولياگر چه ا. گران استيا ديش يا سازمان در قبال حقوق خوي، تعهد و الزام فرد يت اخالقيمسئول
  1.ستين يو قرارداد ين بحث حقوق وضعيابد، مراد از حقوق در اي يتحقق م

  
  ها تيز مسئوليتما .3

با  ين و سازگاريت در گرو توافق طرفيواضع در حرفه، كارفرماست و تحقق مسئول. تابع وضعند يو شرع ي، حقوقيا ت حرفهيمسئول
ف شارع مقدس با يتكال. ف شارع مقدس استيتكل يت شرعي، قانون و در مسئوليت حقوقيواضع در مسئول. است ين كشوريقوان

 يان شارع مقدس حكميدر فهم ب يهيند اما اگر فقز هستين ي، اخالقيف شرعيتكال از اين روست و يناسازگار ن يعيچ حق طبيه
ن فهم را يرمنصفانه و ظالمانه باشد ايكند مثالً غ ياز ظواهر متون استنباط م يكه و يحكم يعنياستنباط كند  يعيناسازگار با حقوق طب

  .توان نقد و تخطئه كرد يم
  . دارد يت اخالقيده با مسئوليچيپ يارتباط ،است يت حقوقيلمسئو أقانون كه منش

از در جامعه است و  يج اخالقيترو نيازمند، ينظم عموم يدن به فرد و جامعه و برقراريان نرسيچون ز يل به اهدافيقانون در ن ،كي
ت يمسئول در خصوص) 1380( يمانند آنچه در قانون مجازات اسالم ،كند يم يفريت كيحما يت اخالقياز مسئول يدر موارد اين رو
. بودند ياخالق يها ها و الزام ارزش ين، روزگارياز قوان ياريبس. آمده است ينسبت به اموال عموم يدار امانتران در يمد ياخالق

  .ابدي يقانون و مقررات م هج صبغيتدر اخالق به
ن سؤال در مقام وضع قانون، يا. ث انصاب و عدالت استيكردن آن از ح يابيگذار در مقام وضع قانون محتاج ارز دو، قانون

 ي،ن دغدغه اخالقيپاسخ به ا يا عادالنه است؟ قانونگذار براين قانون منصفانه است؟ آيا ايآ: شود يمعنادار طرح م ينحو به
  .دهد يتقدم اخالق بر قانون را نشان م ،ياخالق يزياز قانون به ممين. اخالق است يمحتاج ترازو

ف يد تابع تكاليم بايندار يف مشخصيلحاظ قانون تكل كه به يدر موارد يعنيقانون است،  و مكمل پوش سه، اخالق رخنه
نداشته  يدر پ يو حقوق يفريت كيگونه مسئول چيث قانون مجاز باشد و هياز ح يممكن است رفتار يپس در موارد. بود ياخالق

نانوشته است و اخالق اند اخالق، قانون  گفته يا ل عدهين دليبه هم. آور است تيمسئول ين كاريانجام چن يباشد اما از نظر اخالق
  .ابدي يان ميشود كه قانون پا يآغاز م ييازجا

ج اخالق در يترو. ندارند ي، كاركردنشودت يتبع ،ها ن قانونيتر ن و كامليتر قيدقاگر از . چهار، اخالق روح قانون است
  .است ياخالق يها از الزام يكي يريپذ را قانونيشود ز يافراد م يريپذ سبب قانون يفرهنگ اجتماع

                                                           
 .126-130، ص 1389، تهران، سرآمد، اي حرفه اخالق بر درآمدياحد فرامرز قراملكي، . 1
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كارانه، داد  بيه فرمعامل براي مثال. تداخل دارند يق فراوانيدر مصاد يو اخالق ي، شرعي، حقوقيا حرفه يها تيپنج، مسئول
و  يف شرعي، تكاليو حقوق يفرين كي، قوانيا اند كه موضوع مقررات حرفه ياز موارد يفروش نامشروع، كم يريگ و ستد با جهت

 يها تيز مسئوليتما. شود يممعطوف واحد  مسئلهگوناگون به  يها افتيره ين موارديدر چن. ندريگ يقرار م ياخالق يها الزام
  .فراوان دارد يتياهمز ين يفريو ك يت حقوقياز مسئول ياخالق

  هبر هم ياخالق يها تيمسئول. آنهاست يريدر فراگ) يز حقوقيو ن( يا و حرفه ياخالق يها تيگر مسئوليشش، تفاوت د
 ياخالق يها تيار نادر، از مسئولي، جز در موارد بسيه افكنده است و آدميفرد و سازمان سا يو اجتماع ي، شغليدات فريشئون ح

ز از ين تمايكه قانون در ع حاصل سخن آن. ت وجود دارديفراغت از مسئول يو حقوق يا حرفه يها تيست اما در مسئوليفارغ ن
جز  يزياخالق چ: نگرانه گفت يليتوان اخالق را به قانون كاهش داد و تحو ياخالق با آن در تعامل چند جانبه است و هرگز نم

  .ستيقانون ن
ت حقوق يرا در رعا يو بد يكشاند و مالك خوب يم يبه رفتار تعامل يائه شد، آن را از صفات درونركه از اخالق ا يفيتعر

گران يح منافع ديا ترجيگران و يت منافع ديك را رعااگر مال. انه استيگرا ك معنا حداقليه ف بين تعريا. داند يطرف ارتباط م
از افراد  ين است كه حداقل توقع اخالقيف ايانه بودن تعريگرا مراد از حداقل. ميابي يگر از اخالق دست ميد يم به مفهوميبدان
  1.ت حقوق استيرعا

  
  يريپذ تيمسئول يها عرصه .4

  .شود يشامل هفت عرصه م ياخالق يريپذ تيساحت مسئول ياجتماع يفرد يمختلف در زندگ يها ميبرحسب تنوع حر
  

  يم خصوصيت فرد در حريمسئول .4-1

. ها دارم ها و كنش من با خود سخن. ش در تعامل استيبا خو يهر كس. است يشخص ، رفتار درونيارتباط ياز انواع رفتارها يكي
فرد  يا عده. ييمرها يتياز هرگونه مسئول يم شخصيدر حر كنند كه يگمان م يا عده. ت استيمسئول يش دارايفرد در تعامل با خو

ك اصل يه به منزل يا استقالل فرد را در اخالق حرفه يدانند و گاه يد ميد و نبايمستقل و رها از هرگونه با يم شخصيرا در حر
ن يشه در اير ،يدر پزشك )ان و پزشكيمار، اطرافيل در مرگ توسط خود بيتسه( ياز اتاناز يمعضالت ناش. كنند ياخذ م ياخالق

  .ز نارواستيش نيت در تعامل خود با خويو فرار از مسئول يز از آزادياما گر. امر دارد
،  ي، خودآزاريخودكش. ستات يمسئول يدارا يات، حق عزت نفس، حق آزاديانسان در تعامل با خود نسبت به حق ح

، يگر ، خودمحاسبهيفرد با خود است و خودشناس يراخالقيغ يارفتاره يريپذ و ذلت ي، خودفراموشيريپذ ، اسارتيريپذ اهانت
م يحفظ حر. اند ياخالق يمانند آن رفتارها يت در انتخاب همسر، شغل و اموريو حر ي، حفظ عزت نفس، حفظ آزاديخود انتقاد

م يد به حرخواه يكه م يدر برابر كس يورز رتيغ. ش استيفرد در قبال خو ياخالق يها تياز مسئول يكيخود  يخصوص
  .است ياخالق يكند، رفتار يفرد تعد يخصوص

، يست اخالقين سطح زيتر ژرف. ز باشميگر تيتوانم مسئول يرفتار كنم و م يتوانم اخالق يپس من در ارتباط با خود م
  .ش استيتعامل با خو  هش و حقوق خود در عرصيحفظ خو  هدغدغ
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  ن برون تراود كه در اوستااز كوزه هم

اموزد كه احترام يب ياگر كس. گران داردياخالق در تعامل با د يبرا يرساختيز ينقش يشخص درون يدر رفتار ارتباط بودن ياخالق
 يبيست و به خودفريكه با خود صادق ن يكس. ز توانا خواهد بوديگران نيم ديش را پاس دارد، بر احترام و تكريس خوفو عزت ن

 يچه با تكلف در برخ دار خود قرار دهد اگريپا يرفتار يشده و الگو نهيلق نهادگران را خُيتواند صداقت با د يدچار است، نم
از خُم سركه، سركه  ؛مقدم است يشخص بر اخالق برون يشخص پس اخالق درون. ش بگذارديرا به نما تموارد بتواند صداق

  .ديپاال
نخواهد  ييگران ابايد يم شخصيبه حرنداند از ورود  يراخالقيب و غيخود را ع يم خصوصيكه ورود افراد به حر يكس

خورد چگونه  يش افسوس نميخو يكند و بر خودباختگ يبر حال خود درنگ نم يست و اندكيكه غمخوار خود ن يكس. داشت
  .گران باشديتواند غمخوار د يم

اصالح خود  شود و به يگران فارغ ميب ديع يبت و جستجويند از غيب خود را ببيهر كس ع«: ديفرما يم) ع( يامام عل
  .»پردازد يم

چرا «: ديفرما يدر باب رحم و شفقت م. فراوان دارد ديتأك يشخص البالغه بر رفتار ارتباط درون در نهج) ع(رمؤمنان يام
ا ي يافكن يه ميو بر او سا ينيب يرا در آفتاب سوزان م ي؟ چه بسا كسيكن يبه خود رحم نم يكن يگران رحم ميگونه كه به د آن

تفاوت  يخود ب يماريتو را بر ب يزياما چه چ يزير يبر او اشك م يدلسوز يكه سخت ناتوان است از رو ينگر يمرا  يماريب
  1».ستيزتر از جانت نيتو عز يز برايچ چيكه ه يكرده است در حال

م اصالح و تقد يت خودشناسيست بلكه توجه به اهميگران نيها و آالم د نسبت به رنج يتفاوت ين سخن هرگز دعوت به بيا
) ع( يسينادان با حضرت ع يشخص. ان كرده استيت را به شكل قصه بين روايمضمون هم يمولو. گران استيش بر اصالح ديخو

در : به او گفت يسيحضرت ع. ز مردگان را زنده كندياد دهد تا او نيهمراه شد و با اصرار تمام از او خواست كه اسم اعظم را به او 
ن مردگان بخوان تا زنده ين است پس تو آن نام را بر ايحال كه چن: شخص نادان گفت. طلب مكن يزين باره خموش باش و چيا

ن ياست؟ ا يگر چه رازين ديخداوندا، ا: كرد و گفت يبه مردگان اله يد، رويسماجت او را د يسيكه حضرت ع يوقت. شوند
كند كه  يكه اصرار م يكند در حال يشه نمياطن خود اندب يماريخورد و درباره ب يروح خود را نم يو پژمردگ ينادان، غم مردگ

  .گران را زنده كنميد
توجه داده  يگر به خودمحاسبه يتيو در روا. گران رايح شده است كه اول خود را موعظه كن سپس ديگر تصريد يتيدر روا
ش را ياند كه قدر خو كرده يفمعر يمند را كس ا سعادتياند و  ن شناخت دانستهيرا سودمندتر ينكه خودشناسيا. شده است

خود را  يهر كس«كه  ين سخن نورانيا. است يشخص درون يت و تقدم اخالق در رفتار ارتباطياز اهم يبشناسد، همه حاك
  .است يدنين مبنا فهمي، بر ا»شناخت، خدا را شناخت

آموزش اخالق در. ق داردج اخاليمهم در روش ترو ينقش يشخص بر اخالق برون يشخص توجه به اصل تقدم اخالق درون
ن يتأمل در ا. ش استيارتباط شخص با خو يساز نهيهدف اول در اخالق، به. كرد يريگ ر رفتار فرد با خود جهتييد ابتدا به تغيبا

ها و  برنامه ين نكته ناكارآمديا .دهد يج اخالق نشان ميج در ترويرا يها و روش يآموزش يها مهم را در برنامه اي نكته رخنه
  .كند ين مييآموزش اخالق در سازمان را تب يها روش
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 يوقت. كند يم ميرا عق ياخالق يها ش آموزشيفرد با خو يراخالقيو غافل شدن از ارتباط غ يشخص بر اخالق برون ديتأك
هرگز خود را حفظ كنند و با خود صداقت ورزند،  يم خصوصيدارند، حر ش را نگهياند كه احترام خو اموختهيكاركنان سازمان ن

ن گام در آموزش ياول. رندياد بگيگران را يصادقانه با د  هگران، مواجهيد يم خصوصيگران، حفظ حريتوانند احترام به د ينم
 يشخص برون يارتباط يابد، الگويسامان  يا به هر گونه يشخص ارتباط درون. فرد با خودش است ياخالق، اصالح رفتار ارتباط

  .شود يمشابه آن م
  
  م خانوادهيدر حر اخالق .4-2

آن  يتابع اعضا و سازمان داخل ،به لحاظ قلمرو ين گروه اجتماعيا. م مشخص استيبا حر ياديبن يك گروه اجتماعيه خانواد
. ت دارنديم خانواده و قوام آن مسئوليگر و حفظ و حريكدين قلمرو در قبال يخانواده در ا يك از اعضايهر . است
  .است يشخص نينوع اخالق ب م ازين حريدر ا يريپذ تيمسئول

ت حقوق يهمسر بر رعا. ت دارديز مسئوليخانواده ن ياعضا  هت دارد، در قبال همينكه در قبال خود مسئوليشخص عالوه بر ا
صادقانه با   هحق احترام، حق مواجه. اوست يم شخصين حقوق همسر، حفظ حريتر از مهم. خود موظف است يك زندگيشر

  .است يك زندگين حقوق شريتر از مهم يتقاد، حق وفادار، حق اني، حق رازداريو
. ت، حق استقالل و حق پرسش موظفنديحقوق فرزندان مانند حق احترام، حق ترب بالم خانواده در قيز در حريپدر و مادر ن

ن حقوق كودكان يتر از مهم يريپذ تيمسئول. دارند يت اخالقيگر و در قبال حقوق پدر و مادر مسئوليكديز در قبال يفرزندان ن
ل درباره حق همسر، حق مادر و يبه تفص) ع(ل در رساله حقوق امام سجاد ين دليبه هم. ن استيوالد  هفياست كه تحقق آن وظ

  .ل بحث شده استيتفض پدر، حق فرزند و حق برادر به
مختلف  يها نواده صورتم خايدر حر يتعارضات اخالق. انجامديب يتواند به تعارضات اخالق يم خانواده مياخالق در حر

خانواده و  ياز اعضا يكيبا  يت وين مسئوليدر قبال خانواده، تعارض ب يت ويت فرد در قبال خود و مسئوليتعارض مسئول: دارد
از تعارضات  ين حقوق مادر و حقوق همسر، مثاليتعارض ب. اند ياز تعارضات اخالق ييها گر نمونهيدر قبال عضو د يت ويمسئول
  .ميشو يكه غالباً با آن روبرو م است ياخالق

  
  يم شغلياخالق در حر .4-3

 يافراد اخالق  هم دغدغيحفظ آن حر و دارد يميخود حر يشغل يدر زندگ يهر كس. ماست ياز ابعاد زندگ يكي يشغل يزندگ
، يرجوع، مشتر ارباب: دماننمسئوليت داريم  ،ميشو يكه با آنها مواجه م يخود در قبال كسان يشغل يك از ما در زندگيهر . است

آنان در واقع صاحبان حقوقند و ما موظف . يشغل ينفعان مرتبط با زندگ يذ ديگردست و  نييران پايران باالدست، مديهمكار، مد
  .است يشغل يانبار در زندگيز ياز معضالت اخالق يكار كم. ميبه حفظ حقوق آنان

، اخالق ياخالق پزشك: ان آورده استيرا به م ياز اخالق شغل ينگوناگو يها در روزگار ما شاخه يشغل يدگيچيتنوع و پ
، اخالق يدار ، اخالق كتابي، اخالق خبرگزاريس، اخالق پرستاري، اخالق تدريت بدنيقضاء، اخالق تجارت، اخالق ترب

  . …غات و ي، اخالق تبليس، اخالق در مهندسيپل



 83   هاي اسالمي در نظام اداري اي كارگزاران اسالمي مبتني بر آموزه اخالق حرفه

 

در  ها انسان. فراتر از شغل افراد است يرا اخالق بسيتقدم دارد ز گر،يبر هر نوع اخالق د يم اخالق فرديگونه كه گفت همان
وه يباشند اما آن م يد اخالقيها با سازمان. ستنديلزوماً محتاج شغل و عنوان ن يورز باشند اما در اخالق يد اخالقيمشاغل خود با

غالباً با لباس . آن را بتوان عوض كردست كه از منزل به محل كار ين يا اخالق همچون جامه. افراد است ياخالق يها دغدغه
. دهد يقرار م ريتأثات ما در شغل را تحت ي، خلقيل، اخالق شخصين دليبه هم. ميشو يمدر محل كار حاضر  ياخالق شخص

و در ارتباط با همكاران و  يط شغليز است، در محيگر تيخود مسئول هخانواد يكه در ارتباط با خود و در ارتباط با اعضا يكس
  .ر باشديپذ تيتواند مسئول يحبان حقوق نمصا

  
  م سازمانياخالق در حر .4-4

ك حزب و فرد يعضو  يگريك سازمان مردم نهاد است و ديعضو  يكس .هستيم ا سازمان عضويو  يك گروه اجتماعيغالباً در 
 مند فهيعضا در قبال آن وظدارد و ا يسازمان حقوق. آور است تيت در سازمان مسئوليعضو. ك سازمان استيسوم در استخدام 

خود اعضاي در قبال  يقيت حقيك شخصي منزلهز به ياعضا، سازمان ن يف اخالقيدر ساحت سازمان فراتر از وظا. ندهست
عناصر  هسازمان در قبال حقوق هم ،يف اخالقيست و فراتر از وظايمحدود ن، نيسازمان به ا يت اخالقيالبته مسئول. ت دارديمسئول

  . مسئول است يرونيب و يط درونيمح
  
  م اجتماعياخالق در حر .4-5

. ماست ياخالق ياز زندگ يت آنها بخشيكه رعا شود ميشمار  يب يان آمدن حقوق افراديما در شهر و كشور موجب به م يزندگ
، يريذپ ست، توسعه كشور، قانونيط زي، حفظ محيحفظ منافع مل. است ياجتماع يمهم از اخالق زندگ بعدي ياخالق شهروند

 ياري و هم يريپذ ، مشاركتيت رواني، امنيزگي، پاكيريپذ ، نظميگر، رازداريكديم ي، احترام و تكريدار ات، امانتيپرداخت مال
  .ما در جامعه است ياخالق يها تياز مسئول ييها نمونه

از حقوق آنها در مباحث ز برخوردارند اما بحث يفراوان ن ي، از حقوقيف اخالقيعالوه بر وظا ياجتماع يافراد در زندگ
د به يبا يت شهريريدر بحث از اخالق مد براي مثال. ندهست رو ه ب د كه با حقوق افراد رويآ يان ميبه م نهائيسازما يا اخالق حرفه

 يم، اخالق دشمنيشو يدشمن م يبا كسان يليدر جامعه به هر دل. كرد ديتأك يران شهرداريمد از جانبت حقوق شهروندان يرعا
وارد كه  يزمان. ميمجاز ندان يا لهيرا با هر وس يزيست م و دشمنيكند با دشمنان خود برخورد منصفانه و عادالنه داشته باش يا ماقتض

  .است ياصل مهم اخالق شهروند ،به اخالق انتخابات يبند يپام، يشو يانتخابات م يبرا يغاتيمبارزه تبل
  

  ستيط زياخالق مح .4-6

ا يآ. زند ين تعامل به آنها صدمه ميا. برند يوانات بهره ميو ح يعياز منابع طب. در تعاملند يوانيو ح يعيطبست يط زيبا مح ها انسان
 يها در آموزه. ما باشد؟ پاسخ مثبت است يت اخالقياز مسئول يبه آنها بخش يبند يپادارند كه  يوانات حقوقيو ح يعيمنابع طب

ات را به يمستقل از روا يفصل يخ حرّ عامليش. ميت آن حقوق هستيموظف به رعا اند و ما وانات صاحبان حقياهان و حيگ ،ينيد
مند  است و مطالعات نظام يمهم اخالق كاربرد يها ست از شاخهيط زيامروزه اخالق مح. وانات اختصاص داده استيحقوق ح

  .ن خصوص انجام شده استيفراوان در ا
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  يم الهياخالق در حر .4-7

كند  ياقتضا م يدار رسم امانت .از موجودات را به ما سپرده است يم كه خداوند بخشيهست يداران امانتعالم محضر خداست و ما 
در همه حال خود را در محضر خداوند . ميكن يگر خودداريكديتعامل با  و يعياز منابع طب يط در برخوردارياز افراط و تفر

ت و دعا از ي، خشيتقو. فراوان دارد يتيعبادت توجه به ادب حضور اهم ژه به هنگاميو به ،ميدار م و ادب حضور، نگهينيمهربان بب
  .است يم الهيق ادب حضور در حرين مصاديتر مهم

ت ادب حضور يدر اماكن مقدسه رعا. است، الزم است يقدس يامر هتجرب  هت ادب حضور نسبت به هر آنچه واسطيرعا
اشاره كرده ) ص(اسالم  ير گرامبامياز آداب نزد پ يات به برخقرآن در سوره حجر. است يوضات قدسياز ف يمند شرط بهره

گر سخن يكديبلند با  يگونه كه با صدا د همانيامبر بلند نكنيپ يتان را فراتر از صدا يد صدايا مان آوردهيكه ا يكسان يا«: است
  ».دين نكنيامبر خدا چنيد نزد پييگو يم

نش يب. سازد يبخشد و آن را استوارتر م يقداست م يو خانوادگ يغل، شيبه اخالق اجتماع يم الهيت اخالق در حريرعا
ت حقوق خود، يرعا هتواند، دغدغ يم يم الهيدر حر يك اصل اخالقيار ماست، به عنوان يبه هر آنچه در اخت يانگار امانت
است و از آن نتوان  ينكه هر جا حضور الهيبه ا ،يم الهيادب حضور در حر. تر سازد را ژرف يخانواده و منافع مل ياعضا

ن يل بين دليبه هم. بخشد يكند و به آن اصالت م يرا معنادار م يو اجتماع ي، شغليشخص يخت جز به او، اخالق در زندگيگر
د در نحوه يابم باي ينم يگران خود را اخالقيدار در تعامل با د نيم است و اگر من دينسبت مستق يورز ل و اخالقياص يدار نيد
ت عالم ينش فرد از سطح رؤيداند و با تحول ب يخود را اتمام مكارم اخالق م هن اسالم هدف برناميد. د كنميترد خود ينداريد
  .كند يرا راسخ م ي، رفتار اخالقياز معنا به عالم در محضر اله يو خال ين جهانيا

راب يد از روح و باطن اخالق سيبا ن رابطه رايشود اما ا يجاد ميا» عبادت« يانسان با خدا در چارچوب مقررات شرع هرابط
عبادات ما را چون گندم فرض  يمولو. كند يم يته يت نكردن ادب حضور، عبادت را از معنا و اثربخشيو رعا يمباالت يب. كرد

خبر موش با از نقبِ يما وقت. زند يگران بر آن انبار نقب ميبه حقوق د يم اما موشِ گناه و تعديكن يكند كه در انبار جمع م يم
  1.ميده يل ساله را از دست مهه چيم كه سرمايشو يم
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  كارمندان يصفات اخالق: فصل چهارم
  

  
  
  

  :يهدف كل

  ياسالم يها آموزهز منظر كارگزاران ا يمورد صفات اخالقران در يش دانش فراگيو افزا ييآشنا
  
  

  :ياهداف رفتار

  :رود يانتظار م انرياز فراگن فصل يپس از مطالعه ا
 .را برشمرند) ع( يكارگزاران در كالم موال عل ياخالق فرد يها يژگيو .1
اند را  رفتار با مردم سفارش كرده يكه به كارگزاران خود در چگونگ) ع(رمؤمنان يمورد نظر ام يها اهم رفتارها و ارزش .2

  .ان كننديب
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  از نگاه اسالم يبخش عموم كارگزاران يا اخالق حرفه .1
ك يدر . در اسالم صورت گرفته، بحث اخالق كارگزاران مطرح شده است يا نه اخالق حرفهيزم كه در يقاتيشتر تحقيدر ب
 ،گريد يبند ميشان قرار گرفته است و در تقسيا يكارگزاران و سلوك اجتماع يرفتار فرد ياخالق در دو دسته كل ،يبند ميتقس

رجوع  گر، اربابيد يطرازان و از سو ردستان، هميالدستان، زبا يعني ،مختلف همكاران يها اخالق كارگزاران را در ارتباط با رده
  .شود ياشاره م يبند ميبه هر دو نوع تقس ينجا به طور ضمنيدر ا. اند مدنظر قرار داده

  
  كارگزاران ياخالق فرد .1-1

كرات به  ود بهخ يها در نامه) ع( يحضرت عل. است يادار يها عمده دولت و دستگاه  هفياز نظر اسالم، خدمت به مردم وظ
، شرافتمندانه به يو مهربان يستگيشا ين است كه از رويفه آنان و مأموران آنان اين وظيتر اند كه مهم كرده يادآوري انكماح

ن يا. عدالت رفتار كنند ياز رو يو نه مستبدانه، با خلق خدا ين قانونيبه آنها سفارش شده است كه طبق مواز. مردم خدمت كنند
مقام معظم » .تالش در اصالح امور مردم است ،كمال سعادت«: ن جمله خالصه شده استيدر ا) ع( يحضرت عل يد از سويتأك

ن يا. ماندن است يبودن و مردم ين افتخارات انقالب ما، مردميتر از بزرگ يكي«: كنند كه يد مين رابطه تأكيز در اين يرهبر
  ».د آن را پاس داشت و قدر دانستياست كه با ينعمت بزرگ

ن است كه كارگزاران و كارمندان نظام يا ين عامل رفتار انسانيتر كننده و تباه ين آفات اخالق سازمانيتر از خطرناك يكي
  .كنندنند و در اداره امور خود را فرمانروا تصور ين به مردم بنگرند و خود را بر آنان مسلط ببيياز باال به پا يادار

د طبق يز بايران آن نياست، مد يارزش ياسالم مكتبچون . است يساالر ستهيشا ،سالممورد توجه در ا ياز اصول اخالق يكي
. ديگو ين ميز چنيطور كه عقل ن هاست، همان ستهيشا ها از آنِ تيت و مسئوليرين، از نظر اسالم، مديبنابرا. ارزش انتخاب شوند

  .1ستيها ن تيمسئول سته بهينش افراد شايجز گز يزير چيك مديات صالحات ين باقيتر د مهميشا
ن معنا است كه يبا مردم ندارد، بلكه به ا يگونه ارتباط چيها ه يژگيواين ست كه ين نيكارگزاران ا يمقصود از اخالق فرد

 ين نگرانيآراسته نباشد، ا ياخالق يها يستگين شايرا اگر شخص خدمتگزار به ايو منش كارگزار باشد ز ين فضائل، خويا
، استبداد، ستم و سوء استفاده از قدرت شود و به يدر دست گرفتن قدرت، كارگزار دچار مشكل فساد اداروجود دارد كه هنگام 

. عادت و مردم را ناراحت و گرفتار كند ييبه ستم و زورگو يخدمت به مردم، گرفتار گناه شود و در درازمدت، نفس و يجا
  :ر استياز قرار ز) ع( يها در كالم موال عل يژگين ويااهم 

ت يالبالغه، كارگزاران خود را به خفض جناح در برابر مردم و رع نهج 27و  46در نامه  )ع( يحضرت عل :يفروتن. 1
  :ورزد يد مين نكته درباره طبقه مستضعف تأكيت ايش در موارد گوناگون بر رعايكند و در سخنان خو يسفارش م

ع و بلند گرداند و در برابر ناتوانان فروتن يت رفياضع كن تا خداخدا تو يافروخته مدار و برا) فانيضع(خود را بر آنان  يرو«
  ».يازمندين كار بدانها نيباش و به آنها بنما كه در ا

ان يط كارگزاران و قاضياز شرا) حرام ياز كارها يدار خودنگه( ييبا مالك اشتر، پارسا )ع( يدر عهدنامه عل :ييپارسا. 2
  .ذكر شده است

                                                           
 .7-10، ص 1385ريزي،   ، تهران، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهسازماني هاي ارزش و كار اخالقعباس منوريان، . 1
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ف آن يدر تعر. ديتوان حلم نام يگران را ميدر برابر سخنان ناآگاهانه و رفتار نامناسب د يباربرد :حلم و شرح صدر. 3
افت ياورد و هنگام دريبه حركت ن يآرامش داشته باشد كه غضب، آن را به آسان يا حلم آن است كه نفس به گونه: اند گفته

  .پسندد مضطرب و نگران نشود يآنچه نم
نه، يس يگشادگ«: ديفرما يم )ع( يامام عل. رش حق استيپذ يبرا يه از آمادگيل و كناد يگشادگ يشرح صدر به معنا

  ».است استيله ريوس
به  ييدارا  دهد و از بخل و انباشت يرا به سمت كمك به مردم سوق م يو در كارگزار، يبخشندگ يژگيو :سخاوت. 4

د يكارگزارانش تأك يبه مالك، بر سخاوت و جوانمرد يا در نامه )ع( يامام عل. دارد يمورد باز م يب يها اطيو احت يواه يها بهانه
  .دارد

مثال  يبرا. د فرمودنديكه با امور مردم سر و كار دارند تأك يبر شجاعت كسان )ع( يحضرت عل :تيشجاعت و قاطع. 5
شتر يب يوشن شد، در داورن كه چون حق و حكم ريرا برگز يآن قاض: د دارديتأك ياحكام اله يدر اجرا يت قاضيشان بر قاطعيا

او را به انحراف ] يف از ويدر تعر[ ييگو نكشاند و اغراق ينيرا به خودب يش فراوان ويستا يت حكم دهد تا كسياز همه با قاطع
  .غ ندهديل نكند و گوش به تبلياز حق ما
و شاد  ييايو دن يدادن نعمات مادا، تأسف نخوردن بر از دست يبه دن يعدم عالقه و وابستگ يعنيزهد  :يستيز زهد و ساده. 6

  .كارگزاران است يبرا يستيز از زهد و ساده يا نمونه دين،بدون شك رفتار و منش بزرگان . ديآ ينده به دست او مينشدن به آنچه در آ
 يهد كه براكار هر روز را در همان روز انجام د«: ديفرما يمالك اشتر را به نظم دعوت و م) ع( رمؤمنانيام :و انضباط نظم. 7

نظم و انضباط است و البته  ،كند يفا ميا ياساس يشرفت كار نقشيكه در پ ياز نقاط يكي .»مخصوص به آن است يهر روز، كار
. ت آن عمالً موظف بداندين كند و خود را به رعايمع يو وقت يساعت يهر كار يب امكان ندارد مگر آنكه انسان براينظم و ترت

ها و  توان به تمام خواست ين محدوده نمير است و در ايپذ انيعمر همه محدود و پا هرا است و دامنو گذ يجهان ما جهان ماد
  .ديكارها رس

هر  يو برا يوقت يهر كار يكه انسان برااست نظور بوده ه اين مست و چهار ساعت بيروز به ب م شبانهيتقسل اص در
مقدم تر را  تر و مهم وقت و شناخت نسبت به اهم و مهم، امور الزمت يرد و به لحاظ محدوديدر نظر بگ يآغاز و انجام يموضوع

  .حذف كند يزندگ هده را از برناميفا يو ب يرضروريبدارد و امور غ
. آموخت يدگار درس زندگيد و اختالف شب و روز پند گرفت و از روش و سنت آفريد از گردش ماه و خورشيبا

 همسئل ،ديفرما ين را بازگو ميها و زم ت آسمانقكه داستان خل يآن است هنگام  هننديرنكه برتر از زمان و آفيخداوند متعال با ا
ان يك بيدهد و در  يق مياز حركت به عنوان زمان تطب يكشد و هر كدام را با مقطع يان ميزمان و روز و شب و ماه و سال را به م

  :ديرماف يد و مينما يم ياندازه معرف يز را مقدر و داراي، همه چياجمال
»… تَقْديرًا خَلَقَ كُلَّ شَي هرفَقَد ن محدود كرديمع هد و به اندازيز را آفريهر چ …؛ 1»ء.  

  :ديفرما ين و آسمان ميزم دربارهو 
  . …ديآفر ن را در شش روزيها و زم كه آسمان يدگاري؛ اوست آفر2»… هو الَّذي خَلَقَ السماوات والْأَرض في ستَّةِ أَيامٍو «

                                                           
 .2/ فرقان. 1
 .4/ الحديد. 2
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و امور معاد  يف شرعين تناسب، تكاليكند، به هم يم ينش را منظم و مقدر معرفين و آفريكه وضع تكو چنانهمخداوند متعال 
مثالً . كو استيش نيخو يمقرر داشته كه هر كار به جا يو ساعت يك زمانيهر  يم كرده و براير و اندازه تنظيز با تقديو معاش را ن

  .ن فرموده استييمحدود تع يخاص و زمان يك ناميهر  يالحجه قرار داده و برا يمضان و حج را در ماه ذروزه را در ماه ر
  .دياد كني ينيمع ي؛ خدا را در روزها1»واذْكُرُواْ اللّه في أَيامٍ معدودات«: ديفرما يحج م درباره

  .معدود ي؛ روزها»أَيامٍ معدودات«: ديفرما يو در مورد روزه م
ن يبه مردم بگو كه ا: ديفرما يپرسند خداوند م يكه مردم از اختالف شكل ماه از هالل تا بدر و از بدر تا محاق م يهنگام
  .2»الْحج يسأَلُونَك عنِ األهلَّةِ قُلْ هي مواقيت للنَّاسِ و«كند  يم ميقات مردم و اوقات حج را تنظواختالف، ا

 يو هر كار را زمان يرا وقت يزين جهان محدود هر چيشود كه در ا يات و امثال آن استفاده مين آيا  همجموعدر هر حال، از 
  .است كردهم امور توجه يو تنظ يشناس وقت بهنش يدر اساس آفر دگار متعاليآفرالزم است و 

ق يا بتوانند از دوران كوتاه عمر و دقاداشتند ت يكمال دقت را مبذول م ،م اوقاتشانيم و تقسيخدا در تنظ ياين جهت اوليبد
از خود به  ياند آثار پربركت منظم توانسته يها و كوشش يزير ن برنامهيحداكثر استفاده را ببرند و در اثر هم يزندگ يگرانبها

  .ادگار گذارندي
م يقسمت تقس هشد اوقات خود را به س يكه آن حضرت وارد منزل م يهنگام: اند نوشته) ص(امبر اكرم يدر احوال پ

ان خود و يز ميش را نيخود، و بخش مربوط به خو يرا برا يخانواده و قسمت يرا برا يعبادت، قسمت يرا برا يقسمت: فرمود يم
هر  يدارها محدود بود و برايالبته د. اب شونديعرض حاجت شرف يداد كه خاص و عام همه برا يكرد و اجازه م يم ميمردم تقس

  . …با آن حضرت گفتگو كنند  يا عمومي يداد كه در مسائل شخص يتش وقت ميصالحلت و يبه مقدار فض يكس
  :ميكن يث جلب ميحال توجه شما را به چند حد

  :آمده است كه) ع(ن يرالمومنياز ام
ش تمام ي؛ ساعات روز و شب گنجا3»ن عملك و راحتكيع حاجاتك فاقسمها بيستوعبان جميلك و نهارك اليان ل«

  .م كنيان كار و استراحت تقسيارد، پس آنها را متو را ند يازهاين
  ».عقل و خرد انسان است  هنظم و انضباط نشان«

  :ديفرما يم) ع(امام صادق 
فاوضهم و ين ياخوانه الذ يالقةن اهللا عزوجل و ساعينه و بيما بيعمله ف يبها ال يكون له ساعه بفضيللمسلم العاقل ان  ينبغي«

؛ سزوار است كه مسلمان 4»نيتلك الساعت ير محرم فانها عون عليغ ين نفسه و لذاتها فيب يخلةو ساع امر اخرته يفاوضونه في
كه او را  ينيمالقات برادران د يرا برا يبعد، ساعت هش منظور كند و در مرحليخو يف الهيعبادت و وظا يرا برا يخردمند ساعت

ن ساعت يرو كند، كه ايد نيخود و لذات حالل تا بتواند تجد يرا برا يدهند و ساعت يم ياريكنند و  يق ميدر امر آخرت تشو
  .گر استيآن دو ساعت د يبازو

                                                           
 .203/ بقره. 1
 .189/ همان. 2
 .434فهرست موضوعي غرر، ص . 3
 .87، ص 5افي، ج فروع ك. 4
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ها و  كند فرصت يبردار طور كامل بهره د از آن بهيگر از نقاط مهم كه سالك بايد يكي :ها مت شمردن فرصتيغن. 8
  .رديگ يار انسان قرار مياناً در اختياست كه اح يامكانات

  :فرمود) ع( يحضرت عل. ماند ينم يشه باقيهم يد كه برايآ يش ميپ يزودگذر يها تيها و موقع فرصت يهر كس در زندگ يبرا
زودگذر  يها همانند ابرها گمان فرصت ي؛ ب1». …ريابواب الخ يالسحاب فانتهزوها اذا امكنت ف مر تمر ان الفرص«

  . …د يكن يبردار مت شمرده و از آن خوب بهرهيغن د آن راير به دست آورديخ يدر انجام كارها يگذرند، پس هرگاه فرصت يم
و سارِعوا الي مغفرَةٌ من ربِكُم و جنَة ٌعرضُهاَ «: ديفرما يكند و م ير مردم را به شتاب و مسابقه دعوت ميخ يد در كارهايقرآن مج

اَالَرض و مواتن است يها و زم آسمان هآن به انداز يپهنا كه يمغفرت و آمرزش پروردگارتان و بهشت يد به سوي؛ بشتاب2»… الس… .  
  :خواهد شد يمانيآمده است كه از دست دادن فرصت موجب غصه و پش يگريث ديو در حد

  .و حماقت شخص است يل بر نادانيها دل ؛ از دست دادن فرصت3»من الخرق ترك الفرصه عند االمكان«
  :فرمود) ع(ن يرالمومنيامعقل و خرد اوست، كه   همت شمردن فرصت نشانيچنانكه غن

ع نكند و موجبات غصه و يها را ضا آن است كه فرصت ين راي؛ برتر4»ورث الغصصيفت الفرص و لم يما لم  يافضل الرا«
  5.را فراهم نسازد يناراحت
 از ياريو درمان بس يريگ شيو عامل پ فضائلاز  ياريشه بسير. است يانيبن يك ارزش اخالقي يخودشناس :يخودشناس. 9

خ يز تاريها و ن يو نمادساز يرپردازيها، تصو ر اسطورهده ين توصيتر يميقد. توان جست يم يرا در خودشناس يل اخالقئرذا
 يتلق يها و آغاز خداشناس ن معرفتيسودمندتر يخودشناس ،ينياز متون د يدر برخ. است ي، دعوت به خودشناسيمدون بشر
سرّ اقبال . شود يمنتشر م يو فلسفه در باب خودشناس يشناس چون روان يمعرفت ياه ع در گسترهيوس يامروزه مطالعات. شده است

افراد در مقابله با  يها و واكنش يارتباط يها ن سبكيي، تعيتوجه به آثار فراوان آن در تعادل روان يفراوان به مسئله خودشناس
ا تصور از يز مانند خودانگاشت يگر نيد يميمفاه بهشناسان  روان، يعالوه بر مفهوم خودشناس. است يو اجتماع يمعضالت فرد

 يابيكام و يت شغلي، موفقيارتباط يها فراوان در كشف آثار خودپنداشت و ارتباط آن با سبك يمطالعات .اند كرده توجه شيخو
  .انجام شده است
گران باز يبا د يراخالقيغ  همواجه ناكارآمد و يجانيه يها از آن جهت اساس اخالق است كه فرد را از واكنش يخودشناس

. م دارديز نسبت مستقين يدار شتنيمعنادار دارد بلكه با حلم، عفو، صبر، عفت و خو ينسبت ،تينه تنها با موفق يخودشناس. دارد يم
 لفضائ ديگرز مانند ين يدر خودشناس. پردازند يز و نزاع مي، ستيبرخوردارند، كمتر به پرخاشگر يا لحظه يكه از خودشناس يكسان
  .6ل شوديتبد پذير روشن و  سنجش يبه مفهوم يم، تا بحث انتزاعيها بپردازنشانگرها و  ان مالكيو ب ياتيف عمليد به تعريبا ياخالق
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  كارگزاران ياجتماع) اخالق(سلوك  .1-2

سفارش كرده است  رفتار با مردم يكه به كارگزاران خود در چگونگ) ع(رمؤمنان يام يها از رفتارها و ارزش ينجا به بخشيدر ا
  :شود ياشاره م
از . سته استيگونه كه شا ا انجام اعمال آنيدارد،  آن را يستگياست كه شا يبه كس يكين ياحسان به معن :رفق و احسان. 1

  .ستنيكو ياستيرفق است و رفق و مدارا س يرياست، به كارگي، اصل س)ع( يحضرت علنظر 
، از يگونه كه خود عفو خداوند را انتظار دار همان: كند كه يد ميلك اشتر تأكدر نامه خود به ما) ع( يامام عل: گذشت. 2

  .ت سرشار ساز و به آنان محبت و لطف نمايش را با مهر به رعيدل خو. مردم در گذر يخطا
  :نديفرما ين ميالعقول چن  حضرت در تحف :يتوجه به نفع عموم. 3
  .»تر است تر و خوش سرانجام يه كن كه منفعت آن عموميتك يد تمام توجه به عموم مردم باشد؛ و بر اموريبا«
م در آن دخالت كنند يد مستقيكه كارگزاران و حكام با ييدر شرح كارها) ع( يحضرت عل :م با مردميارتباط مستق. 4
 يازهايبرآوردن ن. 1: يد خود بدون واسطه آن را انجام دهياست كه فقط با ياز كارها امور يبدان برخ«: اند ذكر فرموده يموارد

پاسخ دادن به كارگزاران در آنچه . 3شود؛  يالمال وارد و خارج م تيدانستن آنچه به ب. 2د آمده است؛ يشان پديمردم در آنچه برا
  ».رنديست كاسبان و دفترداران به عهده گيز نيجا

  .»د باشديجز زبانت نبا يريم، سفارتباط با مرد يبرا«: ديفرما يحضرت در نامه خود به قشم بن عباس، استاندار مكه، م
گر آن را از يد يشمارد و در مورد يت ميرا از حقوق متقابل حاكم و رع يرخواهيخ) ع( يحضرت عل: يرخواهيخ. 5

نكردن در موعظت و  يست جز آنچه از امر پروردگار به عهده او واگذار شده است، كوتاهيهمانا بر امام ن ؛داند يف حاكم ميوظا
  .يرخواهيدن در خيكوش

د و بر لزوم ارائه سخن حق و مشورت يگو ياز حقوق متقابل حاكم و مردم سخن م يا در خطبه) ع(ن يرالمؤمنيام: مشورت. 6
ش از يد، كه من نه برتر از آنم كه خطا كنم، و نه در كار خويزدن در عدالت باز نمان يا رأياز گفتن حق : كند يد ميعادالنه تأك

  .ت كند كه از من بر آن تواناتر استيخدا مرا در كار نفس كفامن هستم؛ مگر كه يخطا ا
در قبال هر  يدار امانت. ز گسترده استين يدار ق آن، مفهوم امانتيدامنه امانت و مصاد يبا توجه به گستردگ :يدار امانت. 7

نه از آنهاست و ين اموال و استفاده بهدر قبال اموال سازمان، حفظ آ يدار شود، مثالً امانت يف مي، متناسب با آن امانت تعريامانت
د يگر، متناسب با امانت، باين در موارد ديهمچن .و سوء استفاده نكردن از آنهاست نكردن در قبال اسرار، افشا يدار امانت
امانت  ياداا با نفس خود، يبندگان و  ديگرا با يا با خداست ينكه معامله انسان يان ايپس از ب يچنانچه فخرراز. كرد يدار امانت

انت يصرفاً عبارت است از حفظ و ص يدار د تصور كرد امانتين نكته، نبايبا توجه به ا. داند يدر هر قسم را متناسب با آن امانت م
توان فقط استعمال،  يرو نم نيگسترده دارد و از ا اي دامنه يدار ار انسان قرار گرفته است بلكه امانتيكه در اخت يماد يك شياز 

انت يخ  ،انت در امانت شمرده شده استيانواع خاز امانت گذاشته شده را كه در قانون  يتلف كردن و مفقود كردن شتصاحب، 
  .1ن موضوعه دارديدر فقه و قوان يدار تر از امانت عيوس يمفهوم ،ياخالق رويكرددر  يدار امانت يعني. به حساب آورد

آن است كه اگر به هر  يمراد از رازدار. شود ياشتباه م يدار با امانت و يم خصوصيبا حفظ حر يغالباً رازدار :يرازدار. 8
 يم خصوصيق ورود به حريبه اسرار افراد لزوماً از طر يابي دست. ميگران افشا كنيد يد آنها را برايم، نبايافتيبه اسرار دست  يليدل
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قدرت است و حفظ اطالعات محرمانه و  أطالعات منشامروزه ا. ابندي يگران وقوف ميست بلكه افراد به طرق مختلف به اسرار دين
  .كنند يپردازند غالباً راز مردم را افشا م يبت ميكه به غ يافراد. است يك اصل اخالقياسرار افراد 
. يو حفظ اسرار سازمان به عنوان اشخاص حقوق ؛يقيحفظ اسرار افراد به عنوان اشخاص حق: دو مرتبه است يدارا يرازدار

ده فسادآور معامالت يپد. كرد يد خودداريز باين ياسرار سازمان يد اسرار اشخاص را افشا كرد، از افشايه نباگونه ك همان
اسرار  يد از هرگونه افشايبا يسازمان يكاركنان بر اساس وفادار از اين رو. است يافراد به اسرار سازمان يابياز دست يناش ياندرون
  .خاص يكنند مگر در موارد يخوددار يسازمان
، يت ملين رفتن امنير مانند از بيناپذ موجب خسارت جبران يكه رازدار يطيست بلكه در شراينامشروط ن ين اصل اخالقيا

 هدغدغ. انجام داد ياخالق  هد با دغدغيفه را باين وظيشود اما ا يم يفه اخالقيك وظيبه مخاطره افتادن صلح و بهداشت شود، 
 :ونگمان اكتفا نكند چظن و ها مطمئن باشد و صرفاً به  ا سازمانيز بودن اسرار افراد يآم مخاطره شود فرد اوالً از يسبب م ياخالق

  .بودن آن مطمئن باشد يراز هم از اخالق يافشا  هوياً در شيثان. ها گناهند از گمان ي؛ برخ1»ان بعض الظن اثم«
با تكبر و عجب از آنچه انجام  بعضي. دارند يتلق خود دو گونه يها ها و اقدام ميها نسبت به تصم انسان :يرينقدپذ. 9

. ستنديش پاسخگو نيدانند و در قبال عملكرد خو ياند و هرگز رفتار خود را قابل چون و چرا نم يدهند به نحو نامشروط راض يم
  .چون من انجام دادم پس خوب است: ن استيآنان چن يتلق

آنان افراد را محق . م و رفتار خود استيدر قبال تصم يريپذ تيمسئولاستوار است،  يدوم كه بر نگرش و منش اخالق يتلق
 ييو پاسخگو يريدانند و نقدپذ يگران مين نگرش، آنان نقد و پرسش را حق ديبر اساس ا. ل رفتارشان بپرسنديدانند كه از دل يم

  .كنند يم يخود تلق ياخالق  هفيرا وظ
د يت رفتارمان بپرسد نبايل و عقالنياز دل ياگر كس. ميمان پاسخگو باشيارهاما نسبت به رفتبايد ن است كه يا ينگرش اخالق

  .ميهمگان قرار ده يداور يم و رفتار خود را در ترازويد ادله تصميم بلكه باينشان ده يجانيواكنش ه
 يزينقدگر. زمان استسا ييافراد و پاسخگو يينهاد بر پاسخگو مردم يها ژه در سازمانيو به يت سازمانيو فعال يقوام كارگروه

ن يشنهادات و انتقادات را تدويد نظام جامع پيخود با يرينقدپذ يسازمان برا. زدير يشود و قوام سازمان را فرو م يموجب استكبار م
  .2افراد است يرينقدناپذ ياز موانع كار گروه يكي. پاسخ دهد يو به نحو منطقكند ل يگران آنها را تحليكند و با اقبال به نقد د

 يشتر با امور كاريوجود دارد كه ب يران و كارگزاران عموميدر خصوص اخالق مد يگريد يبند ميكه اشاره شد تقس چنان
، رفق و يورز شامل محبت ،اخالق كارگزاران در ارتباط با مردم. شود يدارد كه به طور خالصه به آنها اشاره م يافراد همخوان

ك با مردم، خدمت به مردم و حل مشكالت يو و بخشش، عدل و انصاف، ارتباط نزدمدارا، حسن اخالق، حسن ظن بر مردم، عف
حت و يو اطاعت، اكرام و احترام، ترك تملق، نص يرويز پيدر ارتباط با مافوق ن. به عهد و عمل به وعده است يآنها، و وفا

و  ياز منكر، برادر يبه معروف و نهز امر يرده ن در خصوص همكاران هم. جزء اخالق كارگزاران عنوان شده است يرخواهيخ
حفظ كرامت و  به رفتارهايي مانندد يردستان بايز دربارهاما  كردذكر  شود را ميشنهاد يو مشورت و انتقاد و پ يمت، همفكريصم
  .توجه كرد يريه و انتقادپذيق و تنبي، عفو و گذشت، تشوينيچ و طرد سخن يجوئ بياز ع ي، دوريانسان تمنزل

 يالزم اخالق يها يژگيز به عنوان وينرا م وقت و نظم در كار يت، و تنظيشامل شرح صدر، قاطع يتيريص مدخا يژگيسه و
  .3اند بر شمرده يران بخش عموميمد يبرا
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  يور و ارتباط آن با بهره يدر نظام ادار يا ت اخالق حرفهيرعا: فصل پنجم

  
  
  
  

  :يهدف كل

  يا ر آن در اخالق حرفهيو تأث يور م بهرهيو مفاه يمبان خصوص در رانيش دانش فراگيو افزا ييآشنا
  
  

  :ياهداف رفتار

  :رود يانتظار م انرياز فراگن فصل يپس از مطالعه ا
 .دنشرح ده يكار يت زندگيفيف و ارتباط آن را با كيرا تعر يور مفهوم بهره .1
 .دنرا نام ببر يور ح بهرهوسط .2
 .دنبرشمرها را  در سازمان يور ش بهرهيافزا يراهكارها .3
 .دنان كنيرا ب يانسان يروين يور عوامل مؤثر بر بهره .4
 .دنح دهيرا توض يور ر آن در بهرهيو تأث ياخالق ادار .5
 .كنندل يتحلت سازمان را يدر موفق يا اخالق حرفه ينقش راهبرد .6
  .ندكنح يرا تشر يا اخالق حرفه يآثار فراسازمان .7
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  يور مفهوم بهرهف و يتعر .1
به  يدر عصر كنون. ها، امكانات و منابع در دسترس خود بوده است ييد و كارا و ثمربخش از توانايشه استفاده مفيباز، در اندريانسان از د

بشر  يها ازها و خواستهيت و رشد نيش جمعيت منابع در دسترس، افزايمحدود. اند كردهتوجه  جد بهگر يد يش از هر زمانيب موضوعن يا
خود  يها ت برنامهيرا در اولو يور ش بهرهيها، افزا ت جامعه و سازمانيرياست و مديان عرصه اقتصاد، ساندركار باعث شده كه دست

ك فرد ي. ها از نهاده يها در حد ثابت نهيشتر با حفظ هزيبازده ب :متفاوت دارد مانند يافراد مختلف معان يبرا يور اصطالح بهره. قرار دهند
  .در ذهن دارد يگريف ديكننده تعر گاه مصرفيدارد و در جا يور هاز بهر يدكننده برداشتيدر مقام تول
و  ين واژه در فرهنگ علمياست كه ا يچند سال. است د، بارور بودن و مولد بودنيقدرت تول يمعنا در لغت به 1يور بهره

به  ور بهره  هده است و كلمور مشتق ش بهره  هحاصل مصدر است كه از واژ ياز نظر ادب يور لغت بهره. ج شده استيكشور را يادار
 يبرا يقاتيتحق ينوشتارها يدر برخ. شده است يمعن يابيده بودن، سود بردن و كاميبهره، با فا ين به معنايمع ياستناد فرهنگ فارس

  .ده شده استيد برگزيت توليد، قابلي، قدرت توليمانند راندمان، بازده يگريد يها معادل يور بهره  هواژ
د كه توسط يدر تول يياكار و يعبارت است از بازده يور ف شده است، بهرهين تعريچن يور د بهرهدر فرهنگ آكسفور

: عبارت است از 2كار يالملل نياز نظر سازمان ب يور ف بهرهيتعر. شود يم يريگ ها اندازه هها و نهاد هدنن ستاياز روابط ب يبرخ
د شده به منابع بكار يتول ا خدمتيعبارت است از نسبت مقدار كاال  يور تر بهره به عبارت ساده. منابع مصرف شده نسبت بازده بر

  . ديان توليرفته در جر
 ديك از عوامل تولياز هر  مؤثر هاستفاد  هدرج يور بهره: كند يف مين تعريچن نيرا ا يور بهره 3اروپا يور آژانس بهره

. حاضر موجود است بهبود بخشد آنچه را كه در حال دارد ياست كه همواره سع يدگاه فكريك دي يور ن بهرهيبنابرا. است
 يور مركز بهره. روز به انجام برسانديفش را هر روز بهتر از ديكارها و وظا تواند يده است كه انسان مين عقيبر ا يمبتن يور بهره

الت و ي، تسهيانسان يرويمنابع ن به حداكثر رساندن استفاده از يور هدف از بهبود بهره: كند يف ميگونه تعر نيرا ا يور ژاپن بهره
و  يواقع يش دستمزدهايافزا يش اشتغال، كوشش برايبازارها، افزا د، گسترشيتول يها نهيو با كاهش هز يق علميره به طريغ

را  يور بهره ورپسنگا يور بهره يت ملأيه. كنندگان باشد ران و مصرفيگونه كه به نفع كاركنان، مد آن يزندگ يارهايبهبود مع
كند و به آن دست  يدن به بهبود تالش ميرس يكه برا يك نگرش فكريعبارت است از  يور بهره: كند يف مين تعريچن نيا
  .كند يل ميها كه آن نگرش را به عمل تبد تيفعال از يا ها و مجموعه ستمين سيابد و همچني يم

  .منابع بكار گرفته شده است با توجه بهبازده كار  يفيو ك يزان كميعبارت است از م يف رسميبر حسب تعر يور بهره
در  يانسان يروينه از نيبه  هاستفاد: عبارت است از يانسان يروين يور بهره ،)1384پور،  به نقل از نصراهللا(، 1379 يفرهنگ

  .4استبازنشستگان  يانساالن و حتيجوانان، م شبرد اهداف شركت و چگونه استفاده كردن ازيجهت پ

                                                           
1. Productivity 

2. ILO  

3. EPA  

 ).http://www.arasfz.ir ،)10/12/1390پايگاه اينترنتي  ،وري نيروي انساني فرهنگ و سالمت سازماني و بهره. 4
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  يكار يت زندگيفيو ك يور بهره .2
. كنند يها درباره آن بحث و گفتگو م ران سازمانيران امور كاركنان در اتاق مديبغرنج است كه همه مد يمشكل يور كاهش بهره

ف خود يتعر يور بهره يبهساز يها ن جنبهيتر ن همه، مبهميبا ا. هاست از سازمان ياريعمده در بس يهدف يور ش بهرهيافزا
 يبرونداد بخش بر درونداد، مخالفت يعني، يور بهره يف سنتيكس با تعر چيكه ه يدر حال. آن است يريگ و اندازه يور بهره

 يريگ د كه سنجش و اندازهينما ين ميدر نگاه نخست چن. هست ييها داد هنوز بحث داد و درون ف برونيندارد، درباره تعر
ناممكن  يا و حرفه ياز هزاران سازمان خدمات ياريا بسي، ك گروه نوازنده بزرگ شهريك بانك، يك خانه سالمندان، يعملكرد 

  .دينما يز ناممكن ميها به خدمت مشغول هستند ن گونه سازمان نيكه در ا يكار كسان يريگ ن اندازهيهمچن. است
با  ديبا يور بهره يريگ اندازه يها اسيمق. ستين كار اگرچه دشوار است، ناممكن نيشود كه ا يتعمق آشكار م يبا اندك

 يداد ا سازمان بخش بر درونيرا برونداد فرد، گروه،  يور به طور كل، بهره. آن متناسب باشد يها هر سازمان و با هدف يازهاين
ش عملكرد يتوان فرض كرد كه افزا يم. كنند يف مياز دارد تعريداد ن د آوردن آن برونيپد يا سازمان برايكه فرد، گروه، 

 يتوان برا يها، م اسين مقيافزون بر ا. انجامد يسازمان م يور ش بهرهيخدمت آنان به افزابت و ترك يكاركنان و كاهش غ
  .سازمان و قدرت رقابت آن در بازار، استفاده كرد يو بقا يداريگر چون توان پايد ييها اسياز مق يور بهبود بهره يريگ اندازه

در  يكار يت زندگيفيك برنامه كين همه، يبا ا. شود يده ميف و سنجيتعر يسخت به يور مانند بهره يكار يت زندگيفيك
جاد ين مقصود ايا يكه برا يباز و متناسب يارتباط يسازمان، از راه مجار يله آن همه اعضاياست كه به وس ينديفرا ينجا به معنايا

ابند و ي يدخالت م يه نوعگذارد ب يط كارشان به طور كل اثر ميخصوص و بر مح هشان بيها كه بر شغل ييها مي، در تصمتشده اس
ت يفيدر واقع، ك. ابدي يكاهش م در آنهااز كار  يناش يشود و فشار عصب يشتر ميآنها از كار ب يجه مشاركت و خشنوديدر نت
، يت، خودگردانيآن احساس مالك بر اساست است كه كاركنان يريوه مديا شي يفرهنگ سازمان يانگر نوعينما يكار يزندگ
كنند  يها در كاركنان خود چه م گونه احساس نيد آوردن ايپد يها برا نكه سازمانيدر ا. كنند يفس مت، و عزت نيمسئول

شهرت دارد، دادن و  يكار يت زندگيفياب در كيكام يا كه به داشتن برنامه يبه طور كل، در سازمان. وجود دارد ييها تفاوت
ن يدر چن. شود يب مينجامند ترغيگونه بهبود در كار ب توانند به همه يكه م ييها يريگ ها، و خرده شنهادها، پرسشيافت كردن پيدر

ب يترغ. ديآ يسازمان به شمار م يكوبنده برا يريگ سازنده و نه خرده ياز توجه و دلسوز يا نشانه ،خالق ي، ناخشنودييفضا
باال  يبرا ييها ها و كنش شهياند د آمدنيدر كاركنان اغلب به پد ين نوع احساس مشاركت و همگانيد آوردن ايپد يت برايريمد

ت و يفيدر قالب ك يور ش بهرهياد افزايآنگاه به احتمال ز. انجامد يط كار ميمح يات و بهسازيدر عمل يياو كار يبردن اثربخش
  .1خواهد بود يعيطب يامديت كار پيكم
  
  وجدان كار، فرهنگ كار و انضباط در كار .3

از عوامل مختلف  يدر حال توسعه به حساب آمده است ناش ياغلب كشورها يها يژگيكه و يور ن بودن سطح بهرهييپا
با  يانسان يروين. شدني هستند و اصالحشدني  گر كنترليد يو برخ ناپذير ن عوامل كنترلياز ا يبرخ. است يور رگذار بر بهرهيتأث

 يهر چند وجدان كار شرط الزم ارتقا. كند يرا فراهم م يرفاه و سالمت اجتماع. بخشد يرا بهبود م يور باال بهره يوجدان كار
وجود دارند كه  يگر مجموعه عوامليبه عبارت د. دارد يالزم بستگ يازهاين شيرا به پيرسد ز يبه نظر نم ياست اما كاف يور بهره
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و  يماعك جامعه در ارتباط متقابل با انضباط اجتيتك آحاد  گسترش وجدان كار در تك. دهستنمؤثر  يور بهرهارتقاي در 
ط يات خود و محير تجربيفساست كه مردم در ت يو باور يعبارت از آگاه» كار«فرهنگ . فرهنگ كار حاكم در آن جامعه است

  ل به كار،يرا در جهت م يخاص يا سازمانيو  ير رفتار اجتماعين تفسيجه آن دارند و طبعاً اياطراف خود از كار كردن و نت
  .كند يكته ميبه انجام كار را د يرغبت يو ب يكار ا كميو  يپر كار

گذارد فرهنگ  يك سازمان اثر مي ياعضا يها و رفتارها شهيو مشترك كه بر اند يهمگان يها از باورها و ارزش يا مجموعه
و مشاركت به همراه  يساالر ستهيمساوات و عدالت در سازمان، شا ،ن فرهنگيجاد ايا يشرط الزم برا. دهد يل ميرا تشك يسازمان

ند يبرآ. كنند يگر عمل ميكديدر تعامل با  يو اقتصاد يفرهنگ كار، وجدان كار و انضباط اجتماع. استط كار يباط در محانض
  :شوند ير حاصل مين سه عامل از علل زيمطلوب ا

 ؛رانيرفتار مطلوب و كردار درست رهبران و مد - 
 ؛همه افراد يبرا يشغل يها شرفتيط الزم پيفراهم كردن شرا - 
 ؛ات آنها در مشاغل مناسبيروها متناسب با توان و استعداد و تجربين يريكارگ به - 
 ؛پرداخت مزد مناسب در قبال انجام كار - 
 ؛و مناسب ياز انجام كار به نحو مقتض يقدردان - 
 ؛در سازمان يمشاركت گروه - 
  .1يت و نوآوريبروز خالق يط مساعد برايجاد شرايا - 

  
  يور سطوح بهره .4

  :ف است كه عبارتند ازسطوح مختل يدارا يور بهره
  يفرد يور بهره .4-1

د ياز د. استخود  يشرفت زندگير پيبالقوه فرد در مس يها يينه از مجموعه استعدادها و تواناي، استفاده بهيفرد يور منظور از بهره
در  يانسان يرويشد نو ر يريادگيآموزش، . شدخواهد   سازمان يور بهبود بهرهموجب در افراد،  يور بهرهارتقاي  يمنافع سازمان

به فعل درآوردن  .دادخواهد را افزايش سازمان  يور فرد،  بهره يور سازمان و مشاركت افراد در اداره سازمان عالوه بر بهبود بهره
 يور با سازمان، و سبب بهره يسوئ فرد و هم يشرفت و بهروزيموجب پ يشگرف در جهت سازندگ يبالقوه و استعدادها يروهاين

ان كاركنان آن يدر م يريادگيرشد و  يشتاز امروزيپ يها در سازمان يور ش بهرهيل افزاياز دال يكي. واهد شدسازمان خ
  .ستها سازمان

  
  در خانه يور بهره .4-2

 يبهتر در استفاده از مواهب زندگ يت زندگيفين رفتن اسراف و كيعات، از بين آمدن ضاييدر خانه موجب پا يور بهره يارتقا
  .شود يم

                                                           
 .233-234، ص 1390،تهران، هستان، )يرفراگ يور بهره يريتمد( ها سازمان در آن تحليل و تجزيه و وري بهرهشهنام طاهري، . 1



 هاي اسالمي در نظام اداري اي كارگزاران اسالمي مبتني بر آموزه اخالق حرفه    96

 

  در سازمان يور بهره .4-3

ت، يفيمت تمام شده، بهبود كيعات، كاهش قيل ضاينه و مؤثر و كارآمد از منابع، تقليجه استفاده بهيدر سازمان نت يور بهبود بهره
تاً موجب رشد و يكه نهااست زه و عالقه كاركنان به كار بهتر يش انگيط كار و افزايدر مح يريان، دلپذيت مشتريرضاارتقاي 

  .نديرنده گويادگي يها ها، اصطالحاً سازمان گونه سازمان نيبه ا .شود مي ه سازمانتوسع
  

  يدر سطح مل يور بهره .4-4

تحوالت . شود يك ملت مي يسطح رفاه زندگ يكه موجب ارتقا ستكشورها يتنها راه توسعه اقتصاد يور ش بهرهيافزا
شرق  ياز كشورها ين و تعداديجمله ژاپن، آلمان، چازز كشورها ا يمدت در برخ در كوتاه يرشد و توسعه اقتصاد يآسا معجزه

  .1كشورها بوده استآن  يو انسان يكيزيو اثربخش آنها از منابع ف آنه، كاريبهاستفاده  و يور ش بهرهيجه افزايا نتيآس
  
 ها  سازماندر  يور ش بهرهيافزا يراهكارها .5

ن سازمان به يمع يازهايط و نيهماهنگ و سازگار با شرا يفيتعرد يبا ردن آن كاجرائي  براي، يور بهره ازاد يف زيبا وجود تعار
 ي، مستلزم اقداماتيور ستم بهرهيك سياستمرار . ن راه برداشتيثر  در اؤم ييها قدم ،ه كاركنانيق مشاركت كليطر برد و از كار

 يمستلزم شناخت كاف يور ش بهرهيافزا يراهكارها. است … و ي، توسعه منابع انسانيم منافع، اصالح ساختار سازمانيتسه :مانند
  .هاست سازمان يت موجود و فرهنگ كاريوضع
 يور ش بهرهيافزا يتوان گفت راهكارها يت موجود آنها ميها و وضع شركت يمهم در فرهنگ كار يها توجه به تفاوت با  

جاد تعهد در كاركنان، توجه به يعات، ايان به كاهش ضاتو يم يور ش بهرهيافزا يجمله راهكارها از. بود ز در آنها متفاوت خواهدين
ن يك از اير هر يثأدرجه ت. اشاره كرد … رات وييتوجه به تغ كاركنان، زه دريجاد انگينه از استعدادها، ايكاركنان، استفاده به

دارد كـه  ين موارد بستگيك از اي نه و ضرورت پرداختن به هريت موجود شركت در آن زميبه وضع يور ش بهرهيراهكارها در افزا
ت  يعات در اولويممكن است كاهش ضا ي، در سازمانبراي مثال. آن اساس اقدام شود و بر يبند تيو اولو ييشناسا ،ماهرانه ديبا

به  يتوجه يها و ب ت موجود شركتياز وضع يكافناشناخت . زهيجاد انگيا گر توجه به كاركنان ويد يرد و در سازمانيقرار گ
شناخت  بر ،يور ش بهرهين رو قبل از هرگونه اقدام در افزاياز ا. به وجود آورد يور زان بهرهيمعكوس در م يتواند اثرات يا مه تياولو
  .كنند يم ديتأكح راهكارها يصح يبند تيت موجود و اولويوضع يكاف

با  .كرد يريگ ن اندازهيمع ييها همختلف و در دور ييها آن را در قالب شاخصد يبا  ،يور ش بهرهيزان افزاياز م يآگاه يبرا
 يور بهره يريگ اندازه. د بوده استيمفقدر چ ،يور بهره يها كه تالش كردتوان مشخص  يم يور بهره يها شاخص يريگ اندازه

ر آن نان و انتظار بهبود ديج آن اطميتوان به نتا ين صورت نمير ايغ در .ـرديانجام گ يستم مناسب و اصوليك سي بر اساس بايدز ين
 :مانند ياست كه به عوامل يابيح طول دوره ارزيمشخص كردن صح ،يور بهره يريگ از مـوارد مهم در اندازه يكي. را داشت

توان  يم يور بهره يها شاخص يريگ ج اندازهياز نتا. دارد يت بستگيريو اهداف مد يديات توليت عمليبه اطالعات، ماه يدسترس
  .2ت در سطح سازمان استفاده كرديريبلندمدت مد يها يزير امهبرن برايمناسب  يبه عنوان ابزار
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  يور بهره يها شاخص .6

محاسبه . روند ين نقاط قوت و ضعف آنها به كار مييها و تع سازمان يابيشرفت و كاميسنجش پ يغالباً برا يرو بهره يها شاخص
. ار دشوارتر استيكنند، بس يد ميتول نشدني سمحصوالت لم يعنيكه خدمات  يخدمات يها ژه در سازمانيو ها به ن شاخصيا

امروزه . در سازمان وجود دارد يور در كجا امكان و فرصت بهبود بهره كند يمشخص م يور بهره يها ل شاخصيه و تحليتجز
، يارتباط يها ها، مؤسسات حمل و نقل و شركت و بانك يمال يها ، سازمانيدر امور خدمات عموم يحت يرو بهره يريگ اندازه

از  يخدمات يها معموالً در سازمان. دارد بسيار يتياهم، ر آب، برق و گاز، بهداشت و درمان و آموزشيالمنفعه نظ خدمات عام
. شود يآن استفاده ممانند و                                               و      :    مانند يور سنجش بهره يگر برايد ييها شاخص

 يدهند اما به بررس يرا كه به كار رفته است نشان نم ييها خود نسبت ستانده به نهاده يها به خود شاخص اينن كه يبا وجود ا
ن راه استفاده از منابع را انتخاب يتر يكند كه اقتصاد يبه ما كمك م يور بهره يريگ اندازه. كنند يها كمك م عملكرد سازمان

بالاستفاده  يها تين ظرفييعات، اسراف و تعيزان اتالف و ضاي، ميراقتصاديغ يها تيص فعاليبه تشخ يور بهره يريگ اندازه. ميكن
  .1رساند يم يارينه منابع يص بهيتخص يبرا يزير و به برنامه كند ميكمك 

  
  يور شاخص خوب بهره يها يژگيو .7

 ؛دار بودن يمعن .1
 ؛ت محاسبهيقابل .2
 ؛يارزش اطالعات .3
 ؛ها به داده يسهولت دسترس .4
 ؛قابل فهم بودن .5
 ؛ت كنترليابلق .6
 ؛ها داده يبه صرفه بودن جمع آور .7
 ؛ليت تحليقابل .8
 ؛ملموس بودن .9

 .دقت .10
  

  ها عملكرد سازمان يابيارز يها شاخص .8
گوناگون  ييها اخصشارها و ي، مع)دهندگان خدمات ا ارائهياعم از سازندگان كاال ( يعملكرد هر سازمان يابيسنجش و ارز يبرا

: باشند عبارتند از يتر م جيعملكرد را يابيارز يارهايمع ديگرش از يكه ب ييها از شاخص يبرخ. شود ميو متفاوت استفاده 
  .يكار يت زندگيفيو ك يريپذ ، انعطافي، نوآوريي، كاراياثربخش

را  يدرست يها تيسازمان فعال يها دن به هدفيرس يا برايآ: شود كه يل معلوم مين قبياز ا ي، با پاسخ به سؤاالتياثربخش
 يها كه به هدف يم؛ به طوريا م و در صدد رفع آنها برآمدهيا ص دادهيتشخ يدرست ا مشكالت سازمان را بهيم؟ آيده يانجام م
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را در هر  يزان اثربخشيشده در هر سازمان، م نييش تعياز پ يها به هدف يدسترس  هم؟ درجيابيسازمان در موعد مقرر دست 
  .دهد يسازمان نشان م

ش مقدار يها، افزا نهيكه با هدف كاهش هز يماتيتصم يعني. شود يكارها در سازمان مربوط مدرست  ي، به اجرايياكار
  .استاندارد است يبه بازده ينسبت بازده يياكار. شوند يت محصول اتخاذ ميفيد و بهبود كيتول

د يجد يازهايو نرات تقاضا ييك سازمان در قبال تغي يديتول يندهاياو فر يديزان تطابق محصوالت تولي، به مينوآور
جاد يا ايان يد مشتريجد يازهايبرآورد ن براي ينوآور. شود يد گفته ميو ساخت محصوالت جد فناوريرات تييان، تغيمشتر

  .شود يسه با رقبا انجام ميشتر در بازار در مقايد و كسب سهم بيجد يتقاضا
ب و مقدار يدر نوع، ترك الزمرات ييابق با تغو تطواكنش هر سازمان در  يديستم توليزان توان سيت انعطاف، به ميقابل

  .شود يمحصول گفته م
ت يط كار، امنيدر مح يمنيا يبه برقرارقادر زان يشود كه سازمان تا چه م ين موضوع مربوط مي، به ايكار يت زندگيفيك

ت يجاد رضايگر ايد يعبارت آنان از طرق گوناگون و به يها در سازمان، پرورش استعداد كاركنان خود و باال بردن مهارت يشغل
  .استط كار يآنان از مح يشغل

ه و فروش يدر قبال سرما يزان سودآوري، مشود مياستفاده  يانتفاع يها سنجش عملكرد سازمان يگر كه برايد يشاخص
دشان يتول يها نهيداتشان در مقابل هزيمقدار و ارزش تول بر اساس يرانتفاعيغ يها ران سازمانيكه عملكرد مد يدر حال ،است
  .شود يده ميسنج

كه  يدر حال. دارد يمت فروش و مقدار فروش محصول بستگيدرآمدها به ق. ستها نهياز درآمدها و هز ي، تابعيسودآور
اتخاذ  يران برايكه مد يدو شاخص مهم و اساس. استد محصول يها و منابع به كار رفته در تول از ارزش نهاده يها تابع نهيهز

  .تيفيو ك يور بهره: كنند عبارتند از يآنها توجه م مات درست بهيتصم
ت به درجه يفيك .كند ياستفاده م يديچه نسبت از منابع تول ،ن از محصوليمع ين كه سازمان در قبال مقداريا يعني يور بهره

ها و در  از نهاده ران در استفادهيكه مد يماتيتصم. شود يان و طرح محصول گفته ميمشتر يازهايشده با ن ديتطابق محصول تول
  . 1گذارد ير ميت مقدار سود سازمان تأثيت و در نهايفيك  ه، درجيور زان بهرهيرند بر ميگ يد ميند تولياارتباط با فر

  
  يانسان يروين يور بهرهبر  مؤثرعوامل  .9

 علتو  است يادو م يكيزيف يها هيشرفت كشورها وجود سرمايو عمده در پ يشد كه عامل اساس يتصور م 1950ل يتا اوا
ن كشورها در صدد جذب و به دست آوردن يا دليلن يو به هم استن منابع يدر حال توسعه كمبود ا يكشورها يماندگ عقب
  .كشورها شد نيا ياسي، و سي، فرهنگياقتصاد يها انيب بنيشتر و تخريب ين عمل باعث وابستگيو ا بودند يماد يها هيسرما

 يانسان يها هين نهادها از سرمايكارآمد است و ا و يقو يادار ينهادها ،دار را به دنبال داردياپ  هامروزه مسلم شده آنچه توسع
از  يكيكار  يرويت نيفيك ياست و اعتال يانسان يها هيرشد و توسعه بر سرما ديتأكامروزه  .برخوردارند يكارآمد، متخصص و قو

توجه . است يور ن عامل بهرهيتر مهم يانسان يروين، گريبه عبارت د. است يع رشد اقتصاديو تسر يور ش بهرهيافزا ياساس يها راه
 ت و ابتكار، كسبيخالق  هختن قويزه، برانگيه و انگيجاد روحيسازمان، كوشش در ا ، آموزش و رشد كاركنانيانسان يرويبه ن
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ن يبنابرا. شود يدر سازمان م يور هرهش بيافزا و يياسازمان باعث رشد كار يها تيبه اهداف و مأمور يابيدستبراي مشاركت افراد 
  .است يازها با اهداف سازمانين نيا ييسو كاركنان و هم يازهايها و ن خواسته ازمند توجه بهيدر سازمان ن يور بهره

منجر ش حقوق و دستمزد آنان يتواند به افزا يكاركنان كه م يور كند از جمله اقدامات مهم در بهبود بهره يان ميب زيمرتين
  .يو عوامل ماد يبهداشت يها ، مراقبتيمحل يها ت، دولت و حكومتيترب م ويتعل: ر استيموارد ز شود

شامل آموزش كاركنان،  ير ماديو عوامل غ يعوامل ماد :داند اينها مي را يانسان يروين يور بر بهره مؤثرعوامل  انيقل  شاه
  .…و ت ي، حقوق و دستمزد، خالقيت شغليمشاركت، امن هماهنگ نمودن

ن يتر ن قسمت مهميمطرح شد و در ا تيرينظران و دانشمندان مختلف مد دگاه صاحبياز د يور تا به حال عوامل مؤثر بر بهره
  .كنيم مي يبررساست اقتباس شده  قاتيكه از تحقرا  يانسان يروين يور عوامل مؤثر بر بهره

  
 1تيم و تربيتعل .9-1

ت  يم و تربيتعل. دارد يو رشد اقتصاد يور را در بهره يت است و نقش اصليم و تربيل، تعيانسان يگذار هين نمود سرمايبارزتر
به  هينيزم همكند و  يجاد ميگر مهارت ايبه عبارت د ؛شود يممنجر كار  يرويش نيبه افزاهم  يعنيعهده دارد رب يدو وجه ينقش

  .كند يبرتر را فراهم م فناوري يريكارگ
  .داند يم يور ش بهرهيكاركنان را از عوامل مهم افزا آموزش يشتر برايب يگذار هيسرما، ريشوالبه نقل از  اسپنز

ت و آموزش به كاركنان يم و تربيتعل. دارد يور ش بهرهيافزا در يت نقش اصليم و تربيتعل ،ت منييسو، به نقل از فوگل
. شود يد ميجد فناوريموجب توسعه و انتشار  ،نيشتر استفاده كنند و ايب يتيفيموجود با ك يكيزيف تيدهد كه از ظرف ياجازه م

ت بازده يفيآموزش و پرورش و ك ،جهيم دارد و در نتيارتباط مستق تيم و تربيدر تعل يگذار هيبا سرما يعامل انسان يگذار هيسرما
  .دارد يور رشد بهره قابل توجه بر يريتأثآن 

توان  يدارد و با آموزش م يبستگ يمنابع انسان ح و مؤثريصحقابل مالحظه به كاربرد  يهر سازمان تا حد يو اثر بخش يياكار
  .باالتر آماده شوند يها تيمسئول يو برا دهندش را درست انجام يف خويوظا افراد را باال برد تا بتوانند يسطح دانش تخصص

  

 2آموزش .9-2

  .رديفرا گ يانجام كار يالزم را برا نشيشود فرد مهارت، دانش و ب ياز اعمال است كه موجب م يا ا مجموعهيآموختن، عمل 
ند مستمر يك فرايا مهارت و آموزش يدانش  ند انتقاليآموزش عبارت است از فرا«: كند يف آموزش اظهار ميدر تعر يمتق

  .است يفرهنگ سازمان و يگروه يتخصص يها جنبه يو تمركز آن رو
گسترش و . است 21ران در قرن ين چالش مديتر بزرگ ،نكاركنا يور كند كه دانش بهره يان ميب ،تريه، به نقل از دراكر

جهان  و كار مولد در يو دانش اجتماع يجاد دانش فنيكاركنان در جهت ا يآموزش يها برنامه ش متناسبيت و افزايفيك يارتقا
در  و ت غلطاين سنت و تجربيگزيجا ،ابد، منطق و علميباال گسترش  يتيفيها با ك ن آموزشيك ضرورت است و اگر ايامروز 

 ن نكته توجه داشت كهيد به ايبا. ز فراهم خواهد شدين يور ش بهرهيمقدمات افزا طبع ك ارزش مطرح شود، بهيت به عنوان ينها

  .است يجيو تدر يشگيبلندمدت، همه ست، بلكيمدت ن كوتاه فعاليتك ي يانانس يرويآموزش ن
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، آموزش يفن يها كسب مهارت باالتر، يمقدمات يها ر دورهل ديشامل فراهم آوردن امكانات تحص يانسان يرويآموزش ن 
تواند  يدارد و م يور بر بهره بسيار يريكه تأث ياز عوامل يكيد يترد يب. استت كاركنان يمرتبط با شغل و پرورش شخص ينظر

  .مهم داشته باشد، آموزش است يآن نقش شيدر بهبود و افزا
 يور بهره بهبود برايد اما يآموزش تمركز كن يرو ديد بايرا بهبود بخش يفرد يور د بهرهيخواه يكند اگر م يان ميب لوريت

  .ديكن م را كوچكيت  هد اندازيم بايت
 يشغل يسطوح باال يبرا كه كند يدهد و آنها را توانا م يش مي، سطح مهارت افراد را افزايآموزش عالكند،  يان ميب رسك

  .شود يم يور ش بهرهيافزا اهر باعثكار م يرويالزم را كسب كنند و ن يها مهارت
 

  1فناوري .9-3

 .يافزار و نرم يافزار سخت :دارد دو بعد فناوري
ابزار و  يريكارگ بهدانش و فن  بيانگر افزار آالت، ابزار و امكانات است و بعد نرم نيماش يانگر بعد ماديافزار نما سخت 

  .بخشد يمختلف نظم و شكل م فناوريرا در قالب  يانسان يها تيفعال است كه يا دهيسازمان پدهمجنين . امكانات است
ها و  كردن اطالعات، مهارت يتخصص  هاساس اهداف مورد انتظار و نحو در هر سازمان بر ينظام فن يريكارگ بهانتخاب و 

ار يبس يعامل ،ديشتر در توليب فناوريجذب . شود ياطالعات انجام م ليروش تحل ين چگونگياز و همچنيل و ابزار مورد نيوسا
 ، قطعاًكندد يكاال تول باالتر يعات كمتر و همگونيشتر، ضايشتر، دقت بيكه با سرعت ب ينيماش. است يور بهره شيمهم در افزا

  .داردز يباالتر ن يور بهره
 يبا دانش فن را ارتباط آن و در نظر بگيريمبه صورت مجرد و تنها سازمان  دررا  فناوري گرن نكته توجه داشت كه اياد به يبا

ش و سطح يرا افزا ها نهيبلكه هز شدنخواهد  يور ش بهرهي، نه تنها موجب افزانكنيم ياز بررسيمورد ن فناوريكاركنان و سطح 
  .را به دنبال خواهد داشت يور بهره يجيت كاهش تدريو در نهاخواهد داد ت كاركنان را كاهش يرضا
 

 يمشاركت و همكار .9-4

 يرير، درگييند تغيدر فرا. دارد يآموزش قيك اثر عمين حال يكند بلكه در ع يك سازمان كمك ميتحول مشاركت نه تنها به 
  .داردت ياهم ،يور ش بهرهيافزا برايبه كار  جاد جو مساعد و نگرشيا يفعال تمام كارگران برا

  هدهند  نشان ،يهمكار نظريه نيهمچن .است يور بهره يديكل يعامل ،مشاركت در كارها كنند كه يان ميب و همكاران راد
  .است يور ن مشاركت و بهرهيب  هرابط

و  كاراتر گريد همدهد تا با  يكاركنان اجازه م و ارتباطات تمركز كند به يهمكار يكه رو يكند كه اقدامات يان ميب نمز
  .شود ميوه ت در افراد گريو خالق يجاد نوآوريجاد شود موجب ايا يطين شرايتر عمل كنند، و اگر چن موفق

زش يانگ يبرا يدهد كه از آن به عنوان عامل يش ميكاركنان را افزا يور بهره يكند مشاركت در صورت يان ميب براون
ن ياگرچه رابطه ب. ت استيريمد ين نوعيز نظارت داشته باشند و ايشود و آنها بتوانند بر كار همكاران ن كاركنان استفاده
 يها افتهيك فاكتور را مؤثر دانست اما يتوان تنها نقش   يل آن نميه و تحليتجز ياست و براده يچيپ يليخ يور مشاركت و بهره

  .كند يو مشاركت كاركنان اشاره م يور ن بهرهير به رابطه مثبت بياخ
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  1زشيانگ .9-5

به هدف مشخص  دنيآورد تا رس يبه وجود م يدر و  يفرد است و رفتار يزش حالت درونيمعتقدند كه انگ نريبرل سون و استا
  .را ممكن سازد

ح، يپرورش طرز نگرش صح يبرا. زش استيكار، انگ يرويمؤثر از ن  هاز مقوالت مهم در استفاد يكي معتقد است يمتق
آنها را  يكار يها و طرح يا آنان كمك و دانش حرفه يبه خودجوش ،نيا .ننديدار بب يمعن يتيد كار خود را به شكل فعاليافراد با

توان  يكارگران م ح دريزش صحيدهد كه با انگ ينشان م ييايآس ياز كشورها يانجام شده در برخ يها يبررس. كند يم يغن
  .داد شيدرصد در افزا نودسهولت تا  به ،سسات كوچك و متوسطؤمرا  يور بهره

كسب  يبرا يونل و شوق دريتما يانسان است كه نوع يور ن عامل در بهرهيتر ين عامل قويتوان گفت كه ا يت مأبه جر
در قبال  ،باشد شتهدا يقو اي  هزيانجام كار انگ يبرا كه يفرد. است خصوص هب يت و آرامش حاصل از انجام كاريموفق

 هصحن ،مشكالت با يياروين هنگام رويهمچن. ستديا يگاه از تالش باز نم چيشود و ه يدلسرد نم جايب يها هيكم و تنب يها پاداش
ار وجود دارد كه يبس ياتيدارد و نظر يقو يفرد اثر يور زه در بهرهيانگ، چ شكيهبدون . كند يرك نمخود ت يراحت رايكار را ب
  .شود يم يور ش بهرهيدر فرد موجب افزا يقو ي هزيانگ دهد ينشان م
  

 يفرهنگ سازمان .9-6

تواند  يكند و م يت ميو هدا ييراهنما سازمان را يمشترك است كه رفتار اعضا يها د و ارزشياز عقا يستميس يفرهنگ سازمان
 مطالعات. شود يم ديتأك يور در بهبود بهره يامروزه بر نقش فرهنگ سازمان. داشته باشدرفتار و عملكرد سازمان  برسزا  هب يريتأث

  .ستين شدني انيساده ب الگويك يبا  يور ن فرهنگ و بهرهيدهد كه ارتباط ب ينشان م
آشكار وجود  هاي روش پسدر  ييها وهيش ؛داد توان انجام يم ياديز يكارها يور بهرهش يافزا يكند كه برا يان ميب لوريت

 در يبهبود فرهنگ سازمان ،از موارد مهم يكي .دا كرديشتر دست پيب يور تا به بهره ديتوان آنها را بهبود بخش يدارد كه م
  .است يكار يها گروه

ا شكست يت ياست و در موفق يور بهبود عملكرد و بهره يابر يديكل يدهد كه فرهنگ سازمان ينشان م كاتر و هسكت
  .دارد كننده نييتع يسازمان نقش
 نيمثبت ب  هرابط هنشان داده است ك ،كايمارستان در امريك بيكارمند آنها در  97ر و يمد بيست درباره قاتيدرتحق، يكذرل

  .است يور د بهرهيكل ،رانيمد يجود دارد و رفتارهاكاركنان و يو تعهد سازمان يت شغلي، رضايور ، بهرهيتيريمد يها نيتمر
ه ط، افراد نسبت بيكه در آن مح است يطيمح هننديمشترك آفر يها و باورها ، ارزشدارند يقو يكه فرهنگ نهائيدر سازما

ن يو به همدر سازمان شود  يور ش بهرهيتواند موجب افزا ين تعهد ميكنند و ا يم ها احساس تعهد تيگر و نسبت به مأموريكدي
  .استاز مبرم ين كي ،هرتب يران عاليمد يبرا يت فرهنگ سازمانيريمد ليدل

  هين اسالم بر پايد اند، هپرداخت رياخ يها در دهه يور ف فرهنگ بهرهيبه تعر يغرب يران كشورهايآنچه مسلم است اگر مد
كار  انيهر كس دو روزش مثل هم باشد ز«كرد كه  اشاره يحضرت عل ث ازين حديد به اين باره بايو در ااست بنا شده  يور بهره

  .»است
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باشند به طرح  يبه هم مربوط م يانسان يروين يور و بهره يم تا چه اندازه فرهنگ سازمانينكه نشان دهيا يان بحث برايدر پا
  .ميكن ياشاره م زنيكا

افراد در سازمان   هه، همگام با مشاركت هموستيپ بهبود مستمر و يمعنا بهكايزن، . است شدهدر كشور ژاپن متولد  زنيكا يل
زن تالش مداوم در جهت يهدف كا. ل شده استيخوب تشك يبه معنا ZEN ر وييتغ يمعنا به KAI ي هزن از دو واژيكا. است
اند  ن شدهيتدو يشيصورت آزماه ب اًعتيطب ن است كه استانداردهايا باور ،زنيكا در راهبرد. استآن  ياستانداردها و ارتقا حفظ

 يجاد نوعيد بدون ايك روز نباي ين است كه حتيزن ايكا يام راهبرديپ. رديگ آن صورت يارتقا يبرا ييها همواره تالش ديو با
 .1باشد وسته در حال تحوليد پيستم باز است و بايك سيرا سازمان يز شود يسازمان سپر بهبود در

  
  نسازما يور ر آن در بهرهيو تأث ياخالق ادار .10
جاد اعتماد يا نيازمند ،ط با سازمانيح ارتباط محيل و تصحيط با سازمان است و تسهيت در گرو رابطه آسان و درست محيموفق
سازمان در همه شئون  يدر گرو قانونمند يريپذ ينيب شياست و پ يريپذ ينيب شيپ حاصل ينيآفر اعتماد. آن است ط بهيمح

اند؟  موجه ينامه و مقررات به طور كل نييا آيك، آي: است كردني بحث، مهم، دو معضل يدر بحث از قانونمند. است اي حرفه
ش از وضع قانون و يپ. ر قانونمند شد؟ مسئله نخست به قبل از وضع قانون مربوط استيناپذ توان به نحو استثناء يدو، چگونه م

انصاف، عدالت و احسان، از . دهد يق را نشان ماز قانون به اخالين ،نياخالق پرداخت و ا يآنها در ترازو يزيد به مميمقررات با
  .اخالق است يزيمهم مم يها شاخص

جايي  وسازمان  يط بحرانيران در شرايمد يبرخ. ر بوديپذ ط قانونيز كرد و در همه شرايپره يزيگر توان از قانون يمچگونه 
 يمعامله. است يزيگر از قانون يمصداق يزيگر تايمال. گروند يم يزيگر ، به قانوندنشو ميمتحمل ضرر  ،ت از قانونيتبعبا  كه

و در   -يمانند رانندگ  - يشخص يدر زندگ يا عده. است يزيگر گر قانونيدر معامالت اوراق بهادار از مصداق د 2ياندرون
 يمعضل ،پنداشتن آن يركيز. بار است انيز يمعضل يزيگر قانون. دانند يم يركيفراست و ز يرا نوع يزيگر قانون ،يشغل يزندگ

  ست؟ير ساختن سازمان چيپذ ند قانونين معضل را درمان كرد؟ فرايتوان ا يچگونه م. تر است دردناك
  
  يتا قانونمند يريپذ تياز مسئول .10-1

رفتار از  يو برخوردار يريپذ ستند بلكه انضباطيها ن نامه نييموضوعه و مقررات و آ وانينبه ق يبند يعت، صرفاً پايدر طب يقانونمند
آموز حاصل  و دست يپرورش ،يوانات اهلياست و در ح ينيتكو ،عتيدر طب يقانونمند. عام است يها و هنجارها اخصش
مختارانه  يقانونمند. استوار باشد يار آدميد بر اختيبا يوانات اهليعت و حيبه قانون در انسان، بر خالف طب يبند يشود اما پا يم

گر انسان را به ياست و از طرف د يار و خودآگاهياز اخت يناش يكه از طرف يتيمسئول. است يآدم يريپذ تيحاصل مسئول
و  يآدم يبند يآنچه در پا .يا اخالقياست  يا حقوقي يآدم يها تيمسئول. دهد يسوق م يرفتار يها و دغدغه موجه يريخطرپذ

 يها رند و افراد و سازمانيناپذ ينيب شيز، پيرگ تيمسئول يها انسان. است ياخالق يها تيمؤثرتر دارد، مسئول يسازمان به قانون نقش
  .اند پذير ينيب شيپ ،ريپذ تيمسئول
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ن، يبنابرا. نفع است يحق و ذ صاحب يا نهادهايا فرد به حقوق افراد يسازمان  يبند ي، پاياخالق يريپذ تياز مسئولمنظور 
كلمه،  يدر مفهوم اصطالح يياز پاسخگو نظورم. داد ليتقل 2يينگرانه به مفهوم پاسخگو يليد تحويرا نبا 1يريپذ تيمفهوم مسئول

نسبت  ييتعهد و التزام به جوابگو يرا نوع ييپاسخگو يا عده. ك شخص به خاطر عملكرد مورد انتظار استيدر برابر  ييجوابگو
ق ياز مصاد يكي ييپاسخگو. بوده است يها بر عهده و تياند كه آن مسئول دانسته يشده توسط فرد انجام يها تيبه مسئول

ا سازمان در قبال همه يفرد  يبند يپرسش قرار گرفتن است، اما در اصطالح، پادر  يت در لغت به معنايمسئول. ت استيمسئول
داران و جامعه، حق  ، كاركنان و سهاميمشتر) ها حق ان دهياز م(از حقوق  يكي. خود است يرونيو ب يط درونيحقوق عناصر مح

  .است يين حق موظف به پاسخگويازمان در قبال اضاح است و سيانتقاد و است
  :آورد يان ميرا به م يراهبرد يآن، اصل يسازمان و قانونمند ياخالق يريپذ تين مسئولينسبت ب

  ش دهد يط افزايخود را نسبت به مح ياخالق يريپذ تيسازمان هر چه نرخ مسئول

  .شود يبرخوردار م يشتريب يزان از قانونمنديبه همان م
  

  :ديآ ير به دست ميز يب اصول راهبردين ترتيبه ا
  .شود مي، قانونمند يريپذ تيزان مسئوليگاه به م آن ،ر باشديپذ تياگر سازمان مسئول: اصل اول

  .شود يم پذير ينيب شيط پيمح ي، برايريپذ زان قانونيگاه به م آن شود،اگر سازمان قانونمند : دوم اصل
  .كند يجاد ميط به سازمان را اي، اعتماد محيريپذ ينيب شيزان پيگاه به م آن ،ر باشديپذ ينيب شيط پيمح ياگر سازمان برا: اصل سوم

  .كند يل ميح و تسهيط را با سازمان تصحي، رابطه محينيآفر زان اعتماديگاه به م كند، آن ينياگر سازمان اعتمادآفر: اصل چهارم
  .شود ميگاه موفق  آسان و درست سامان بخشد، آنط با سازمان را به نحو يرابطه مح سازماناگر : اصل پنجم

  :ميرس يم) اصل ششم(مهم  ي، به اصل راهبرديگانه فوق و با استفاده از قواعد استنتاج با تأمل در اصول پنج
  اي جهينت ،شده ادي يها اصل. ، موفق خواهد بوديريپذ تيزان مسئوليگاه به م ر باشد آنيپذ تياگر سازمان مسئول: اصل ششم

ت سازمان را يت موفقيو در نها شود ميط به آن يدار محيل و پايجاد اعتماد اصيسازمان سبب ا يريپذ تيمسئول: دهد يهم ارائه مم
  .است يت اخالقينجا، مسئوليدر ا يريپذ تياز مسئول نظورم. كند ين ميتضم

  
  ت سازمانيدر موفق يا اخالق حرفه ينقش راهبرد .10-2

ز موجب اعتماد يش دهد و آن نيسازمان را افزا يريپذ ينيب شيتواند پ يم) سازمان يريپذ تيو مسئول يقاصول اخال( يا اخالق حرفه
زش يجاد انگي، ايو اعتبار يبه اعتماد، در جذب منابع مال يسازمان با اتكا ،جهيدر نت. شودنسبت به سازمان  يا ل، راسخ و پر دامنهياص

 يمنف يمهار انرژ ،در بازار يگاه انحصاريبه جا يابيمتخصص، دست يب منابع انسانران، جذيدر كاركنان و مد يداريو پا يدرون
به نحو  ،يسازمان يها ت تنشيريو مد يب فرهنگ سازمانيبا اصالح و تهذ يت رقابتيش مزيبا افزا ياز معضالت اخالق يناش

  .د به فرصت دارديل تهديمهم در تبد ينقش يت اخالق در فرهنگ سازمانيحاكم. اثربخش موفق خواهد شد

                                                           
1. responsibility 

2. accountability 
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تر  تر باشد، موفق يهر چه سازمان اخالق. سازمان دارد يو اثربخش يياش كاريمؤثر در افزا ينقش ياخالق يريپذ تيمسئول
  .افتيم ين عوامل آن خواهيتر از مهم يكيرا  يا ، فقدان اخالق حرفهها، يناكام در تحليل نهائياست و 

كو ين يبرعكس، هر كه خو. انجامد يفرد و سازمان م يت به بدفرجاميدر نها يو فرو نهادن اصول اخالق يزيگر تيمسئول
  .بودن فرد، سازمان و جامعه است ياخالق يعي، پاداش طبيابيكام. شود يداشته باشد، موفق و رستگار م

، يشركت اخالق. رديگ يز فرا ميشود و هم فراتر از سازمان، جامعه را ن يهم شامل سازمان م يا اخالق حرفهآثار و بركات 
. آورد يقابل توجه از بازار را به دست م يبرخوردار است و سهم ير از توان رقابتيپذ ينيب شير است و شركت پيپذ ينيب شيپ

  .بررسي شده است ،يبرتر جهان يها ها و شركت ت سازمانيبودن سازمان در موفق ينقش اخالقدر مطالعاتي تجربي، امروزه 
در  يا خواندن نقش اخالق حرفه يرا در راهبرد راهبرديت يريدگاه متخصصان مديل ديت، دلن مطالعايج ايتأمل در نتا
 يها شرط شيخوب از پ ياصول اخالق ،در سازمان«: بر آن است كه راهبردي ت يريدر مد 1ديويفرد د. كند يسازمان آشكار م

نكه ياور است كه روز به روز اعتقاد به ان بيبر ا يو. »شركت خوب يعنيخوب  يخوب است و اصول اخالق راهبرديت يريمد
  .شود يرتر ميران فراگيان مديشود در م يم راهبرديت يجاد مزيبه اخالق موجب ا يبند يپا

الناس خلق  ير ما اعطيخ«شود  ير ميكه به انسان اعطا شده، تعب يا هين هديكو به عنوان بهترياز اخالق ننيز ات يروا يدر برخ
  .2»حسن

بلكه به تالش آگاهانه و  نيست لات به شانس و اقبيرا موفقيت فردا دارد، زيساز در موفق ش سرنوشتعملكرد امروز نق
 يد دچار فرافكنيما هزاران عامل مؤثرند اما نبا يِن ناكاميم، اگر چه در ايابي ياگر امروز خود را ناكام م. رت استيانتخاب با بص

د ين امر تأكيبر ا» ا مزرعه آخرت استيدن«مفهوم . مينيان نبين ميم خود را در ا، سهيرونيانه به عوامل بيم و با توجه حصرگرايشو
شند، بر شعار ياند يمدت و گذرا نم ت كوتاهينظران كه جز بر موفق كوته. است ين جهانيت ايحاصل فعال ياخرو يابيدارد كه كام

  .اقف شويمش ويج رفتار خويه بر آثار و نتاالزم است ك ينيب در عاقبت. كنند يتوجه نم» فردا يابيعملكرد امروز، كام«
رونق  ياگر در پ» .عملكرد امروز، بازار فردا«: ان استين قابل بيبه زبان كسب و كار چن» فردا يابيعملكرد امروز، كام«شعار 
 يبند يكردن و پاعمل  يا حرفه. ميبودن عملكرد خود را داشته باش ياخالق  د امروز دغدغهيم، بايش سهم خود در آنيبازار و افزا

  .كنند ين مياند كه بازار فردا را تضم  دو ركن مهم يبه تعهدات اخالق
ن يكند و ا ين ميآنها را تضم يها، بازار فردا نه كردن عملكرد امروز سازمانيو به يساز ق سالمياز طر يا اخالق حرفه

كار  و  كسب ير عام دارد و صرفاً محدود به بازارهاايبس يمفهوم» عملكرد امروز، بازار فردا«ن شعار يا. ي پرارزش است يكاال
ن يما در گرو عملكرد ا ياخرو يم و فردايكن يم يها چون تاجران زندگ ، ما انسانينيل معروف در متنون ديدر تمث. شود ينم

و  ييربنايز يقشعملكرد امروز است و اخالق ننتيجه نده، يدر آ ياجتماع يو توسعه و تباه يسعادت و شقاوت فرد. ماست يجهان
ل يدوستند و به دل ان اخالقيرانيژه ايو ها به ز باشند اما انسانيگر در عمل اخالق يليممكن است افراد به دال. در آن دارد يراهبرد

 يش از ارزانيگر مشاغل، بيشگر، مغازه خواربار و ديدر انتخاب آرا. دهند يپاداش م يصه در عمل به عملكرد اخالقين خصيهم
  .ميده يبودن صاحبان مشاغل بها م يه اخالقخدمات، ب

                                                           
1. Fred R. David 
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  صهياز خص يا ا نقصان اخالق حرفهيفقدان و  علتكسب و كار به  يها ها و سازمان از شركت ياريكه بسن است يادعا ا
ن از نفعا يذ ديگرران و يكنندگان، كارگران، مد نيان، تأمين توقع مشتريتر كه مهم يدر حال. ستنديبرخوردار ن يريپذ ينيب شيپ

 ياخالق يريپذ ينيب شيكه بتواند به پ يكار، سازمان و ، در هر گونه كسبيطين شرايدر چن. ر بودن آن استيپذ ينيب شيسازمان، پ
  .افته استيدست  يراهبرد يو برتر يت رقابتيد به مزيابد، بدون ترديدست 

. كند يل ميشه تبديه دوستداران دو آتان شما را بياست بلكه شتر يت مشتريبودن در حرفه نه تنها سبب رضا ياخالق
ن يم كنند و به همين لذت سهيان و همكاران خود را در ايكنند آشنا يم يبرند و سع يكه از ارتباط با شما لذت م يدوستداران

آجل باز  يابيكه به خاطر سود عاجل از كام يكسان. كنند يشما را رها نم يط بحرانيشوند و در شرا يل مبلغان بدون مزد شما ميدل
ا اسب ياند كه بر كف در يروند، مانند كسان يم ير اخالقيو غ يرقانونيغ يها كسب سود از راه ينظرانه، در پ مانند و تنگ يم
  1.است ينيب ن حاصل فقدان عاقبتيخوانند و ا يرانند و در نور رعد، نامه م يم

  
  يا اخالق حرفه يآثار فراسازمان .10-3

 يج اخالق در سازمان و تعاليترو. آورد يبه ارمغان م يج فراسازمانيدارد و هم آثار و نتا يفراسازمان يهم بسترها يا اخالق حرفه
مؤثر در  يند بلكه فراتر از سازمان، نقشيآفر يم يور ش بهرهيافزا يط با نشاط و مساعد براينه تنها مح يفرهنگ سازمان ياخالق

، آنگاه يا اخالق حرفه. متأثر است بسيار ،آن يها جامعه از سازمان ياخالق يا تعالو فراتر از آنه يبهداشت، سالمت. ز دارديجامعه ن
  .است يتمدن بشر يها رساختيشود، از ز يمربوط م ياسيس يو نهادها يفرهنگ يها انيحرفه به بن  كه حوزه

ده گرفت و بركات و آثار يست، ناديدر آنها محترم ن يا را كه اخالق حرفه ييها كننده دانشگاه توان اثر تباه يچگونه م
، دور زدن يساالر ستهي، عدم شايكه فقدان وجدان كار ييدانشجو. ك جامعه را انكار نمودي ياخالق يها دانشگاه ي سازنده

كند، پس از  يط آموزش خود به طور مستمر تجربه ميبت، دروغ و امثال آنها را در محي، حسد، غيكار و كم يقانون، چاپلوس
شود، به ناچار همه آنچه را تجربه كرده منعكس  ير ميا مديكه مالك  هائي نت سازمايريدر شغل خود در مد ليفراغت از تحص

  .دهد يرا در جامعه رواج م ير اخالقيغ ياه دارد و آموزش ير اخالقيغ يها اميها پ سازمان ير اخالقيعملكرد غ. سازد يم
ق يج اخالق در كسب و كار از طريگر مغول، ترو رانيجم وكشور پس از تها يها در بازساز يرانيا ياز شگردها يكي

افته يدر يارياجداد ما در آن روزگار با هش. صاحبان مشاغل بوده است ياصناف و نظارت اصناف بر عملكرد اخالق يساز نهينهاد
  .افتيو توسعه كشور دست  يتوان به بازساز يم يا بودند كه با اخالق حرفه

هدف از تحقق و . است يا د اخالق حرفهياز آثار، بركات و فوا ييها م، نمونهيدر سازمان گفت يا آنچه از نقش اخالق حرفه
ده را هدف يكه فا يكسان. ج اخالق استيعامل ترو يست، بلكه رسالت انسانيد نين فواقيبه ا يابيدست يا ج اخالق حرفهيترو

 ين از خطايبنابرا. است يا در اخالق حرفه يابزارانگار ين نوعيد دارند و ايد تأكين فوايپندارند، بر اخالق به شرط ا يم
  .2ستين ين جهانيمنافع ا ديگرا يل به سود يمشروط به ن ياخالق ي فهيوظ. د اجتناب كرديبا يا د اخالق حرفهيفوا يپندار هدف

  
                                                           

  .104-107، ص 1389، تهران، سرآمد، اي حرفه اخالق بر درآمدياحد فرامرز قراملكي، .  1
 .112.-113همان، ص . 2
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