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سه

بسم اهللا الرحمن الرحیم
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13مبانی رفتار انسان از دیدگاه اسالم
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15عامل تغییر رفتار اراده انسان است)2
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17مبانی بینشی انسان در اسالم
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128احتکار
129اسراف
130رشوه

131الف) رشاء
131رایشب) 

131ج) ارتشا
137اي در سازمانوري با رعایت اخالق حرفهارتباط بهره8

138وري در سازمانبهره
138وريمفهوم بهره

142وريضرورت بهره
142وريهدف بهره

143وريعوامل مؤثر بر بهره
145وريسطوح بهره

145وري و هوش اخالقیبهره
145اصول هوش اخالقی

146تأثیر هوش اخالقی بر بهبود عملکرد و موفقیت سازمان
148وريهاي قدیمی و نوین مؤثر در بهرهبررسی روش
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نه

ناشرگفتارپیش
ترین عامل اصلیاست.خدمات مطلوبۀارائبخشی وکیفیتدر زمینۀرقابت ۀعرصمعاصر جهان 

تحقیق و پژوهش که جز با است و خدماتمحصوالتنهایی مطلوبیت موفقیت در این رقابت،
نیازهاي بازار کار و بخشی، هاي استانداردسازي،کیفیتهلفؤمو توجه خاص به کاربردي علمی

شود.میسر نمیپاسخگویی به مطالبات عمومی 
هاي علمی کاربردي و اعتالي امر آموزش و ی و کیفی نظام آموزشکمياز آنجا که ارتقا

به شمار کشور علمیۀآموزش عالی در توسعنظاماهداف اساسییکی از مهارتی، پژوهش 
در اصالح هرم شغلی و تربیت نیروي انسانی ماهربا هدف کاربرديدانشگاه جامع علمی،رودمی

مبنی بر آموزش و ،این دانشگاهبا توجه به رسالت .شدمشغول فعالیت و سیس أختلف تهاي مبخش
آموختگانی دانشالزمکارگیري استانداردهاي هبا بپژوهش در مرزهاي فناوري و ایجاد اشتغال،

.باشندخالق و توانمند در کارآفرینی نیز،نیاز بازار کارمینتأعالوه برکهدنشومیتربیت 
یس ئدر این زمینه و نیز تأکید ردرسیفقر منابعمشترك،هايمخاطبان دروس مهارتةگستر

هاي عالی کیفیت آموزشيهاي ارتقااجراي برنامهمبنی برکاربردي جامع علمیمحترم دانشگاه
عنوان هب،بر آن داشت تا با همکاري مرکز نشر دانشگاهیراکاربردي، انتشارات دانشگاه علمی

این منابع مورد نیازبه تولید و نشر علمی،مین محتواي أو تنشر علمۀیکی از مراکز مهم در عرص
همت هایی است که با یاري خداوند متعال وحاصل این تعامل، مجموعه کتاباقدام کند.دروس 
هاي دروس مطابق با سرفصلاین دو مجموعه اندرکارانو دست،لفانؤممدرسان، استادان،
تردید، انتقادها و بی. گیردقرار جویاندر دسترس دانشوودهاي مشترك آماده شمهارت
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ده

يکاربردي در ارتقاهاي علمینظام آموزشۀمدرسان در راستاي توسعصاحبنظران وپیشنهادهاي
ل یتوانید نظرات خود را از طریق ایمبه همین منظور می.تأثیرگذار خواهد بودهااین کتابیت فکی

daftaretamin1397@gmail.com.با ما در میان بگذارید
دیگر عزیزانی که زحمات بی دریغ از مؤلفان محترم کتاب وانی خود رادمراتب قدردر پایان،

م.کنیاند، اعالم میهگیري و چاپ این مجموعه داشتآنها نقش مهم و اساسی در شکل

کاربرديانتشارات دانشگاه جامع علمیاسناد و مرکز
و مرکز نشر دانشگاهی

1397زمستان 
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یازده

پیشگفتار
اخالق و اخالقیات است. ،هاي رفتاري انسانانسان ابعاد گوناگونی دارد. یکی از جنبهرفتار

در طول تاریخ بشر، همیشه ماهیت و چیستی اخالق، چرایی یا ضرورت اخالق و چگونگی 
برقراري اخالق در سطح رفتار فردي و اجتماعی براي اندیشمندان مورد توجه بوده ةیا نحو
میان انواع مخلوقات، انسان تنها دردهد، . تحقیق و بررسی در این خصوص نشان میاست

اخالق شخصی، ۀو صفات اخالقی برخوردار است. در زمینموجودي است که از اخالق 
متعددي هايهها و جزواي یا اخالق سازمانی، کتابحرفهاخالق کاري یا شغلی، و اخالق

سعی شده ،نها ارزش خاص خود را دارند. در این کتابآکدام از نگاشته شده است که هر
هاي قبلی مجال کافی اخالق که در کتابةدسته از مفاهیم مربوط به حوزنآاست ابتدا،

دست نیامده است در حد نیاز دانشجویان توضیح و تشریح شوند. در هبراي توضیح آنها ب
یید وزارت أهاي مورد تمنطبق بر سرفصلطالب کتاب دقیقاًمگام بعدي تالش شده است، 

هاي عینی به همراه مثال،تحت پوشش قرار گیرد و به زبانی ساده،تحقیقات و فناوري،علوم
بیان شود.

دهد. در این بخش با اخالق را توضیح میةمبانی و مفاهیم اصلی حوز،فصل اول کتاب
اي یا حرفهاخالق، اخالق شخصی، اخالق کاري یا شغلی، اخالق هایی نظیر،مفهوم واژه

اخالق، رفتار و انواع آن آشنا خواهید ۀنامهاي اخالقی، منشور اخالق یا نظامکدسازمانی،
شد.
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دوازده

در این فصل ارزش کار رگرفته است.جایگاه کار در اسالم مورد بحث قرا،در فصل دوم
دستان و زیرو وظایف کارمند نسبت به مدیران،،در اسالم، حقوق انسان در محیط کار

ارباب رجوع و همکاران از دیدگاه اسالم بحث شده است.
یک بار دیگر موضوع  ،در این فصلکند.بحث میمسئولیت اخالقیدربارة ،فصل سوم

گانه،هاي پنجمسئولیتپذیري،تحلیل مسئولیت، سپسبحث شده است.اخالق چیست؟
پذیري و هاي مسئولیتهاي دینی، عرصهها و تعریف اخالق در آموزهسایر مسئولیت

اند.مسئولیت فرد در حریم خصوصی به همراه مثال بحث شده
نگهداري اموال ةبا نحو،در این فصلپردازد.اموال عمومی میتفصل چهارم به مدیری

.جویی آشنا خواهید شدعمومی و صرفه
در این صفات اخالقی کارکنان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.،در فصل پنجم

مورد ،کار سالم و پربازده استطداشتن یک محیۀز صفات کارکنان که الزمابسیاري ،فصل
ترین صفاتی که در این فصل براي کارکنان ذکر شده است اند. از مهمبحث قرار گرفته

داري، حفظ اسرار اداري، حل تعارضات اخالقی، امانتند از: نظم و انضباط کاري، اعبارت
....اري و تخوش رف

به ،در این فصل.خواهد شدبحث اياز اخالق کار تا اخالق حرفهفصل ششم کتاب،
هاي مربوطو سایر موضوعايهاي اخالق کار و اخالق حرفهها و تفاوتتفصیل با شباهت

آشنا خواهید شد.،هاي کاربرديبه همراه مثال
پذیري ریسک،در این فصلکند.بحث میکار وکسبمخاطراتدربارة ، فصل هفتم

مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.،پذیري معقولیت ریسکامشاغل و رع
وري با رعایت اخالق ، ارتباط بهرهاستفصل آخر کتاب که در فصل هشتم ،نهایتدر
ثر بر آن و ؤوري و عوامل ممفهوم بهره،در این فصلبحث شده است.،اي در سازمانحرفه

تفصیل توضیح داده شده هب،وريیش بهرهاي در افزاهمچنین نقش راهبردي اخالق حرفه
است.

قراملکیصبحیناصر
1397زمستان
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مقدمه

متعدد با تسلط بر طبیعت و آگاهی بر قوانین ستدر طول تاریخ در تالش بوده اانسان
. از آنجا که طبیعت و حوادث آن دآن، زندگی آرام و همراه با آرامش و رفاه داشته باش

بل مشاهده است، انسان در شناسایی قوانین حاکم بر آن واراحتی قهعینیت داشته و ب
هاي تر توسعه یافته است اما، خود انسان و رفتاررشد علوم طبیعی، زودتر و سریع

قابل غیرخاطر ناملموس بودن و بعضاًهعنوان بخشی از طبیعت، ببهگوناگون وي، 
، حافظه و مواردي نظیر آن، علوم جمله نیات، تفکرمشاهده بودن برخی رفتارها از

دیرتر و کندتر از علوم طبیعی رشد یافته است. با این حال، ،انسانی، اجتماعی و رفتاري
شوند، با علومی که به اصطالح انسانی یا اجتماعی نامیده میدر کنار علوم طبیعی، 

اما با شتابی منطقی در حال توسعه و تکامل هستند.سرعتی کمتر از علوم طبیعی،
، رفتار خود انسان بودهانسان مورد توجه  هرایا مواردي که هموهایکی از موضوع

شناسی مورد مطالعه قرار است. رفتار انسان ابتدا در دانش فلسفه و سپس در علم روان
هاي متنوعی دارد غیر از اما، از آنجا که رفتارهاي انسان، ابعاد و جنبه.گرفته است

پردازند. براي هایی از رفتار انسان میجنبهۀمطالعسایر علوم مرتبط نیز بهشناسی، روان
ال مطرح بوده ؤهمیشه این سشناسان و سایر متخصصان علوم رفتاري و اجتماعی، روان

توان رفتار انسان را کنترل و کند؟ چگونه میگونه رفتار میاست که چرا انسان این
تر و دنیایی رفتار انسان، روابط مناسبزعم ایشان، با کنترل و مدیریت مدیریت کرد؟ به

توان ساخت.هتر میب

view
ed by guest w

ith id=
2 in 1398/6/26 9:26:43



ايحرفهاخالق2

پذیري انسان و قابلیت کنترل بینیشناسان، پیشجمله روانبراي دانشمندان و علما از
پذیري و زعم دانشمندان و علما، کنترلوي از اهمیت باالیی برخوردار بوده است. به

. به عبارت دیگر، هر چیزي که کندتواند به ساختن دنیایی بهتر کمک مدیریت رفتار، می
پذیر و شود، اگر کنترلدست انسان ساخته میه طور طبیعی ظهور کرده و یا بهدر دنیا ب

هرچه طبیعت و این، . بنابرتواند آثار منفی به بار آوردمدیریت نباشد، میقابل
بینی و کنترل باشد، قابل پیش،رفتار خود انسان،ترمهمز همه دستاوردهاي بشري و ا

توان از مخاطرات پیشگیري و اقدامات الزم را فراهم کرد. راحتی میهب
براي مثال، انسان براي زندگی همراه با رفاه و آرامش، دستاوردهاي مادي فراوانی 

گاز، اتومبیل، رادیو و تلویزیون و شده، ته، آب آشامیدنی تصفیهیجمله برق یا الکتریساز
هزاران مورد دیگر را کشف یا اختراع کرده است. اما این دستاوردها زمانی براي انسان 

، براي کنترل کافی نیز داشته باشد. مثالًرفاه و آرامش به همراه خواهد داشت که بر آنها
ز و براي استفاده کنترل میزان و شدت آب مصرفی از کنتور، براي توقف اتومبیل از ترم

ها عملکرد کنندهکند. بدون این کنترلکننده استفاده میو مدیریت تلویزیون از کنترل
ناپذیري بر هاي جبرانتواند خسارتوسایل مذکور از اختیار انسان خارج و حتی می

انسان تحمیل کند. 
چه چیزي الزم ،خودهايال این است، انسان براي کنترل و مدیریت رفتارؤحال س

دارد؟ به عبارت دیگر، اگر گاز، آب و برق مصرفی داراي کنتور است و اگر اتومبیل 
کننده است، انسان براي کنترل داراي ترمز است و اگر رادیو و تلویزیون داراي کنترل

در اخالق و اخالقیات ،الؤچه چیزي باید داشته باشد؟ پاسخ این س،رفتارهاي خود
رفتارهاي انسان است. انسان ةکنند، در اصل اخالق همان کنتور یا کنترلاست. یعنی

بدون اخالق، همانند اتومبیل بدون ترمز یا همان اسلحه بدون ضامن است. انسان شاید 
نها آزمین بگذارد و به شناخت ةدر اثر پیشرفت علم، پا در کرات دیگر غیر از کر

بلکه،ها دوام و ارزشی نخواهد داشتبپردازد، اما بدون اخالق، نه تنها این پیشرفت
. با کندتواند روابط خانوادگی، روابط شغلی و روابط اجتماعی خود را تنطیم حتی نمی

جمله حضرت ختمی ازتوان درك کرد که چرا هدف از بعثت انبیاین توصیف، بهتر میا
مکارم اخالق بوده است.تکمیل(ص) یمرتبت محمد مصطف
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مفاهیمواریفتع
:شدخواهیدآشنامفاهیماینبافصلایندر

؛ايحرفهاخالقتعریف
؛سازماندرايحرفهوادارياخالقبهتوجهاهمیت

؛اسالمدیدگاهازمرتبطمفاهیموآنهايریشهورفتار
؛اسالمدیدگاهازانسانرفتارمبانی

؛اخالقیوايحرفههايارزشاي،حرفهاخالقمنشور
.شغلدراخالقیتعهدات

دهندهسازمانپیش
هايتیماستقراروشودمیبرگزارفوتبالجهانیجامانتخابیمسابقاتکنید،فرض
ضرورتوسیتحساخاطرهب. کنندبازيآزادي،استادیومدرعربستانوایرانفوتبال

. یافتندحضوراستادیومدرملیتیمتشویقبرايهوادارهزار100ملی،تیمازحمایت
بازيداورِگران،اتماشزعمبه. استحاکمخاصیهیجانشود،میشروعبازي

عربستانتیمبازیکنانبازيةنحو. زندمیسوتعربستاننفعبهرامشکوكهايصحنه
سازخطرایرانتیمبرايتوانندمیودارندخطرناکیحمالتضدآنهاددهمینشان
تیمدو.رسدمیپایانبهعربستانحملهضدچندوایراننسبیبرتريبااولۀنیم.باشند
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ايحرفهاخالق4

ابتداییدقایقهماناز. شودمیشروعدومۀنیمیعنیمربیاننیمهوروندمیرختکنبه
. پردازدمیکاملدفاعبهعربستانتیموکندمیآغارراخودحمالتایراندوم،ۀنیم

باعربستانۀجریمۀمحوطنزدیککهکندمیآغازدیگريحملهایرانبازي،60ۀدقیق
ۀضرببرايخوبیفرصتاما،شودمیمتوقفایرانۀحملعربستان،بازیکنانخطاي
جلونیزایرانتیممدافعانبازیکنانهیجانوناهوادارحمایتبا. شودمیایجادکاشته

ۀجریمۀمحوطبهچسبیدهتوپ. کنندبرااستفادهحداکثرفرصتاینازتاکشندمی
توپوزندمیتوپبهخوبیضربهایرانبازیکنداورسوتباوشدهکاشتهعربستان

بهرابازيهیجانزمینوسططرفبهبرگشتودروازهعموديتیركبهبرخوردبا
وکندمیارسالایراندروازهطرفبهعربستانمدافعرابرگشتیتوپ.بردمیاوج

وثانیهچندعرضدر. دکننمیآغازعربستانبازیکنانرا خطرناكايحملهضدناگهان
ايضربهباعربستانبازیکنان،ایرانتیمکشیدهجلومدافعانغیابدروپاسچندبا

.افتندمیجلوایرانازگلیکباوکنندمیبازراایراندروازهمهارقابلغیروفنی
رایکدیگرمدافعانازکدامهروروندمیفروشوكدرگلدریافتباایرانبازیکنان

.آیدنمیدرکسیازصداییوگیردمیفراراسکوهامرگباريسکوت. دانندمیمقصر
ونیامدهخوشتماشاگران،زعمبهعربستانبازیکنانگلازپسشاديدیگر،طرفاز

ةدروازبرخوردهگلجبرانبرايایرانبازیکنان. کندمیملتهبراسکوهارامآآرام
بازیکنانخیري،أتبازيهمراهبهعربستانخوبدفاعاما،کنندمیزیادرافشارعربستان

باعربستانبازیکنان.ریزدمیهمهبراهوادارانوآنهااعصابوگذاشتهناکامراایران
بازيوهستندکشیوقتحالدررسدمینظرهبوافتندمیزمینکوچکیبرخوردهر

بازيوشدهزیادتیمدوبازیکنانبیندرگیريرامآآرام.کنندنمیرعایتراجوانمردانه
فرصتعربستانبازیکنانخشونت،شدنزیادبا. یابدمیادامهخشونتباهمراه

راهوادارانوایرانبازیکنانکاراینوکنندمیپیداکردنتلفوقتبرايبیشتري
ترسریعایرانبرايبازيوقترسدمینظرهبشرایط،اینتحت. کندمیعصبانیبیشتر

تیمطرفنآازوکندمیمیدانواردهجومییبازیکنایرانتیم. گذردمیمعمولحداز
. کندمیتعویضمدافع،نفستازهبازیکنباراخودۀخستوهجومیبازیکنعربستان
خورد،میبستهدربهزنندمیهرچه. ماندمیناکامدیگريازپسیکیایرانحمالت

ساعتتابلو. شودمیزیادتربازيحساسیتوشودمیتشدیدعربستانخیريأتبازي
بازیکنان.شودمیبیشترایرانتیماسترسودهدمینشانرابازي80ۀدقیقورزشگاه
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5مفاهیموتعاریف

چهارمداوربامدامایرانفنیکادرودهندمیشعارسکوهادرناهواداراند،شدهعصبی
ایرانتیمبرايکدام،هیچاماکندمیاعتراضحریفبازيةنحوبهوکندمیصحبت

تیموشودمیخطاایرانبازیکنرويجریمهۀمحوطدربازي85ۀدقیق. نداردثمري
غوغایی.شناسندنمیپاازسربازیکنانوفنیکادر.وردآمیدستهبپنالتییکایران

باایرانتیماولزنپنالتی. هستندپنالتیۀضربزدنتظرنمهمه. استشدهبرپاسکوهادر
با.استدروازهوبازیکنتوپ،بههانگاهۀهم. ایستدمیتوپپشتفنیکادرةاشار

عربستانافقیتیركبااليازتوپناباوريعیندراماشودمیزدهضربهداور،دستور
خیريأتبازي. گیردمیفراراورزشگاهخشمباهمراهسکوتیدوباره،. رودمیبیرون

سويهبحملهضددردوبارهعربستانتیماست،بازي88ۀدقیق.شودمیشروععربستان
باعربستانبازیکن. استشدهحبسسینهدرهانفس. استشدهورحملهایرانةدرواز
توپزیباواکنشیباایرانبانهزادرواما،دهدمیقرارهدفراایرانروازهدزیباشوتی

گلمنتطرعربستانبازیکنانکهزمانیدرست.کندمیتصاحبوکشیدهآغوشدررا
بلندپرتابیباتوپ،دریافتازپسبالفاصلهایرانباندروازهبودندتوپاینشدن

چندرادریافتیتوپایرانبازیکنانازیکی. کندمیایجادایرانبرايخوبیموقعیت
ازیکیمیانایندرکندمیارسالربستانعجریمهۀمحوطبهزیباپاسیبرده،جلومتر

. دهدمیقرارعربستانةزادروداخلدرراتوپزیباايضربهباایرانقدبلندبازیکنان
کنند،میمنفجرنارنجکخوشحالیازناهوادار. شودمیمنفجرشاديازورزشگاه
زردکارتداورازووردآمیدرراخودپیراهنشاديشدتاززدهگلکهبازیکنی
نشانرا90ۀدقیقورزشگاهساعتمجدد،شروعوگلشاديازپس.دکنمیدریافت

ایرانتیم. کندمیاعالمشدهتلفوقتدقیقه4مدتبهچهارمداورطرفآنازدهدمی
چندشدنبدلوردازپس. استشدهشوكدچارعربستانتیمواستگرفتهروحیه

حمالت. شودمیمیدانوتوپصاحبایرانتیمدوبارهتیم،دوبازیکنانبینتوپ
ۀضربیکصاحبایرانواستبازي92ۀدقیق.شودمیدفعدیگريازپسیکیایران
خوديبهگلِبهعربستانبازیکنانسرۀضربباوشودمیزدهرکرنۀضرب. شودمیکرنر

انفجارحالتدرورزشگاهجودوباره،. افتدمیپیشیکبردوایرانوشودمیتبدیل
رفتهدستازراچیزهمهعربستانتیم.کنندمیشاديشدتهببازیکنانوهواداران. است

.گذاردمیناکامرانهاآحمالتایران،دفاعاما.کندمیحملهبهشروعدوبارهبیندمی
هوادارانبازي،پایانبهثانیهچند. کندمیدفاععربستاندوبارهوکندمیحملهایران
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راپایانسوتنیزداوربعدثانیهچند. ورندآمیدرصداهبداوراززودترراپایانسوت
وسطبهناهوادارازبرخیگیرند،میقراریکدیگرآغوشدرهمهایرانتیم.زندمی

شاديورزشگاه،چمنرويمبهوت،ايچهرهباعربستانبازیکنان. یندآمیبازيزمین
.کنندمیتماشاراهواداران

هايخیابانبهورزشگاهازنهاآشاديپردازند،میشادمانیبهمردمشودمیتمامازيب
وشودمیایجادورزشگاهاطرافهايخیاباندرسنگینییکفترا. شودمیکشیدهاطراف

عازمیاگردندمیبرسرکارازکهعبوريخودروهايکند،میمشکلدچاررامردمتردد
هايوخودرتوقفباناهوادارازبرخی. مانندیمسنگینترافیکردهاساعتهستندسفر
عصبانیاتوبانردمردم. کنندمیترسنگینراترافیکوپردازندمیشادمانیبهخود
.شودمیایجادخوشحالهوادارانونهاآبینموقتهاييدرگیر. شوندمی

:دادجوابالؤسچندبهبایدحالفوق،مثالبهتوجهبا
کیست؟مردمبرايمزاحمتایجادوترافیکاینمسئول

اینایجاددرراهورپلیسوهواداران،ورزشگاهوالنئمسفنی،کادربازیکنان،آیا
؟دارندمسئولیتیترافیک
چیست؟آنهامسئولیتنوعدارند،مسئولیتاگر
ادارياخالقبهتوجهاهمیت،ايحرفهاخالقازتعریفیئۀاراضمنفصل،ۀادامدر

مورداسالمگاهددیازانسانرفتارمبانیواخالقیمنشوراخالقی،تعهدات،سازماندر
.  گیردمیقراربحث

ايحرفهاخالقتعریف
یمعرفانهیگرامحدود و کاهشياکثر متخصصان در معنارا1ياحرفهاخالقمفهوم
هنوز،ياحرفهاخالقیواقعمفهومشدنجیراوتوسعهرغمبهسفانه،أمت. اندکرده
.کنندیمیمعرفهیاولمحدوديمعنادرراآنسندگانینوازیبخش
.رفتمیکاربهمشاغلاخالقوکاراخالقاي به معناي مفهوم اخالق حرفه،ابتدارد

اي، از معناي نخستین این مفهوم، براي اي از نویسندگان اخالق حرفهامروزه نیز عده
professional ethicsیاwork ethicsکنند. اصطالحاتی مثلتعریف آن استفاده می

.)1396،يری(خباي در زبان فارسی استمعادل اخالق کاري یا اخالق حرفه
: شودیمشارهااز آنها ياست که به تعدادهشديمتعدديهافیرتعياحرفهاخالقاز

1. professional ethics
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7مفاهیموتعاریف

مسائلبهکوشدمیکهاستاخالقجدیدهايشعبهازیکیايحرفهاخالق) الف
.تو براي آن اصولی خاص متصور اسهددپاسخگوناگونهايحرفهاخالقی
اخالقیهايارزشواصولواخالقیهايپرسشومسائلبهايحرفهاخالق) ب

.استايحرفهمحیطدراخالقبرناظروپردازدمیايحرفهنظامیک
منزلۀبهصرفاً،خودفرديرفتاربرابردراستفردپذیريمسئولیت،فردياخالق) ج

ايحرفهرفتاربرابردراستفردیکپذیريمسئولیت،شغلیاخالقو،انسانیفردیک
.صاحب یک حرفه یا پست سازمانیۀمثاببه،خودشغلیو

دراخالقیتکالیفبررسیبهاخالقدانشازايشاخهمنزلۀبهاي،حرفهاخالق) د
معینیفعالیتراآنحرفه،تعریفدروپردازدمیآناخالقیمسائلوحرفهیک
.استخاصاخالقباهمراهشدهتعیینموقعیتبهفردهدایتموجبکهدانندمی

ياحرفهدرفردکیبهکهاستاصولوهاارزشآنازعبارت،ياحرفهاخالق) ه
.شودیمیمعرف
برمبتنیقوانینیۀتوسعورشداي،حرفهاخالقۀوظیفترینمهمونخستین) و

ارباب(مراجعانبهاحترامن،یهمچن). 1391ان،ینیحس(استنظرموردشغلدراخالق
اخالقدرموضوعاتنیترمهمازیقانونالزاماتوت،یصالحت،یمسئول،)رجوع
).  1377ان،ینیحس(شودیممحسوبياحرفه

یاخالقيهاارزشواصولزینویاخالقيهاپرسشولئمسابهياحرفهاخالق
وپردازدی... مایمشاوره ۀوکالت، حرفۀحرف،یپزشکۀحرفمانندياحرفهنظامکی

خودشانياحرفهيهاتیفعالۀطیحدرکارشناسانومتخصصانيارادافعالبرناظر
). 1390نژاد،ینواب(است

: شودمیدیدهویژگیدواست،شدهايحرفهاخالقازکههاییتعریفبیشتردر
الزاماتوهامسئولیتبودنب) محدود،گراییفردوفرداصالتنگرشوجود) الف

.شغلدرفرداخالقی
و تقلیل دادن نگريتحویلیاي، نوعی رسد این نگاه به اخالق حرفهنظر میبه

وکار،اي است؛ زیرا هویت جمعی و سازمانی در نهادهاي مشاغل در کسباخالق حرفه
اواخر،ایندرکهبوددیدگاههمینبهتوجهبا. استاشخاصفرديشغلازفراتربسی
مدیریتبهمربوطمباحثوآثاردربیشترومدیریتیمنابعدرايحرفهاخالقازبحث
.دشمیمطرحانسانیمنابع
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ايحرفهاخالق8

سازمانوبنگاهاخالقیهايمسئولیتبهاي،حرفهاخالقازجدیدمفهومدرامروزه
شخصیتیکمنزلۀبهبنگاهنگاه،ایندر. استسنتیتعریفازترجامعکهشودمیاشاره

هايب) مسئولیت،کیفري/حقوقیهايمسئولیت) الف: داردمسئولیتگونهدوحقوقی
ـفردياخالقیهايمسئولیتازتریچیدههاي اخالقی بنگاه بسیار پکه مسئولیت،اخالقی
ۀهمشاملبنگاهاخالقیهايمسئولیتدیگر،عبارتبه. استشغلیـفرديوشخصی
اخالقالبته.گیرددربرمینیزراشغلیاخالقیاتوشودمیسازمانابعادواضالع
.گیرددربرمینیزراکارحقوقکار،اخالقبرافزونايحرفه

فیتعرنیابراساسد،یکنتوجه لفصنیادردهندهسازمانشیپلِمثابهاگرحال
جادیاوفوتباليبازازیناشکیترافکهاستآشکار،ياحرفهاخالقازدیجد

بلکه،ستیتماشاگران نةعهدبرصرفاًاست،آمدهوجودهبشهریاهاليبراکهیمزاحمت
.دارندتیمسئولکیترافنیادرزینفوتباليبرگزاریمتوليهاسازمان
سازماناخالقاییسازماناخالقهماناستمرادياحرفهاخالقازآنچهجه،ینتدر
اخالقامااستمستترز،ینیشغلاخالقکهاستمشخصاخالق،نوعنیادر. است
. ابدیینملیتقلیشغلاخالقبهزگهرياحرفه
کهچرااست،کارویشغلاخالقازفراتریاخالق،ياحرفهاخالقگریدعبارتبه
.شودیمشاملزینراسازماناخالقشغل،اخالقبرعالوه
معادلاخالقنوعنیا. شدهئاراياحرفهاخالقازکهياگستردهيمعنابهتوجهبا

حقشما«تلقی،یسازمانایايحرفهاخالقدرامروزه. شودیمریتعبیسازماناخالق
رفتارازمبنااین. استکاروکسبدراخالقگونهمبناي هر،»تکلیفمنودارید

گیرد و سازمان با براي ارتباط سازمان با محیط قرار میاصلکیصورتبهفرد،ارتباطی
. پرسددغدغۀ رعایت حقوق دیگران، از تکالیف خود می

:نداعبارتياحرفهاخالقيهایژگیوریسا
) جلوگیري از آسیب به دیگران؛1
مهربانی و عطوفت با دیگران؛) 2
احترام به دیگران؛) 3
رعایت و احترام به آزادي فردي؛) 4
رعایت عدالت؛) 5
ها؛احترام به قوانین و دستورالعمل) 6
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9مفاهیموتعاریف

هاي شایسته نظیر صداقت؛پیروي از روش) 7
پرهیز از خشونت؛) 8
نیازمندان.یاري رساندن به ) 9

سازماندرياحرفهوياداراخالقبهتوجهتیاهم
هاي مدیران کارآمد در سطوح مختلف، چگونگی ایجاد ترین دغدغهاز عمدهیکی

هاست تا آنها با حس بسترهاي مناسب براي عوامل انسانی شاغل در تمام حرفه
مسئولیت و تعهد کامل به مسائل جامعه و حرفۀ خود بپردازند و اصول اخالقی حاکم بر 

شغل و حرفۀ خود را رعایت کنند. 
حاضر،حالدر.استبشريجوامعهمۀاساسیمسائلازیکیاي،فهحراخالق

شود. در حالی اي توجه میکمتر به اخالق حرفه،کارمحیطدرماجامعۀدرمتأسفانه
اي با عنوان هاي مربوط به مدیریت و سازمان، شاخهکه، در غرب سکوالر، در دانش

اي وجود دارد، ولی در جامعۀ دینی ما در مدیریت، به اخالق توجه کافی اخالق حرفه
بهدلبستگیمانند ايهاي اخالق حرفهما نیازمند آن است تا ویژگیجامعه.نشده است

آنتحققبرايوتعریف،... .ویکدیگرباتعاملایجاد ،اعتمادومشارکتۀروحی،کار
). 1389،ینیمبویهمت،يریام(شودسازيفرهنگ

ایممکن است، سیستم یک بیمارستان یا دانشگاه فاسد باشد، اما از پرستاران چگونه
ها دارد اي، نقش راهبردي در بنگاهکارکنان بخواهیم اخالقی باشند. امروزه اخالق حرفه

و متخصصان مدیریت استراتژیک، اصول اخالقی شایسته در سازمان را از 
.انددانستههاي مدیریت استراتژیک خوب شرطپیش

بهاعتناییبیکهاندرسیدهبلوغاینبهصنعتی،جهاندرکشورهاازبسیاريامروزه
. انجامدمیبنگاهرفتنبینازبهاجتماعی،تعهداتوهامسئولیتازفرارواخالقیمسائل

نیازاحساساخالقیاستراتژيتدوینبرايموفقهايشرکتازبسیاريدلیل،همینبه
. کندرسوخاخالقبرمبتنیفرهنگیکسازماندربایدکهاندرسیدهباوراینبهوکرده،

.بدهندايویژهجایگاهايحرفهاخالقدربارةتحقیقاتبهاندکوشیدهرو،ایناز
اخالق،نهیممیگامکاروکسبةحوزبهشخصیوفرديحوزةازوقتین،یابنابر

اخالق،معلمیاخالق،پزشکیاخالق: مانندآید؛میمیانبهشغلیاخالقیاوکار
محیطقبالدرسازماناخالقیهايمسئولیتاي،حرفهاخالقدر.آننظایرومهندسی
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ايحرفهاخالق10

وجودآندرنیزکارحقوقامااست؛کارحقوقازمتمایزاینواستخارجیوداخلی
این. استخوباستراتژیکمدیریتهايشرطپیشازخوباخالقاصول. دارد

ازینیاصللیدالادامه؛در.شودمیخوببنگاهوشرکتیکایجادموجباصول،
:آمده استياحرفهاخالقبههاسازمان

؛اخالقیلئمساتشخیصدرناتوانی) 1
؛)مسئوالنهبرخورد(ايحرفهاخالقآموزشوسازيحساس)2
؛بصیرتوآگاهیبهنیاز) 3
؛آکادمیکهايآموزشتکمیل) 4
.موفقیتکسب) 5

اسالمدگاهیدازمرتبطمیمفاهوآنيهاشهیرورفتار
اوخودبرايهموارهانسانرفتارورشدچگونگیومراحلماهیت،خلقت،ابتداياز

مردمدركمیزانوزمانمقتضیاتبهتوجهباکریم،قرآندر. استبودهسؤالمورد
اصطالحاتوالفاظعلت،همینبه. استشدهارائهانسانمعنويعدبةدرباراطالعاتی

. داردتفاوتشناسیروانجملهازنوینعلوماصطالحاتوالفاظباقرآندررفتهکاربه
قراربحثمورداسالمدیدگاهازمرتبطمفاهیموآنهايریشهورفتاربخشایندر
.گیردمی

جنینیدوراندرشخصیتیاشاکلهگیريشکل
. دهدمیانجامخودۀشاکلاساسبررارفتارهمانیاعملانساناسالم،دیدگاهاز

ورشدمسیردرشاکلهامااست،انسانیهررفتاراصلیةکنندتعیینشاکلهبنابراین،
راانسانرفتاراستممکنکهگیردمیقرارمختلفیعواملثیرأتتحتخودتحول
. دهدقرارثیرأتتحت
شروعلقاحزمانازوجنینیدورانازراخودتحولورشدانساناسالم،نظراز

أمنش. داندمی»لگ«محصولراانسانوخاكازراانسانخلقتابتدايقرآن،. کندمی
طینسالله،)گندیدهلجن(حمامسونمانندمختلفتعابیرباقرآندرانسانپیدایش

. استشدهبیان) سفالمانندخشکلگ(کالفخارهصلصالو) خاصلگیالگپاره(
یاخاكمحصولوخاکیموجوديراانسانخداوندقرآن،مفاهیماساسبربنابراین،

ويدرویابدمیراخداییروحپذیرشلیاقتمراحلیطیازپسکهداندمیماده
).1380قراملکی،صبحی(شودمیدمیدهالهیروح
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11مفاهیموتعاریف

ازپسراانسانرشدمختلفمراحل12ـ14آیهمنونؤمةسوردرمتعالخداوند
درالهیروحکهاستمرحلهاینازپسوداندمیمضغهوعلقهنطفه،شاملخاك
مرحلهاینبهاشاره»آخرخلقاًانشاناهثم« . . . ۀشریفۀآی.شودمیدمیدهويوجود

.دارد
رفتاروشخصیترشدمراحل
به»نفس«و»عقل«مالكدواساسبرتوانمیراانسانرفتاروشخصیترشدمراحل
: استچنینقرآنیتعابیربهمراحلاین. کردتعیینزیرترتیب
؛امارهنفس
؛لوامهنفس
.مطمئنهنفس

ترسیمگفتیم،شخصیترشدمراحلمورددرکهآنچهشماتیکطرحبخواهیماگر
ازنقلبه1374احمدي،(دهیمنمایشزیرشکلصورتبهراآنهاتوانیممیکنیم
).1380،یقراملکیصبح

ـ نفس اماره1

ـ نفس لوامه2

ـ نفس مطمئنه3

یعنی؛استخاصايمرحلهدرشخصیتوشاکلهازتعبیرينفوس،اینازیکهر
نفسهوايآندرکهاستشخصیتیوشاکلهداراياستامارهنفسصاحبکهکسی
کسی. استنفسانیهايمحرك،مرحلهایندرفردرفتارواعمالمحركوبودهحاکم

است،نفساورفتارهايازبسیاريمحركکهچندهراست،لوامهنفسۀمرحلدرکه
اعمالازبرخیقضاوتواستداللوآگاهیباویافتهخاصینقشاینجادرعقلاما
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ايحرفهاخالق12

شخصیت. دهدمیقرارسرزنشموردرااووبردهالؤسزیربهراشخصیتنوعاین
مسیرکهاستعقلودرآمدهعقلکاملةسیطرتحتمطمئنهنفسۀمرحلدرانسان
. کندمیتعیینراانسانرفتارواعمال
قرآنواسالمدیدگاهازغریزه

کریمقرآندرواستگرفتهقراراستفادهموردکمتراسالمیمتوندرغریزهاصطالح
غریزهةدربارقرآنواسالمنظرازآنچه. استنرفتهکاربهغریزهازترکیبیگونههیچنیز

اینةدربار) ع(علیحضرتامیرالمؤمنینبیاناتونظراتتفسیرواقعدرشودمیبیان
آسمانخلقتةنحوبهابتداالبالغه،نهجاولۀخطبدر) ع(علیحضرت. استاصطالح

مختلفترکیباتایشان. دکنمیروشنراغریزهمعنیادامهدروپردازدمیزمینو
نیزوبدنداخلبهآنامثالیاوسوزنکردنداخلمعنايبهغرزفعلریشهازراغریزه
خداوند«:فرمایدمیالبالغهنهجدر) ع(علیضرتح. داندمیزمیندرنیکردنداخل

ونزدیکیآنهامختلفهايویژگیبینوداداحالهخودمناسبوقتبهراشیءهر
قراملکی،صبحی( »دادقرارآنهادرراآنهاطبایعیعنیغرایز،وکردایجادیکپارچگی

1380.(

قرآندیدگاهازفطرت
برعالوه. است»کردنانشاواختراعوشکافتنوشکاف«معنايبهلغتدرفطرت

هراولیهخلقت«: ازنداعبارتکهاستشدهبیانفطرتبراينیززیرمعانیاین،
»السلیمهالفطره«اصطالحواستنشدهآلودههنوزکه»چیزهرسالمطبیعتموجود،

قرآندر. استباطلوحقمیانتمیزوتشخیصاستعدادوتواناییآنازمنظورکه
قرآنآیاتازواسترفتهکاربه»کردنخلق«معنايدروفطرفعلازفطرتکریم،
اشیايخلقتمورددرتنهارا»فطر«فعلوفطرتاصطالحخداوندکهآیدمیبرچنین

ةدربارتنها»فطر«فعلازاستفادهکریم،قرآندربنابراین،. استبردهکاربهخاصی
دربنابراین. زمینوهاآسمانوانسانازنداعبارتکهاستشدهبیانخاصیموجودات

و) االرضوالسمواتفطر(اززمینوهاآسمانآفرینشازصحبتهنگامکریم،قرآن
وانسانقرآن،نظرازنتیجهدر. استشدهاستفاده) الناسفطر(ازانسانآفرینشدر

فعلازهمو»خلق«فعلازهمآنهامورددرکههستندموجوداتیتنهازمینوهاآسمان
).1380قراملکی،صبحی(استشدهاستفاده»فطر«
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13مفاهیموتعاریف

خاصیشکلبهراانسانخلقتمتعالخداوندکهگفتباید،فتاظراینبهتوجهبا
. استکردهبیانزمینوهاآسمانوهاانسانبرايتنهاراخصوصیتاینودادهقرار

. استمتحركوپویاشکلیدارايکهاست»انسانةویژروانیساختفطرت«بنابراین
قرآننظرازعقل
وحجت«معنايبههمواست»فهمیدنوکردندرك«معنايبههمقرآن،درعقل

»احساسواستدالل«زباندوازهایشپیامابالغدرقرآنکهآنجااز. »منطقیاستدالل
رادلکاربرداحساس،برايوعقلازاستفادهمنطقی،استداللبرايکندمیاستفاده
. استمنطقیاستداللسندوحجتیکقرآننظرازعقلبنابراین،. کندمیسفارش

کسیآنمثلورزیدندکفرکهآنانمثل«: فرمایدمی171ۀآیبقرهةسوردرکریمقرآن
ونداکرانرا،زدنبانگوخواندنجزشنودنمیکهحیوانیبرزندبانگکهاست

.»کنندنمیتعقلکهنداکورانونداگنگان
آیهاینآنبرعالوهاسترفتهکارهبفهمیدنوکردندركمعنیدرعقلآیه،ایندر

قرآننظرازعقلمعنیترینمهماما. دهدمینشاننیزراعقلبودنمعیاروسندیت
کریمقرآندرخداوند. استآنبودنحجتوسندومنطقیاستداللمالكهمان
معلولیوعلتنظامبیانگرکهکندمیمعرفیحجتعنوانبهراعقلجهتبدین

،11ۀآیمثالعنوانبه. ستهالغزشبامبارزهمعیارنیزوخداونداحکامفلسفهحوادث،
تمامیکهاستدرست«یعنی»بانفسهممایغیروااللّهانّ: «فرمایدمیرعدةسوراز

وتصمیمواختیارماورايازراسرنوشتخداوند،امااستخداادارهبههاسرنوشت
علتروابطتابعودارندنظامیهمهاسرنوشتبلکه،. کندنمیتحمیلاوبربشرعمل

. »هستندمعلولو

اسالمدیدگاهازانسانرفتارمبانی
بینیجهاناول،.استگرفتهقرارتوجهموردمنظرسهازاسالماهگدیدازانسانرفتارمبانی
.انسانکمالوسعادتسومواسالمشناسیانساندومانسان،خصوصدراسالم
يبعدبهفقطکدامهرکهگریزدنیاوگرالذتمکاتببرخالف،اسالمبینیجهاندر

ۀهماسالم،دیدگاهاز. استشدهتوجهانسانمختلفابعادبهدارند،توجهانساناز
ۀهمکهشودمیمحسوبکاملانسانیوگیردمیقرارتوجهموردانسانهايتوانایی
. یابدپرورشورشدهایشتواناییواستعداهانیروها،
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ايحرفهاخالق14

ازعالمموجوداتمیاندرکهاستموجوديتنهاانسان،اسالمیشناسیانساننظراز
رشدمراحلمخلوقاتاشرفاینقرآننظراز.استیافتهتشکیلماديغیروماديعدب
تاگذاشتهسرپشتراتکاملمختلفمراحلوکردهشروعخاكازراخودتحولو

درحرکتبهجسمباهمگاموهمراهوشدهشکوفاويدروندرخداییروحکهآنجا
عواطفوعشقعقل،همچونهاییویژگیوصفاتگوناگون،مراحلطیباوآمده

ازنقلبه1377،عرب(استرساندهشکوفاییوظهورۀمرحلبهخودازراانسانی
.)1380قراملکی،صبحی

مخلوقاتاشرفدلیلهبوبودهالهیروحدارايانساناسالم،منظرازبنابراین،
درواقعیکمالوسعادتمنظراز. است»زمینرويبرخداجانشینوخلیفه«بودن،
ازآنهانهاییهدفاینکهدرمختلف،عقایدوافکاروجودباهاانسانهمه،اسالم

وسعادتتعریفدراما،ندامشتركیکدیگربااستسعادتوکمالبهرسیدنزندگی
نزدیکیوتقرب«اسالمنظرازواقعیسعادت. دارندنظراختالفهمبامصداقتعیین

.  است»خدابه
سه،اسالمدیدگاهازانسانرفتارمبانیدرگفت،توانمیفوق،توضیحاتبهتوجهبا
دوم. دهدمیتشکیل»تفکر«راانسانرفتارزیربناياینکهاول. استکیدأتموردعامل
اوشاکلهراانسانرفتاراساساینکه،سومواستانسان»اراده«رفتارتغییرعاملاینکه

.دهدمیتشکیل
دهدمیتشکیلتفکرراانسانرفتارزیربناي) 1

قیطرازيریادگیایشناختیوقت. داردعهدهبهرایاساسنقشتفکر،یتیتربانیدر جر
تکرار و انیجرنی. در ادیآیمسئله برمصیفرد درصدد تشخرد،یگصورتمسئلهطرح
لیآن را تشکیفهم و عقل ارکان اصل،بلکهستینيریادگیيشرط ضرورنیتمر

خود عادت دادن بدون یتیفهم و عقل در نظام تربةدرباردی. اسالم ضمن تأکدهندیم
ما يو برامیخوانیدر روز پنج نوبت نماز منکهی(با اداندیتفکر را در شأن انسان نم

همان توجه و تیچرا که نستینباشد نماز درست ن»تین«عادت است باز اگر کی
را بر تفکر و شعور و حیو رفتار صحتیاساس تربمیاست). قرآن کریشعور و آگاه

أَحسنَه تَّبِعونَیالْقَولَ فَستَمعونَینَی: فَبشِّرْ عبادالَّذدیفرمایبنا کرده است آنجا که میآگاه
که چون یبشارت آر آن بندگان«اللّه و اُولئک هم اُولُواالْاَلْبابِ. همیهدنَیاُولئک الَّذ

خودخاصلطفباراآنانخداکههستندآنانکننديرویپآننیسخن بشنوند از بهتر
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15مفاهیموتعاریف

ربک بِالْحکْمۀِ لِیسبی: اُدع الدیفرمایکه مهیآای. و »نداخردمندانآنانوفرمودهتیهدا
خلق را به حکمت و برهان ،رسوليا«أَحسنُ.یهیو الْموعظَۀِ الْحسنَۀِ و جادلْهم بِالَّت

.»با اهل جدل مناظره کنقیطرنیبه راه خدا دعوت کن و با بهترکویو موعظه ن
استانسانارادهرفتارتغییرعامل) 2

ساخته شیاز پجمع،اتیحایفرداتیح. کندیمیتلقرییرا قابل تغاسالم رفتار انسان
قرار یو اجتماعیستیو زییایتحت نفوذ عوامل جغرافنکهیبا ا،نشده است. فرد انسان

دهد رییرفتار خود را تغتواندیاست و مشیخود حاکم بر سرنوشت خو،لکذدارد مع
ها را مسئول اعمال افراد و گروهاسالم،. کندیستادگیثر در رفتار اؤو در برابر عوامل م

هی. آکندیقلمداد مافرادرییتغجهینترایاجتماعراتییتغاصل نیهمبر،داندیمشتنیخو
یقَومٍ حتّینعمۀً أَنْعمها علرایمغَکیمطلب است: ذلک بِأَنَّ اللّه لَم نیايایگوریز
غَیایرُو .هِمیارزانیقومبهکهراینعمتخداوندکهاستیالهسنتنیو ا«ما بِأَنْفُس

. »دهدرییتغراخودقومآننکهیامگردهدینمرییرا تغآنداشته
ی: فطْرَت اللّه الَّتدیفرمایکه مياهیکه پس آدیآشیال پؤسنیانجایممکن است در ا

چیهاستدهیآفرآنبرراخلقفطرتکهخدانید«لخَلْقِ اللّه لَیال تَبدهایفَطَرَ النّاس علَ
سرنوشت رییکرد؟ پاسخ روشن است. تغهیتوجتوانیرا چگونه م»ستینآندريرییتغ

ثابت است. اما شهیهم» من«نیو اکندیانسان را نم» من«ثبات ینف،یاجتماعيرهایو متغ
است. داستان یبه اراده و خواست شخص دارد که آن هم آموختنیبستگرهایآن متغ

معتقد بود همه اریکه بهمنردیگیسرچشمه میالهنشیبنیاز هماریو بهمننایسیبوعل
ی. بوعلشودینه تنها بدن انسان بلکه روان انسان هم عوض مشودیعوض مزیچ
ثابت » خود. «شودیعوض نم» من«یولشودیبدن عوض مست؛ینجورنیاگفتیم

پاسخ نداد گفت چرا یال کرد بوعلؤبار که سکی. کردیميپافشاراریبهمنیاست ول
در لحظه بعد يال کردؤساوازقبللحظهدرتوکهیبوعلآنگفت؟یدهیجواب نم

ولَدی: کلُ مولُود دیفرمایرسول خدا (ص) که متیرواایو ...دیبگوراتوپاسختاستین
ییبر فطرت پاك خدايهر مولود«. مجسانَهیو نَصرانَهیو هودانَهیالفطْرَة إِالّ أنَّ أَبواء یعل

انی. ب»کنندیمیزردتشتایویحیمسهود،یرااوکههستندنیوالدنیاوشودیمتولد م
ریتأثنیایولستینریتأثیبزینطیمحامااستثابتفطرتاگرچهکهاستمطلبنیهم

.داردراياثرگذاريبرادیمفعاملجادیاوسوءاثراززیگرقدرتانسانوستینمطلق
که رندیگیقرار میاجتماعانیهر جرریتحت تأثی: کساندیفرمایمیتی(ع) در روایعل
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ايحرفهاخالق16

به دنبال هر شناسدیو مفهمدیکوشا چون ميند نه شعور. عالم دانا و دانشجواهل شعار
را از حرکت غلط باز گرانیو دکشدیمادیفرفهیوظيبلکه گاه به اقتضارودینمییصدا

از زیو راه گرشناسدیکرده است عوامل سوء را مدایکه پینشیو بی. او با آگاهداردیم
).1376،يجردوبر(رهاندیو خود را مافتهیآن عوامل را 

دهدمیتشکیلاوشاکلهراانسانرفتاراساس) 3
معنايبهاًاساس»شاکله«کریم،قرآندرشد،اشارهقبلمباحثدرکهگونههمان

علییعملکلقل«: فرمایدمی84آیهاسريةسوردرقرآن. استرفتهکاربهشخصیت
وکندمیعملخویششاکلهبرکسیهربگو،سبیالهديهوابمناعلمفربکمشاکلته
.»استداناتراست،برخورداربیشتريهدایتازراهشکهکسیبهشماخداي

به. نامدمی»شاکله«راآنکهداندمیچیزيبرمبتنیراانسانعملآیه،ایندرقرآن
مترادفومعادلقرآندرشاکلهبنابراین. اوستشاکلهآدمیاعمالأمنشدیگر،عبارت

تنهاشاکلهقرآندرکهداشتدورنظرازنبایداما. استجدیدروانشناسیدرشخصیت
.استمختلفیمعانیدارايقرآننظرازاصطالحاینونیستشخصیتمعنیبه

وبندمعنايبهنیز»شکل«واست»چارپاپايبستن«معنايبهشکلمادهازشاکله
قرآندرمفهوماینشاکله،لغويمعنايبرعالوه. بندندمیآنباراحیوانکهاستطنابی

):1380،قراملکیصبحی(استرفتهکاربهزیرمفاهیمومعانیدراسالمنظرازو
شاکله. است»خويوخلق«شاکلهلغويمعانیازیکی:خويوخلقمعنايدر)1
درگذاردنمیوکندمیمقیدراانسانکهاسترفتهکاربهمعنیاینبهجهتبدین
.کندرفتاراخالقآنمقتضايبهتاکندمیواداررااوبلکهباشد،آزادخواهدمیآنچه
اوارتباطاتدرمعموالًکه»انسانروانیصفاتمجموعه«ازاستعبارتخويوخلق

.کندپیداظهوروبروزاشخاص،واشیابا
ومزاج) الف: دانندمیعاملدومحصولراخويوخلقمعموالً،اسالمیدانشمندان

).1374احمدي،(.محیطیاحوالواوضاع) ب.استوراثتمحصولخودکهبدنیترکیب
. استطریقومذهب،شاکلهمعنايازدیگریکی:مذهبوطریقتمعنايدر) 2

مذهبنیزآدمیدینوآیینبهاصطالحدرواسترفتنمحلوراهمعنايبهمذهب
پیشهخودزندگیدرفردیککهايبرنامهوروشبهترجامععبارتبه. شودمیگفته
داردبعددومعموالًمذهبکند،میتفسیرآناساسبرراگذشتهوآیندهجهانوکرده
.ایدئولوژيیاتکلیفیبعدنیزوبینیجهانیاشناختیجهانبعد

view
ed by guest w

ith id=
2 in 1398/6/26 9:26:43



17مفاهیموتعاریف

عبارتبه. استهیئتوریختشاکلهمعنايسومین:ریختوهیئتمعنايدر)3
ساختوهیئت«همینشاکله،معنايتریندقیقوتریناصلیگفتتوانمیدیگر
درکهانسانروانیواحدهیئتوساختازاستعبارتشاکله،بنابراین. است»روانی

خودبامنطبقرامحیطیمحرکاتکهايگونهبهگرفتهشکلمحیطووراثتتعاملاثر
.دهدمیپاسخخاصايشیوهبهآنهامقابلدروکردهتفسیر
حاصطالدرواستآمدهقلبعزموقصدمعنايبهلغتدرنیت: نیتمعنايدر)4

ونیتبیناسالمیدیدگاهاز. شودمیاطالقعملیکانجامبرايآگاهانهتصمیمبه
. استنیتحاصلوثمرهعملودرونیاستامرينیت. داردوجودتفاوتعمل

.استجداآنانجامتصوروانگیزهیانیتبنابراین،
وحاجت«ازاستعبارتشاکله،معانیازدیگریکی:حاجتواحتیاجمعنیدر)5

.کندمیمقیدراانسانکهاستحاجتیمعنايبهنیزشاکله. »نیاز
اسالمدرانسانبینشیمبانی
توحید. است»توحید«اسالمبینیجهانارکانازرکنتریناساسیواولین:توحید) 1
جهتاز. جهتهرازاویگانگیهباعتقادوهستیأمبدوخدادانستنیکییعنی،
.نیایشونیازورازیاپرستشیابندگیجهان،کارچرخاندنوادارهآفرینش،ذات،
انسانبرايالعادهفوقتربیتیوروحیآثاراینهاکهیکتاوواحدخدايبهباورواعتقاد

.گذاردمی
.استزمینرويبرخداوندجانشیناسالمدیدگاهدرانسان:انسانخالفت) 2

تواندمیکسیپس.کندمیرفتارآگاهیباودپذیرمیمسئولیتکهکسییعنیجانشین
خداونداهدافوکندرفتارآگاهانهومسئوالنهکهباشدزمینرويبرخداجانشین
سريیکجبراًکهنیستاسبابیاابزاربهشبیهچیزيکسیچنینودکناجراراسبحان
راراهخودکهاستآزادومختارموجوديبلکه،دهدانجامراوظایفوتکالیف

استعنصريتنهااوخلیفهوخدامخلوقانساناین،بنابر.کندمیعملوگزیندمیبر
وکشفراجهاننیروهايآموختنوعلمقدرتاز.داردنقشجهانتحولدرکه

.آورددرتسخیربهراآنهااکتشاف،ازپسوکنددرك
تغییرراآنسازد،میراتاریخکهاستانسانعملتنها:عملوسعادترابطه) 3

ثیرأتبشريجوامعساختندرخارجیعوامل. بردمیپیشوکندمیمتحولهد،دمی
وجهلازبرآمدهباومعرفتازگرفتهتئنشعملِباکهاستانسانفقطبلکهندارد،
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اینبر.دهدترجیحدیگرگامبرراگامییاگزیندبرراطریقیتایابدمیفرصتنادانی
شود،میمحسوبانسانعملانواعازیکیکهنیزاقتصاديهايفعالیتوکاراساس،

درکهاستدلیلهمینبه.استثرؤماوبدبختیوشقاوتیاکمالوسعادتدر
کار،یعنی،تولیدگانهسهعناصروعواملمیانازکارعاملاسالمی،اقتصادمباحث
آنغصبکهطوريبهآید،میشماربهعنصرترینمهمونخستینتولید،ابزاروسرمایه

.استاموالغاصبچونانانسانیکاربهمتجاوزوحرام
وجودسویهدوومستقیمايرابطهصالح،عملوایمانمیان:عملوایمانۀرابط)4
صالح،عملدیگر،سويازواستعقیدهوایماننتایجوآثارازصالحعملیعنی. دارد

عملاگرپس. رودمیبینازایمانآن،وجودبدونواستایمانحافظوقابضامن
حقیقتدردین،درحراموحاللنظامپس. ماندنخواهدباقینیزایماننباشد،صالح

حرام،وحاللرعایتواستبیراههوباطلازانسانیعملصیانتوحفظهمینيبرا
حفظمادهجهاندرشدنهالكوذوبازرااووداردمینگهمصونراانساناستقالل

سنجدمیالهینهیوامرترازويباراآنهاخود،رفتارواعمالدرانسانیعنی.کندمی
. شودمینیزایماناستحکامموجباوعملصورتبدینو

یاخالقوياحرفهيهاارزش،ياحرفهاخالقمنشور
قواعدخودحرفۀبرايبایدايرشتههردراداريوبازرگانیمشاغلوهاحرفهصاحبان
ـاي در محدودة شرایط اجتماعیقواعد اخالق حرفه.کنندتنظیمخاصیايحرفهاخالق
همانبرايبایدکشوريهردرهاحرفهاصحابفعالیتبرحاکمحقوقیوسیاسی
راايحرفهاخالقاصولالاقلکهايحرفهاخالقکدهیچالبته. شودتدوینکشور

.نداردالمللیبینوملیشناساییقابلیتباشد،نکردهرعایت

توصیهجنبۀصرفاًباشد،اجراضمانتفاقدکهاخالقیقاعدةهرحقوقی،لحاظاز
کاربردي مؤثر در جامعه ندارد. بنابراین، الزم ۀتوصیکهاستطبیعی. داشتخواهد

اي به تصویب اعضاي هر حرفه برسد و همچنین سازمان، بهاست قواعد اخالق حرفه
انضباطیرسیدگیمربوط،حرفهعضواشخاصمورددرانضباطیمجازاتمنظور

بهرشتههرخاصايحرفهاخالققواعدشودمیتوصیهدلیل،همینبه. شودتشکیل
مقتضیشرایطدرسپسوبرسدرشتههماندولتییاغیردولتیهايکانونتصویب

مالی،فسادشویی،پولماننداداريوتجارياخالقمخالفرفتارهايرخیب. شوداجرا
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19مفاهیموتعاریف

قوانیندرجزاییاجرايضمانتمشمولانحصارات،ایجادومعامالتونفوذاعمال
.شوندمیمربوطهادولتبهاقتصاديتبهکارانمجازاتوظیفۀکهاندمختلفکشورهاي

تمامیمشارکتووگوگفتفرایندطیسازمانهردراخالقیمنشورکهآنجااز
پذیرفتهسازمانعمومیمیثاقیکمنزلۀبهاست،آمدهوجودبهرئیسانوکارکنان

.پذیردمیخوداهدافجزورااصولاینگسترشسازمانتدریج،بهشود.می
وتعهداتتبیینوهاسازماناخالقیلئمساحلاي،حرفهاخالقاصلیهدف
نیازمنداخالقیلئمساحلبرايايحرفهاخالق.ستهاسازماناخالقیهايمسئولیت

مختلفیاخالقیهاينظاممختلف،مللمیاندرجهانسطحدر. استاخالقینظامیک
برخیاماهستندئیکالوسکوالرودینیغیراخالقیهاينظاماینازبرخی.داردوجود
فرهنگبهوابستهموضوعیايحرفهاخالقهمچنین،. انددینیتعالیمووحیبرمبتی

هاينظاماستاینبرانتظارایرانکشوردر. استشدنبومیمندنیازوهستنیز
کهچرا.باشدفرهنگیوبومیهمواسالمیهماي،حرفهاخالقکلیطوربهواخالقی

درهرچند. استشدهذکراخالقمکارمتکمیل) ص(اکرمرسولبعثتاصلیعلت
ازمنظوراماهسترظناختالفاندیشمندانبیناخالقبودناسالمیصفتخصوص

منابعازکافیحدبهاخالقینظامتهیهدرکهاستاینبیشتراسالمیايحرفهاخالق
. )1385قراملکی،فرامرز(. شویممندبهرهروایاتوقرآنمهمبسیار

. استبنگاهاخالقیهايمسئولیتجدید،هايسازيمفهوماساسبرايحرفهاخالق
ایندارد،مسئولیتبنگاهگوییممیوقتیچیست؟دقیقاًبنگاه،اخالقیهايمسئولیت
تعهددارايکسانیچهقبالدربنگاهواستکسانیچهدوشبردقیقاًمسئولیت

هستند؟موارديچهدقیقاًتعهداتاینواستاخالقی
تعهداتومتقابلحقوقازايتنیدهوپیچیدهۀشبکبنگاه،اخالقیهايمسئولیت

ایننظامدارومنسجمنیتدو. استبنگاهومحیطدرمهمعناصربینجانبهدو
.خوانیممیبنگاه»اخالقیمنشور«راهامسئولیت

شخصیتعنوانبهبنگاه. استحقوقیهايمسئولیتماننداخالقیهايمسئولیت
گیرد،میقرارحقیقیاشخاصدوشبرمسئولیتاینامااستمسئولاًاخالقحقوقی،

یاستایشموردبنگاهاخالقیعملکردخصوصدرتوانمیراآنهاکهايگونهبه
ومالکان: استکسانیچهدوشبربنگاهاخالقیهايمسئولیت.دادقرارسرزنش
؟...یامدیرهتئهیوعاملمدیرمجمع،
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ايحرفهاخالق20

بهمنوطآنبهپاسخواستمرکبالؤسسازمان،اخالقیهايمسئولیتازپرسش
:استاساسیلهئمسچهاربهآنۀتجزیوتحلیل
دارد؟مسئولیتنهادهاییوکسانیچهقبالدربنگاهیاشرکتسازمان،یک)1
یک از این افراد و نهادها داراي اولویت است؟حقوق کدام)2
مسئولیت سازمان در قبال این افراد دقیقاً چیست؟)3
هاي سازمان در قبال آنها، بر دوش چه کسانی است؟انجام مسئولیت)4

اخالقی،هاينامهآیینخالقی،اکدهايازمعموالًها،پرسشاینبهپاسخگوییبراي
هاهواژاینازکدامهرمفهومومعنااما.شودمیاستفادهاخالقیمنشورواخالقیۀناممرام

چیست؟
تدویننبایدهاوبایدهاصورتبهکهاخالقیتعهداتوالزاماتفهرست،معموالً

یاکدهااوقاتبرخی.شودمینامیدهاخالقیۀنامآیینیااخالقیيکدهاغالباً،شودمی
. ودشمینامیدهنیزاخالقیتعهداتاخالقی،هاينامهآیین

اخالقیتعهداتیاوهانامهآیینیاکدهاسازمان،آنشرایطبهتوجهباسازمانهرالبته
وهانامهآیینکدها،اوقاتاکثرهرحال،در. کندمیتهیهجامعیامختصرصورتهبراخود

افتادمیاتفاق1نگريتحویلنوعیوشودمیاشتباه،اخالقیمنشوریاونامهمرامباتعهدات،
بروزموجبعملدرتعهدات،ونامهآیینکدها،بهاخالقیمنشورگريکاهشاینو

.شودنمیرعایتايهحرفاخالقوشدهمشکل
اساسیعلتدودارايشود،نمیموفقعملدرتعهداتونامهآیینکدها،اینکهعلت

:است
راکارکنانتعهداتاکثراًواستطرفهیکاخالقیتعهداتونامهآیینکدها،اوالً

مشخصنیزسازمانهايبخشسایرهايمسئولیتTاینکهبدوندهدمیقرارنظرمد
.شود

اخالقابعادۀهمونیستندجامعTتعهداتوهانامهآیینکدها،ایناینکهدوم
.شودنمیشاملراسازمانیوايحرفه

واسینشرواننظامسازماناخالقیمنشوربه،عدبصفحۀتصویردرمثال،براي
عنوانبهاشتباهبهروانشناسانناقصوطرفهیکتعهداتکهکنیددقتکشورمشاوره
. استشدهمعرفیاخالقیمنشور

1. reductionism
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21مفاهیموتعاریف

مشاورانوشناسانروان) اخالقینامهتعهد(اخالقیمنشور

شناسیرواناز»انتظارموردتعهدات«کنید،میمالحظهتصویردرکهگونههمان
وشناسانروان»اخالقیمنشور«جايهباشتباهبهقراملکیصبحیناصردکترنامهب

کهنیزبعدصفحۀاخالقیمنشوردر. استشدهگرفتهنظردرسازمانطرفازمشاوران
منشوربا،اشتباهبهکارکنانفرديتعهداتاست،ارسزادآۀمنطقسازمانبهمربوط
.استشدهگرفتهنظردریکسانسازماناخالقی
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ايحرفهاخالق22

سازمان منطقه آزاد ارسیاخالقمنشور 
ا ایمان به اراده خالق هستی و در جهت حفظ منافع ملی و سازمانی و رضایتمندي مردم منطقه که ب

:، به رعایت اصول ذیل معتقدیمهستندسرمایه واقعی ما 
حضور به موقع در محل کار و وقت شناسی در ارتباط با همکاران و ارباب رجوع.
خوشرویی و متانت نسبت به همکاران و مراجعان.
 راهنمایی و ارائه خدمات مشفقانه به ارباب رجوع در اسرع وقت و تالش جهت تأمین نیازهاي

.منطقی و رضایتمندي آنان
ارائه اطالعات الزم به همکاران جهت انجام خدمات بهینه و تسریع در اجراي امور به نحو مطلوب.
ورت مؤثر و کارآمد همراه با سرعت و دقت و منطبق با قوانین و مقررات انجام وظایف به ص

.سازمانی
خبرچینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد همکاران را ، غیبت، تهمتپرهیز از شایعه سازي ،

.تضعیف نماید
اسناد و مدارك محرمانه و اسرار و اطالعات مشتریانيرازداري و خودداري از افشا.
اده از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعهاستف.
جلوگیري از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمان.
رعایت اعتدال و توازن بین زندگی شغلی و خانوادگی.
استفاده صحیح از اختیارات و قدرت سازمانی.
درك صحیح اهداف سازمان و همسو نمودن اهداف فردي با آن.
 نسبت به حرفه و سازمان متبوعاحساس مسئولیت.
کوشش در جهت افزایش دانش و مهارت هاي شغلی.

یاآچیست؟اخالقیمنشورپساست،اینمهمالؤسحالفوق،مطالببهتوجهبا
است؟متمایزاخالقیتعهدازاخالقیمنشور

اخالقیمنشوریانامهمرامنامه،نظام
رفتاريهاياستانداردحداقلوکردهعنوانرارفتارهاومسائلازوسیعیۀدامن،اخالقینامهنظام

وچارچوبدرحرفهآنمتخصصانتوسطغیراخالقیرفتارهايازمانعتاکندمیتوصیفرا
).1391حسینیان،(باشندداشتهخودايحرفهعملکردبرايمشخصیاستانداردهاي

) سازمان(بنگاهاخالقیتعهداتتحلیلسازمان،اخالقیمنشوریاونامهمرامنامه،نظام
صورتبهآناجراییعواملبرحسبکهاستسازمانخارجیوداخلیمحیطقبالدر

). 1385قراملکی،فرامرز(دشومیتدوینیافتهنظاموروشندقیق،
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23مفاهیموتعاریف

ازوقتی. است»بعدچند«دارايمنشورپیداست،منشورعنوانازکهگونههمان
واحدهايمختلفوظایفوهامسئولیتمنظورشود،میصحبتاخالقیمنشور

. کارکنانتعهداتیاوظایفصرفاًنهاستیکدیگرقبالدرسازمانمختلف
تئهیعمومی،مجمعۀیفظوسازمان،ابعادسایرباکارکنانۀیفظواخالقی،منشوردر
دقیقطورهب،سایرینقبالدرنیزسازمانتابعهواحدهايوارکانسایرومدیره،

. شودمیمشخص
ووظایفاًصرفنامهنظاماینم،یبگیردرنظررادانشگاهاخالقیۀنامنظاماگرمثالً
اساتید،تعهداتمتقابالًبلکه،نیستدانشگاهقبالدرکارمندیادانشجوتعهدات
. هستنیزیکدیگرقبالدرودانشجوقبالدردانشگاهکارکنانسایرومدیرانکارکنان،

یادانشجویانبراياخالقیکدچندتعیینباباشیمداشتهانتظاراگربنابراین،
رابزرگیايطخشود،رعایتايحرفهاخالقوودشاخالقیدانشگاهمحیطکارکنان،
وتهیهدانشگاه،محیطدرايحرفهاخالقرعایتشرایطازیکی. ایمشدهمرتکب
ۀهممتقابلهايمسئولیتووظایفشدنمشخصوجامعاخالقیمنشورتدوین
. استدانشگاههايبخشسایرقبالدرمدیرانویژهبهدانشگاهاجزاي
دارايحداقلباید،کارآمداخالقیمنشوریک)1385(قراملکیفرامرزاعتقادبه

:باشدزیرهايویژگی
ۀترین خصیصمنشور اخالقی باید روشن و بدون ابهام باشد. این ویژگی، مهم)1

.یک منشور اخالقی کارآمد است
.شودشاملراسازمانابعادتماموباشدکاملبایداخالقیمنشور) 2
. باشدییمنشور اخالقی باید قابل تحقق، عملی و اجرا)3
سازمانهايمسئولیتوتعهداتبیانمنطقیترتیببایداخالقی،منشوردر) 4

.شودرعایت
درآنتیرعاضرورتویاخالقمنشورباقیدقییآشنامنظوربه،ادامهدر

منشورنیا. ردیگیمرقرابحثمورددولتکارمندانيادارویاخالقمنشورها،سازمان
کهمنشوربرحاکماصولاول،بخشدر. استبخشدووکوتاهۀمقدمکیشامل

رامنشورمفادکهدومبخشدر. استشدهبحثاست،یاخالقاصل9برمشتمل
تعامل آنها با اربابةنحووکارمندانوظایفوهافعالیت،حوزهدودرشودیمشامل
منشور مذکور ۀئارااست،ذکربهالزم.استشدهدادهحیتوضونییتعهمکارانورجوع

. یستنیبوده و جزو مباحث امتحانیاندانشجوییآشنايبرابخش صرفاًیندر ا
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ايحرفهاخالق24

»دولتکارمندانيادارویاخالقمنشور«
کشور يدر نظام اداریو سازمانیانسانيهاو ارزشیفرهنگ اسالمياعتالۀاشاعمنظوربهمنشورنیا

کارمنداننکهیاازاطالعبا. استدهشنیو عمل کارمندان دولت تدوشهیکردن ابعاد آن در اندنهیو نهاد
چههرانجاميبراراخودهمتوتالشیتمامدیبامردمخدمتگزارانوخدابندگانعنوانبهدولت

شیافزاویاسالميهاارزشوباورهايمبنابرياداريهاتیمسئولویقانونویشرعفیوظابهتر
:دانمیمریزمفادواصولتیرعابهملزمراخودرند،یگکاربهمردميمندتیرضاسطح
منشوربرحاکماصولـالف

مشابه رفتار طیآنان در شراۀبا همدیشهروندان در برابر قانون برابرند و باۀهم:يبرابراصلـ 1
خدماتبهبرابر یخود، امکان دسترسیشغلفیوظاةدر محدوددیداشت. کارمندان باکسانی

.ندنکرفتار ضیتبعگونهچیشهروندان فراهم کرده و با آنان بدون هيرا برایدولت
ینید،یقومنظرازکهرانیامثليکشوردريبرابراصلاست،ذکرانیشااصلنیاحیتوضدر

يهازبانوانیادمختلف،اقوامنیبدینباکارطیمحدر. استمهماریبسدارد،يادیزتنوعیزبانو
ها،استخداماکثردروستینمطلوبچندانموجودشواهدسفانه،أمتاماشودجادیایضیمختلف، تبع

تیرعادیباکهچنانآنيبرابراصلیاجتماعوياقتصادامکاناتعیتوزوران،یمدانتخاب
ها،زباناقوام،انیمدريبرابراصلکهکردمشاهدهتوانیمرایسازمانکمترمثال،يبرا.شودینم
شود.   تیکامل رعاطورهبمختلفمذاهبوانیاد

نیکار، بطیدر محیعنی. ردیمورد توجه قرار گدیبازینیتیبر موارد مذکور، تفاوت جنسعالوه
يبرابرنیانشانگرچندانشواهدکهیحالدر. شودتیرعاعدالتويبرابراصلدیبامردان،وزنان

ازمندینحساس،مشاغلدربخصوصکشورمختلفيهاسازمانتیریمددرزناننقشوسهم. ستین
استیموضوعز،ینیلیتحصيهارشتهومشاغلیبرخیتیجنسکیتفک. استیاساسيهايبازنگر

.شودتیرعانهاآدر زینياصل برابردیبا،یو شرعیفرهنگ،یبوملئمسابرعالوهکه
و ماتیدارد و تصمیقانونيمبنایامور دولتۀهم:يادارمناسباتدرقانونتیحاکماصلـ 2

.دشوو مقررات موجود اتخاذ و انجام نیبراساس احترام به قواندیکارمندان باياقدامات ادار
وانتخابنمونهکارکنانمشخصندیفراکییطشمادانشگاهدرسالههردیکنفرضمثال،يبرا

مناسباتدرقانونتیحاکمانتخابنیامختلفمراحلدرایآ.شودیملیتجلنهاآازیمراسمیط
انتخابنیادرقانونازشتریبیجناحویدوست،یلیفامروابطنقشایشود؟یممشاهدهيادار

روابطتیحاکمبار،کیحداقلهموطنانتیاکثردهد،یمنشانیپژوهششواهددارد؟دخالت
قاًیدقارتشاورشوهرینظییهابیآسشدنجیران،یابنابر. اندتجربه کردهشخصاًرانیقوانيجاهب

ضوابط و قانون است. يجاهشدن روابط بنیگزینشانگر جا
کارمندان،استخدامویدولتيهاسازمانلیاز تشکییغاهدف):يمدار(مردميمدارشهرونداصلـ 3

خوديهانگرشدر گفتار، کردار ودیخدمت بهتر به مردم و شهروندان است. کارمندان باۀئارا
انجام ها،يریگمیتصمدرکههستندمتعهدکارمندان. سازندیمتجلرا»مردمخدمتگزار«عنوان
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25مفاهیموتعاریف
و رندیرا در نظر گیمردم و شهروندان و مصالح عمومحاتیخود منافع و ترجيو رفتارهافیوظا

.کنندرا فراهم یتر به خدمات دولتتر عامراحتیامکان دسترس
ایواوليهاهفتهایروزهاازریغسفانهأمتکهاستحیتوضبهالزماصلنیاخصوصدر
وتعهدهاادارات،کارکناناکثراستخدام،وخدمتطولیمابقدراستخدام،اوليهاماهحداکثر

تیفعالخودیشخصمنافعجهتدرشتریبوکردهفراموشراخودیانسانویقانونفیوظا
تحتحال،هردرامااستگریديهابیآسمعلولخودکارکنانينگریشخصنیاهرچند. کنندیم
بلکه،رندیبگدهینادرایاخالقاصولونیقواندینبامحترمکارکنانيابهانهچیهباویطیشراچیه

خود قرار دهند.  يهاتیرا سرلوحه کارها و فعالفهیوظمنويدارحقتواصل دیباشهیهم
ها، مافوقلیقبازافرادریساباخوديرفتارهاوتعامالتدرکارمندان:اعتمادواحتراماصلـ 4
گرانیانتظارات و احساسات ديراب. ندکناحترام آنان را حفظ دیهمکاران و مراجعان باردستان،یز

.کنندعملمقابلطرفبهاعتماديمبناو بروندشقائلتیاهم
اما، دیاز شهر خودتان را دارریغیدر دانشگاهلیتحصۀادامصدقدیمثال، فرض کنيبرا

ندارد. لذا، با دو نفر از شمابهراییاختصاص خوابگاه دانشجويدانشگاه مورد نظر امکانات الزم برا
ورهنایکاملرهنيبرایکافپولاما.دیدارراآپارتمانواحدکیهیکراقصدخوديهایکالسهم

کهاستياگونهبهوامدریافتطیشرادیشویممتوجهبانکبهمراجعهبان،یبنابرادینداراجاره
دیکنیماحساساولقدمهماندرکهاستینوعبهبانکیدرخواستمداركواسنادضامن،تعداد

يدانشجويبانک براایکه آدیآیموجودبهشما يبراالؤسنیاندارد. ياعتمادچیبانک به شما ه
است؟  تربرجستهیاحترامیاز ابتدا عدم اعتماد و بایاحترام و اعتماد الزم را دارد؟ دخوکشور 

يهادستگاهيجاريندهایافرواموربهمربوطاطالعاتیتمامدیباکارمندان:تیشفافاصلـ5
شفاف در طوربهرا) داردقرارشدهيبندطبقهاطالعاتواسنادزمرهدرکهيامورازریغ(به ییاجرا

کردنمشخصضمناطالعاتنیا. دهندقرارنفعانيذاریچارچوب مقررات و ضوابط در اخت
.آوردیمفراهمراصالحيذمراجعومردمبهکارمندانییپاسخگويمبنا،یسازمانيندهایافر

ریساورجوعبه اربابانیضرر و زجادیآن اۀجینتدرويکارپنهاناززیپرهاصلنیاازمنظور
،یتخصصيهادورهدرشرکتخدمت،ضمنيهاآموزشامکانماننديامور. استهمکاران

کامل و طوربهدیبااستمراجعانوکارکنانحقکهيردمواریساویرفاهوییاعطاالتیتسه
يمثال هنوز در کشور ما برايبرا.شونددادهحیتوضویرساناطالعنفعيذافراد يشفاف برا

چندخودکهيریمدکهاستمطرحيجدالؤسنیاهادانشگاهکارکنانجملهاز کارکنان ازياریبس
یدولتتیریمثل مرکز آموزش مديبوده و در مراکزلیبا اشتغال مشغول به تحصمانزهمقبلسال

کرده است، چگونه و با کدام استدالل افتیارشد دریکارشناساییشهرخود مدرك کارشناس
ازيمنددر دانشگاه دارد به همکاران خود اجازه بهرهیتیکه مسئولحالو عادالنه یقانون،یمنطق

طوربهرادیجدمقرراتوياداريهاتیمحدود،یحتخصوصنیادر. دهدیرا نمالتیهمان تسه
.  دهندینمحیتوضشفاف
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ايحرفهاخالق26

پاسخگوآنانبرابردردیباوشوندیمجادیامردميبرایدولتيهاسازمان:ییپاسخگواصلـ6
مردم و بهآنهامورددروگرفتهبرعهدهراخوداقداماتوماتیتصمتیمسئولکارمندان. باشند

پاسخگو هستند.صالحيمراجع ذ
که از منابع متعلق به یدولتۀنیهزبایدولتکارکنانهیکلکهاستنیامنظوراصلنیامورددر

. شودیمنیمأاز حق مردم تقاًیدقنهاآیافتیدريایو حقوق و مزاکنندیمتیفعالشودیمهیتهملت
بهکهییهانهیکارکنان از هزیافتیدريایحقوق و مزازینیخصوصمراکزوهاسازماندرطورنیهم

رهدرنانککارازکدامهرجهینتدر. شودیمپرداختشود،یمافتیدرمراجعاتازمیمستقطور
يبرا.باشندپاسخگوخودعملکردقبالدردیباوهستندمسئولمردمبرابردریتیمسئولایسمت
دیاساتکارکنان،ران،ی(مدکارکنانيایمزاوحقوق.دیریبگنظردررايکاربردـیعلمدانشگاهمثال،

انیدانشجوازکهییهانهیهزمقابلدرافرادنیاایآشود؟یمنیمأتیچه منبعاز) پرسنلریساو
يکاروجدانباوعالقهوعشقباکهیکارکنانازدستهآنهستند؟پاسخگوکنند،یمافتیدر

.دهندیمنشانعملدرراییپاسخگواصلنانوشتهصورتبهواقعهستند درخدمتولغمشمطلوب
یو سازمانیشغلگاهیو جااراتیاز اختدینباکارمندان:یشغلتیموقعازسوءاستفادهعدماصلـ 7

يفقط برادیبایسازمانویشغلاراتیاخت. دکنناستفاده یگروه خاصایخود در جهت منافع شخص 
کار گرفته شوند.بهیو در جهت مصالح عمومیسازمانفیانجام وظا
ایتیموقعمقام،ازاستفادهسوءواقعدريادارفساد.استيادارفساداززیپرهاصلنیامنظور

وییراهنماسیپلدیکنتصورمثال،يبرا. استیشخصمنافعجهتدریسازمانويادارامکانات
خودمنزلبهبرگشتریمسدريکارساعاتانیپادرباشدتیمورأمحالدرنکهیابدونیرانندگ

را به همراه داشته باشد يماریبنکهیآمبوالنس بدون اةرانندای. کندیاتوبوس استفاده مةژیوخطاز
بازشانیاعبوريبراراراهخواهدیرانندگان مهیاز بقریبا استفاده از آژنیسنگکیترافةبا مشاهد

همرااواسمخواهدیمدانشجوازباشدداشتهدانشجومقالهدرینقشنکهیابدونياستادای.کنند
ویقانونرظنازهموبودهیشغلتیموقعازاستفادهءسومصداقها،مثالنوعنیا.کنددرجمقالهدر
حسکنندگاننوع رفتارها در مشاهدهنیاةمشاهد. ستندیندییأتمورديرفتارهایاخالقهم

.کندمیجادیایتیو نارضاياعتمادیب
هاتیمأموراهداف،وخودمتبوعدستگاهبهنسبتدیباکارمندان:سازمانبهيوفاداروتعهداصلـ8
و فیوظاحیصحانجامقیطرازتوانتمامويمندعالقهباوباشندوفادارومتعهدآنضوابطو

.کنندسازمان تالش يهاتیمأمورواهدافتحققيراستادریسازمانویشغليهاتیمسئول
طیشراباراسازمانيهابرنامهواهداف،امکاناتکارکنانکهاستنیااصل،نیاازمنظور

یزندگيهاآنها را متعلق به خود دانسته و همانند امکانات و برنامهۀهمودادهقیتطبخودیشخص
ظحفدردیباکارکنان. ندکنشدن آنها با حداکثر توان تالش یو در حفظ و عملندکنیتلقیشخص
ریمسبودندورعلتبهشمادانشگاهکارکنانزایکیدیکنفرض.باشنددارامانتسازماناسرار

يهابرنامهویداخليهانامهنییآدارداجازهکارمندنیاایآ. شودیممنتقليگریدواحدبهدانشگاه
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27مفاهیموتعاریف
دیجدواحدبهاستواحدآنکارشناسانزحماتماحصلکهرایقبلواحدیپژوهشویآموزش
کند؟افتیدرتیاز مسئوالن آن واحد مجوز و رضادیباحتماًنکهیاایببرد؟

مربوطتخصصودانشمهارت،تاندکنتالش دیباکارمندان:تخصصومهارتيریکارگبهاصلـ 9
يرا براشیخوياو حرفهیتخصص،یخود را فراگرفته و تمام توان فنیو سازمانیشغلۀفیوظبه

.رندیگکاربهیسازمانویشغليهاتیفعالنهیانجام به
تمامبابلکه،نکندیفروشکمخودرکادريکارمندچیهکهاستنیازیناصلنیاازمنظور

قرارنهادایسازمانآناریاختدرراخودتخصصومهارتصادقانهتالشوتیرضاباوتوان
آموزش ندهد تا انیدانشجوبهرالئمسایدارد در سر کالس، برخاجازهاستاد ایمثال، آيبرا.دهد

کهدیکنیممشاهدهکند؟شرکتاستادآنیخصوصيهاکارگاهایهاکالسدردنمجبور شوشانیا
اگریحت. نداردرادانشگاهطیمحدريکارکماییفروشکمةاجازيابهانهچیهباوياستادچیه

هرگز اجازه یو اخالقیباشد، از نظر قانونشتهدایتینارضادانشگاهازموجه،یحتیلیدالبهياستاد
خست نشان دهد.   ایکرده و یندارد در آموزش مهارت و تخصص کوتاه

منشورمفادـب
یسازمانویشغليهاتیمسئولوفیوظاانجامـ 1
.میکنتوجه ازمانسدرمـوقعبهحضوروهاتیفعالانجـامدرانضباطونظمتیارعبه1ـ1
موقعبهوصحتدقت،باراآنهاوداشتهتیجدوپشتکارهاتیو مسئولفیدر انجام وظا2ـ1

.میدهانجام
يتوانمندباراآنهاوداشتهنگهروزبهیسازمانيهاتیفعالۀنیتا دانش خود را در زممیکنیسع3ـ1
.میریگکاربهیسازمانوياداريهاتیفعالانجامدرخودابتکارو
دستگاهدریمنطقشکلبهآنهاکردنییاجرايبراوشدهقائلارزشدیجدافکاروهادهیابه4ـ1

.میکنتالشيادارنظامومتبوعییاجرا
.میخود تالش کنتیفعالۀطیحيوربهرهشیافزاقیطرازيادارنظاميوربهرهشیافزايبرا5ـ1
مؤثر و مطلوب از ةو در استفادمیکنحفاظت ينظام اداريهاهیو سرمازاتیتجه،از امکانات6ـ1

.میبکوشآنها
يریتأث...و یمذهب،ينژاد،یجنس،یقوم،يشاوندیو تعامالت، روابط خوهاتیفعالانجامدر7ـ1

و اقداماتمان نداشته باشد.ماتیدر تصم
بهبودواصالحيبرایفرصتعنوانرا بهگرانیداشته و انتقادات سازنده ديریانتقادپذۀیروح8ـ1

.میبدانمانیهاتیفعالوخود
از ایمتعال را مدنظر قرارداده و بر آنچه که خداوند امر يخداتیو در همه حال رضاشهیهم9ـ1

.میبدانشیتوجه کامل داشته و او را ناظر بر اعمال و کردار خوکند،یمیآن نه
همکارانورجوعارباببابرخوردورفتارـ 2
مناسبارتباطجادیابامیکنهستند. تالش ينظام اداريبراحقيبه عنوان ذشهروندانمردم و1ـ2
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ايحرفهاخالق28

.میکنجادیاآنانذهندريادارنظاموییاجرادستگاهازمثبتيریتصوبهتر،خدمتهئاراو
هئاراخدمتضوابطومقرراتن،یقوانچارچوبدروعادالنهصورتکنندگان بهبه مراجعه2ـ2

.میده
و در هئارارجوعارباببهمناسبوالزميهاییاطالعات و راهنما،یشغلفیوظاةدر محدود3ـ2
.میصورت دهيسازخدمات، شفافۀنیزم
خود با صحت، دقت و سرعت و فیوظارجوع را در چارچوباربابیقانونيهاخواسته4ـ2

.میدههئارايبه ویاضافۀنیهزلیو تحميزائد ادارفاتیبدون تشر
.میباشروگشادهآنانباصحبتواستقبالدروگذاشتهاحترامرجوعبه ارباب5ـ2
يبراگرانبهایمنبععنوانکنندگان بهشهروندان و مراجعهيو بازخوردهاشنهادهایبه نظرات، پ6ـ2

.میکنتوجهآنهابهیمنطقدیدباوکردهنگاهعملکردبهبود
.میو محل کار خود توجه کنیشخصیبه نظم و آراستگ7ـ2
از مشکالت مردم و ییگشاو گرهییارباب رجوع، پاسخگومیتا فرهنگ تکرمیکنیسع8ـ2

شود.لیتبديارزش حاکم در نظام ادارکیمراجعان به 
وجومشارکتیگروهيهاتیفعالانجامدروکردهتیتقوخوددررایجمعکارۀیروح9ـ2

.میباشریپذمشارکت
همکاراننیبدرراامرنیاکهمیکنیکرده و سعتیرا در خود تقوگرانیاز دیقدردانۀیروح10ـ2

.میدهاشاعه
يارتقادرودادههمکاران قراراریصدر در اختۀسعابراخوديهايدانش، تجربه و توانمند11ـ2

.میباشکوشاآنانيهايتوانمند
یخصوصیو از تجسس در زندگمیکنهمکاران تالش یتا حد ممکن در حل مشکالت شغل12ـ2

.میکنزیآنان پره
همهازبیشآنچهکهشودمیمشاهدهمنشور،دوهرمتندرمندرجمواردتمامیدر

ماوحقمراجعاندیگر،تعباربه. استرجوعاربابحرمتوحقاست،اولویتدر
خطاب به همه کارکنان میمفاهةاشارمنشور،برحاکماصولدرهمچنین،. داریموظیفه

سازماننشاغالگر،یاست. به عبارت دافتهیاختصاص نیاست و هرگز به گروه خاص
.ندکنتیمنشور را با دقت کامل رعااند،موظفباشندکهیمقاموپستهردر

شغلدراخالقیتعهدات
استيکاراییشغلاخالقهمانازیمهمبخششغل،دریاخالقتعهداتازمنظور

تعهداتشود،یمگفتهنکهیا. گرفتقراربحثموردمفصل،طوربهقبلصفحاتدرکه
ازفراتریشغلاخالقکهاستخاطرنیابهاستیشغلاخالقازیبخشیاخالق
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29مفاهیموتعاریف

همویشغلتعهداتشاملهم،یشغلاخالقیعنی؛استیشغلدریاخالقتعهدات
.استگریدمواردشامل

همانبهمربوطخاصتعهداتيدارادارد،کهیخاصشغللحاظبهيفردهر
معلمکیمثال،يبرا. باشدمتفاوتمشاغلریساتعهداتبااستممکنکهاستشغل

ایدانشگاههمانکارمندانیشغلتعهداتباکهداردیتعهداتخودشغلدراستادای
مشابه باشد اما، یلیختواندیممشاغل،یاخالقاصولهرچند. استمتفاوتمدرسه
.داردهمراهبهشغلآنيبرایخاصتعهدات،یشغلهرخاصمواردومحتوا
،یاخالقاصولتیرعابادانشگاهدريکاراضافهانجامومنظمحضورمثال،يبرا

حرفه،نوعدونیاتعهداتنوعاما،استانتظارموردکارکنان،ازهمودیاساتازهم
،به دانشگاه و دفاع از حقوق دانشگاهيوفادارایو متفاوت است. زیاز هم متماکامالً
.استانتظارموردانیدانشجوازن،یهمچنودیاساتکارمندان،ازکهاستیتعهداتجزو
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اسالمدرکارجایگاه

:شدخواهیدآشنامفاهیماینبافصلایندر
اسالم؛درکارارزش
کار؛محیطدرانسانحقوق

.همکارانورجوعاربابوزیردستانمدیران،بهنسبتکارمندوظایف
دهندهسازمانپیش
سدرکالس،)الف(استادباصبح10الی8ساعتشنبهروزهايکنید،تصور:1مثال

موقعبهحضوربرايچندانیتالشکهایدگرفتهیادعادتطبق. داریدايحرفهاخالق
الی8ساعتدرسیهايکالسدرمعموالً،)الف(استادزیرا. باشیدنداشتهکالسدر
نیمتادقیقهچند. آیدنمیکالسبهدقیقهوپانزدههشتساعتاززودترصبح،10

تدریسرااصلیدرسسپسگذرد،میوزمرهرمباحثبههمکالساولساعت
نشان) الف(استادبهخودوسایلکردنجمعبادانشجویان9ساعتمعموالً. کندمی
اینکهتادهدمیادامهرادرس) الف(استاداماهستند،کالستعطیلیآمادهکهدهندمی

و9ساعتمعموالً،ادامهدر. »نباشیدخستهاستاد«کنندمیاظهارهمسرپشتنفرچند
. کندمیتعطیلراکالس) الف(استاددقیقه،20
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31جایگاه کار در اسالم

ازخودراهسردردانشگاهبهرفتنازقبلصبح،روزهردارید،عادتشما:2مثال
صبح10تاونیمنهساعتوبخریدپنیرآننزدیکسوپرازونانیکسنگکینانوایی

کالسسردهید،میانجامراخودیدخرروال،طبق. بخوریدصبحانهخوددوستانبا
یکیصبحانه،موقع. شویدمیصبحانهمشغولخود،دوستانهمراهبهوشویدمیحاضر

ونپختهوخمیرآننصفتقریباً. استپختهنانیعجبنانواگوید،میدوستانتاناز
.استسوختهدیگرشنصف

شهرمحالتدرحضورباخاباتانتایامدرشما،شهرمجلسنمایندگانازیکی:3مثال
ایشانبهاگرکه کندمیوانمودوکردهاعالمراخودهايبرنامهمدارس،ومساجدازجمله

خواهدشهروندانحقوقپیگیرجدي،ومرتبطوربهکندپیداراهمجلسبهوبدهیدرأي
ازیکیاقاًاتف. شودمیمجلسواردخوبرأيباودهندمیرأيایشانبهشهرمردم. شد
خانوادگیواقتصاديمشکالتعلتبههست،نیزشماهمشهريکهشماهايکالسیهم
کمیسیونۀجلسبنابراین، . شوداخراجکهدارداحتمالوشودمیمشکلدچارتحصیلدر

اینباکنیدمیپیشنهاداوبهشما. استسازسرنوشتاوبرايآنتصمیموخاصموارد
بهوکندتأییدرااوخانوادگیواقتصاديمشکالتاينامهطیتاندکمالقاتنماینده
بهبارچندین. شوددادهایشانبهتحصیلۀادامبرايمجدديفرصتتاکنداعالمدانشگاه
توانندنمیوهستندجلسهدردهدمیاطالعدفترمسئولهرباراماکنید،میمراجعهدفترشان

صورتاقدامیامادهیدمیایشاندفترتحویلراخودتقاضاي. کنندمالقاتراشما
.شویدنمیایشاندیداربهموفقکنید،میتالشهرچهگیرد،نمی

آنآیااست؟چگونهوظایفوکارهاانجامکیفیوکمیشرایطباال،هايمثالدر
آنهاکارکمیتآیااند؟کردهکوتاهیکارشانانجامدرمجلسنمایندةونانوا،استاد

نوعاینخصوصدراسالمدیدگاهاست؟قبولقابلآنهاکارکیفیتآیااست؟مناسب
اینبهپاسخگیرد؟انجامبایدچگونهاسالم،دیدگاهازوظایفوکارهاچیست؟کارها

منظور،اینبراي. استحاضرفصلاصلیهدفمشابه،هايپرسشسایروسؤاالت
متقابلوظایف،درنهایتوکارمحیطدرانسانقوقحسپساسالم،درکارارزشابتدا

.دادخواهیمتوضیحرارجوعاربابومدیرکارمند،

اسالمدرکارارزش
روشنیترمناسبونیبهتردارد. یمخارج زندگنیبه تأمازینات،یحۀاداميبراانسان

نیتراز مهمیکیاشتغال ایکار ن،یبنابرا.دیآیمدستبهکارقیطرازمعاش،نیتأم
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کارمحوربرانسانیزندگگفت توانیبوده است. مخیبشر در طول تاريهاتیفعال
ریاخيهامردان است. هرچند در دههيبراژهیوانسان بهتیفعالنیتر. کار مهمگرددیم

نیترحال، هنوز مهمنیشده است اما با اادیهمانند مردان ززیزنان نيکار براتیاهم
و اقدامات مردان به کار و نوع هاتیفعالریدان کار و اشتغال است، چرا که سامسئله مر

شغل آنها مربوط است.  
است اما نوع کار و ارزش یزندگيبراانسانیاساسيهاتیفعالازیکیکارهرچند

کار باستانونانیمثال، در ينبوده است. براکسانیافراد جامعه، ۀهميآن براگاهیو جا
اما، در قرون شدیمشمردهپستوزیرآمیتحقیتیفعالودگان اختصاص داشت به بر
دیکسب درآمد تأکيبه انجام کار براقیتشو،اروپادرسایو حاکم شدن کلیوسط

در مورد کار دیجديهاباورها و نگرشز،یرنسانس و بعد از آن نة. در دورشدیم
ینیبجهاندربوده است. دیوجه و تأکمورد تشهی، کار همشد. در جهان اسالمجادیا

و آخرتایو دنردیگیرا میصحنه هستو آثار آن تمامداردياژهیومفهومکار،یاسالم
کاربلکهستینيمادصرفاًکارارزشاسالمدرگر،ی. به عبارت دزندیرا به هم گره م

تیاهموارزشاسالمدررکان،یبنابرا. داردزینیالهويمعنوارزشيمادارزشازریغ
.داردییواال

يها و مقاالت متعددکتابسندگانیکار از نظر اسالم، نوتیارزش و اهمةدربار
مختلف اشاره يهامشترك با واژهيهایژگیويسرکیاند اما، در تمام آنها به نگاشته

کار را به ةباردراسالمیارزشدگاهید)1391، (گنجهنیزراستا، نیشده است. در ا
،يکاریخالصه کرده است: محبوب بودن کار و قداست شغل، منفور بودن بریشرح ز

کسب ،یبه جامعه، رشد عقالنیرسانو خدمتیاجتماعۀفیوظشت،یوجوب کسب مع
مواردازهرکدامادامهدر. ازمندانیننیتأموفقررفعو،یجسمانسالمت،یآرامش روان

.شودیمدادهحیتوضثالمهمراهبهمذکور
شغلقداستوبودنمحبوبـ1

مقدس است. خداراهدرجهادوعبادتانجام کار، مطلوب خداوند است و همچون 
حالليروزطلبآن،نیعبادت هفتاد پاره است و برتر«: دیفرمای(ص) ماکرمامبریپ

».است
و تالش یسع،اشدهخانوایزندگةاداريکه برايبه کارگراسالم يهاآموزهدر

یخوببهفوق،مطالببهتوجهبا. در راه خدا اطالق شده استجهادکنندهعنوان کندیم
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درجهادمعادلراآنکهاستارزشمنديااندازهبهاسالمنظرازکارکهاستروشن
. اندکردهیتلقخداراهدرمجاهدوجهادگررا) شاغلفردای(کارگروخدا،راه

راخانوادهۀنیهزتالشوکارباجنگزماندرکهيفرزنداجرگفتتوانیمن،یبنابرا
کمتراست،هنیمازدفاعمشغولجنگيهاجبههدرکهبرادرشاجرازکند،یمنیتأم

.ستین

يکاریببودنمنفورـ2
صادقامام. استشدهشمردهناپسنديامربودنگرانیدازمندینويکاریبدر مکتب اسالم 

که زانیبه همان مدر اسالمداندیمانساندشمنرايکاریخداوند متعال ب«: دیفرمای(ع) م
»کند.یمانزجارابرازکاریگذارد، از فرد بیاحترام م،شغل حالليبه مؤمن دارانید

دشمنرايکاریبودنیخوابادیخداوند متعال ز«: دیفرمایامام صادق (ع) م
ازيرویو پياعتباریو بيخردیترك تالش و کار را عامل بن،یديایاول»دارد.یم
به. بودفروشپارچه(ع)، صادقامامارانیازریمثال، معاذ بن کثيبرااند. دانستهطانیش

مال دارم. امام یکافةاندازبهرایزکنم،تركرابازاردارممیتصم: گفتحضرت
آنبهایيادادهدستازراتجارتتوانایآ. يشویاعتبار میبعملنیبا ا«فرمودند: 

دولت شما هستم و مال فراوان دارم و يمعاذ گفت: منتظر برقرار»؟يارغبت شدهیب
تا وقت مرگ تمام شود. حضرت فرمود: یکنم حتیو گمان نمستمیهم نیبدهکار کس

ن را بر ات بکوش و آناخانوادهيخرد است. براينابودۀنیتجارت را رها نکن که زم«
».مکنکیتحرعملنیخود با ا

شتیمعکسبوجوبـ3
خانوادهوخودیزندگنیتأميبراکارانجاملزوممؤمن،فردهربرمسلّمواجباتاز

از،ینیبشخصيبرازکاتوصدقهازاستفاده«: دیفرمایم) ص(اکرمامبریپ. است
.»ستینزیجا،ییتواناومهارتصاحبسالم،رومند،ین

جزو یهر فرد سالميدر اسالم، کار و اشتغال برادیکنیکه مالحظه مگونهمانه
با اشتغال دیکار را دارد باطیو شراییکه توانایها شناخته شده است و هرکسضرورت

زکات از مال ایکند. دادن صدقه و نیاش را تأمحالل خود و خانوادهيبه کار، روز
. ستینزیار کردن را دارد، جاکییکه توانایکسيمسلمانان برا
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جامعهبهیرسانخدمتویاجتماعۀفیوظـ4
جامعه در حد توان است. برآوردن يازهایشخص مؤمن، رفع نیاجتماعتیمسئول

افراد جامعه در برآوردن آن بکوشد. دیاست و شخص با»ییواجب کفا«جامعه يازهاین
ند تمام نتواینمییتنهابهکیهررای، زندکننیمتأراگریدکیيازهایتوانند نیبا کار م

شود و در برابر یجامعه افزوده ميد. با کار، بر توان اقتصادکننبرطرفراخوديازهاین
از آثار مهم کار است. ازمندان،ینیاجتماعنیمتأوفقررفع. ابدییممقابلهتوانجوامعگرید

(ع) با کار خود، باغ و یعلنیرالمؤمنیامحضرتکهاستآمدهياریبساتیدر روا
. کردیموقفازمندانیمردم و کمک به نيآورد و آنها را برایمدیچاه و قنات پد

یعقالنرشدـ 5
. امام صادق دیافزایاو میو اجتماعیکسب تجربه انسان است و بر رشد عقالنۀلیکار، وس

نیمنظور از ا.» دهدیمعقل را رشد تجارت،،العقلیفدیالتجارت تز«: دیفرمایم(ع)
است. گریکدیانسان بر تیو ابعاد مختلف شخصهايتوانمنديجمله، اثرگذار

ياقتصادتجاربدارد،ریتأثتیشخصيهاجنبهریسابریعقالنرشدکهگونههمان
.گذاردیمریتأثیعقالنرشدازجملهتیشخصابعادریسابرزین

یروحآرامشکسبـ6
دریروحنظرازازمندینفردرایز. ابدییمآرامشیروحنظرازمددرآکسبباانسان

نیتأمراخوديازهاینهرگاهانسان: دیفرمایم) ص(امبریپ. استینگرانواضطراب
دورسستیورخوتازرااو. آوردمیدرنشاطبهراانسانکار،. ردیگیمآرامکند

.زندمیرقماوبرايزیباترايآیندهساخته
انیجسمسالمتـ 7

عملیمن «: دیفرمای(ع) منیرالمؤمنیام. دهدیمانسان توان خود را بروزيبا کار، اعضا
تواندیمکههمچنانکارن،یبنابرا.» شودیاو افزوده متوانبرکندکارهرکس. قوهزددی

.باشدزینجسمسالمتورشدموجبتواندیمشود،یعقالنرشدموجب

ازمندانینیاجتماعنیتأموفقررفعـ8
کمکگرانیدبهبتواندفردشودیباعث م. کسب درآمدشودیفقر دفع م،ا کار و تالشب

يهرکس برا«:دیفرمای(ع) مباقرامام. باشدمؤثرودیمفیعد اجتماعبدردیبافرد. کند
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درهیمساهبهیرخواهیخویمهربانوخانوادهرفاهيبراتالشومردمازيازینیب
بدرهمچونصورتشکهیحالدرامتیقروزدیبرآیزندگامکاناتومالطلب

.»کندیممالقاتراخداونداستدرخشان

ياقتصادکاریذاتتیمطلوبـ9
شود،یکه باعث رغبت مؤمن به آن مازیبر کسب درآمد و رفع نعالوهياقتصادکار

انجام کار به جهت کسب درآمد است. کار و مرتبه، باالتر ازنیدارد و ازینیارزش ذات
یتوسعه، نه تنها متعارض و متضاد با باورها و مبانیعنوان عامل اصلبهيتالش اقتصاد

است و در یذاتتیارزش و مطلوبيبلکه، داراستیدر اسالم نیو ارزشینشیب
لذا در دارد.اریبسریاطراف تأثيایو دننیديو حفظ و بقايو اخرويویسعادت دن

شده ینهییآساو تنيکاریشدت از بشده و بهدیو تأکهیتوصاریاسالم به آن بس
نیمسلمانان را نه در باورها و اعتقادات دیافتادگعقبیعامل اصلن،یاست. بنابرا

دانست.   دیبایاسالم، بلکه در عمل نکردن آنها به دستورات الهنیمب
وداردییواالگاهیجاوارزشاسالمدرکارفت،گتوانیمفوق،مطالببهتوجهبا

گاهیجاوارزشحیتصردراسالمدر. استشدهدیتأکمجددانهت،یاحادوقرآندر
.استشدهانیبزینریزمطالبذکرشده،مواردازریغکار،

جوهرةآدمی. استمطرحآفرینشرازوزندگیحقیقتعنوانبهکاراسالم،در
. کندمیتعیینکارباراخودحقیقیارزشونمایاندمیتالشوسعیباراخویشوجود
مقولۀزمین،برهبوطازبعدآدمحضرتبهخداونددستوراولین«: فرمایدمی) ص(پیامبر

.»گیردبهرهخوددسترنجازوکندکشتخویشدستبارازمینتااستکار
خداوند. استشدهتوجهنیزکارانجامچگونگیبهاسالمارزشینظامدرهمچنین،

درستراآنوببافمناسبوکاملهايزره: «فرمایدمینبیداوودبهخطابقرآندر
. دارداشارهکاردرکیفیتاصلبهتوجهلزومآیهاین. »کنگیرياندازهدقیقو

کلمۀیکاتقان. داردوجوداتقاننامبهاصلیاسالم،درکارکیفیتخصوصدر
: فرمایدمی) ص(پیامبر. شودمیاستفادهکارکیفیسطحدادننشانبرايکهاستعربی

درقرآن.» دهدانجاماستحکامواتقانباراآنبایدپذیرد،میراکاريشماازهرکسی«
خواهدمیانسانازوکندمیبیانراعسلزنبورکاريظرافتداستان،)زنبور(نحلسورة
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رويازراکارشکهعسلزنبورسرگذشت. دهدانجامصورتینبدراکارشهماوکه
.باشدکردنکاردرستبرايدرسبهترینتواندمیدهد،میانجامدقتواتقان

. استشدهزیاديتأکیدکاردرپشتکارواستقامتلزومبهاسالمارزشینظامدرهمچنین
.»صبرصبر،سپساستقامت،استقامت،م،تداوتداوم،کار،کار،کار،«: فرمایدمی) ع(علیامام

ارزشیابیبراياسالم. استنیتمؤلفۀکار،دراسالمتأکیدموردهايارزشازجمله
نیتراعملروحکهاستمعتقدودهدمیقرارتوجهموردرانیتوانگیزهاعمال،
) ع(لیعامام.» داردبستگینیتبهکارها: «فرمایدمی) ص(پیامبر. دهدمیتشکیل

1384شهري،ريمحمدي(.» شودنمیکاملدرستنیتباجزدرستعمل: «فرمایدمی
کرده،تکیهنیتبرکهمکتبیتنهااسالم،برعالوه). 1391بوچاري،وپرچمازنقلبه

نظرازنیت. استمتفاوتاسالمباکانتنیتکیفیتالبته. استکانتاخالقیمکتب
ازعبارتی،به. کندمیتعیینوجدانکهباشدايوظیفهموافقتهبکهاستفعلیکانت،

نظراز. گیردصورتوجدانتکلیفانجامنیتکهاستارزشدارايفعلیکانتنظر
دهد،انجاماخالصرويازآن،دهندهانجامکهاستکاريدرست،نیتازمنظوراسالم،
بهکهطورهماناسالمارزشیظامن. دهدانجامخدارضايکسببرايفقطراکاریعنی
متعدديروایات. داردتوجهعدالتوکارانجامشرایطبهکند،میتأکیدکاردرستانجام

) ص(پیامبر. داردوجودکارکنانبهخدمتجبرانعادالنهپرداختخصوصدر
لعن«همچنین،.» بپردازیدعرقشانشدنخشکازقبلراکارگراندستمزد«: فرمایدمی
).1385امامی،.» (کندستممزدشدرراکارگريکهکسیبرداخ

:اندکردهبیاننوعسهرااسالمدرکارانواع) 1391(بوجاريوپرچم
؛...وکارگراندهقانان،کارنظیرفیزیکییایديکار)1
؛...ونویسندگانومعلماننظیرمغزي،فکري،کار)2
.بیمارانونوزادانازپرستاريهنرمندان،کارنظیرعاطفیواحساسیکار) 3

»مالکیت«اصلیعواملازیکیراآنوشدهقائلراارزشباالترینکاربراياسالم
آنتمامیکهاستشدهواردکارتشویقدرآیهچهارصدحدودقرآندر. شناسدمی

افتدریبرايحرکت«نامبهآیات،ایندرتالشوکار. نیستاقتصاديکارمختص
ونشاطبازگشتوقواتجدیدوشبدراستراحتوآرامشبهوشدهنامیده»پروردگار

.استشدهتأکیدروزدرکاروفعالیتبرايآمادگی
»تکدي«ازاحترازبهوکندمیتحریمرا»رهبانیت«است؛مخالفبیکاريبااسالم

رفاهنیزوانسانیذاتارزشوکرامتکهشودمیروشناینجااز.کندمیتوصیه
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آنان،ازبعضیفقطنهوجامعه،اعضايهمۀشرافتمندانۀوصادقانهتالشباجامعه،
درهموارهکهاستاین،هانانسابهاسالممهمتأکیداتازیکی. داردنزدیکپیوندي

صورتبهمعیشتیواقتصادينیازهايتأمینملهزجازندگی،گوناگونهايعرصههمۀ
جهتازهمدینیجامعۀهایی،تالشچنینپرتودرتاکنندتالشمستمروديج

.شودنائلخوداهدافبهاجتماعینظرازهموفردي
سخنانطبقآنجاکهتااستشدهمذمتشدتبهاسالم،درگداییوگريتکدي
ذلتبرايابزاريوشخصسويبهفقرراهکردنبازگدایی،گرفتنپیشمعصومین،

.استشدهخواندهآخرتدرطوالنیبازپرسیودنیادرشخص
بهمعصومینروایاتوآیاتدراسالمی،فرهنگدرکاراهمیتوارزشدلیلبه

:استشدهاشارهگوناگونعناوینتحتآنویژهجایگاه
خلقت؛هدف)1
خدا؛فضل)2
جامعه؛وشخصهستیوقواممایۀ)3
شخصیت؛وعزتکسبوسیلۀ)4
خدا؛راهدرجهاد)5
عبادت؛)6
گناهان؛آمرزشوسیلۀ)7
.اخرويسعادتمایۀ)8

اسالمدیدگاهازحاللوکارکسبآثار
ارزش،عواطف،جسم،روح،عقل،وبرساندآسیبجامعهیافردبهکههرچهاسالم

اساسیمحورزیراکند؛میتحریمرابرساند،زیاناوآیندهوآزاديحریت،شخصیت،
بوجاري،وپرچم(ثروتومالنهاست،هدفومقصدنسانیتاواقتصادنهاستانسان
1391.(

آنمداردربایداقتصاديهايفعالیتهمۀکهداندمیاصلیمحورراانساناسالم
اسالمدررو،ایناز.شوندریزيبرنامهاو،کرامتوشخصیتحفظبراساسوباشند
شرافتمندانهکارِانواعهمهبهالماس. برعکسنهاست،اسالماختیاردرخدمتوتولید

کهکاريهربنابراین،. شماردنمیکوچکرامفیديیاالزمکاروهیچگذاردمیاحترام
). همان(شودانجاماستوارووجهبهترینبهبایدشود،میانجام
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:ازاندعبارتاسالمدیدگاهازحاللکاروکسبآثارترینمهم
؛شتبهدرهايتمامشدنگشوده)1
خداوند؛نزدبودنگرامی)2
قلب؛نورانیت)3
الهی؛آمرزشوغفران)4
دعا؛استجابت)5
.فرشتگانآمرزشطلب)6
اسالمدیدگاهازحراموکارکسبآثار
خدا؛رسولوفرشتگانلعن) 1
بهشت؛بهورودعدم)2
عبادات؛قبولیعدم) 3
مال؛برکتورشدعدم)4
نسل؛دراثرگذاري) 5
فقر؛هبشدنمبتال)6
.دعااستجابتعدم)7

خالصهزیرشرحبهرااسالمدرکارارزشوجایگاه) 1391(بوجاريوپرچم
:اندکرده
عبادت،نوعیراآنواستشدهقائلواالییجایگاهوارزشکار،براياسالم) 1
هدفوانسان،هستیشالودةخوشبختی،وسعادتمایۀعزت،کسببرايايوسیله
.استنستهداخلقت
فردآنضمندروشودانجامخداوندرضايبرايبایدکاراسالم،دیدگاهاز) 2
.بگیردنظردرراخودشخصیمنافعتنهانباید
تالشوکارازپرهیزواجتماعازدوريوزاهدانهزندگیاسالم،دیندر)3

.استشدهمحسوبعبادتنوعیتالشوکارومذموم
راگريتکديکرده،سفارشبسیارخویشتنبرتکیهوکوششوکاربراسالم)4

.دانندمیشخصآبرويوعزترفتنازدستابزارراآنکرده،محکومشدتبه
بدانعمالًنیزخودکوشش،وکارستودنضمناسالم،دینبزرگان) 5

.پرداختندمی
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درامداريدوصنعتکشاورزي،تجارت،مانندمشاغلیاسالم،دینمنظراز) 6
پیشوایانکهجاییتادارندمهمینقشبیگانگانازنیازيبیوجامعهتوسعۀورشد
.اندداشتهاشتغالهابدانادیاناین

.استشدهسفارشبسیاربدانوداردايویژهجایگاهاسالم،درحاللکسب) 7
شدهامحراندازد،مخاطرهبهراجامعهوفردمنافععزت،شخصیت،کهآنچههر

.است
وشدهدانستهمنفوراسالم،دیندراست،نامشروعدرآمدمصادیقازکهربا،)8

.استشدهمذمتشدتبهرباخوارشخص
مشاغلاینزیرااست،شدهشمردهمذموممشاغلبرخیبهپرداختناسالم،در) 9
.استاجتماعیوفرديسوءآثارداراي

ازالهیهاينعمتوطبیعیمواهبازستفادهادرافرادهماسالم،دیندر) 10
.نداردبرتريدیگريبرجهتاینازهیچکسبرخوردارند؛یکسانحقوقی
شغلانتخابدرافرادوکندنمیتحمیلپیروانبهراخاصشغلی،اسالمدین) 11

.گزیندبرمیراشغلیدارد،کهمهارتیوعالقهبراساسهرکسهستند؛آزادجامعهدر
.استمردانباسطحهماجتماعیهايفعالیتزمینۀدراسالمدرزنانجایگاه)12

وکنندفعالیتجامعهدرتوانندمیآزادانهمادري،وهمسريوظایفکناردرآنان
.برگزینندخویشزنانهروحیهبامتناسبمشاغلی

ازبلکه،شودنمیمحدودفوقمواردبهتنهااسالمدرکارارزشکهاستگفتنی
عرضهراخودهايآموزهمردمدركسطحوزمانشرایطبامتناسباسالمدینکهآنجا
ودیگران،بهوابستگیعدموخودکفاییتولید،اهمیتمثلموارديبنابراین،کند،می

کتابسرفصلبهتوجهبااما. کرداضافهفوقفهرستبهتوانمینیزرامواردسایر
منابعبهتوانندمیمندانعالقهلذا،. استخارجکتاباینمجالازهاآنهمۀبهپرداختن

.کنندمراجعهمباحثاینبهمربوط

کارطیمحدرانسانحقوق
یمهميهاهیتوصوگرفتهقرارتوجهمورددقتبهکارطیمحدرانسانحقوقاسالم،در
:استریزشرحبهمواردنیااهماستشدهذکرخصوصنیادر

view
ed by guest w

ith id=
2 in 1398/6/26 9:26:43



ايحرفهاخالق40

طبیعیمواهبازاستفادهحقدررامردمهمۀاسالم: شغلانتخابدريادآز)1
همهزیراشود؛قائلتفاوتدیگر،نوعازنوعییاافرادبیناینکهبدونداند،مییکسان
.تقواستنظرازهم،ازهاانسانتمایزتنهاواوعیالهمهوهستندخداوندمخلوق
اقتصادي،هايفعالیتشرایطوکارهايزمینهبهدستیابیحقدررامردمهمۀاسالم

وحقوقودیگرانمصالحرعایتوحفظباآزادانهدارندحقهمهوداند،مییکسان
اسالم،شریعت.کنندتالشوکاراست،کردهمشخصنیزراآنضوابطکهشئونشان،

راکاريهرتادگذارمیآزادرااوبلکهکند،نمیتحمیلمسلمانانبرراخاصکاري
کاريدین،روازاین.کندانتخابدارد،تناسبهایشلیاقتوتمایالتومهارتباکه

اسالم،. کندایجابجامعهمصلحتآنکهمگرکند،نمیتعیینانسانبرايراخاص
ازبهايبهنبایداشتغال،اینولیاست،نکردهمنعخانهازخارجدراشتغالازرازنان

خانهادارهضمندرکهمهارتیوتلقیاستممکن.باشدخانوادهآسایشدادندست
زنان.باشدترجامعاست،خانهبیرونکارانجاممستلزمکهآنچهازآید،میوجودبه

داشتههمخوانیآنهافردمنحصربهخصایصباکهراايشرافتمندانهشغلهرتوانندمی
بهیاوکردمحدودخاصمشاغلیبهوارکلیشهرانزنانبایداما.گیرندبرعهدهباشد،

.نباشدجامعهموردنیازیاومناسبآنانروحیاتباهرچندکرد،واردشغلیهر
محترم و ارزشمند اریبساسالم،دگاهیکارگر از د: کاربامتناسبمزدافتیدر)2

بامتناسبزدمافتیدرن،یبنابرااجتماع هستند، يهاانساننیترفیشر،است. کارگران
زینکارگرحقوقموقعبهوکاملپرداخت. استکارگریعیطبوهیاولحقشدهانجامکار
حقوق«: دیفرمایم(ص) اکرمامبریپخصوص،نیادر. کارفرماهاستیاصلفیوظااز

.»دیکنپرداختاونیجبعرقشدنخشکازقبلراکارگر
کار و کارگر در اسالم قوقح:کارشروعازقبلکارمندحقوقنییتعوجوب)3

است که به هر عنوان در مقابل یاست. کارگر از نظر قانون کار، کسدیمورد تأکاریبس
کارفرما،درخواستبهایمزاریساوسودسهمحقوق،مزد،ازاعم،یالسعحقافتیدر

که در شودیملیتشکياست و از افرادیاجتماعۀطبقکیکارگر ۀ. طبقکندیکار م
نکهیاز اریغن،یدارد. بنابرایو کار دستیبه قدرت بدنازیکه نکنندیکار میغلمشا

مهماریبسموارداززیناوکاربامتناسبوموقعبهنییتعکارگر،حقوقموقع پرداخت به
باکارگرحقوقۀعادالنومتناسبنییتعبادیباابتدا،یعنی. کارفرماستفیوظاازو
.کردپرداخترااوحقوقموقعبهکار،انجامازبعدسپسودیرستوافقبهيو
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ایاسالم و طبق قانون کار هر کارگر در:یمرخصوالتیتعطازاستفادهحق)4
یو مرخصالتیاز تعطدیاز کار باینیزمان معایدر قبال انجام مقدار يکارمند

خاصشرایطدرن،کارکنا،یموارد استحقاقرازیغن،یبرخوردار باشد. همچنیاستحقاق
مرخصیازتوانندمیخانواده،مشکالتباشدنمواجهیابیماريبهابتالجملهاز

صورتبههاسازمانیۀکليبرامصوبيهانامهنییآطبقحقوق،نیا. کننداستفاده
. اندشدهاعالمیرسم
که در طول خدمت، یکارکنانیۀکل:یازکارافتادگدوراندرمعاشنیتأمحق)5

پرداخت یبازنشستگایمهیحق بات،یعنوان مالخود را بهانهیاز حقوق ماهیشبخ
و يکارطیحق دارند، متناسب با شرا،یو از کار افتادگی. در دوران بازنشستگکنندیم

معاش برخوردار باشند.  نیخود از حق تأمیزندگ
صورتدریسازمانایشرکتهر:يدیتوليکارهادرکارگرانمشارکتامکان)6
يدیتوليکارهايبرايگذارهیسرمادرراآنهاتواندیمکارکنان،بودنطیشراواجد

.دهدمشارکت

همکارانورجوعاربابوزیردستانمدیران،بهنسبتکارمندوظایف
فیوظاازرجوعاربابژهیوبههمهبايرفتارخوشوخلقحسن: خلقحسن)1

اصولازآنهااحترامحفظومراجعانبايرفتارخوش. استکارکنانمهمویاصل
.استياحرفهاخالق
دررجوعاربابيهاخواستهوازهایندادنتیاولومنظور: رجوعارباباصالت)2
باحق«ۀجمل. داردفیتکلکارمندوحقرجوعاربابشرطنیاطبق. استامور
.استموضوعنیانشانگر»استيمشتر
متعدديهاخواستهباکردنمداراوییبایشکوصبر: خدمتدرحوصلهوصبر)3
داشتنمستلزمصادقانهویواقعخدمتۀارائ. استکارکنانفیوظاازرجوعارباب
.استخدماتۀارائدرحوصلهوصبر

مردمبهیرسانخدمتۀالزمعمل،وگفتاردرصداقتدر خدمت: اخالص)4
يهایگژیوازعملدراخالصندادنشانسازمان،اهدافبهیابیدستيبرا. است

.استکارآمدواثربخشکارکنان
ومانیايهانشانازامور،انجامدرخدابرتوکل: خدمتدرتوکل)5

کندیمتوکلخداوندبهخدماتۀارائدرکهيکارمند. استکارآمدیرسانخدمت
.استدواریامزینمتعالخداوندمساعدتوياریبهخود،مانیادادننشانضمن
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اهل کسبيا«: فرمایدمیکارآدابخصوصدر(ع) یامام عل: تقواتیرعا)6
آسان ۀو با انجام معاملیداز خدا آغاز کنیر. کار را با طلب خیدکنیشهتقوا پ،وکار

و از ید. بردبار باشیدو با افراد برخورد برادرانه داشته باشکنیدبرکت خدا را جلب 
و مال مردم را یدها را کامل ادا کنیمانهو پیدربا نشویک. نزدیزیدسوگند خوردن بپره

».نکنیدارزش بیمقدار و یب
است که کار هر روز را در همان ینمن اؤبه مینیاز دستورات د: يکارانضباط)7

گونه که . همانمطلبدراخودخاصعملروزهر. یزدبپرهیرخأروز انجام دهد و از ت
ازبایدنیز،اموردیگردرکرد،داایدهمان روز و ساعت بادر راهر روز ةنماز و روز

کاردرانضباط. شودمیمحرومفوایديازشخصعمل،درتأخیربا. بردبهرهفرصت
داشتن. استواجباتاهمازسازماندرآنرعایتوکارکنانبراينظمداشتنو

موجبوداشتهرحذرببرنامهازانحرافازراانسانکار،محیطدرکاريانضباط
.شودمیبهینهرسانیخدمت

هر سازمان یاز امور اساسکیبراساس اهداف استراتژيزیربرنامه:يزیربرنامه)8
طبق برنامه و با استفاده از تمام دیبه اهداف بایابیدستيکارکنان برایۀاست. کل

اعظم (ص)یامبرپمحوله حداکثر تالش خود را بکنند.فیدر انجام وظادیباهايتوانمند
من از خداوند خواستم ینیداول صبح را برگزیدرویميبه دنبال کاریوقت«: فرمایدمی

تاباشسحرخیز«معروفالمثلضرب»امتم صبح زود را مبارك گرداند.يکه برا
.استریزيبرنامهاصلهمینمصداق»شويکامیاب

در. هستزینبودنگوپاسخمستلزمبودن،مسئول: ییگوپاسخويریپذتیمسئول)9
قبالدرخود،تیمسئولوتیصالحتوان،ةاندازبههرکساست،نیابراعتقاداسالم
.باشدپاسخگودیباخوداعمال
مستلزم داشتن تعهد و ییگراو قانونمداريقانون: ییگراقانونويمدارقانون)10

خود از آن یفوظاکار مسلمان در انجامیرويکه نياست. از اموريوجدان کار
است. اسالم يدانش کارةکنندیلاست، تعهد، تکميمند است، تعهد و وجدان کاربهره

یبکرده تا ترکيتوجه جدیبر دانش، در کنار آن به تعهد اخالقیاربسیدکأضمن ت
وفادار است. یمانمن به عهد و پؤرا بدهد. میجهنتیندو بهترینا

افراد از نیترستهیو شانیترقیو امر به الکارهاسپردن: يساالرستهیشا)11
در کنندیمهی(ع) به مالک اشتر توصیاسالم است. حضرت علنیددیاکيهاهیتوص

view
ed by guest w

ith id=
2 in 1398/6/26 9:26:43



43جایگاه کار در اسالم

امبریپازن،یهمچن. کنانتخابرا هانیترستهیانتخاب مسئوالن و همکاران خود شا
و احسن انجام نحآن را بهدیدهیرا انجام مي(ص) نقل است که فرمودند هر کاراکرم

.دیده
رجوعاربابباکارکنانرفتار

:استشدههیتوصریزمواردرجوعاربابباکارکنانرفتارةنحوخصوصدر
باشد؛یاصلهدفرجوعاربابتیرضا)1
منتظران؛يبراهیاولامکاناتهیته)2
رجوع؛اربابندادنپاس)3
ما؛داشتنفهیوظورجوعارباببهدادنحق)4
اقوام؛ۀهمابمحترمانهرفتار)5
مدارا؛ورفق)6
.شفقت)7

مدیرباکارمندارتباطرفتاريهايتوصیه
؛یمراتبسلسلهمراتبحفظويریپذاطاعت)1
تملق؛اززیپره)2
رفتار؛وگفتاردرصداقتتیرعا)3
؛ییدورواززیپره)4
؛يهمکاراخالق)5
.تعاونیۀروح)6
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 اخالقی سئولیتم

 شذ؟ خَاّ٘ذ آشٌب هفبّ٘ن اٗي بب فصل اٗي در
 چ٥ؼت؟ اخالق
 پز٤ش٢؛ ٔؼئ٥ِٛت تح٥ُّ

 ٌب٘ٝ؛ پٙذ ٞب٢ ٔؼئ٥ِٛت
 ٞب؛ ٔؼئ٥ِٛت تٕب٤ض

 د٣ٙ٤؛ ٞب٢ آٔٛصٜ دس اخالق تٔش٤ف
 .پز٤ش٢ٔؼئ٥ِٛت ٞب٢ٓشكٝ

 دٌّذُسبسهبىپ٘ش

 ٘بْ ثٝ وٝ خلٛك٣ ؼبتٔؤػ اص ٤ى٣ دس وٝ ٞؼت٥ذ افشاد٢ اص ٞٓ ؿٕب و٥ٙذ فشم: 1 هثبل
 ٔشارْ ثٝ ٔشارٔٝ ثب ٌزاس٢ ػپشدٜ اص لجُ. وشد٤ذ ٌزاس٢ ػپشدٜ اػت، ٔض٤ٗ أبٔبٖ اص ٤ى٣

 ص٘ذ٣ٌ داسا٣٤ تش٤ٗ ٟٔٓ ػپغ ٚ ؿ٤ٛذ ٣ٔ ٌٕٔئٗ ٔؤػؼٝ ا٤ٗ ثٛدٖ تأ٥٤ذ ٔٛسد اص لب٣٘ٛ٘
 تكٛس ٔؤػؼٝ آٖ دس وٝ اختالػ٣ ثب االٖ أب. وشد٤ذ ٌزاس٢ ػشٔب٤ٝ ٔؤػؼٝ آٖ دس سا خٛد

 . ث٥ٍش٤ذ پغ ثبص سا خٛد حك تٛا٥٘ذ ٣ٕ٘ ٥٘ض لوب٣٤ ٔشارْ ثٝ تٛػُ ثب حت٣ اػت، ٌشفتٝ
 ا٤ٗ وٝ ٔؼئٛال٣٘ ٞؼتٙذ؟ اخالق داسا٢ آٖ وبسوٙبٖ ٚ ٔؤػؼٝ ا٤ٗ آ٤ب ؿٕب ِ٘ش ثٝ

   داس٘ذ؟ ٔؼئ٥ِٛت٣ چٝ لب٣٘ٛ٘ ٚ اخالل٣ ِ٘ش اص وشد٘ذ، تأ٥٤ذ سا ٔؤػؼٝ
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 اص ٤ى٣ ثب ٞب، اػتبٖ اص ٤ى٣ ثشتش٢ ٥ًِ جبَفٛت ٞب٢ ت٥ٓ اص ٤ى٣ و٥ٙذ، فشم: 2 هثبل
 ت٥ٓ ٖاٞٛاداس ثبص٢ ًَٛ دس. داس٘ذ ٔؼبثمٝ آصاد٢ ٚسصؿٍبٜ دس پب٤تخت، ٌٔشح ٞب٢ ت٥ٓ

 سو٥ه اِفبٍ ثب آٟ٘ب صثبٖ ٚ ل٥ٔٛت اصرّٕٝ آٟ٘ب ٤ٛٞت ٚ حش٤ف ت٥ٓ ثٝ دال٣ّ٤ ثٝ پب٤تخت
 وٝ ٚسصؽ ٚ 3 ٞب٢ٝ ؿجى وٝ اػت ا٢ ا٘ذاصٜ ثٝ ٚسصؿٍبٜ دس ٞب ت٥ٞٛٗ. وٙٙذ ٣ٔ ت٥ٞٛٗ
 وٙٙذ ٣ٕ٘ پخؾ ت٤ّٛض٤ٗ اص سا ٚسصؿٍبٜ كذا٢ ارجبس ثٝ وٙٙذ، ٣ٔ پخؾ ٔؼتم٥ٓ سا ثبص٢

 ٚ ٞب دٚسث٥ٗ اص اػتفبدٜ ثب تٕبؿبٌشاٖ ٚ خجشٍ٘بساٖ رّٕٝاص ٚسصؿٍبٜ دس حبهشاٖ أب
 ثٝ ا٢ اؿبسٜ ٥ٞچ ثبص٢ ٌضاسؿٍش. وٙٙذ ٣ٔ هجي سا اتفبلبت خٛد ٕٞشاٜ ٞب٢ ٌٛؿ٣

 ت٥ٓ ٥ّٓٝ ٌضاسؿ٣ ٚال٣ٔ حٛادث ثشٓىغ ثبص٢ ٘بُشاٖ أب وٙذ ٣ٕ٘ ؿٍبٜٚسص اتفبلبت
 . وٙٙذ ٣ٔ اسػبَ فٛتجبَ فذساػ٥ٖٛ ثٝ ٚ وشدٜ ت٥ٟٝ ٥ٟٕٔبٖ
 ٞب٢ ت٥ٓ اص د٤ٍش ٤ى٣ ثب ثبص٢ ثشا٢ اػتبٖ ٕٞبٖ ٥ٟٕٔبٖ پب٤تخت، ت٥ٓ ٕٞبٖ ثٔذ ١ٞفت

 ًشق ثٝ ؿتٌٝز ٞفتٝ حٛادث تالف٣ ثٝ ٚسصؿٍبٜ دس حبهش تٕبؿبٌشاٖ. اػت اػتبٖ آٖ
 سا ٞب ت٥ٞٛٗ خٛد صٓٓثٝ ٚ دادٜ ا٘زبْ آصاد٢ اػتبد٤ْٛ اتفبلبت ٔـبثٝ سفتبسٞب٣٤ ٔختّف
 اص ٚ وشدٜ ٌضاسؽ سا حٛادث خبف ٥ٞزبٖ ثب خجشٍ٘بسٖ ٚ ٘بُشاٖ أب. وٙٙذ ٣ٔ رجشاٖ

 09 ثش٘بٔٝ ، سٚص ػٝ ١فبكّ ثٝ. داس٘ذ سا خب٥ًبٖ ٔزبصات ٚ تٙج٥ٝ دسخٛاػت فذساػ٥ٖٛ
 سا اػتبٖ آٖ حٛادث كشفبً آصاد٢ اػتبد٤ْٛ حٛادث ثٝ تٛرٝ ثذٖٚ 3 ١جىؿ ًش٤ك اص ٞٓ
 . وٙذ ٣ٔ ٔٔشف٣ ٔملش سا اػتبٖ ٚ ت٥ٓ آٖ ٖاٞٛاداس ٚ وـ٥ذٜ تل٤ٛش ثٝ

 اػتبد٤ْٛ دس اخالق آ٤ب اػت؟ چٍٛ٘ٝ ا٤شاٖ ٚسصؿ٣ ٥ٔبد٤ٗ دس اخالق ؿٕب، ِ٘ش ثٝ
 چٝ ٚالٔبً ٥ٔبٖ، ا٤ٗ دس ٣٘؟اػتب ٞب٢ٜ ٚسصؿٍب دس ٤ب ؿٛد ٣ٔ داس خذؿٝ ث٥ـتش آصاد٢ ٣ّٔ

  ٔملش٘ذ؟ وؼب٣٘
 ًش٤ك ٞش ثٝ اػت ٔزبص اػت، ٌشفتٝ لشاس ت٥ٞٛٗ ٚ احتشا٣ٔ ث٣ ٔٛسد وٝ وؼ٣ آ٤ب
  داسد؟ ػ٥ٌٛش٢ آٖ حُ ٚ ٔؼئّٝ ًشح دس ٣ّٔ سػب٘ٝ آ٤ب وٙذ، تالف٣ ٕٔىٗ

 وشد؟ ٟ٘بد٤ٙٝ ٚسصؿ٣ ٞب٢ ٔح٥ي دس سا اخالق تٛاٖ ٣ٔ چٍٛ٘ٝ اػبػبً

 ١ٕٞ ٚ ٌشفتٝ ِ٘ش دس تشرٕٝ ثشا٢ سا وتبث٣ ؿٕب، اػتبداٖ اص ٤ى٣ و٥ٙذ، فشم: 3 هثبل
ـز٤ٛبٖ  تح٤ُٛ ٚ وشدٜ تشرٕٝ ٣ّٕٓ وبس ٓٙٛاٖ ٝث سا آٖ اص ثخـ٣ تب اػت وشدٜ ُٔٛف سا د٘ا

ـز٤ٛبٖ اص ثشخ٣. دٞٙذ  ٞض٤ٙٝ پشداخت ثب آٔٛصؿ٣ ٔؤػؼبت تٛػي ٥٘ض ثشخ٣ ٚ خٛدؿبٖ د٘ا
 دس ٞب تشرٕٝ ٤ٚشا٤ؾ اص پغ اػتبد ا٤ٗ أب ا٘ذ، دادٜ ٤ُتحٛ اػتبد ثٝ ٚ دادٜ ا٘زبْ سا خٛد تى٥ّف
 .اػت سػب٘ذٜ چبح ثٝ خٛد اػٓ ثٝ سا ؿذٜ تشرٕٝ وتبة آٖ ثٔذ٢ تحل٣ّ٥ ٥ٕ٘ؼبَ
 آٖ ثشا٢ وتبة، ا٤ٗ چبح ثبثت اص دا٘ـٍبٜ آ٤ب اػت؟ اخالل٣ چمذس اػتبد ا٤ٗ وبس

  ٘ٝ؟ ٤ب ؿٛد لبئُ أت٥بص٢ اػتبد
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 :داد رٛاة ص٤ش ػؤاالت ثٝ ب٤ذث حبَ فٛق، ٞب٢ ٔخبَ ثٝ تٛرٝ ثب
 چ٥ؼت؟ اخالق ؿٕب ِ٘ش ثٝ

 اػت؟ ٔٛرٛد moral ٚ ethics ث٥ٗ ٞب٣٤ ؿجبٞت ٤ب تفبٚت چٝ
 چ٥ؼت؟ ؿخل٣ اخالق
 چ٥ؼت؟ وبس اخالق ٤ب ؿغ٣ّ اخالق

 چ٥ؼت؟ ػبصٔب٣٘ اخالق چ٥ؼت؟ ا٢ حشفٝ اخالق

 ا٢ حشفٝ  قاخال ا٤ٙىٝ ٤ب اػت؟ وبس اخالق ٤ب ؿغ٣ّ اخالق ٕٞبٖ ا٢ حشفٝ اخالق آ٤ب
 داسد؟ استجب٣ً ؿغ٣ّ اخالق ثب ؿخل٣ اخالق آ٤ب ٞؼتٙذ؟ ٔتٕب٤ض ؿغ٣ّ ٚ

 ثٙبثشا٤ٗ،. ثبؿذ داؿتٝ ٔتفبٚت٣ ٔٔٙب٢ تٛا٘ذ ٣ٔ ٔب، اص ٞشوذاْ رٞٗ دس ػؤاالت، ا٤ٗ
 الصْ دس٘ت٥زٝ،. ثبؿ٥ٓ داؿتٝ ٞب پشػؾ ا٤ٗ ثشا٢ ٔتفبٚت٣ ثؼ٥بس ٞب٢ پبػخ اػت ٕٔىٗ
 تب  ؿ٤ٛٓ آؿٙب خٛث٣ ثٝ آٟ٘ب، اص ٞشوذاْ دل٥ك ٔفْٟٛ ٚ ٔٙبٔ ٚ ٚاطٜ چٙذ ثب اثتذا، اػت

 . و٥ٙٓ دسن سا آٖ ا٘ٛاّ ٚ اخالق ٚال٣ٔ ٔفْٟٛ ثتٛا٥٘ٓ

 چیست؟ 1اخالق

 ٚ ِغ٢ٛ ػٌح دس اَٚ تٔش٤ف. وشد تٔش٤ف ػٌح دٚ دس تٛاٖ ٣ٔ سا اخالق ػبدٜ، صثبٖ ثٝ
 . تخلل٣ ٚ ٣ّٕٓ ػٌح دس دْٚ تٔش٤ف

 ٔٔٙب٢ ثٝ ِغت دس ٚ. اػت «خُّك» ٚ «خَّك» آٖ دٔفش وٝ اػت ٓشث٣ ٚاط٠ اص اخالق
 ٚ خَّك. ٘بپؼٙذ ٤ب پؼٙذ٤ذٜ ػشؿت اص آٓ. اػت سفتٝ وبس ثٝ( ػشؿت) ًجْ ٚ ػز٥ٝ
 خُّك. اٚ ػ٥شت ثٝ ٤ى٣ ٚ داسد اؿبسٜ ا٘ؼب٣٘ كٛست ثٝ ٤ى٣ ٣ِٚ ا٘ذ س٤ـٝ ٤ه اص خُّك

 داسا٢ ٤ه ٞش ٚ ؿٛد ٣ٔ اًالق اٚ ُبٞش٢ كٛست ثٝ خَّك ٚ ا٘ؼبٖ ثب٣ًٙ كٛست ثٝ
 ثٝ ًجبًجب٣٤،) ٥ٌشد٣ٔ تّٔك كفبت دٚ ٞش ثٝ ٓمبة ٚ حٛاة ٚ ا٘ذ صؿت ٚ ص٤جب كفبت

 (.5304 ًٌش٢، ٚ صادٜ خ٥ٌت چ٥بٖ، وٛصٜ اص ٘مُ

 morality معبدل اخالق

 ٔٙبػت سفتبس ٤ب وبساوتش ٤ب ٔٙؾ ٔٔٙب٢ دس ث٥ـتش morality ٔٔبدَ اخالق ِٔٙش، ٤ه اص
 ث٥ـتش morality ٔٔبدَ اخالق. اػت ؿذٜ تٔش٤ف شٜسٚصٔ ص٘ذ٣ٌ لٛآذ ٕٞچ٥ٙٗ، فشد،

 .اػت سٚصٔشٜ ص٘ذ٣ٌ دس ؿخل٣ ٤ب فشد٢ اخالق ٕٞبٖ
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 etichs معبدل اخالق

 اص ثخـ٣ ٚ ٔؼتمُ ٣ّٕٓ ٓٙٛاٖ ثٝ تٛاٖ ٣ٔ سا etichs ٔٔبدَ اخالق د٤ٍش، ِٔٙش٢ اص
 اص وٝ اػت فّؼفٝ اص ثخـ٣ ٔٔٙب ا٤ٗ دس اخالق. وشد تٔش٤ف( فّؼفٝ) ثـش٢ دا٘ؾ

 اػت، لجَٛ لبثُ ا٘ؼبٖ سفتبس دس وٝ آ٘چٝ ٚ لجح ٚ حؼٗ ٚ ص٤جب ٚ صؿت ثذ، ٚ ٛةخ
 (.9990 ،5سثش) وٙذ ٣ٔ ثحج

 ا٤ٗ. اػت ا٘ؼبٖ ثشا٢ خٛة ص٘ذ٣ٌ فّؼف٣ ٔب٥ٞت ٘ـبٍ٘ش ث٥ـتش ٔٔٙب ا٤ٗ دس اخالق
 ٚ ِ٘ش٢ پـتٛا١٘ ٕٞبٖ( etichs) ات٥ىض. دٞذ٣ٔ ٘ـبٖ سا د٤ٍشاٖ ثب فشد استجبى اخالق ّ٘ٛ

 ربٔٔٝ، تأح٥ش تحت فشد٢ اخالق اص ث٥ـتش اخالق، ّ٘ٛ ا٤ٗ. اػت فشد٢ اخالق ؼف٣فّ
 فشد ٘بدسػت ٤ب دسػت ٞب٢ لوبٚت وٝ اػت اك٣ِٛ ٚالْ دس. اػت د٤ٗ ٚ فشًٞٙ
 ٔتغ٥ش د٤ٗ ٚ فشًٞٙ ّ٘ٛ ثٝ تٛرٝ ثب اخالق، ّ٘ٛ ا٤ٗ. ٥ٌشد ٣ٔ كٛست آٖ ثشاػبع

 ٤ب دسػت ٔٛسد دس وٝ اػت ؼفٝفّ اص وبسثشد٢ ثخـ٣ ضى٥ات ٔٔٙب٢ دس اخالق. اػت
 اص ٔب ِٔٙٛس وتبة، ا٤ٗ دس. وٙذ ٣ٔ ثحج سفتبسٞب ٚ أٛس ثٛدٖ ثذ ٚ خٛة ٚ ٘بدسػت،

 . اػت ٔشثٛى اخالق ّ٘ٛ ا٤ٗ ثٝ ث٥ـتش اخالق،
 ٔٛسد ٣ّٕٓ ٤ب اكٌالح٣ ِ٘ش اص ٞٓ ٚ ِغ٢ٛ ِ٘ش اص ٞٓ سا اخالق تٛاٖ، ٣ٔ پغ
 خ٢ٛ، ٣ٙٔٔ ثٝ خُّك. اػت خُّك ٚ خَّك رْٕ ِغ٢ٛ ِ٘ش اص اخالق. داد لشاس ثشسػ٣

 .اػت ٓبدت ٚ سفتبس دس فشد٢ خلب٤ُ ٚ ػزب٤ب ػشؿت،
. ؿٛد ٣ٔ فشد ٘ل٥ت خّمت ٍٞٙبْ دس وٝ اػت كٛست ٚ ُبٞش ؿىُ، ٣ٙٔٔ ثٝ خَّك،

 ؿذٜ تٔش٤ف اٞذاف داسا٢ وٝ دا٘ذ ٣ٔ ا٢ ٔزٕٛٓٝ ثش ٔـتُٕ سا اخالق د٤ٍش تٔش٤ف٣ دس
 لٛآذ ٚ اكَٛ اص ٓجبست سا اخالق. اػت اٞذاف ا٤ٗ تحل٥ُ ثش حبوٓ لٛآذ ٚ فش٣ٍٙٞ
 غّي ٚ دسػت ِٔٙش اص ر٣ٕٔ ٤ب فشد٢ سفتبس ٚ تل٥ٕٕبت ثش وٝ وٙذ ٣ٔ تّم٣ اسصؿ٣

 (.5304 خج٥ش٢،) داسد حى٥ٕت ثٛدٖ
 ّٓٓ» ٤ب «اػت دسػت ا٘ؼبٖ سفتبس دس وٝ آ٘چٝ ثشسػ٣» ٓٙٛاٖ ثٝ سا اخالق ٔى٥ٙض٢

 (. ٕٞبٖ) .وٙذ ٣ٔ تٔش٤ف «سفتبس ا٘زبْ دس آَ ا٤ذٜ
 ٚاط٠ دٚ ٕٞب٘ٙذ اخالق ٠ٚاط ٌفت، تٛاٖ ٣ٔ خالكٝ ًٛس ثٝ فٛق، ٌٔبِت ثٝ تٛرٝ ثب

moral ٚethics  ٚٓبدت سفتبس ٚخ٢ٛ،خّك ٔٔٙب٢ ثٝ اخالق ٌب٣ٞ .داسد ٔتٕب٤ض وبسثشد د
 ٓبدت ٔٔٙب٢ ثٝ ٌب٣ٞ ٤بدؿذٜ، ا٥ٍّ٘ؼ٣ ٚاط٠ دٚ وٝ ٌٕٛ٘ٝٞبٖ. سٚد٣ٔ وبسثٝ ٔضاد ٚ ؿذٜ
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 سٚؿٕٙذ ٘حٛثٝ وٝ اػت دا٘ـ٣ ٞبٚاطٜ ا٤ٗ د٤ٍش ٔٔٙب٢. سٚد٣ٔ وبسثٝ  customٚ ػز٥ٝ ٚ
 (.5344 لشأّى٣، فشأشص. )وٙذ٣ٔ ثحج سفتبس ثذ٢ ٚ خٛث٣ ٚ لجح ٚ حؼٗ اص

 اخالق وٝ اػت ا٤ٗ ؿٛد، ٣ٔ اػتٙجبى اخالق حٛص٠ دس ٔٛرٛد تٔبس٤ف اص آ٘چٝ
 :اػت ص٤ش ٞب٢ ٔؤِفٝ داسا٢
 .اػت ا٘ؼبٖ ٣٘دسٚ كفبت ٤ب كفت اخالق (5

 ػشٜ تـخ٥ق ثٛدٖ، غّي ٚ دسػت ثٝ اخالق ٣ٙٔ٤،. اػت ٔحٛس اسصؽ اخالق (9
 اص و٥ٙٓ ٣ٔ كحجت اخالق اص ٚلت٣ ثٙبثشا٤ٗ،. اػت ٔشثٛى ٘جب٤ؼتٝ اص ثب٤ؼتٝ ٚ ٘بػشٜ اص

 .و٥ٙٓ ٣ٔ كحجت ٘جب٤ذٞب ٚ ثب٤ذٞب اص. و٥ٙٓ ٣ٔ كحجت سفتبسٞب ثٛدٖ غّي ٚ دسػت

 ٚ ٥ٌشد ٣ٔ ا٘زبْ اخالق ٣ٙٔ٤ دس٣٘ٚ، كفبت ٗا٤ تأح٥ش تحت ا٘ؼبٖ سفتبسٞب٢ (3
 سفتبسٞب٢ ػٙزؾ ٞب٢ ٔالن اص ٤ى٣ د٤ٍش، ٓجبست ثٝ. ٥ٌشد ٣ٔ لشاس اسصؿ٥بث٣ ٔٛسد
 . اػت اخالق ٘بدسػت٣، ٤ب دسػت٣ ِٔٙش اص ا٘ؼبٖ

 ٌّٔك ثشخ٣ ٚ ٘ؼج٣ سا آٖ ثشخ٣ ٞشچٙذ. اػت ؿَٕٛ رٟبٖ ٔٛه٣ٓٛ اخالق (5
 دس ٔختّف رٛأْ اػت ٕٔىٗ ٞشچٙذ ،داسد رٟب٣٘ ٌؼتش٠ اخالق. وٙٙذ ٣ٔ تّم٣
 .ثبؿذ ٔتفبٚت آٟ٘ب دس اخالق ثٝ پب٤جٙذ٢ ٥ٔضاٖ ٔختّف ٞب٢ صٔبٖ

ٕٔبسفۃدا٤ش ٣ّٕٓ، ِٔٙش اص وٝ وٙٙذ ٣ٔ اؿبسٜ( 5304) سرج٣ ٚ اػ٣ّ٥ٕٔ  اخالق ثش٤تب٥٘ىب ِا
 :اػت وشدٜ ثٙذ٢تمؼ٥ٓ وبسثشد٢ اخالق ٚ ٞٙزبس٢ اخالق ِ٘ش٢، اخالق ثٔٔذ ػٝ دس سا

 ٞب٢ لوبٚت ٚ ٔفب٥ٞٓ ٔب٥ٞت ثٝ اخالق، اص ثخؾ ا٤ٗ :اخالق فزا ٗب ًظزٕ اخالق  (1
 چ٥ؼت٣، ِٔٙش اص اخالل٥بت ٚ اخالق ِ٘ش٢ ٔجبحج د٤ٍش، ٓجبست ثٝ. پشداصد ٣ٔ اخالل٣
 ٔجٙب٢ ٕٞبٖ ٤ب ٔجب٣٘ اخالق ّ٘ٛ ا٤ٗ. ؿٛد ٣ٔ ثحج ثخؾ ا٤ٗ دس ٔؼبئُ ػب٤ش ٚ چشا٣٤
 .دٞذ ٣ٔ تـى٥ُ سا اخالل٣ اكَٛ

 سا اؿتجبٜ ٚ دسػت سفتبس ٔـخلٝ وٝ اػت اخالل٣ اكَٛ ٔٙـأ اخالق، فشا ثٙبثشا٤ٗ،
 حم٥مت ٤ه اخالل٣ اكَٛ آ٤ب وٝ اػت ا٤ٗ اخالق فشا دس ٟٔٓ ٔٛهّٛ. وٙذ ٣ٔ ٔذ٤ش٤ت

 ا٘ؼبٖ تٛػي ػبد٣ٌ ثٝ ٤ب اػت ٤بفتٝ تىبُٔ ٚ تٛػٔٝ ٢ٛٙٔٔ رٟبٖ ٤ه اص وٝ اػت اثذ٢
 .اػت ؿذٜ ا٤زبد

 خٛة» ٥ٔبٖ اص كح٥ح ا٘تخبة اخالق، اص ثخؾ ا٤ٗ :دستَرٕ ٗب ٌّجبرٕ اخالق (2
 د٤ٍش، ٓجبست ثٝ. وٙذ ٣ٔ ٌٔشح اخالل٣ لٛآذ ثشاػبع سا «٘بدسػت ٚ دسػت» ٚ «ثذ ٚ

 اص ثخؾ ا٤ٗ ٔٛهّٛ ٥ٌشد، ٣ٔ لشاس اخالل٣ ٕٔٔبٞب٢ ٚ ٔؼبئُ ٔمبثُ دس ٚلت٣ ا٘ؼبٖ
 .اػت اخالق
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 ثب ٚ ٢ٞٙزبس ٚ ٢ِ٘ش اخالق ثش ذ٥تأو ثب اخالق اص ثخؾ ٤ٗا :ٕکبربزد اخالق (3
 ٣بت٥اخالل شا٥ٖٛٔپ ٣ثشسػ ٚ ثحج ثٝ آ٘بٖ، دس ٌٔشح ٢ٞبٝ ٤ِ٘ش ٚ اكَٛ اص ٢ش٥ٌ ثٟشٜ

 ثٝ. پشداصد ٣ٔ آٖ ش٤ِ٘ب ٚ ٣ت٥رٙؼ ٚ ٢٘ظاد ٢ثشاثش ٚ ٣ارتٕبٓ ٓذاِت ثـش، حمٛق ش٥ِ٘
 دس ٢ٞٙزبس ٚ ٢ِ٘ش اخالق ٣ج٥تشو ٚ ٣ّٕٓ اػتفبدٜ ٢وبسثشد اخالق ٍش،٤د ٓجبست

 .اػت ٣ص٘ذٌ

 ٢ثشا وٝ اػت ٣اخالل اكَٛ آٖ ،٢وبسثشد اخالقٌفت،  تٛاٖ ٣ٔ ٍش،٤ست دٓجب ثٝ
 :اػت ش٤ص ٔٛاسد ؿبُٔ ٚ اػت ؿذٜ ٘ٛؿتٝ ب٤ ٣ًشاح خبف ت٥ٚهٔ ه٤ دس ارشا

 بت٥ح ٚ ؼت٤ص ي٥ٔح حفَ ثٝ ٔشثٛى ٥ٗلٛا٘ ب٤ ٣اخالل اكَٛ :ٖستٗس اخالق( الف
 ؛٥ٔ٣ًج

 ؛٣پضؿى ١حشف ٢اثش ؿذٜ ٣ًشاح ٢وذٞب ب٤ ٣اخالل اكَٛ :ٖپششک اخالق( ة
 ٛتش؛٥وبٔپ ١حشف ٢ثشا ؿذٜ ٣ًشاح ٢وذٞب ب٤ ٣اخالل اكَٛ :َتز٘کبهپ اخالق( ج

 ؛٣ٟٔٙذػ حشف ٢ثشا ؿذٜ ٣ًشاح ٢وذٞب ب٤ ٣اخالل اكَٛ :ٖهٌْذس اخالق( د
 وبس ه٤ ب٤ حشف ٢ثشا ؿذٜ ٣ًشاح ٢وذٞب ب٤ ٣اخالل اكَٛ :ٕتجبر اخالق( ّ
 ؛٢تزبس
 ؼت٥ٓػ ه٤ حفَ ٢ثشا ؿذٜ ٣ًشاح ٢ذٞبو ب٤ ٣اخالل اكَٛ :ٖقبًًَ اخالق( ٍ
 . ٣حمٛل

  اخالق دیفوا
 ،5ػبٞٛ ٚ ػبٞٛ) سا اخالق ذ٤فٛا ٤ٗتشٟٔٓ. داسد بد٤ص ٢ذ٤فٛا ثٛدٖ ٣اخالل ٚ اخالق
 :ا٘ذ دادٜ ح٥تٛه ش٤ص ؿشح ثٝ (9954

 ٖشٌبخت ّٕب هْبرت بْبَد( الف)
 :اص ا٘ذ ٓجبست ٣بختؿٙ ٢ٞبٟٔبست ا٘ٛاّ. تفىش ؼت٥ٓػ دس ٣ٓمال٘ ٢ٞب ٟٔبست داؿتٗ ٤ٙٔ٣

 ٔختّف؛ أٛس دس ٣اخالل ٔـىالت ؿٙبخت ٟٔبست: ٣اخالل ٣آٌبٞ (5
 ؛(ٔختّف ٢ٞب ذٌب٤ٜد ٣بث٤اسص ٚ دسن ٣٤تٛا٘ب: )ٔٔتجش ٣اخالل اػتذالَ (9
 ؛(ك٤حمب ثشاػبع ٔٙبػت ٚ ػبصٌبس ٢ٞب ذٌب٤ٜد زبد٤ا: ٣اخالل ا٘ؼزبْ (3
 بفت٤ٗ ٚ ٔؼبئُ ٢ثشا ٤ٍٗض٤رب ٢ٞب پبػخ ٢رؼتزٛ ٣٤تٛا٘ب: ٣اخالل ٥ُتخ (5

 خاللب٘ٝ؛ ٢ٞب حُ ساٜ
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 ثٝ آٟ٘ب اثشاص ٚ ٔختّف ٢ٞب ذٌب٤ٜد اص ت٤حٕب ٚ ب٥ٖث ٣٤تٛا٘ب: ٣اخالل استجبًبت (4
 .ٍشا٤ٖد

 مطلوة و یاخالق ۀویش به عمل

. دٞذ ٘ـبٖ ٔؼئٛال٘ٝ سفتبس خٛد اص ٚ ثٛدٜ ٣اخالل تٟٔذ ٢داسا أٛس ا٘زبْ دس فشد ٤ٙٔ٣
 :اص ا٘ذ ٓجبست اخالق ُٕٓ ٢ٞب ٥ٜٛؿ ا٘ٛاّ

 ا٘زبْ ٚ سفتبسٞب دس ثٛدٖ ٣اخالل ٣٤تٛا٘ب ٚ ٤ُتٕب ٤ٙٔ٣: ٣اخالل ثٛدٖ ٔٔمَٛ (5
 أٛس؛
 خٛد؛ ٚ ٍشا٤ٖد سفبٜ خلٛف دس داؿتٗ دغذغٝ ٤ٙٔ٣: افشاد ثٝ احتشاْ (9
 ٢ٞب تفبٚت شؽ٤پز ٚ ٣ٔزٞج ٚ ٣لٛٔ ٢ٞب تفبٚت ثٝ احتشاْ ٤ٙٔ٣: تّٙٛ تحُٕ (3

 ؛٣اخالل ٢ٞب ذٌب٤ٜد دس ٔٔمَٛ

 اختالفبت حُ ٢ثشا ٣ٓمال٘ ٌفتٕبٖ اص اػتفبدٜ ثٝ آتمبد ٤ٙٔ٣: ٣اخالل ذ٥أ (5
 ؛٣اخالل
 ٣ؿخل ٚ ٢ا حشفٝ ٣ص٘ذٌ ٢ػبص ىپبسچ٤ٝ ٚ ،٣اخالل ت٥تٕبٔ ٤ٙٔ٣: ٣ىپبسچ٤ٍ (4

 .آتمبدات ٚ

 1ارسش
 ت٥آػ اص ٢ش٥رٌّٛ ب٤ سفبٜ ذ٤تشٚ ٔٛرت وٝ ؿٛد ٣ٔ ف٤تٔش اكُ ه٤ ٓٙٛاٖ ثٝ اسصؽ

 ٤ٙٔ٣) ٔبػت ت٥ٔٛفم ٢ثشا ٔب ٢ٞب دػتٛسإُِٔ اسصؽ، ٍش،٤د تٓجبس ثٝ. ؿٛد ٣ٔ
 ف٤تٔش ش٤ص كٛست ثٝ ٣ؿخل ٢ٞب اسصؽ(. اػت لجَٛ لبثُ آ٘چٝ ٔٛسد دس ٔب ٤ٓپبسادا

 :ؿٛد ٣ٔ
 ثٝ سا احؼبػبت ٔب ٢ٞب اسصؽ. ٞؼتٙذ ٟٔٓ فشد ٢ثشا وٝ ٞؼتٙذ ٣اكِٛ ،٣ٓمال٘ ٢ثبٚسٞب

 .وٙٙذ ٣ٔ ت٤ٞذا الذأبت ٚ ٕبت٥تلٕ دس سا ٔب ٢ٞب ٤ٌٝٙض ٚ وٙٙذ ٣ٔ ٔشتجي ٔب بت٥تزشث

 ارسش انواع

( 5) مت،٥حم( 3) كّح،( 9) دسػت، سفتبس( 5) :اص ا٘ذٓجبست ا٘ؼبٖ ٣اكّ اسصؽ پٙذ
 .خـٛ٘ت اص ض٥پشٞ( 4) ٓـك
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 :اص ا٘ذ ٓجبست دسػت سفتبس ثٝ ٔشثٛى ٢ٞب اسصؽ. 5
 ٍ٘شؽ، ثٟذاؿت، ،٣٤غزا ٤ٓسط أٛاَ، اص ٔشالجت: خٛدآٔٛص ٢ٞب ٟٔبست( اِف)
 ٔشتت؛ ُبٞش ٚ خٛد ثٝ آتٕبد ت،٥ٚهٔ
 ثٛدٖ؛ ذ٥ٔف خٛة، سٚاثي خٛة، سفتبس: ٣ارتٕبٓ ٢ٞب ٟٔبست( ة)
 ٘جٕٛ، ،٣٤وبسا ،٣ؿٙبػ ف٥ُٝٚ ٘فغ، ثٝ آتٕبد ؿزبٓت،: ٣اخالل ٢ٞب ٟٔبست( د)

 .٢ش٤پز ت٥ٔؼئِٛ ٚ ٕٞٝ ثٝ احتشاْ ،٣٤تٛا٘ب پـتىبس، ُٕٓ، اثتىبس
 ٓضت، ت،٤سهب تٕشوض، آسأؾ، تٛرٝ،: اص ا٘ذبستٓج 5كّح ثٝ ٔشثٛى ٢ٞباسصؽ. 9
 ؛...ٚ  ،٣فشٚتٙ ،٣لذسدا٘ ،٢ٚفبداس ،٢ثشاثش ا٘وجبى، ٚ ِ٘ٓ

 ٓذاِت، ق،٥تـخ ،٢وٙزىبٚ دلت،: اص ا٘ذ ٓجبست 9مت٥حم ثٝ ٔشثٛى ٢ٞب اسصؽ. 3
 ٓذاِت، ؿٟٛد، ،(ُٕٓ ٚ وّٕٝ ـٝ،٤ا٘ذ ٚحذت) ٣ىپبسچ٤ٍ كذالت، ،٣تفبٚت ٣ث

 ٓضْ؛ ٚ كذالت ٚرٛ، پشع ض٥ٜاٍ٘ كذالت، دا٘ؾ، ٢ثشا تالؽ خّٛف، ،٥ٙ٣ث خٛؽ
 تٛرٝ، ٔحجت، ٔشالجت، ٔحجت، شؽ،٤پز: اص ا٘ذ ٓجبست ٓـك ثٝ ٔشثٛى ٢ٞب اسصؽ. 5

 ت،٥ا٘ؼب٘ ،٣ٟٔشثب٘ ػخبٚت، ،٣دٚػت ثخـؾ، تحُٕ، ،٣ٕٞذِ ٓضت، ،٢فذاوبس
 ثٝ ت،خذٔ ،٣خٛدخٛاٞ ،٣لشثب٘ احتشاْ، ،٣پشػت ٥ٟٗٔ كجش، ،٣ٟٔشثب٘ ٔتمبثُ، ٣ٚاثؼتٍ
 آتٕبد؛ ٚ تحُٕ تفىش، ،٢ٕٞذسد ،٢ٌزاس اؿتشان

 :اص ا٘ذ ٓجبست خـٛ٘ت اص ض٥پشٞ ب٤ خـٛ٘ت ٓذْ ثٝ ٔشثٛى ٢ٞب اسصؽ. 4
 تحُٕ، تٛرٝ، ٍشاٖ،٤د ٢ثشا ٣ٍ٘شا٘ ٔحجت، ،٣شخٛا٥ٞخ: ٣ؿٙبخت سٚاٖ( اِف)

 ؛٣رٟب٘ ٓـك ٚ اخالق ،٢ٚفبداس ،٢ؿبد سفتبس، ثخـؾ،
 اص ٔشالجت ،٢ثشادس ٔزاٞت، ٚ ٞب شًٞٙف ش٤ػب اص ٣لذسدا٘: ٣ارتٕبٓ( ة)

 ثٝ احتشاْ ،٢ذاس٤پب ،٣ّٔ ٣آٌبٞ ،٣سػب٘ ت٥آػ ٓذْ ،٢ثشاثش ،٢ؿٟشٚ٘ذ ؼت،٤ص ي٥ٔح
 ؛٣ارتٕبٓ ٓذاِت ٚ أٛاَ،
 ... .ٚ تٟبرٓ ٓذْ ،٣ى٤ض٥ف الذاْ فمذاٖ ٍشاٖ،٤د ثٝ ت٥آػ ٓذْ: ٣رؼٕب٘ ب٤ ٣ى٤ض٥ف( د)

 لیفضب
 ٣ظ٤ٌٚ ٣٘ٛٓ وٝ ٤ُفوب. اػت ٌّٔٛة ٚ ٔخجت وٝ ٞبػت اسصؽ اص دػتٝ آٖ ُ،٤فوب

 وٝ وٙٙذ ُٕٓ ٢ا ٥ٜٛؿ ثٝ ٔب احؼبػبت ٚ ض٥ٜاٍ٘ ؿٛ٘ذ، ٣ٔ ٔٛرت ٞؼتٙذ، ٣ت٥ؿخل
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 لبدس سا ٔب آٟ٘ب ٚ ٤ٓش٥ٌ ٣ٔ ٢ا٘شط ٤ُفوب اص ٔب. دٞذ ٣ٔ تٛػٔٝ سا ٔب ٥ُپتب٘ؼ ٤ٗثبالتش
 فمت،ؿ ؿزبٓت، كذالت،. ٥ٓوٙ د٘جبَ ٓ،٤ا وشدٜ اتخبر وٝ سا ٣٤ٞب آسٔبٖ تب ػبص٘ذ ٣ٔ

 .اػت ٤ُفوب اص ٣٤ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ ٕٞٝ بى،٥احت ٚ خٛد وٙتشَ ت،٥ؿفبف ٓذاِت، ،٢ٚفبداس ػخبٚت،
 ٢اثضاسٞب ك٤ًش اص ٔؼبئُ حُ ؿٛ٘ذ٣ٔ ٔٛرت وٝ ٞؼتٙذ ٣٤ٞبؾ٤ٌشا ُ،٤فوب

 رضٚ ٕٔٔٛالً ٤ُفوب .ؿٛد ض٥پشٞ ي٤تفش ٚ افشاى اص ٚ شد٥ٌ ا٘زبْ ػبص٘ذٜ ٚ ض٥آٔ كّح
 .ؿٛ٘ذ ٣ٔ ؼٛةٔح ٣ت٥ؿخل ٢ٞب ٣ظ٤ٌٚ ٚ ٓبدات

 1یاخالق یمعمب
 اص آ٘بٖ ٣آٌبٞ ١تٛػٔ ٚ سؿذ ثٝ شا٥ٖفشاٌ ك٤تـٛ ،٣اخالل ٢ٕٔٔبٞب ًشح اص ٞذف
 آٖ ثب وٝ ٣ت٤ش٤ٔذ ٢ٞب چبِؾ ٚ آٔٛصؿٍبٜ دس ثخلٛف. اػت ٣ص٘ذٌ دس ٣اخالل ٔؼبئُ
 ٣سٚؿٙ ٣اخالل ا٘تخبة چ٥ٞ آٖ دس وٝ اػت ٤ٌ٣ؿشا ٣اخالل ٢ٕٔٔب. ٞؼتٙذ ٔٛارٝ
 ٣حّ ساٜ ٓٙٛاٖ ثٝ ٥ٓتلٕ ه٤ آٟ٘ب دس وٝ ٞؼتٙذ ٤ٌ٣ؿشا ٣اخالل ٢بٞبٕٔٔ. ٘ذاسد ٚرٛد

 .ؿٛد ٣ٔ ـٟٙبد٥پ ٣اخالل ٔـىُ ه٤ ٢ثشا
 ثحج ٔٛسد ٞٙٛص رٟبٖ ػشاػش دس ٣اخالل ٢ٕٔٔبٞب اص ٢بس٥ثؼ وٝ اػت ربِت

 ٞٓ ٞٙٛص تشحٓ ٢سٚ اص لتُ  ٔحىٛٔبٖ ٢ثشا آذاْ ٔزبصات ٔخبَ ٓٙٛاٖثٝ. ٞؼتٙذ
( ٢9اتب٘ٛص) ب٤ تشحٓ ٢سٚ اص لتُ اص ِٔٙٛس .داسد سا خٛد ٢رذ ٔخبِفبٖ ٚ ٔٛافمبٖ

 ٚ ؼت٥٘ آٟ٘ب ٢ثٟجٛد ثٝ ٢ذ٥أ ٚ ؼتٙذ٥٘ ش٤پز دسٔبٖ وٝ ٣ٕبسا٥٘ث آٖ دس وٝ اػت ٤ٌ٣ؿشا
 .ش٘ذ٥ثٕ تب ؿٛد ٣ٔ وٕه ٞؼتٙذ، ٔشي خٛاٞبٖ خٛدؿبٖ ٞؼتٙذ س٘ذ ٚ دسد دس ؿذت ثٝ

 ٥ٓت خٛد، خٛاػت ثٝ ٚ ٘ذاس٘ذ ٢ٍش٤د ٣٘بساحت س٘ذ، رض وٝ ٣الٓالر ٕبسا٥ٖث ٗ،٤ثٙبثشا
 ثبسٜٗ ٤ا دس ؿٕب ِ٘ش(. سػب٘ٙذ ٣ٔ لتُ ثٝ ب٤) وٙٙذ ٣ٔ وٕه ٔشي دس سا آٟ٘ب ٣پضؿى

 ٔٛسد ٔؼتذَ كٛست ثٝ اػتبد ٣٤سإٞٙب ثب ٚ ػشوالع سا ٔٛهّٛ ذ٥تٛا٘ ٣ٔ ؼت؟٥چ
 .ذ٥دٞ لشاس ثحج

 :داسد ٚرٛد ٣ذ٥ٌچ٥پ ّ٘ٛ ػٝ ٕٔٔٛالً ٣اخالل ٢ٕٔٔبٞب دس

 چٝ ؼت٥٘ ٔـخق افشاد ٢ثشا وٝ اػت ت٥ٚالٔ ٤ٗا اص ٣٘بؿ ٣ذ٥ٌچ٥پ ٤ٗا :اثٟبْ (5
 ذ،٥وٙ فشم ٔخبَ ٢ثشا. اػت ٔٙبػت آٟ٘ب ت٥ٚهٔ ثٝ ٔشثٛى ٣اخالل ٔالحِبت ب٤ اكَٛ
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 اػت ٣ٔذت اػت، ثچٝ ٚ صٖ ٢داسا ٚ ٥ٝٔؿ ٔؼّٕبٖ وٝ ؿٕب ٢ٞب ٣والػ ٞٓ اص ٣ى٤ ثشادس
 دٚ ٔذت ثٝ ٔبٜ چٙذ ٞش ٕٔٔٛالً ٚ تاػ وبس ثٝ ٔـغَٛ ٤ٝٓؼّٛ دس خب٘ٛادٜ اص دٚس ثٝ

 دس وٝ ٣ٔذت دس ـب٤ٖا ؿٛد ّْٔٔٛ اٌش .ٌشدد٣ثشٔ خٛد ؿٟش ثٝ خب٘ٛادٜ ذ٤ٖد ٢ثشا ٞفتٝ
 اػت؟ ؿذٜ ٣شاخالل٥غ ُٕٓ ٔشتىت ب٤آ اػت، وشدٜ غ٥ٝك سا ٣ص٘ ٞؼت ػشوبس ٤ٝٓؼّٛ
 .ذ٥وٙ ؼ٤ٝٔمب خٛد ٢ٞب ٣والػ ٞٓ ثب ٔؼتذَ كٛست ثٝ سا خٛد ٢ٞبپبػخ
 ٔٙبػت ٣اخالل اكُ وذاْ وٝ اػت ٔـخق وبٔالً وٝ ٣صٔب٘ ٣حت: ٔتوبد ٤ُدال( 9
 ٣اخالل اكُ ٤ٗچٙذ ٥ٗٔٔ ت٥ٔٛلٔ ه٤ دس ٙى٤ٝا خبًش ثٝ ٞٓ ثبص  اػت فشد ت٥ٚهٔ
 دس اٌش ٔخبَ، ٢ثشا. ؿٛد زبد٤ا ٢ش٥دسٌ ٚ اختالف اػت ٕٔىٗ ِزا اػت، ٔتلٛس ٔتّٙٛ
 اػت، ؿذٜ ٣شاخالل٥غ ُٕٓ ىتٔشت ٤ٝٓؼّٛ وبسٔٙذ آٖ وٝ ثبؿذ ٤ٗا ثش فشم ثبال ٔخبَ
 ٘ٝ؟ ب٤ ٥ٓوٙ ٥ٝتٙج سا اٚ ب٤آ ٍش،٤د ٓجبست ثٝ ٓ؟٥وٙ سفتبس چٍٛ٘ٝ ـب٤ٖا ثب ؼت؟٥چ ف٥تىّ
 ثب سا خٛد ٢ٞب رٛاة ٞٓ ثبص اٚػت؟ ٔٙبػت ٥ٟ٣تٙج ّ٘ٛ چٝ ؿٛد ٥ٝتٙج اػت لشاس اٌش
 . ذ٥وٙ ؼ٤ٝٔمب ٞب ٣والػ ٞٓ ش٤ػب

 ٤ُدال ٚ إٓبَ ش،٥تفؼ خبف ي٤ؿشا دس اػت ٕٔىٗ ٞب ٌشٜٚ ٚ افشاد: ِ٘ش اختالف( 3
 ٚ دختشاٖ ٣اخالل ٤ُدال ثبس ه٤ ٚ ذ٤ثشٌشد لجُ ٔخبَ ثٝ دٚثبسٜ. ثبؿٙذ داؿتٝ ٣ٔتفبٚت ٣اخالل
 ِ٘ش ذ٥تٛا٘ ٣ٔ ٣حت. ذ٥وٙ ؼ٤ٝٔمب سا ٔزشد ٚ ٔتأُٞ افشاد ٤ُدال ػپغ. ذ٥وٙ ؼ٤ٝٔمب سا پؼشاٖ

 فشم ثبس ه٤ تش، ٟٔٓ ٕٞٝ اص ٚ. ذ٥وٙ ؼ٤ٝٔمب خلٛف ٤ٗا دس سا تؼٙٗ اُٞ ٚ ٥ْتـ اُٞ
 ٤ُدال آٍ٘بٜ. ؿٕبػت خٛاٞش ؿٛٞش آلب، آٖ ذ٥وٙ فشم ثبس ه٤ ٚ ؿٕبػت ثشادس آلب، آٖ ذ٥وٙ

 خٛدؿبٖ آلب آٖ وٙٙذ فشم ثبس ه٤ وشد٘ذ فشكت ب٤ٖآلب اٌش. ذ٥وٙ ؼ٤ٝٔمب ٞٓ ثب سا خٛد
 .وٙٙذ ٝؼ٤ٔمب سا خٛدؿبٖ ٤ُدال آٍ٘بٜ. اػت دأبدؿبٖ آلب، آٖ وٙٙذ، فشم ثبس ه٤ ٚ ٞؼتٙذ

  1بژهیپ یاخالق و یشنبخت رشد یۀنظز

 سؿذ خلٛف دس ١٤ِ٘ش ه٤ ٣ؼ٥ػٛئ ٔـٟٛس ٣ؿٙبػ سٚاٖ( 5404ـ5049) بط٥ٜپ طاٖ
 بط٥ٜپ. داسد ٢بد٤ص وبسثؼت آٖ ػٌٛح ٚ اخالق ٥٥ٗتج دس وٝ اػت وشدٜ اسائٝ ٣ؿٙبخت
 وبس ٤ٗا ٝث ٙى٤ٝا ٢ثشا أب ثٛد ٣ؿٙبػ ٔٔشفت ٕٞبٖ ب٤ ٣ؿٙبػ ؿٙبخت ١ٌٔبِٔ ثٝ ٔٙذ ٓاللٝ
. وٙذ ٌٔبِٔٝ سا ؿٙبخت تٛػٔٝ ٚ سؿذ ٚ ٢ش٥ٌ ؿىُ ٠٘حٛ ثٛد ٔزجٛس بثذ٤ دػت
 ٤ٗا اص تب ثپشداصد وٛدوبٖ ٣ٞٛؿ ٚ ٣ؿٙبخت سؿذ ١ٌٔبِٔ ثٝ اثتذا ؿذ، ش٤٘بٌض ،سٚ ثذ٤ٗ

 .ؿٛد ٘بئُ ض٥٘ ٣ؿٙبػ ؿٙبخت ثٝ ك٤ًش
                                                           

1. Piaget 
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 ٞٛؽ ػٙزؾد٘ذ، دا سٚاد ؿٙبػبٖ، سٚاٖ سا ثٔذ ثٝ 5099 ١دٞ اص وٝ ٣٤وبسٞب اص ٣ى٤
 ػؤاالت ثٝ وٛدوبٖ غّي ٢ٞب پبػخ ٔتٛرٝ وٛدوبٖ ٞٛؽ ٣بث٤اسص دس بط٥ٜپ. ثٛد وٛدوبٖ

 ب٤ بص٥أت ٚ ٌشفتٝ ِ٘ش دس غّي پبػخ ٓٙٛاٖ ثٝ سا آٖ ؿٙبػبٖ سٚاٖ ش٤ػب وٝ ٣ٔٛهٛٓ ؿذ،
 ُبٞشاً ؿذ، ٔتٛرٝ بط٥ٜپ أب ٌزؿتٙذ ٣ٔ آٖ اص ٣ساحت ثٝ ٚ داد٘ذ ٣ٕ٘ آٖ ثٝ ٢ا ٕ٘شٜ
 ك٥دل ١ٌٔبِٔ ثٝ خلٛف ٤ٗا دس اٚ. اػت ٔـبثٝ خبف ٥ٗػٙ وٛدوبٖ غّي ٢ٞب پبػخ

 ثضسٌؼبالٖ تفىش ٥ٗث سا ٣ٟٕٔ ٢ٞب تفبٚت وٛدوبٖ ٘بدسػت پبػخ ؿذ، ٔتٛرٝ ٚ پشداخت
 كشفبً وٛدوبٖ صٔبٖ، آٖ ٢ٞبٝ ٤ِ٘ش ثشخالف ، ٍش٤د ٓجبست ثٝ. دٞذ ٣ٔ ٘ـبٖ وٛدوبٖ ٚ

 . ـٙذ٤ا٘ذ ٣ٔ ثضسٌؼبالٖ اص ٔتفبٚت ثّىٝ، ـٙذ٤ا٘ذ ٣ٕ٘ الٖبثضسٌؼ اص تش ف٥هٔ ب٤ وٕتش

 أتحبٖ ٌٔبِت رضٚ ٚ اػت ؿذٜ ٌٔشح ب٤ٖدا٘ـزٛ ـتش٥ث ٣٤آؿٙب ٢ثشا ثخؾ ٤ٗا
 .ؿٛد ٣ٕ٘ ٔحؼٛة

 ٘جٛد ه٥ط٘ت ّٓٓ اٚ ِٔٙٛس أب، وشد ف٥تٛك ٣ى٥ط٘ت ٣ؿٙبػ ٔٔشفت ٓٙٛاٖ ثٝ سا خٛد وبس بط٥ٜپ
 .ثٛد تفىش ظ٤ٜٚ ثٝ سفتبسٞب ٣بث٤ ـ٤ٝس ٚ ٣بث٤ تحَٛ ،٢ش٥ٌ ؿىُ ٗ،٤تىٛ ٢ٔٔٙب دس ه٥ط٘ت ثّىٝ،
 ٣رٞٙ ػبختبس ٥ٌ٣ٔح تزبسة ٚ ٣ؼت٤ص اػتٔذاد تٔبُٔ احش ثش وٛدوبٖ ؿذ ٔتٛرٝ بط٥ٜپ
 ٘بْ ثٝ ٣٤اثتذا ٢فىش ـ٣رٞٙ ٢ػبختبسٞباص  ٢أزٕٛٓٝ ثب ٣وٛدو ٞش. دٞٙذ٣ٔ تٛػٔٝ سا خٛد

 تىبُٔ ض٤ٔتٕب ٣ٔشاحّ ٣ً ٚ بفت٤ٝ سؿذ ي٥ٔح ثب تٔبُٔ احش ثش وٝ ؿٛد ٣ٔ ٔتِٛذ ًشحٛاسٜ
 :وشد ٥ٓتمؼ ض٤ٔتٕب ٠دٚس چٟبس ثٝ سا وٛدن ٣ؿٙبخت سؿذ ٔشاحُ بط٥ٜپ. بثذ٤ ٣ٔ

 ٣٤ٌشا حغ ك٤ًش اص سا دا٘ؾ ٘ٛصاداٖ، ٔشحّٝ، ٤ٗا دس .ٖحزکت ٖحس دٍرُ( الف
 . آٚس٘ذ ٣ٔ دػت ثٝ

 ٚ ٣ؿٙبخت سؿذ ٚ فىش اػبع دٚسٜ، ٤ٗا دس اػت آؿىبس دٚسٜ ٓٙٛاٖ اص وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ
. دٞذ ٣ٔ ٥ُتـى( ادسان) احؼبع آٖ ٔتٔبلت ٚ حشوت سا وٛدن ٣ٞٛؿ ٣بت٥ّٕٓ ؾ٥پ ٠دٚس

 ؿٙبخت ٞب ًشحٛاسٜ ا٘ٛاّ ثشاػبع كشفبً ٚ اػت تمىش فبلذ دٚسٜ ٤ٗا دس وٛدن ،بط٥ٜپ صٓٓ ثٝ
 . آٚسد ٣ٔ دػت ثٝ

. اػت ٢ثبص ك٤ًش اص ـتش٥ث وٛدوبٖ ٢ش٥بد٤ٌ ٔشحّٝ، ٤ٗا دس :ٖبت٘عولش٘پ ٓدٍر( ة
 . ؼتٙذ٥٘ ٣ٌٔٙم ٥ّ٣خ ٚ ش٘ذ٥ثٍ ِ٘ش دس تٛا٘ٙذ ٣ٕ٘ سا ٍشا٤ٖد ذٌب٤ٜد

 دس وٛدن داسد آتمبد بط٥ٜپ. اػت ٣رٞٙ إٓبَ ٕٞبٖ بط٥ٜپ ١٤ِ٘ش دس بت٥ّٕٓ اص ِٔٙٛس
 ٢ب٥د٘ تٛا٘ذ ٣ٕ٘ وبُٔ ًٛس ثٝ ٞٙٛص أب ،وٙذ ٣ٔ خٛد رٞٗ ٚاسد سا ٣ش٥٘ٚث أٛس دٚسٜ ٤ٗا
 ٞٙٛص ٤ٙٔ٣. اػت ٥ٕٗٞ ض٥٘ تب٥ّٕٓ ؾ٥پ اص ِٔٙٛس. وٙذ ٔزؼٓ خٛد رٞٗ دس سا ٣ش٥٘ٚث

 .ا٘ذ ٘ـذٜ رٞٗ ٚاسد وبُٔ ًٛس ثٝ ٣رٞٙ إٓبَ ٕٞبٖ ب٤ بت٥ّٕٓ
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 تش ٣ٌٔٙم وشدٖ فىش ثٝ ؿشّٚ سؿذ، اص دٚسٜ ٤ٗا دس وٛدوبٖ :ٌٖ٘ع بت٘عول ٓدٍر( ج
 . وٙٙذ ٔجبسصٜ ٥ٝفشه ٚ ٣ا٘تضآ ٥ٓٔفبٞ ثب داس٘ذ ٤ُتٕب آٟ٘ب. اػت ػخت بس٥ثؼ آٟ٘ب تفىش أب وٙٙذ، ٣ٔ

 وشدٜ ٔتلٛس خٛد رٞٗ دس تٛا٘ذ ٣ٔ سا خبسد ٢ب٥د٘ اص ٢بد٤ص ثخؾ وٛدن دٚسٜ ٤ٗا دس
 ثٝ ٔحذٚد كشفبً تفىش ٤ٗا ذاػت٥پ آٖ ٓٙٛاٖ اص وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ أب،. وٙذ تفىش آٖ ٠دسثبس ٚ

 .ثبؿذ ٥ٙ٣ٓ وٝ ـذ٤ٙذ٥ث تٛا٘ذ ٣ٔ ٢ض٥چ ٔٛسد دس تٟٙب وٛدن ٤ٙٔ٣. اػت ٥ٙ٣ٓ أٛس
 ٣٤تٛا٘ب. اػت ٌٔٙك ؾ٤افضا ؿبُٔ بط٥ٜپ ١٤ِ٘ش ٣٤بٟ٘ ٠دٚس :ٕصَر بت٘عول ٓدٍر( د

 ذ٤ٖد ثٝ لبدس وٛدوبٖ ٘مٌٝ، ٤ٗا دس. ٣ا٘تضآ ذ٤ٓمب دسن ٚ ه٥والػ اػتذالَ اص اػتفبدٜ
 ٢ـتش٥ث ٣ّٕٓ ذ٤د رٟبٖ ٔٛسد دس ٚ ؿٛ٘ذ ٣ٔ ٔـىالت ٢ثشا ثبِمٜٛ ١چٙذٌب٘ ٢ٞب حُ ساٜ

 .داس٘ذ
 ؼت،٥٘ ٔـبٞذٜ لبثُ ٚ ٘ذاسد ت٥ٙ٥ٓ وٝ ٢أٛس ٔٛسد دس ٣حت ٔشحّٝ ٤ٗا دس وٛدوبٖ

  .وٙذ تفىش تٛا٘ذ ٣ٔ

 وٝ چشا. اػت اخالق ٔجبحج بط٥ٜپ ٣ؿٙبخت سؿذ ١٤ِ٘ش ثٝ ٔشثٛى ٔجبحج اص ٣ى٤
. اػت ٣ٞٛؿ ٚ ٣ؿٙبخت سؿذ ش٥تأح تحت ا٘ؼبٖ ٣اخالل ُٕٓ ٚ ٣اخالل لوبٚت ٠٘حٛ

 سا ٣لاخال ٔؼبئُ ا٘ؼبٖ ثبؿذ، ثبالتش ٣ٞٛؿ ٚ ٣ؿٙبخت سؿذ ٞشچٝ دٞذ ٣ٔ ٘ـبٖ ؿٛاٞذ
 ٚ ٣اخالل لوبٚت ٥ٗث وٝ ثبؿذ بدٔب٤ٖ ذ٤ثب أب. وٙذ ٣ٔ ٥ُتحّ ٚ وشدٜ دسن تش ساحت
 ػٌح ٣اخالل ٢ٞب لوبٚت ٥ُتحّ دس فشد اػت ٕٔىٗ ٤ٙٔ٣. ٞؼت تفبٚت ٣اخالل ُٕٓ

 بط٥ٜپ آتمبد ثٝ. ٘ىٙذ ُٕٓ ٣اخالل ا٘ذاصٜ ٕٞبٖ ثٝ ِضٚٔبً ُٕٓ دس أب ثبؿذ داؿتٝ ٣٤ثبال
 .وٙٙذ ٣ٔ ٓجٛس ٔشحّٝ دٚ اص ٣اخالل سؿذ دس وٛدوبٖ
 ذ٤٘تب تبثْ ٣اخالل لوبٚت ٔشحّٝ ٤ٗا دس :ٖسبلگ 11 ٍ 10 اس قبل اٍل ٔهزحل( الف

 . ش٘ذ٤ش٘بپز٥٥تغ ٥ٗلٛا٘ ٚ اكَٛ ٚ ثٛدٜ ٌّٔك اخالق. اػت ُٕٓ
 ت٥٘ تبثْ ٣اخالل لوبٚت ٔشحّٝ ٤ٗا دس: ٖسبلگ 11 ٍ 10 اس بعذ دٍم ٔهزحل( ة
 .ش٘ذ٤شپز٥٥تغ ٥ٗلٛا٘ ٚ اكَٛ ٚ ثٛدٜ ٣٘ؼج اخالق. اػت ُٕٓ

 سؿذ ػٌح ثٝ تٛرٝ ثب آٟ٘ب اص ٞشوذاْ وٛدوبٖ، ٢ثشا ؿذٜ ًشح ٣اخالل ٢ٕٔٔب دس
 . دٞٙذ٣ٔ سا خٛد ػٌح ٔتٙبػت پبػخ ٣اخالل ٚ ٣ؿٙبخت

 ػش آساْ ٚ ب٥ٝ٘ٔخف ٘ـٛد، ٔتٛرٝ ٔبدسؽ ٙى٤ٝا ٢ثشا ٣ّٓ ؿٛد، ٣ٔ ٌفتٝ ٔخبَ، ٢ثشا
 اص ٣ى٤ وشد ثبص سا خچب٤َ دس ٣ٚلت أب ثشداسد ٢ا خبٔٝ ٤ٙ٣ش٥ؿ تب دٚ تب سفت خچب٤َ

 ه٤ تب ٌشفت اربصٜ ٔبدسؽ اص ٞٓ حؼٗ. ؿىؼت ٚ افتبد خچب٤َ دس ٢ٞب ٘ٛؿبثٝ
 اص ٘ٛؿبثٝ ٓذد 4 وشد ثبص سا خچب٤َ دس ٣ٚلت أب، ثشداسد خچب٤َ اص ٢ا خبٔٝ ٤ٙ٣ش٥ؿ

view
ed by guest w

ith id=
2 in 1398/6/26 9:26:43
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 اػت؟ وشدٜ ٣٤خٌب وبس ٞب ثچٝ اص ه٤ وذاْ ؿٕب ِ٘ش ثٝ حبال. ؿىؼت ٚ افتبد خچب٤َ
 حؼٗ؟ ب٤ ٣ّٓ

 وٝ سا ٢پؼش دٞٙذ ٣ٔ ت٥إٞ وبس ذ٤٘تب ثٝ چٖٛ ػبَ 59 ش٤ص وٛدوبٖ بط٥ٜپ آتمبد ثٝ
 وٛدوبٖ وٝ، ٣حبِ دس دا٘ٙذ ٣ٔ ٌٙبٞىبس ؿىؼتٝ سا ٘ٛؿبثٝ ٢ٞب ـ٥ٝؿ اص ٢ـتش٥ث تٔذاد

 خچب٤َ ػش اربصٜ ثذٖٚ وٝ سا ٢پؼش وٙٙذ ٣ٔ تٛرٝ إٓبَ ت٥٘ ثٝ چٖٛ ػبَ 55 ٢ثبال
 .  دا٘ٙذ ٣ٔ ىبسبٌٞٙ اػت، سفتٝ

 کلبزگ یاخالق رشد یۀنظز

 مبت٥تحم ثب أب ثٛد ٔٛافك بط٥ٜپ ٣اخالل سؿذ ١٤ِ٘ش اكُ ثب( 5044) وّجشي الٚس٘غ
 بط٥ٜپ ٣٤ٌٛ للٝ ه٥تىٙ اص اػتفبدٜ ثب اٚ. داد اسائٝ سا ٢تش ربْٔ ٣اخالل سؿذ ١٤ِ٘ش خٛد

 ٤ٗتشؿذٜؿٙبختٝ اص ٣ى٤. پشداخت ٣اخالل ٢ٕٔٔبٞب ثٝ ٔشثٛى ٢ٞب داػتبٖ ًشح ثٝ
5ٙض٤ٞب ٘بْ ثٝ ٢ٔشد ثٝ ٔشثٛى وّجشي، ٢ٞبداػتبٖ

 :وشد ٣ٔ ٣ص٘ذٌ اسٚپب دس وٝ اػت 

 ٚرٛد ذ٤رذ ٢داسٚ ه٤ وٝ ٌفتٙذ پضؿىبٖ. ثٛد ٔجتال ػشًبٖ ٢ٕبس٥ث ثٝ ٙض٤ٞب ٕٞؼش
. ثٛد وشدٜ وـف ٣ٔحّ ذا٥ٕ٥ٖؿ ه٤ سا داسٚ. دٞذ ٘زبت سا اٚ اػت ٕٔىٗ وٝ داسد

 ٢ثشا وٝ ٣پِٛ ثشاثش دٜ ذا٥ٕ٥ٖؿ أب داؿت، بص٥٘ داسٚ آٖ ثٝ ٕٞؼشؽ دسٔبٖ ٢ثشا ٙض٤ٞب
 .٘ذاؿت پَٛ ٔمذاس ٤ٗا ٙض٤ٞب أب. خٛاػت ٣ٔ ٙض٤ٞب اص سا ثٛد وشدٜ ٤ٝٙٞض داسٚ

 سا پَٛ ٘لف  تٛا٘ؼت ٣ٔ فمي دٚػتبٖ ٚ خب٘ٛادٜ اص ٌشفتٗ وٕه اص پغ ٣حت ٙض٤ٞب
 خٛاػت اٚ اص ٚ اػت ٔشي َحب دس ٕٞؼشؽ وٝ داد ح٥تٛه ذا٥ٕ٥ٖؿ ثٝ اٚ. وٙذ ٥ٝتٟ

 ٚ ٘ىشد لجَٛ ذا٥ٕ٥ٖؿ. وٙذ پشداخت ثٔذاً سا پَٛ ٥ٝثم ٙى٤ٝا ب٤ ثفشٚؿذ، تش اسصاٖ سا داسٚ
 ٢ا ٔشفٝ ٣ص٘ذٌ داسٚ، فشٚؽ پَٛ اص خٛاٞذ ٣ٔ ٚ وشدٜ وـف سا داسٚ ٤ٗا اٚ وٝ ٌفت

. ؿذ ذ٥٘بأ ٕٞؼشؽ ٘زبت اص وبٔالً ٚ ثٛد ٍ٘شاٖ ؿذت ثٝ ٙض٤ٞب. ثؼبصد خٛد ٢ثشا
 ذ٤ثب ٙض٤ٞب ب٤آ ؿٕب ِ٘ش ثٝ. ذ٤دصد سا داسٚ ؿت ٣ى٤تبس دس ٕٞؼشؽ ٘زبت ٢ثشا ٗ،٤ٙبثشاث
 ٚ ٞب رٛاة ّ٘ٛ ثشاػبع وّجشي چشا؟ ٘ٝ؟ ب٤ ذ٤دصد ٣ٔ سا داسٚ ٚ وشد ٣ٔ سا وبس ٤ٗا

 ٌب٘ٝ ؿؾ ٔشاحُ اص ٣ى٤ دس سا آٟ٘ب ٣اخالل سؿذ ١ٔشحّ افشاد ٣اخالل ٢ٞب اػتذالَ ػٌح
 .وشد ٣ٔ ٔـخق ٣اخالل سؿذ

 .ؼت٥٘ أتحبٖ ٌٔبِت رضٚ ٚ اػت ؿذٜ ٌٔشح ب٤ٖدا٘ـزٛ ـتش٥ث ٣٤آؿٙب ثشا٢ ثخؾ ٤ٗا

                                                           

1. Heinz 
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 کلبزگ ٖاخالق رشذ هزاحل
 :شد٥ٌ ٣ٔ ا٘زبْ ٔشحّٝ ؿؾ ثب ػٌح ػٝ دس ا٘ؼبٖ ٣اخالل سؿذ وّجشي آتمبد ثٝ

 ٖهتعبرفش٘پ بٗ ٕقزارداد اس ش٘پ اخالق ـ1 سطح
. ؿٛد ٣ٔ ٌشفتٝ ِ٘ش دس ٔٙبفْ اص ٔؼتمُ فشد، ه٤ ٢ثشا دسػت سفتبس ،٢لشاسداد ؾ٥پ ػٌح دس
 ٗ،٥ٕٞچٙ ٚ ٔزبصات اص ارتٙبة ثٝ ٤ُتٕب ب٤ ٚ پبداؽ اص اًبٓت ك٤ًش اص افشاد ػٌح، ٤ٗا دس

 اص ٣٘بؿ ٓٛالت ٚ ثضسٌؼبالٖ ٢اػتب٘ذاسدٞب تٛػي ٣اخالل ٢وذٞب. وٙٙذ ٣ٔ ُٕٓ تجبدَ
 :اػت ٔشحّٝ دٚ ؿبُٔ ػٌح ٤ٗا. شد٥ٌ ٣ٔ ؿىُ آٟ٘ب ؿىؼتٗ ب٤ ٚ ٥ٗلٛا٘
 ٢اػتب٘ذاسدٞب ثشاػبع فشد  ب٤ وٛدن :هجبسات ٕز٘گجْت ٍ اطبعت. اٍل ٔهزحل •

 سا ثضسٌؼبالٖ ٢اػتب٘ذاسدٞب ٗ،٥ٕٞچٙ. وٙذ بفت٤دس پبداؽ تب وٙذ ٣ٔ ُٕٓ ثضسٌؼبالٖ
 .٘ـٛد ٥ٝتٙج تب شد٥ٌ ٣ٕ٘ ذ٤ٜ٘بد

 كح ه٤ فمي وٝ ؿٛ٘ذ ٣ٔ ٔتٛرٝ وٛدوبٖ ٔشحّٝ ٤ٗا دس :تببدل ٍ ٖٗفزدگزا. دٍم ٔهزحل •
 تشٞب ثضسي تٛػي ذٌب٤ٜد ه٤ أب. داس٘ذ ٣ٔتفبٚت ٢ٞب ذٌب٤ٜد ٔختّف افشاد ٚ ٘ذاسد ٚرٛد

 . اػت ؿذٜ ٥ُتحٕ ٔمبٔبت ب٤
 هتعبرف اخالق ـ2 سطح

 ٢ٞٙزبسٞب ٚ ٥ٗلٛا٘. ٌزاس٘ذ ٣ٔ احتشاْ التذاس ٚ لبٖ٘ٛ ثٝ ٔشدْ ،٢لشاسداد ب٤ ٔتٔبسف ػٌح دس
 ػٌح ٤ٗا دس افشاد. ؿٛد ٣ٔ شفت٤ٝپز اخالق ذاسداػتب٘ ٓٙٛاٖ ثٝ ربٔٔٝ ب٤ ٌشٜٚ ب٤ خب٘ٛادٜ ه٤
 ٣ؿخل ١ٓالل ثٝ ٘ؼجت ربٔٔٝ ا٘تِبسات ؿذٖ ثشآٚسدٜ ٚ ٍشا٤ٖد ذ٥٤تأ ٚ ت٤سهب خٛاٞٙذ ٣ٔ

 ثضسٌؼبالٖ اص ٢بس٥ثؼ. اػت ٔؼئّٝ ٤ٗتش ٟٔٓ ٢ٚفبداس  ػٌح ٤ٗا دس. آٚس٘ذ دػت ثٝ سا خٛد
 ٢اػتب٘ذاسدٞب وٝ سا اػتب٘ذاسدٞب ٤ٗا ثضسٌؼبالٖ ٚ ٘ٛرٛا٘بٖ اوخش سٚ٘ذ ٣ٕ٘ فشاتش ػٌح ٤ٗا اص

 :اػت ش٤ص ١ٔشحّ دٚ ؿبُٔ ػٌح ٤ٗا. وٙٙذ ٣ٔ ٣دسٚ٘ اػت، ثضسٌؼبالٖ اسصؿٕٙذ ٚ ٣اخالل

  ب٤ وٛدن :ٕفزدي٘ب خَة رٍابط بٗ خَة پسز/خَة دختز ّٕبٖ ژگٍٗ. سَم ٔهزحل •
 ٍشا٤ٖد اػتب٘ذاسد ٚ ِ٘شات ٌٔبثك ثٛدٖ ؿخق ه٤ ٓٙٛاٖ ثٝ ؿذٖ ذ٤ٜد ٢ثشا فشد

 .ثبؿذ آٟ٘ب ت٤تلٛ ٚ ذ٥٤تأ ٔٛسد تب وٙذ ٣ٔ ُٕٓ تشٞب ثضسي صرّٕٝا
 لٛآذ اص فشد  ب٤ وٛدن :قبًَى اس اطالعت بٗ ٖاجتوبع ًظن حفظ. چْبرم ٔهزحل •

 ٥ٗلٛا٘ اص ٢ش٥ٚپ ثٝ لوبٚت وٝ اػت ٣ٔٔٙ ٤ٗا ثٝ ربٔٔٝ. ؿٛد ٣ٔ ٌّْٔ تش ٌؼتشدٜ
 ش٥ٚپ ػٌح ٤ٗا دس فشد دسٚالْ. اػت ٔتٟٓ ٌٙبٜ اص ٢ش٥رٌّٛ ٚ لبٖ٘ٛ اص ت٤حٕب ِٔٙٛس ثٝ

 .اػت ٥ٗلٛا٘
 ٖهتعبرفپس بٗ ٕقزاردادپس اخالق ـ3 سطح

 فىش اكُ دس آٟ٘ب. ؿٛ٘ذ ٣ٔ ذ٥ٜ٘بٔ خٛدٔختبس افشاد ،٢لشاسداد پغ ب٤ ٔتٔبسف پغ ػٌح دس
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. وٙٙذ ٣ٔ فىش ٍشا٤ٖد سفبٜ ثب ٕٞشاٜ خٛد سفبٜ ثٝ أب وٙٙذ ٣ص٘ذٌ خٛاٞٙذ ٣ٔ ٚ وٙٙذ ٣ٔ
 وٝ ذ٥وٙ سفتبس ًٛس ٕٞبٖ ٍشاٖ،٤د ثب»: وٙٙذ ٣ٔ ٢ش٥ٚپ ٣٤ًال لبٖ٘ٛ اص ٟ٘بآ ٚرذاٖ ٗ،٥ٕٞچٙ

 : اػت ش٤ص ١ٔشحّ دٚ ؿبُٔ ػٌح ٤ٗا «.وٙٙذ سفتبس ؿٕب ثب ٌٛ٘ٝ آٖ ٍشا٤ٖد ذ٤داس دٚػت
 وٝ دا٘ذ ٣ٔ ثضسٌؼبَ فشد ب٤ وٛدن :ٕفزد حقَق ٍ ٖاجتوبع قزارداد. پٌجن ٔهزحل 

 ت٤سٓب سا ٥ٗلٛا٘ خٛد اػت ٕٔىٗ أب اػت ٕٝٞ سفبٜ ٢ثشا ٚ ٕٞٝ ٘فْ ثٝ ٥ٗلٛا٘ ت٤سٓب
 ثٝ. وٙذ ٥ٗتأٔ سا ت٤اوخش ٘فْ وٝ وٙذ ٣ٔ ٢ش٥ٚپ ٥ٙ٣لٛا٘ اص ٔشحّٝ ٤ٗا دس ٤ٗثٙبثشا. ٘ىٙذ
 .اػت ٔشحّٝ ٤ٗا دس حبوٓ لبٖ٘ٛ ه٥دٔٛوشات لبٖ٘ٛ ٣ٓجبست

 سا خٛد ٔختق اخالق اص ٢ا ٔزٕٛٓٝ ٔشحّٝ ٤ٗا دس ٔشدْ :ٖجْبً اصَل. ششن ٔهزحل 
 اص فشاتش ٢ض٥چ أب ثبؿٙذ لبٖ٘ٛ ٘بلن اػت ٕٔىٗ وٝ ٣٤ٞب دػتٛسإُِٔ. دٞٙذ ٣ٔ تٛػٔٝ
. ؿٛد ٣ٔ إٓبَ ٕٞٝ ٢ثشا اكَٛ ٤ٗا. ؿٛد  ٣ٔ ت٤سٓب اخالق ٣٤ًال اكُ ٤ٙٔ٣ لبٖ٘ٛ

  .٢ثشاثش ٚ ٓذاِت ثـش، حمٛق ٔخبَ ٓٙٛاٖ ثٝ

 ٣ّٕٓ وبس ٤ب والع دس ثحج ثشا٢ اخالل٣ ٕٔٔب٢ ٚ ٔخبَ چٙذ ثخؾ ا٤ٗ ادأٝ دس
 :ؿٛد ٣ٔ اسائٝ دا٘ـز٤ٛبٖ

 دا٘ـز٤ٛبٖ اص ٤ى٣ ثب تبص٣ٌ ثٝ ؿٕب ٞب٢ والػ٣ ٞٓ اص ٤ى٣ و٥ٙذ، فشم :اٍل هثبل
 پشداخت پ٥ؾ ثشا٢ تب ثٛد٘ذ ٚاْ ٔٙتٌش ٔبٜ چٙذ آٟ٘ب. اػت وشدٜ اصدٚاد تش پب٥٤ٗ ٞب٢ تشْ

 صا دا٘ـز٤ٛبٖ، ا٤ٗ دٚػتبٖ ٤ٚظٜ ثٝ دا٘ـٍبٜ وبسوٙبٖ ١ٕٞ. ثپشداص٘ذ ٔؼى٣٘ٛ ٔٙضَ سٞٗ
 ا٤ٗ دس. داس٘ذ خٛؿجخت٣ آسص٢ٚ ا٤ـبٖ، ثشا٢ ٞشوذاْ ٚ خـٙٛد٘ذ ثؼ٥بس اصدٚاد ا٤ٗ

 ٔٙبًك اص ٤ى٣ وبسٔٙذ ٚ دا٘ـزٛ ٞٓ، پؼش آلب ٚ داس خب٘ٝ ٚ دا٘ـزٛ خب٘ٓ دختش اصدٚاد،
 ؿبٖ ٞب٢ والػ٣ ٞٓ اص د٤ٍش ٤ى٣ هٕب٘ت ثب خٛؿجختب٘ٝ. اػت تٟشاٖ ؿٟش دس پؼت اداس٠

 ا٤ـبٖ ثشا٢ ِ٘ش ٔٛسد ٚاْ اػت تٟشاٖ ؿٟشداس٢ بًكٔٙ اص ٤ى٣ وبسٔٙذ ٞٓ اٚ وٝ
 الؼبى وٝ داد اًالّ ٚ ٌشفت تٕبع ٚاْ هبٔٗ ثب ثب٘ه ثٔذ ٔبٜ چٙذ أب. ؿذ پشداخت

 ٤بدآٚس٢ ِ٘ش ٔٛسد صٚد ثٝ سا ٔٛهّٛ والػ٣ ٞٓ ا٤ٗ ثٙبثشا٤ٗ،. اػت ٘ـذٜ پشداخت ٚاْ
. اػت ٘ـذٜ پشداخت الؼبى ٞٓ ثبص وٝ داد اًالّ اٚ ثٝ ثب٘ه دٚثبسٜ ٔبٜ چٙذ اص ثٔذ. وشد
. ؿذ اسػبَ ا٤ـبٖ وبس ٔحُ ثٝ ٞٓ وتج٣ اخٌبس٤ٝ ٤ه ثب٘ه  ًشف اص ثبس، ا٤ٗ اِجتٝ

 ًشف اص رٛاث٣ ٔىشس، ٞب٢ تٕبع سغٓ ثٝ أب ٌشفت تٕبع صٚد ا٤ٗ ثب دٚثبسٜ ٚاْ هبٔٗ
 ٚ ؿذ اسػبَ ؿٟشداس٢ ثٝ ا٢ اخٌبس٤ٝ ثب٘ه اص ٔبٜ چٙذ اص پغ. وشد ٣ٕ٘ دس٤بفت آٟ٘ب

 ...ؿٛد وؼش هبٔٗ حمٛق اص الؼبى تب ؿذ دسخٛاػت
 سا ِ٘ش ٔٛسد صٚد ٚ هبٔٗ و٥فش٢ ٚ حمٛل٣ اخالل٣، ٞب٢ ٔؼئ٥ِٛت ٔخبَ، ا٤ٗ دس
 .   و٥ٙذ ث٥بٖ ٔؼتذَ كٛست ثٝ ٔـىُ ا٤ٗ ثشا٢ سا خٛد حُ ساٜ ٚ و٥ٙذ تح٥ُّ
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 دس٤ب وٙبس ٚ ؿٕب٣ِ ؿٟشٞب٢ اص ٤ى٣ ثٝ تبثؼتبٖ، ت٥ٌٔالت ا٤بْ و٥ٙذ فشم :دٍم هثبل
 وٝ رب٣٤ ٚ دس٤ب ٘ضد٤ه ػبح٣ّ ٞب٢ خ٥بثبٖ اص ٤ى٣ دس رٕٔٝ سٚص. ا٤ذوشدٜ ػفش
 ٚ وشدٜ پبسن سا خٛدسٚ ،٘ذاسد ٚرٛد خٛدسٚ پبسن ٥ٕٓٛٙٔت ثش ٔج٣ٙ تبث٣٤ّٛ ٌٛ٘ٝ ٥ٞچ

 وٙبس دس اػتشاحت ٚ ػبحُ وٙبس ٘بٞبس كشف ٚ دس٤ب دس ؿٙب اص پغ. ا٤ذ سفتٝ ػبحُ ثٝ
 خٛد خٛدس٢ٚ ًشف ثٝ ٚ و٥ٙذ ٣ٔ رْٕ سا ٚػب٤ُ. ؿ٤ٛذ ٣ٔ ثشٌـت آٔبدٜ خب٘ٛادٜ،

 ػ٥ٍٙٗ ا٢ رش٤ٕٝ ٚسا٘ٙذ٣ٌ سإٞٙب٣٤ افؼش و٥ٙذ، ٣ٔ ٔـبٞذٜ تٔزت وٕبَ ثب أب. آ٥٤ذ ٣ٔ
 وشدٜ رش٤ٕٝ ٔحُ آٖ دس پبسن خبًش ثٝ سا ؿٕب ٚ ٌزاؿتٝ ؿٕب خٛدس٢ٚ ؿ٥ـٝ س٢ٚ ثش

 . اػت
 خٛد حُ ساٜ ٚ و٥ٙذ تح٥ُّ سا و٥فش٢ ٚ حمٛل٣ اخالل٣، ٞب٢ ٔؼئ٥ِٛت ٔخبَ، ا٤ٗ دس
 .    و٥ٙذ ث٥بٖ ٔؼتذَ كٛست ثٝ سا ٔـىُ ا٤ٗ ثشا٢

 سا ٥ٕ٘شٚص٢ اخجبس خٛا٥ٞذ ٣ٔ ٚ وشدٜ سٚؿٗ سا خٛد ت٤ّٛض٤ٖٛ و٥ٙذ، فشم :سِ هثبل
 دصداٖ وٝ دٞذ ٣ٔ اًالّ اخجبس ٤ٌٛٙذ٠ خجش، اص ثخـ٣ دس. و٥ٙذ تٕبؿب ػ٥ٕب ٤ه ؿجىٝ اص

 سا وٛدن ثٛد٘ذ، ثشدٜ خٛدسٚ شاٜٕٞ ثٝ سا ؿ٥شخٛاس وٛدن لجُ سٚص چٙذ وٝ خٛدس٣٤ٚ
 دػت اص سا خٛد ربٖ ٌشػ٣ٍٙ احش ثش وٛدن ا٤ٗ ٚ ا٘ذ وشدٜ سٞب ٞب خ٥بثبٖ اص ٤ى٣ دس

 .اػت دادٜ
 ٚ پ٥ّغ وٛدن، ٚاِذ٤ٗ دصداٖ، و٥فش٢ ٚ حمٛل٣ اخالل٣، ٞب٢ ٔؼئ٥ِٛت ٔخبَ، ا٤ٗ دس
 ث٥بٖ ٔؼتذَ كٛست ثٝ سا ٔـىُ ا٤ٗ ثشا٢ خٛد حُ ساٜ ٚ و٥ٙذ تح٥ُّ سا ٞب ػبصٔبٖ ػب٤ش
 . و٥ٙذ

 فقه و( حقوق) قبنون بب اخالق تفبوت

 سٕٞٙٛدٞب٢ ٚ هٛاثي ثب اخالل٣ ٞب٢ تٛك٥ٝ ٚ سٕٞٙٛدٞب ،(5304) خج٥ش٢ آتمبد ثٝ
 ٕٔٔٛالً سا اخالل٣ سٕٞٙٛدٞب٢. اػت ٔتفبٚت( فم٣ٟ ٕٞچ٥ٙٗ،) لب٣٘ٛ٘ ٚ حمٛل٣
 سفتبس اص هٛاث٣ٌ ْ،دسٚال وٝ وٙٙذ ٣ٔ تذ٤ٚٗ ٣ّٕٓ ٚ  ا٢ حشفٝ ٞب٢ ا٘زٕٗ ٚ ٞب ػبصٔبٖ
 سٕٞٙٛدٞب٢ ٣ِٚ. وٙٙذ ٣ٔ تٛك٥ٝ ٔتخللبٖ ثشا٢ سا ّٕٓىشد ثٟتش٤ٗ ٕٔٔٛالً وٝ ٞؼتٙذ
 دِٚت. ؿٛد ٣ٔ إٓبَ اػت، ربٔٔٝ ٤ه ٕ٘ب٤ؾ وٝ( لبٍ٘ٛ٘زاس)  ٤ب دِٚت تٛػي لب٣٘ٛ٘

 ٚ وٙذ ٣ٔ ّٔضْ اػتب٘ذاسدٞب، اص اًبٓت ثٝ ٘ؼجت سا خٛد ؿٟشٚ٘ذاٖ دسٚالْ( لبٍ٘ٛ٘زاس ٤ب)
 .سػب٘ذ ٣ٔ ٔزبصات ثٝ ٤ب ٚ رش٤ٕٝ سا آٟ٘ب لبٖ٘ٛ اص تخ٣ٌ ٛستك دس

 ٔتخللبٖ ٚ ثبؿذ حمٛل٣ ٚ اخالل٣ سٕٞٙٛدٞب٢ داسا٢ ثب٤ذ ا٢ حشفٝ ٞش ٚالْ، دس
 ُٕٓ آٟ٘ب ثٝ ٚ ثبؿٙذ ّٔضْ ٚ ٔتٟٔذ لب٣٘ٛ٘ ٚ اخالل٣ اػتب٘ذاسدٞب٢ ا٤ٗ ثٝ ثب٤ذ حشفٝ آٖ
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 تٛا٘ذ ٣ٕ٘ حشفٝ ٤ه آتٕبد، ٤ٗا ثذٖٚ. وٙٙذ رّت خٛد ثٝ سا ْٕٓٛ آتٕبد تب وٙٙذ
 . ؿٛد تّم٣ ٔٛفك حشف١ ٤ه ٓٙٛاٖ ثٝ

 تٛػي اخالق د٤ٍش، ٓجبست ثٝ. داسد ٔزٞج٣ ٚ د٣ٙ٤ رٙج١ اػبػبً فم٣ٟ، اكَٛ ٚ فمٝ
 تذ٤ٚٗ دِٚت ٤ب لبٍ٘ٛ٘زاس تٛػي لبٖ٘ٛ ٚ ا٢ حشفٝ ٚ ٣ّٕٓ ٞب٢ ا٘زٕٗ ٚ ٞب ػبصٔبٖ

 دػتٛسات آٖ فمٝ اكُ، دس. اػت د٣ٙ٤ ّٕٓب٢ ٚ ٔزٞت ٤ب د٤ٗ فمٝ، ٔشرْ أب ؿٛد، ٣ٔ
 .اػت ؿذٜ اسائٝ ا٘ؼبٖ ص٘ذ٣ٌ ثشا٢ ٔزٞت ٤ب د٤ٗ ًشف اص وٝ اػت د٣ٙ٤

 آتجبس أب فمٝ، ثشاػبع پؼش ٚ دختش ؿش٣ٓ استجبًبت حذٚد دا٘ـٍبٜ، دس ٔخبَ، ثشا٢
 ٔح٥ي دس حبوٓ اخالل٣ اكَٛ ٚ( آٔٛصؿ٣ ٔمشسات) لبٖ٘ٛ تٛػي دا٘ـٍب٣ٞ، ٔذاسن
 ؿذٜ ثشلشاس( ٣ّٕٓ ٞب٢ ا٘زٕٗ ٚ دا٘ـٍبٜ ّْٓٛ، ٚصاست) ٞب صٔبٖػب تٛػي وٝ دا٘ـٍبٜ

 حت٣ ٚ لٛا٥٘ٗ ا٤شاٖ، اصرّٕٝ د٣ٙ٤ رٛأْ دس وٝ ٌفت ثب٤ذ اِجتٝ. ؿٛد ٣ٔ ت٥٥ٔٗ اػت،
 . ثبؿذ تٔبسم دس ٘جب٤ذ فم٣ٟ اكَٛ ثب  اخالق
 داسد حبو٥ٕت آٟ٘ب ص٘ذ٣ٌ ٔختّف اثٔبد دس د٤ٗ وٝ رٛا٣ٔٔ دس د٤ٍش، ٓجبست ثٝ
 خٛسدٖ غزا ٍٞٙبْ ٘ىشدٖ تٔبسف ٔخالً. ثبؿذ د٣ٙ٤ اكَٛ ثش ٔجت٣ٙ ثب٤ذ ٥٘ض ا٥٘ٗلٛ حت٣،

 أب،. اػت غ٥شاخالل٣ ٣ّٕٓ چٍٙبَ، ٚ لبؿك ثزب٢ دػت ثب دا٘ـز٤ٛبٖ خٛسدٖ غزا ٤ب ٚ
 دس وٝ حب٣ِ دس. اػت غ٥شلب٣٘ٛ٘ ٞٓ ٚ غ٥شاخالل٣ ٞٓ دسع، والع دس وـ٥ذٖ ػ٥ٍبس

 غ٥شلب٣٘ٛ٘ ٞٓ غ٥شاخالل٣، ٞٓ پؼش، ٚ دختش العو ٞٓ دٚ دادٖ دػت ا٤شاٖ، ٞب٢ دا٘ـٍبٜ
 .ؿٛد ٣ٔ تّم٣( غ٥شفم٣ٟ) غ٥شؿش٣ٓ ٞٓ ٚ

 ٔختق د،سأٛ ا٤ٗ اص ثؼ٥بس٢ اػت، آؿىبس ٔزوٛس ٞب٢ ٔخبَ اص وٝ ًٛس ٕٞبٖ
( فمٝ) د٤ٗ ثش ٔجت٣ٙ ربٔٔٝ آٖ لٛا٥٘ٗ ٚ داسد حبو٥ٕت د٤ٗ آٟ٘ب دس وٝ اػت رٛا٣ٔٔ

 ٚ ا٤شاٖ ٔخُ رٛا٣ٔٔ دس فمي لب٣٘ٛ٘ ٚ اخالل٣ ِ٘ش اص فٛق، ٞب٢ ٔخبَ ِزا،. ا٘ذ ؿذٜ ٚهْ
 . داسد ٔلذاق ا٤شاٖ ؿج٥ٝ

 ٚ لبٖ٘ٛ ثب اخالق ٞب٢ تفبٚت تش٤ٗ ٟٔٓ فٛق، ٌٔبِت ٚ ٞب ٔخبَ ثٝ تٛرٝ ثب ثٙبثشا٤ٗ،
 .اػت آٔذٜ ادأٝ دس اختلبس ثٝ فمٝ ٚ لبٖ٘ٛ ٞب٢ تفبٚت تش٤ٗ ٟٔٓ ٕٞچ٥ٙٗ ٚ فمٝ

 قبنون و اخالق تفبوت

 ٚ ارتٕب٣ٓ ثٔٔذ اص آٓ ا٘ؼبٖ، ص٘ذ٣ٌ اثٔبد ١ٕٞ ٚ اػت لبٖ٘ٛ اص تش و٣ّ اخالق  (5
 وبس٢ ٚ داسد ارتٕب٣ٓ رٙج١ اػبػبً لبٖ٘ٛ  وٝ، حب٣ِ دس ؿٛد ٣ٔ ؿبُٔ سا خلٛك٣ ثٔٔذ
 ِ٘بست ًش٤ك اص اخالق دس٘ت٥زٝ،. ٘ذاسد افشاد خلٛك٣ حش٤ٓ ٚ خلٛك٣ ص٘ذ٣ٌ ثٝ

 .اػت ٔٔٝرب وُ ثش ٘بُش لبٖ٘ٛ أب داسد وٙتشَ ربٔٔٝ ثش فشد٢
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 .داسد اِضاْ رٙجٝ لبٖ٘ٛ أب اػت ا٢ تٛك٥ٝ ٚ ا٤زبث٣ اوخشاً اخالق (9

 .ؿٛد ٣ٔ تى٥ّف ت٥٥ٔٗ لبٖ٘ٛ، دس أب ؿٛد ٣ٔ تٛك٥ٝ إٓبَ ا٘زبْ ٘ح٠ٛ اخالق، دس (3

 لٛا٥٘ٗ اص ثشخ٣ اػت ٕٔىٗ أب. ؿٛد ٣ٔ ٘ٛؿتٝ اخالق ثش ٔجت٣ٙ لبٖ٘ٛ ٕٔٔٛالً (5
 . ثبؿٙذ اخالق ثشخالف

 .داسد ارشا٣٤ هٕب٘ت لبٖ٘ٛ، أب ٘ذاسد ارشا٣٤ هٕب٘ت اخالق (4

 خلٛك٥بت اخالق، أب ٥ٌشد ٣ٔ ِ٘ش دس سا اوخش٤ت ٘فْ ٚ كالح ٕٔٔٛالً لبٖ٘ٛ (4
 .٥ٌشد ٣ٔ ِ٘ش دس سا آسٔب٣٘ ٚ ثشتش

 وٝ حب٣ِ دس اػت ٔتٕشوض ا٘ؼبٖ سرا٤ُ ٚ فوب٤ُ ثش ٚ داسد دس٣٘ٚ رٙج١ اخالق (4
 .داسد ِ٘بست آٟ٘ب ّٕٓىشد ٚ إٓبَ ثش كشفبً ٚ داسد ث٥ش٣٘ٚ رٙج١ لبٖ٘ٛ،

 فقه و اخالق تفبوت

 ؿبُٔ سا ص٘ذ٣ٌ اثٔبد وُ ٚ ٔتٔذد ثؼ٥بس ٔٛاسد اخالق. اػت فمٝ اص تش و٣ّ اخالق (5
 تالؽً ٕٔٔٛال وٝ اػت ص٘ذ٣ٌ ٘ح٠ٛ خلٛف دس د٣ٙ٤ دػتٛسات كشفبً فمٝ، أب ؿٛد ٣ٔ
 ر٥ٗصٚ تٔذد ٔخالً. ٘جبؿذ ٞٓ اخالل٣ اػت، ٕٔىٗ أب ثبؿذ اخالق ثش ٔجت٣ٙ ؿٛد، ٣ٔ

 .٘جبؿذ اخالل٣ اػت ٕٔىٗ أب اػت ٔزبص ٚ فم٣ٟ اػالْ، د٤ٗ دس ٔشداٖ ثشا٢

 هٕب٘ت لبٖ٘ٛ ٕٞب٘ٙذ ؿش٣ٓ ٚ فم٣ٟ ٔؼبئُ أب ٘ذاسد ارشا٣٤ هٕب٘ت اخالق (9
 حت٣ ٤ب تٙج٥ٝ ٔٛسد اػت ٕٔىٗ ٘ىٙٙذ، سٓب٤ت سا فم٣ٟ اكَٛ وٝ اؿخبك٣. داسد ارشا٣٤

 ....ٚ اِى٣ّ ٔـشٚثبت ؿشة پؼش، ٚ تشدخ دٚػت٣ خٛاس٢، سٚصٜ ٔخُ. ٥ٌش٘ذ لشا ٔزبصات

 .داسد ث٥ش٣٘ٚ رٙجٝ لبٖ٘ٛ ٕٞب٘ٙذ فمٝ أب داسد دس٣٘ٚ رٙج١ اخالق (3

 وٝ إٓب٣ِ ثشا٢ فمٝ دس أب داسد ٚرٛد ٥٘ض سإٞٙب ٚ تٛك٥ٝ ٥ٕٓٛٙٔت، اخالق دس (5
 دس ر٥ٙٗ ػمي ٔخُ. ٘ذاسد ٚرٛد ٔتخّفبٖ ثشا٢ ا٢ تٛك٥ٝ اػت، ؿذٜ ٥ٕٓٛٙٔت آالْ
 .هشٚس٢ ٔٛالْ

 دس اػت وشدٜ تى٥ّف ت٥٥ٔٗ سا ص٘ذ٣ٌ أٛس ١ٕٞ ثٛدٖ، و٣ّ ِحبٍ ثٝ القاخ (4
 حك اص ٌزؿت ٚ فذاوبس٢ ٔخُ. اػت ػبوت سفتبسٞب ثشخ٣ خلٛف دس فمٝ، وٝ حب٣ِ
 .خٛد

 فقه و قبنون تفبوت

 دس. اػت( ا٤شاٖ ٔخُ) وـٛس ٤ه ؿٟشٚ٘ذاٖ ١ٕٞ ؿبُٔ ٚ داسد و٣ّ رٙج١ لبٖ٘ٛ (5
 .اػت بٖٔؼّٕب٘ ٔختق اػبػبً، فمٝ، وٝ حب٣ِ
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 .اػت ٘ـذٜ اؿبسٜ آٟ٘ب ثٝ لبٖ٘ٛ دس وٝ ؿٛد ٣ٔ ثحج ٔٛهٛٓبت٣ اػبػبً فمٝ، دس (9

 ثٝ ٔشثٛى أٛس دس أب داسد ٓمال٣٘ دفبّ لبث٥ّت فمٝ، ٞٓ ٚ اخالق ٞٓ ٞشچٙذ، (3
 .اػت فمٝ ثٝ ٔٔتمذ ٤ب د٣ٙ٤ رٛأْ ثٝ ٔحذٚد كشفبً ٓمال٣٘ دفبّ ا٤ٗ فمٝ،

 ٚ د٣ٙ٤ ّٕٓب٢ د٤ٗ، فمٝ، ٔٙجْ أب( ٙٝٔمٙ ل٠ٛ ٤ب دِٚت) لبٍ٘ٛ٘زاس لبٖ٘ٛ، ٔٙجْ (5
 .ٞؼتٙذ د٤ٗ ٕ٘ب٤ٙذٌبٖ

 .داسد ا٣ِٟ ٔجٙب٣٤ فمٝ أب ثـش٢ ٔجٙب٣٤ لٛا٥٘ٗ (4

 تأح٥ش ٚ( ؿشّ) فمٝ ٚ لبٖ٘ٛ اخالق، ٞب٢تفبٚت ثٟتش دسن ثشا٢ ثخؾ، ا٤ٗ ادا١ٔ دس
 حٛص٠ دس د٤ٍش٢ ٚ دا٘ـٍبٜ حٛص٠ دس ٤ى٣ ٔخبَ، دٚ ارتٕب٣ٓ، ٚ فشد٢ ص٘ذ٣ٌ دس آٟ٘ب

 .ؿٛد ٣ٔ روش خب٘ٛادٜ تـى٥ُ ٚ اداصدٚ
ٍبٜ ٚاسد ص٤بد صحٕت ٚ تالؽ ثب ؿٕب والػ٣ ٞٓ و٥ٙذ فشم :اٍل هثبل  وبسثشد٢ـ٣ّٕٓ داـ٘

 ٥٘ض ٚلت تٕبْ وبس ٤ه ثٝ تحل٥ُ، ثب صٔبٖ ٞٓ داسد، ٔبد٢ ٥٘بص وٝ آ٘زب اص أب، اػت ؿذٜ
 د٥ُِ ثٝ أب. وٙذ ٣ٔ تأ٥ٔٗ سا خٛد تحل٣ّ٥ ٔخبسد ص٤بد، صحٕت ثب اٚ. داسد اؿتغبَ
 ٕ٘شات ثب سا خٛد دسٚع اوخشاً، ٚ ٘ذاسد سا ٞب والع دس وبُٔ حوٛس فشكت اؿتغبَ،
 ٔٛرت اػبت٥ذ اسفبق ٚ ٔؼبٓذت ٔٛالْ، ثشخ٣. ٌزسا٘ذ ٣ٔ اػبت٥ذ اسفبق ثب ٚ ٔتٛػي

 ثبالتش ٥٘ض دا٘ـز٤ٛبٖ اص ثشخ٣ ٚ ؿٕب اص حت٣، ٢ٚ دسٚع اص ثشخ٣ ٕ٘شات ؿٛد، ٣ٔ
 :داد پبػخ ثب٤ذ ص٤ش ٔٛاسد ثٝ حبَ. ثبؿذ
 صٔبٖ ٞٓ أب اػت ؿذٜ تحل٥ُ ثٝ ٔـغَٛ ٚلت تٕبْ كٛست ثٝ وٝ دا٘ـز٣٤ٛ آ٤ب (5

 چ٥ؼت؟ تى٥ّف فم٣ٟ، ٚ لب٣٘ٛ٘ اخالل٣، ِ٘ش اص داسد، اؿتغبَ ٥٘ض وبس ثٝ تحل٥ُ، ثب

 داسد؟ ؿشا٣ٌ٤ چٝ فم٣ٟ ٚ لب٣٘ٛ٘ اخالل٣، ِ٘ش اص اػبت٥ذ، اسفبق (9

 ٘ٝ؟ ٤ب ثذٞذ سا وبس ثب صٔبٖ ٞٓ تحل٥ُ اربصٜ دا٘ـزٛ ا٤ٗ ثٝ ثب٤ذ دا٘ـٍبٜ آ٤ب (3
 چٝ فم٣ٟ ٚ لب٣٘ٛ٘ اخالل٣، ِ٘ش اص ٔٛهّٛ ثبؿذ، ٔٙف٣ چٝ ٚ ٔخجت چٝ ؿٕب رٛاة

 داسد؟ ؿشا٣ٌ٤
 اخالل٣ ٕٔٔبٞب٢ ٚ ٔؼبئُ ثب ٚلت٣ و٥ٙذ، ٣ٔ ٔـبٞذٜ فٛق، ٔخبَ دس وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ

 ِ٘ش اص ،اػت ٕٔىٗ حت٣. ٥٘ؼت حُ لبثُ ساحت٣ ثٝ ٔؼئّٝ ٥ٕٞـٝ ؿ٤ٛٓ، ٣ٔ ٔٛارٝ
 ٕٔىٗ ثشٓىغ، ٤ب. ٘جبؿذ ٔزبص فم٣ٟ ٤ب لب٣٘ٛ٘ ِ٘ش اص أب ثذا٥٘ٓ ٔزبص سا ٔؼئّٝ اخالل٣

 ثتٛا٥٘ٓ اٌش ثٙبثشا٤ٗ،. ٘جبؿذ( ؿش٣ٓ) فم٣ٟ ٚ اخالل٣ أب ثبؿذ لب٣٘ٛ٘ ا٢ ٔؼئّٝ اػت
 ؿٛد، سٓب٤ت فم٣ٟ ٚ لب٣٘ٛ٘ اخالل٣، رٙج١ ػٝ ٞش وٝ و٥ٙٓ حُ ا٢ ٌٛ٘ٝ ثٝ سا ٔؼبئُ

 .٥٘ؼت ٕٔىٗ ٥ٕٞـٝ چ٥ض٢، چ٥ٙٗ ُٕٓ دس ٔتأػفب٘ٝ، أب اػت َآ ا٤ذٜ ٚه٥ٔت

view
ed by guest w

ith id=
2 in 1398/6/26 9:26:43



 43 هسئَل٘ت اخالقٖ

 

 فشص٘ذ دٚ داسا٢ ٚ ٔتأُٞ ؿٕب، پؼش ٞب٢ والػ٣ ٞٓ اص ٤ى٣ و٥ٙذ فشم :دٍم هثبل
 ػىٝ 5999 اصدٚاد، صٔبٖ دس. اػت پؼش وٛچىؾ فشص٘ذ ٚ دختش اٚ اسؿذ فشص٘ذ. اػت
 ٚ آ٤ٙٝ دػت ٤ه ٚ ٌُ ؿبخٝ دٚ ٚ ٔز٥ذ اهلل والْ رّذ ٤ه ٕٞشاٜ ثٝ آصاد٢ ثٟبس تٕبْ

 ٚ داس٢ خب٘ٝ ثش ٓالٜٚ ا٤ـبٖ ٕٞؼش. اػت ؿذٜ ت٥٥ٔٗ اٚ ٕٞؼش ٟٔش٤ٝ ؿٕٔذاٖ،
 ٤ه دس ٚ اػت وبسثشد٢ـ٣ّٕٓ دا٘ـٍبٜ ٚاحذٞب٢ اص ٤ى٣ دا٘ـز٢ٛ فشص٘ذپشٚس٢،

 :د٥ٞذ رٛاة ػؤاالت ا٤ٗ ثٝ حبَ. اػت وبس ثٝ ٔـغَٛ ٥٘ض، خلٛك٣ ثب٘ه
 اصدٚاد دًٚشفٝ تٛافك ثب ٚ ٔتمبثُ لٝٓال ٚ ٓـك ثب ٘فش دٚ ا٤ٗ اصدٚاد، ٔٛلْ (5
 ت٥٥ٔٗ روشؿذٜ ٔٛاسد ػب٤ش ٕٞشاٜ ثٝ ا٢ ػىٝ 5999 ٟٔش٤ٝ خب٘ٓ ثشا٢ چشا أب، ا٘ذ وشدٜ
 فم٣ٟ ٚ لب٣٘ٛ٘ اخالل٣، صٖ ثشا٢ ٟٔش٤ٝ ت٥٥ٔٗ ٔـتشن، ص٘ذ٣ٌ ثشا٢ آ٤ب اػت؟ ؿذٜ

 لب٣٘ٛ٘ اخالل٣، حك ا٤ٗ آ٤ب. اػت ؿذٜ دادٜ ٔشد ثٝ ٞٓ ًالق حك اصدٚاد ا٤ٗ دس اػت؟
 ٞؼت؟ فم٣ٟ ٚ

 ٘ذٞذ، سا خٛد ٕٞؼش ثٝ تحل٥ُ اربص٠ خب٘ٛادٜ، ٔـىالت د٥ُِ ثٝ والػ٣، ٞٓ اٌش (9
 اػت؟( ؿش٣ٓ) فم٣ٟ ٚ( حمٛل٣) لب٣٘ٛ٘ اخالل٣، وبس ا٤ٗ

 پذس فب٣ّ٥ٔ ٘بْ ثب كشفبً فشص٘ذاٖ فب٥ُٔ ٘بْ چشا. ٞؼتٙذ فشص٘ذ دٚ داسا٢ صٚد ا٤ٗ (3
 ٘ذاسد؟ حم٣ فم٣ٟ ٚ لب٣٘ٛ٘ اخالل٣، ِ٘ش اص دخٛ فشص٘ذاٖ ثشا٢ ٔبدس آ٤ب اػت؟ ؿذٜ ت٥٥ٔٗ

. اػت پؼش وٟتش فشص٘ذ ٚ دختش اسؿذ فشص٘ذ. اػت فشص٘ذ دٚ داسا٢ خب٘ٛادٜ ا٤ٗ (5
 وبس ا٤ٗ آ٤ب،ِ ثشد؟ ٣ٔ ػٟٓ دختش فشص٘ذ ثشاثش دٚ پؼش فشص٘ذ ٥ٔشاث، ٚ اسث تمؼ٥ٓ دس چشا

 ػت؟ا فم٣ٟ ٚ لب٣٘ٛ٘ اخالل٣،
 ا٥ٕٞت اص ص٘ذ٣ٌ دس ٔؼبئُ ٞشچٝ و٥ٙذ، ٣ٔ ٔـبٞذٜ ٥٘ض فٛق ٔخبَ دس وٝ ًٛس ٕٞبٖ
 ِزا،. ؿٛد ٣ٔ تش پ٥چ٥ذٜ ٥٘ض آٟ٘ب فم٣ٟ ٚ لب٣٘ٛ٘ ،اخالل٣ ٔٛهّٛ اػت، ثشخٛسداس ث٥ـتش٢
 ثشٓىغ، ٚ ٘جبؿذ اخالل٣ ِضٚٔبً أب ثبؿذ( ؿش٣ٓ) فم٣ٟ ٚ لب٣٘ٛ٘ ا٢ ٔؼئّٝ اػت ٕٔىٗ
 ت٥٥ٔٗ ٔخبَ، ا٤ٗ دس. ؿذ٘جب فم٣ٟ ٚ لب٣٘ٛ٘ هشٚستبً، أب ثبؿذ اخالل٣ سفتبس٢ اػت ٕٔىٗ
 ًالق حك ٤ب ٞؼت؟ ٥٘ض اخالل٣ آ٤ب أب، اػت فم٣ٟ ٞٓ ٚ لب٣٘ٛ٘ ٞٓ دختش، ثشا٢ ٟٔش٤ٝ
 ٞؼت؟ ٥٘ض اخالل٣ آ٤ب أب، ٞؼت فم٣ٟ ٞٓ ٚ لب٣٘ٛ٘  ٞٓ ٔشد، ثشا٢

 اخالل٣ آ٤ب اػت، فم٣ٟ ٞٓ ٚ لب٣٘ٛ٘ ٞٓ فشص٘ذاٖ، ثش پذس فب٣ّ٥ٔ اختلبف ٕٞچ٥ٙٗ،
 آ٤ب اػت، فمٝ ٚ لبٖ٘ٛ ثش ٌٔٙجك ٔشد، ثٝ( صٖ) ٕٞؼش اؿتغبَ اربصٜ اختلبف ٞؼت؟ ٥٘ض

 ٚ لب٣٘ٛ٘ خب٘ٛادٜ، اسث اص دختش ػٟٓ ٤ه ٔمبثُ دس پؼش، ػٟٓ دٚ ٞؼت؟ ٥٘ض اخالل٣
  ٞؼت؟ ٥٘ض اخالل٣ أب، اػت فم٣ٟ
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 تأ٥ٔٗ ثش ٔج٣ٙ ا٢ ٥ُٚفٝ اػت، دسآٔذ داسا٢ ٚ داسد اؿتغبَ وٝ ص٣٘ ا٤ٗ، ثش ٓالٜٚ
 ا٤ٗ. اػت خب٘ٛادٜ ٔشد ثشٟٓذ٠ كشفبً خب٘ٛادٜ ٔٔبؽ أ٥ٔٗت ٚ ٘ذاسد ص٘ذ٣ٌ ٔخبسد
 ٞؼت؟ ٥٘ض اخالل٣ آ٤ب أب، ٞؼت فم٣ٟ ٚ لب٣٘ٛ٘ ٔٛهّٛ

 تش و٣ّ ٔشاتت ثٝ فمٝ ٚ لبٖ٘ٛ ثب ٔمب٤ؼٝ دس اخالق و٥ٙذ، ٣ٔ ٔالحِٝ وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ
 أب. داسد تأو٥ذ ا٘ؼبٖ ثشتش فوب٤ُ ٚ خلب٤ُ ثٝ اػبػبً ٚ داسد ٔتٔذد٢ ػٌٛح ٚ ثٛدٜ

 تٕشوض ص٘ذ٣ٌ، د٣ٙ٤ دػتٛسات ٚ د٣ٙ٤ ثٔٔذ ثٝ اػبػبً فمٝ ٚ ٓمال٣٘ ثٔٔذ ثٝ اػبػبً ٖ٘ٛ،لب
 تأو٥ذ ٔٛسد سفتبس٢ ٞب٢ رٙجٝ ثشتش٤ٗ اػت، اخالق ثش ٔجت٣ٙ فمٝ ٚ لبٖ٘ٛ وٝ ٔٛال٣ٔ. داسد
 فمٝ ٚ لبٖ٘ٛ اخالق، ٣ٙٔ٤ ٔالن ػٝ ا٤ٗ ص٘ذ٣ٌ، أٛس ١ٕٞ دس ٔتأػفب٘ٝ، أب ٥ٌشد ٣ٔ لشاس
 . ٥٘ؼتٙذ ٞٓ ثش كٌٔٙج دل٥مبً

 اخالقی مسئولیت

 ٣اخالل ت٥ٔؼئِٛ ظ٤ٜٚ ثٝ ت٥ٔفْٟٛ ٔؼئِٛ ،اخالق ٠ پشچبِؾ دس حٛص ٥ٓاص ٔفبٞ ٣ى٤
اػت؟ ٔؼئَٛ چٝ  ٣ٔؼئَٛ چٝ وؼ ؼت؟٥چ ت٥اػت. ٚالٔبً ٔٔٙب ٚ ٔفْٟٛ ٔؼئِٛ

 خٛد ٢سفتبسٞب لجبَ دس ٤ٌ٣ؿشا چٝ تحت ٞب ٌشٜٚ ٚ افشاد ثبؿذ؟ داؿتٝ ذ٤ثب ٣٤ٞب ٣ٌ ظ٤ٚ
 ت٥ٔؼئِٛ ٢ٞب ٓشكٝ داسد؟ ٚرٛد ت٥ٔؼئِٛ ّ٘ٛ چٙذ ؿٛ٘ذ؟ ٣ٔ ؿٙبختٝ َٔؼئٛ
 رب، ٕٞٝ ا٘ؼبٖ ب٤آ ٞشدٚ؟ ب٤ ٙذٜ؟٤آ ب٤ اػت ٌزؿتٝ ثٝ ٌٔٔٛف ت٥ٔؼئِٛ ب٤آ ا٘ذ؟ وذاْ

 ٔٛهّٛ ٔـبثٝ ػؤاالت ٚ ٞب پشػؾ ٤ٗا داسد؟ ت٥ٔؼئِٛ ض٥٘ خلٛف ٤ٓحش دس ٣حت
 .اػت حبهش فلُ ثحج ١ادأ

 است؟ کدام آن فیتعز و ستیچ تیمسئول

 ٚ ؿشا٤ي ا٘ؼبٖ، ٔؼئ٥ِٛت ا٘ذ، ثٛدٜ تالؽ دس ف٥ّؼٛفبٖ تبوٖٙٛ، ثبػتبٖ ٤ٛ٘بٖ دٚساٖ اص
 خٛد دِخٛاٜ ثٝ فشد وٝ اػت ٢ا حٛصٜ ت٥ٔؼئِٛ» ِٔٙش، ه٤ اص. وٙٙذ تج٥٥ٗ سا آٖ ِٛاصْ
 ف٤ُٚب ا٘زبْ ٢ثشا ٔبفٛق ٢ػٛ اص اػت ٣اِضأ» مت٥. دس حم«ؿٛد ٣ٔ ٢وبس ا٘زبْ ٔأٔٛس

 دػتٛس ثٝ وٝ ٣ٌّٔٛث ي٤ؿشا ثٝ ٣بث٥دػت دس ؿخق، اِتضاْ ت٥ٔؼئِٛ ،٤ٗٙبثشاث. «ـب٤ٖوبس
 ت٥ٔؼئِٛ ذ٤ثب فتذ،٥ث اتفبق ٢ض٥چ ذ٤ؿذ ٔٛرت ؿٕب اٌش. اػت ٌشفتٝ ٌشدٖ ثش ٔبفٛق

 .ذ٤ش٥ثٍ ثشٟٓذٜ سا آٖ ٓٛالت
هسئَل٘ت ٗب هسئَل بَدى بِ هعٌبٕ خَاستِ شذى چ٘شٕ اس کسٖ تٛاٖ ٌفت وٝ ثؿب٤ذ 

وٙٙذٜ(  ثتٛا٘ذ خٛاػت١ خٛد  سٚد وٝ خٛاٞبٖ )ػؤاَ وبس ٣ٔ ٔٛاسد٢ ثٝ دس ت٥ٔؼئِٛ است.
ٚ حذالُ ٢ٚ سا دسثبس٠ سفتبس ٌٔبثك ٤ب ٔخبِف  وٙذسا اص خٛا٘ذٜ )ٔؼئَٛ( پ٥ٍ٥ش٢ 
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خٛاػت١ خٛد ٚ پ٥بٔذٞب٢ آٖ پبػخٍٛ دا٘ؼتٝ، ٔٛسد ػؤاَ ٚ ثبصخٛاػت لشاس دٞذ، ٚ 
س خٛد، ٔٛسد تحؼ٥ٗ ٤ب تمج٥ح، ٚ دس ٔتٙبػت ثب ّ٘ٛ سفتب ،الص١ٔ آٖ ا٤ٗ اػت وٝ ٔؼئَٛ

 ٔٛاسد٢ ٔٛسد تـ٤ٛك ٤ب تٙج٥ٝ لشاس ٥ٌشد. 
٥ُٚفٝ »٘ؼجت ثٝ أش ٔٛسد ػؤاَ، « ٔؼئَٛ»ٌٔشح اػت وٝ  ٣صٔب٘ٔؼئ٥ِٛت  ٗ،٤ثٙبثشا

هفَْم هسئَل٘ت در قببل ؿٛد،  اػت وٝ ٌفتٝ ٣ٔ ٥ُدِداؿتٝ ثبؿذ. ثٝ ٥ٕٞٗ  «ٚ تى٥ّف٣
 ،ثٝ ٥ُٚف١ خٛد ُٕٓ وشدٜ ثبؿذ ،ٔىّف فشدٌش ا .دشَ اًجبم ٗب تزك ٍظ٘فِ هطزح هٖ

ؿٛد ٚ اٌش اص ا٘زبْ ٥ُٚف١ خ٤ٛؾ  ٔٛسد ػتب٤ؾ لشاس ٌشفتٝ ٚ اح٥ب٘بً ثٝ اٚ پبداؽ دادٜ ٣ٔ
 زٝ،٥دس٘ت .٥ٌشد دٜ ثبؿذ، ٔٛسد ٘ىٛٞؾ ٚ ثٔوبً ٔزبصات ٚ و٥فش لشاس ٣ٔوشػشپ٥چ٣ 

ا٘ذ ٌٔشح اػت. ثٝ ٝ سا ثشٟٓذٜ ٌشفت ٣ف٥تىّ ب٤ ف٥ٝوٝ ُٚ ٣ٌشٚٞ ب٤فشد  ٢ثشا ت٥ٔؼئِٛ
 . هحَلِ ف٘تکبل ٍ فٍٗظب قببل در بَدى پبسخگَ ٤ٙٔ٣ ت٥ٔؼئِٛ ٍش،٤ٓجبست د

خٛد  ف٥ٚ تىبِ ف٤دس لجبَ ُٚب ذ٤ٌشٜٚ ٔؼئَٛ، ثب ب٤ٌفت اص آ٘زب وٝ فشد  ذ٤ثب
دس ٔٔشم  ت٥ٔٔتمذ اػت، ٔؼئِٛ ٣ثشادِاص رّٕٝ  ّؼٛفب٥ٖاص ف ٣پبػخٍٛ ثبؿٙذ، ثشخ

خٛد ُٕٓ ٘ىٙذ دس ٔٔشم  ف٥ٚ تىبِ ف٤ثٝ ُٚب ٢فشد اٌش ٤ٙٔ٣ٔزبصات ثٛدٖ اػت. 
 . شد٥ٌ ٣ٔزبصات لشاس ٔ

 ٔزبصات ب٤ ٥ٝتٙج ٔٔشم دس ٔؼئَٛ فشد ٞشچٙذ وٝ ٌفت ذ٤ثب ٌّٔت ٤ٗا ٔٛسد دس
 ثٝ. ؼت٥٘ وبُٔ ٚ ٞؼت ػىٝ ٢سٚ ه٤ فمي ٔٛهّٛ ٤ٗا وٝ ٥ٓثبؿ آٌبٜ ذ٤ثب أب اػت

 اػت، ٕٔىٗ خٛد ف٤ُٚب ٘ذادٖ ا٘زبْ كٛست دس ٔؼئَٛ فشد ٞشچٙذ ٍش،٤د ٓجبست
 ٔخلٛكبً ف٤ُٚب ا٘زبْ كٛست دس حبَ، ٥ٗٓ دس أب شد٥ٌ لشاس ٔزبصات ٚ ٥ٝتٙج ٔٛسد
 .شد٥ٌ لشاس ش٤تمذ ٚ پبداؽ ٔٔشم دس داسد، احتٕبَ ف٤ُٚب ٥ٝٙثٟ ٚ كبدلب٘ٝ ا٘زبْ

سا ا٘زبْ دٞذ، دس لجبَ آٖ  ٣ف٥دٜ تىبِوشوٝ اػتبد ُٔٛف  ٣٤ٔخبَ، دا٘ـزٛ ٢ثشا
ٔٛلْ ٚ  ثٝ ب٤خٛد سا ٘زبْ ٘ذٞذ،  ف٥اٌش تىبِ ٗ،٤. ثٙبثشاؿٛد ٣بختٝ ٔٔؼئَٛ ؿٙ ف،٥تىبِ

ٔٛلْ ا٘زبْ  ٚ ثٝ ٣خٛث سا ثٝ ف٥ؿٛد أب، اٌش تىبِ ٥ٝا٘زبْ ٘ذٞذ، احتٕبَ داسد تٙج ٣خٛث ثٝ
اص ًشف  ب٤اص ًشف اػتبد  تٛا٘ذ ٣ٔ ك٤تـٛ ٤ٗ. اشد٥ٌ ٣ٚ پبداؽ لشاس ٔ ك٤دٞذ، ٔٛسد تـٛ

 ثبؿذ.    ٣دسٚ٘ ت٤سهب كٛست احؼبع خٛد دا٘ـزٛ ٚ ثٝ

 یزیپذتیمسئول لیتحل

 ٔؼئَٛ سفتبسٞب، وذاْ لجبَ دس ا٘ؼبٖ وٝ اػت ٤ٗا ٣اكّ ١ٔؼئّ ت،٥ٔؼئِٛ ٥ُتحّ دس
 ٣ثشخ فلُ، ادأٝ دس وٝ اػت ٌٔشح ٢ٔتٔذد ٔٛاسد خلٛف، ٤ٗا دس. ؿٛد ٣ٔ ؿٙبختٝ

 .شد٥ٌ ٣ٔ لشاس ثحج ٔٛسد آٟ٘ب ٤ٗتش ٟٔٓ اص
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 در قببل اعوبل  ت٘هسئَل (1
. إٓبَ وٙٙذ ٣ٔ ٥ٓتمؼ ٥ٓشٔؼتم٥ٚ غ ٥ٓٔٛسد، إٓبَ ا٘ؼبٖ سا ثٝ دٚ دػتٝ ٔؼتم ٤ٗا دس

 ٣إٓبِ» ٓ،٥شٔؼتم٥أب إٓبَ غ «شد٥ٌ ٣ٔ ا٘زبْ اسادٜ ٢سٚ اص وٝ اػت ٣إٓبِ» ٓ،٥ٔؼتم
اص خٛد  ت٥ٔٛلٔ ه٤دس  ٢ٔخالً، فشد« ٘ذاؿتٝ اػت. ٣آٟ٘ب دخبِت زبد٤اػت وٝ ا٘ؼبٖ دس ا

. ٞشچٙذ ٞش دٞذ ٣اص خٛد ٌزؿت ٘ـبٖ ٔ ٍش،٤د ٣ت٥س ٔٛلٔأب د دٞذ ٣حؼبدت ٘ـبٖ ٔ
٘ذاؿتٝ  ٣دخبِت ٢فٌش الت٤تٕب زبد٤أب ا٘ؼبٖ دس ا شد٥ٌ ٣تٛػي فشد ا٘زبْ ٔ ٟٙب،٤ا ٢دٚ

دس ٔٛسد آٟ٘ب  ٢ٚ ت٥ٔؼئِٛ ضا٥ٖحبَ، دس لجبَ ٞش دٚ ٔؼئَٛ اػت، أب ٔ ٤ٗاػت. ثب ا
 دس أب. داسد وبُٔ ت٥ٔؼئِٛ ،دٞذ ٣ٔ ٘ـبٖ خٛد اص سا حؼبدت سفتبس ٣ٔتفبٚت اػت. ٚلت

 ٔؼئَٛ حبَ، ٤ٗا ثب ؼت،٥٘ ٔؼئَٛ خٛد، دس حؼبدت ٤ُتٕب ٢فٌش ٚرٛد خلٛف
 ٢فٌش ٤ُتٕب خّك دس فشد ٤ٗا ٍش،٤د ٓجبست ثٝ. وٙذ وٙتشَ سا ٢فٌش ٣ظ٤ٌٚ ٤ٗا اػت

 .ؿٛد ٣ٔ ؿٙبختٝ ٔؼئَٛ ،٢فٌش ٤ُتٕب ٤ٗا وٙتشَ ثبثت اص أب ٘ذاسد ٣ت٥ٔؼئِٛ حؼبدت
 ٌذُٗآهعطَف بِ  ت٘بِ گذشتِ ٍ هسئَل هعطَف ت٘هسئَل (2

 ٣٤ٌشٜٚ دس لجبَ سفتبسٞب ب٤فشد  ٢ٞب ت٥ٔؼئِٛ» ،5ٌزؿتٝ ثٝ ٌٔٔٛف ت٥ٔؼئِٛ اص ِٔٙٛس
ٞشچٙذ آحبس «. اػت بفت٤ٝسفتبس ٔٛسد ِ٘ش خبتٕٝ  ب٤اػت وٝ دس ٌزؿتٝ ا٘زبْ ؿذٜ اػت 

٥ِت ٔشثٛى ْ داؿتٝ ثبؿذ. پغ، ٔؼئٛٚاتذ ض٥٘ ٙذ٤ٜآ ٣آٖ ٕٔىٗ اػت دس صٔبٖ حبَ ٚ حت
ٔخبَ،  ٢ثشا .«ٔؼئ٥ِٛت٣ وٝ پغ اص ٚلّٛ فُٔ ٔتٛرٝ فبُٓ اػت» ،ثٝ ٌزؿتٝ ٣ٙٔ٤

أتحبٖ ٔشتىت تمّت ؿذٜ ٚ ٔؼئٛالٖ آٔٛصؽ ٔٛهّٛ  ١وٝ دس ػش رّؼ ٣٤دا٘ـزٛ
 ت٥ا٘ذ. ٔؼئِٛ اسربّ دادٜ ب٤ٖدا٘ـزٛ ٣ا٘وجبً ١ت٥تمّت سا كٛست رّؼٝ وشدٜ ٚ ثٝ وٕ

 دس ٌزؿتٝ ا٘زبْ ٌشفتٝ اػت. اػت وٝ ٢دا٘ـزٛ دس لجبَ سفتبس ٤ٗا
اػت  ب٤ٖاػت وٝ ٞٙٛص دس حبَ رش ٣ت٥ٔؼئِٛ ،9ٙذ٤ٜآ ثٝ ٌٔٔٛف ت٥ٔؼئِٛ اص ِٔٙٛس

 ،٣٤دا٘ـزٛ ٣ٔخبَ، ٚلت ٢سا ا٘زبْ دٞذ. ثشا ف٥تىّ ب٤ ف٥ٝٚ فشد ّٔضْ اػت آٖ ُٚ
ٚ ثب ٔٛافمت اػتبد،  دٞذ ٣وٙفشا٘غ دس والع ٘ـبٖ ٔ ١ئاسا ٢خٛد سا ثشا ٢ٔٙذ ٓاللٝ

 ٤ٗخٛد وٙفشا٘غ اسائٝ دٞذ. ا ٣دس ٔٛسد ٔٛهّٛ ا٘تخبث ٍش٤دٚ ٞفتٝ د ؿٛد، ٣ٔتٟٔذ ٔ
 داسد.  ٙذ٤ٌٜٔٔٛف ثٝ آ ت٥دا٘ـزٛ، ٔؼئِٛ

 ت٘هسئَل در بر٘اخت ٍ جبز (3
ؿٛد وٝ استجبى آٖ سا ثب ٔجبحج فّؼف٣ ٚ  تش ٣ٔ ا٥ٕٞت ٔؼئ١ّ ٔؼئ٥ِٛت ٚلت٣ سٚؿٗ

ت اص ػ٣٤ٛ ثب ثشخ٣ ٔجبحج وال٣ٔ، ٚ ثشخ٣ ّْٓٛ ًج٣ٔ٥ ٚ ا٘ؼب٣٘ ثذا٥٘ٓ. ثحج ٔؼئ٥ِٛ

                                                           

1. retrospective 

2. prospective 
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  ٌشٜ خٛسدٜ اػت؛ ٣ٙٔ٤ ٔؼبئ٣ّ وٝ اص آغبص٤ٗ «جبز ٍ اخت٘بر» ٚ« علّ٘ت»فّؼف٣ ٥ِ٘ش 
٥ٌش٢ تفىش فّؼف٣ ثـش تب سٚصٌبس حبهش، پ٥ٛػتٝ افىبس ٚ ارٞبٖ ثؼ٥بس٢ اص  ؿىُ دٚساٖ 

 ثب ٔجبحج وال٣ٔ ،ا٘ذ؛ ٚ اص ػ٢ٛ د٤ٍش ا٘ذ٤ـٕٙذاٖ ثضسي رٟبٖ سا ثٝ خٛد ٔـغَٛ داؿتٝ
ٚ ٔجحج ثؼ٥بس پ٥چ٥ذٜ « لذست فشا٥ٌش خذاٚ٘ذ»، «ّٓٓ ٌّٔك ا٣ِٟ»ٚ آتمبد٢ ٣ٕٟٔ ٥ِ٘ش 

 .دس استجبى اػت« لوب ٚ لذس ا٣ِٟ»

ؿٙبػ٣،  ٞب٢ چـ٥ٍٕش٢ وٝ دس ّْٓٛ ربٔٔٝ دس دٚساٖ رذ٤ذ ثب پ٥ـشفت ،ٕٞچ٥ٙٗ
ثبسٜ ٌٔشح ؿذٜ ٚ ثش  ا٤ٗ  ؿٙبػ٣ پذ٤ذ آٔذٜ اػت، ٔجبحج رذ٤ذ٢ دس ؿٙبػ٣، سٚاٖ ٔشدْ

پ٥چ٥ذ٣ٌ ٚ ا٥ٕٞت ٔؼئّٝ افضٚدٜ اػت. ثشخ٣ اص دا٘ـٕٙذاٖ ّْٓٛ ا٘ؼب٣٘ ثب اٍ٘ـت 
وذاْ ثٝ  ٞب٢ ارتٕب٣ٓ، ٔح٣ٌ٥، سٚا٣٘ ٚ ط٘ت٥ى٣ سفتبسٞب٢ آد٣ٔ، ٞش ٟ٘بدٖ ثش ص٥ٔٙٝ

ٞب وٕتش ثٝ ا٘ؼبٖ»ا٘ذ وٝ  ًش٤م٣، اخت٥بس ٚ اساد٠ آصاد سا اص ا٘ؼبٖ ػّت وشدٜ ٚ ٔذ٣ٓ ؿذٜ
آ٤ٙذ، آ٘بٖ ث٥ـتش ٔب٘ٙذ لٌٔبت پ٥چ٥ذ٠ ٤ه  ؿٕبس ٣ٔ ثٝ  «آصادٞب٢ ٔختبس ٚ  ٓٙٛاٖ فبُٓ

٘ت٥ز١ . ٔبؿ٥ٗ ٞؼتٙذ؛ سفتبسٞب ٚ إٓبِـبٖ وبٔالً ٔتأحش اص ٓٛأُ ٔح٣ٌ٥ ٚ ط٘ت٥ى٣ اػت
تٛاٖ اخاللبً ٔؼئَٛ وبسٞب٤ؾ  هشٚس٢ چ٥ٙٗ د٤ذٌب٣ٞ ا٤ٗ اػت وٝ ٥ٞچ ا٘ؼب٣٘ سا ٣ٕ٘

ٔزشٔبٖ ٚ رب٥٘بٖ سا تحت پ٥ٍشد  چٙذ ٕٔىٗ اػت، ثٝ دال٣ّ٤، ٞش ،دا٘ؼت. ثٙبثشا٤ٗ
ِ٘ش  ثب٤ذ آ٘بٖ سا اص  تٛاٖ ٚ ٣ٕ٘ ٌبٜ ٣ٕ٘ أب ٥ٞچ ٓ،٥وٙ ٣ٚ ص٘ذا٘ ٔزبصاتلب٣٘ٛ٘ لشاس دادٜ، 

 ا٘ذ، دا٘ؼت. ٞب٣٤ وٝ ٔشتىت ؿذٜ اخالل٣ ٔؼئَٛ رشْ ٚ رٙب٤ت

 ٢سفتبسٞب. ٢بس٥شاخت٥غ ب٤ اػت ٢بس٥اخت ب٤ ا٘ؼبٖ ٢سفتبسٞب ِٔٙش ه٤ اص ٗ،٤ثٙبثشا
. ٘ذاسد خٛد اص ٢ا اسادٜ آٟ٘ب ا٘زبْ دس ا٘ؼبٖ وٝ ٞؼتٙذ سفتبسٞب اص دػتٝ آٖ ٢سب٥شاخت٥غ

 خبف، ٢ٕبس٥ث ه٤ ثٝ اثتال اػتٔذاد ب٤ ٣اسح ٢ٕبس٥ث ب٤ ثذٖ، خٖٛ ٌشدؽ ب٤ تٙفغ ٔخالً
. ش٘ذ٥ٌ ٣ٔ ا٘زبْ خٛد خٛدثٝ إٓبَ ٤ٗا ٚ ٘ذاسد ٣دخبِت آٟ٘ب دس ا٘ؼبٖ وٝ ٞؼتٙذ ٢ٔٛاسد

 اص دٞذ ٣ٔ ا٘زبْ ب٤ ٚ آٚسد ٣ٔ صثبٖ ثش سا ٢ض٥چ ٢فىش ثّٕٛ ٓذْ ٢سٚ اص وٝ ٣وٛدو ٣حت
. ٘ذاسد خٛد إٓبَ لجبَ دس ٣ت٥ٔؼئِٛ ِزا اػت ذ٥ٜ٘شػ ٢فىش ثّٕٛ ثٝ ٞٙٛص وٝ آ٘زب

 وٝ آٟ٘ب ٢ٚوال ٕٔٔٛالً، وٛدوبٖ ّ٘ٛ ٤ٗا ٢سفتبسٞب ٚ إٓبَ خلٛف دس اػت ٣ٌفتٙ)
 (. ٛ٘ذؿ ٣ٔ ؿٙبختٝ ٔؼئَٛ  ٞؼتٙذ، ٤ٗٚاِذ ٕٞبٖ ٔٛالْ اوخش دس

 سا اخالل٣ سفتبس ٔؼئ٥ِٛت ٚ آٚسد ٣ٔ ٔؼئ٥ِٛت اخت٥بس وٝ اػت ٔـخق ٘ت٥زٝ دس
 ٥ٕٞٗ ثٝ ٔٛرٛدات ػب٤ش ٚ ا٘ؼبٖ ٥ٔبٖ ٞب٢ تفبٚت تش٤ٗ ٟٔٓ اص ٤ى٣. ًّجذ ٣ٔ

 ٔؼئَٛ ٚ ٔختبس خٛدآٌبٜ، ٔٛرٛد٢ ا٘ؼبٖ. ٌشدد ثش٣ٔ اخالل٣ سفتبس ٚ پز٤ش٢ ٔؼئ٥ِٛت
. ٌشدد ثش٣ٔ آد٣ٔ پز٤ش٢ ٔؼئ٥ِٛت ثٝ ٕٞٝ ؿمبٚت ٚ ػٔبدت سر٤ّت، ٚ فو٥ّت. اػت
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 خ٤ٛؾ اخت٥بس٢ افٔبَ ثٝ ٘ؼجت ٚ اػت ٔؼئَٛ اخت٥بس ٚ خٛدآٌب٣ٞ د٥ُِ ثٝ ا٘ؼبٖ
 اػت، تٟٔذآٚس ٚ اِضاْ ٣ٓٛ٘ آد٣ٔ پز٤ش٢ ٔؼئ٥ِٛت. اػت ػتب٤ؾ ٤ب ػشص٘ؾ ٔؼتحك
 .٘ذاسد آد٣ٔ تل٥ٕٓ ٚ اخت٥بس ثب ٔٙبفبت٣ وٝ تٟٔذ٢

 گزٍُ ٍ فزد هسئَل٘ت (4
 دس افشاد كشفبً ب٤آ. اػت ٌشٜٚ ٔمبثُ دس فشد ٘مؾ ت،٥ٔؼئِٛ ٥ُتحّ دس ٍش٤د ٔٛهّٛ

 لجبَ دس ض٥٘ افشاد آٖ ثب ٔشتجي ٢ٞب ػبصٔبٖ ٚ ٞب ٌشٜٚ ب٤ ٞؼتٙذ ٔؼئَٛ خٛد إٓبَ ٔمبثُ
 ٞؼتٙذ؟ ٔؼئَٛ خٛد ٢آوب سفتبس

ٞب،  ٞب، ػبصٔبٖ ثّىٝ ٌشٜٚ ،ته افشاد ٥٘ؼت ثشخ٣ ٔٔتمذ٘ذ وٝ ٔؼئ٥ِٛت ٔٙحلش ثٝ ته
تٛاٖ دسثبس٠ ٔؼبئُ خبك٣،  ٣ٙٔ٤ ٣ٔ ،تٛا٘ٙذ ٔؼئَٛ دا٘ؼتٝ ؿٛ٘ذ ٞب ٥٘ض ٣ٔ بدٞب ٚ ؿشوتٟ٘

 ِ٘ش اص افشاد ٚ آوب٢ آٟ٘ب، پبػخٍٛ دا٘ؼت. ٌشٜٚ ٚ ٟ٘بد خبك٣ سا، كشف
، ٤ب «ِ٘بْ آٔٛصؿ٣ وـٛس ٔؼئَٛ پشٚسؽ ٔتخلق اػت»ؿٛد:  ٔخالً ٚلت٣ ٌفتٝ ٣ٔ

دِٚت ٔؼئَٛ حفَ »، ٤ب «٣ّٕ اػتفالٖ ؿشوت تزبس٢، ٔؼئَٛ ٚاسدات وبالٞب٢ تز»
ٞب ٚ ٟ٘بدٞب  ٞب، ػبصٔبٖ ، دس ١ٕٞ ا٤ٗ ٔٛاسد، ٔؼئ٥ِٛت سا ثٝ ؿشوت«ا٥ٙٔت ارتٕب٣ٓ اػت

 دا٥٘ٓ.  سا پبػخٍٛ ٣ٔ« وُ» ٙزب٤ا دس٘ؼجت دادٜ، 
ِزا ػتب٤ؾ ٤ب ٘ىٛٞـ٣ وٝ دس ٘ت٥ز١ ُٕٓ وشدٖ ثٝ ٥ُٚفٝ ٤ب ػشثبص صدٖ اص آٖ ا٘زبْ 

ته اؿخبف. ثٝ ٥ٕٞٗ د٥ُِ، ٕٔىٗ اػت فشد٢ اص  ٝ تهاػت، ٘« وُ»ؿٛد، ٔتٛرٝ  ٣ٔ
د٥ُِ ا٘زبْ ٔؼئ٥ِٛتؾ سا ثٝ« وُ»وٝ   حب٣ِ آوب٢ دِٚت سا ٔٛسد ػشص٘ؾ لشاس د٥ٞٓ، دس 

 .٥ٓوٙػتب٤ؾ 
 ت٥والً ٔؼئِٛ ٣فشد ٚ ٌشٜٚ اتفبق ِ٘ش ٚرٛد ٘ذاسد. ثشخ ت٥دس خلٛف ٔؼئِٛ اِجتٝ

ٛسد ِ٘ش سا ٔؼئَٛ إٓبَ خٛد ؿخق ٔ ٤ٌ٣ٚ تحت ٞش ؿشا وٙٙذ ٣سا ثٝ فشد ٔٙتؼت ٔ
 ،٣ٞب سا لجَٛ ٘ذاس٘ذ أب ثشخ ٞب، ٟ٘بدٞب ٚ ػبصٔبٖ ؿشوت ٥ٙ٣ٚ ٚرٛد ٔؼتمُ ٚ ٓ دا٘ٙذ ٣ٔ

 ٥ٙ٣ٔؼتمُ ٚ ٓ ٢ٚرٛد ض٥ٞب ٘ ٞب، ٟ٘بدٞب ٚ ػبصٔبٖ ثشخالف ٌشٜٚ اَٚ ٔٔتمذ٘ذ ؿشوت
. ش٘ذ٤زػبصٔبٖ سا ثپ ب٤ٔٙتؼت ثٝ آٖ ؿشوت، ٟ٘بد  ت٥ٔؼئِٛ ذ٤داس٘ذ ٚ ٕٞب٘ٙذ اؿخبف ثب

 خلٛف، ِ٘ش ٍ٘بس٘ذٜ وتبة ٔـبثٝ ِ٘ش ٌشٜٚ دْٚ اػت.  ٤ٗدس ا
ٕٞب٘ٙذ اؿخبف دس لجبَ سفتبسٞب ٚ إٓبَ خٛد ٔؼئَٛ  ض٥ٞب ٘ ػبصٔبٖ ٍش،٤ٓجبست د ثٝ

اخالق  ٢دس ٔٔٙب ٢ا ٔٛهّٛ اػت وٝ ٔفْٟٛ اخالق حشفٝ ٥ٕٗٞ ٥ُدِ ثٝ مب٥ًٞؼتٙذ ٚ دل
ٚ  ٣حمٛل ،٣اخالل ٢ٞب ت٥ٖ ؿبُٔ ٔؼئِٛا٘ؼب ٢ٞب ت٥ٔؼئِٛ. وٙذ ٣ٔ ذا٥ٔٔٙب پ ٣ػبصٔب٘

 ثش ػٝ لؼٓ اػت:  ٣اخالل ت٥اػت. ٔؼئِٛ ٢فش٥و
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 ؛٣ؿخل ـ٢فشد ٣اخالل ٢ٞب ت٥ٔؼئِٛ
  ؛٣ؿغّ ـ٢فشد ٣اخالل ٢ٞب ت٥ٔؼئِٛ
 .٣ػبصٔب٘ ٣اخالل ٢ٞب ت٥ٔؼئِٛ
 داد ٘ـبٖ ص٤ش ؿىُ ثٝ تٛاٖ ٣ٔ سا ا٘ؼبٖ اخالل٣ ٚ سفتبس٢ ٞب٢ ٔؼئ٥ِٛت ا٘ٛاّ

 
 غ٘زاخت٘برٕ

  
  

  
   ک٘فزٕ ↖   ↖رفتبر

   حقَقٖ ← ←هسئَل٘ت ←اخت٘برٕ ↙
   ↙ 

 اخالقٖ
↖ 

← 

↙ 

 ٖشخصـٕفزد اخالق
 شغلٖـفزدٕ اخالق
 سبسهبًٖ اخالق

 ث٥بٖ ؿشح ا٤ٗ ثٝ سا اخالل٣ ٞب٢ ٔؼئ٥ِٛت ا٘ٛاّ( 5344) لشأّى٣ فشأشص ثبسٜ ا٤ٗ دس
 : وٙذ ٣ٔ

 ارتٕب٣ٓ رب٤ٍبٜ ٚ ٔٙضِت اص ِ٘شكشف ا٘ؼب٣٘، ٞش سفتبس :شخصٖ ـفزدٕ اخالق (1
 ٘ؼجت ٘ٝ ٤ب اػت ؿبغُ ا٤ٙىٝ اص ِ٘شكشف فشد٢ ٞش. اػت ثذ ٤ب خٛة ؿغ٣ّ ٓٙب٤ٚٗ ٚ
 خٛد، ثٝ ٘ؼجت خٛد ؿخل٣ ص٘ذ٣ٌ دس فشد دس٘ت٥زٝ،. داسد ٔؼئ٥ِٛت خٛد سفتبسٞب٢ ثٝ

 ٚ تاػ اػتٛاس ٣ٙ٥ٔٔ اكَٛ ثش ٔؼئ٥ِٛت ا٤ٗ. داسد اخالل٣ ٔؼئ٥ِٛت ؿٟشٚ٘ذاٖ خب٘ٛادٜ،
 ّ٘ٛ ٞش ثش ٔٔٙب، ٤ه ثٝ فشد٢ اخالق پغ،. اػت فشد٢ اخالق ٔزّٕٛ دس اكَٛ ا٤ٗ

 .اػت افشاد ؿغُ اص فشاتش ثؼ٣ ص٤شا داسد تمذْ د٤ٍش٢ اخالق
 ؿغُ ح٥ج اص فشد اخالل٣ ٔؼئ٥ِٛت ؿغ٣ّ اخالق اص ِٔٙٛس: شغلٖ ـفزدٕ اخالق( 2
 ؿخق ٓٙٛاٖ ثٝ افشاد تٔؼئ٥ِٛ ثش فشد٢ اخالق ٔب٘ٙذ ًشف٣ اص ؿغ٣ّ اخالق. اػت

 ٥٘ض سا ؿغُ اص ثشخبػتٝ ٓٙٛاٖ فشد٢، اخالق ثشخالف د٤ٍش، ًشف اص داسد، تأو٥ذ حم٥م٣
 ؿخق اخالق ثش تأو٥ذ ؿغ٣ّ اخالق ثٙبثشا٤ٗ،. وٙذ ٣ٔ ِحبٍ اخالل٣ ٞب٢ ٔؼئ٥ِٛت دس

  :و٥ٙذ تٛرٝ ص٤ش رٕالت ثٝ ٔخبَ ثشا٢. اػت ؿغُ اص ثشخبػتٝ ًشف٣ اص ٚ داسد حم٥م٣

 ثٝ تٛرٝ ثذٖٚ ٢ٚ، ٔؼئ٥ِٛت ٚ فشد رّٕٝ ا٤ٗ دس. داسد اخالل٣ بكشٔؼئ٥ِٛت٘( اِف
  .اػت ٌٔشح ؿغُ

 تٛرٝ ثب ٢ٚ، ٔؼئ٥ِٛت ٚ فشد رّٕٝ ا٤ٗ دس. داسد اخالل٣ ٔؼئ٥ِٛت ؿٙبعسٚاٖ( ة
  .اػت ٌٔشح ؿغُ ثٝ
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 اخالق ٚ ؿخل٣ـفشد٢ اخالق. اػت ّ٘ٛ دٚ فشد٢ اخالق ٌفت، تٛاٖ ٣ٔ ِزا،
. آفش٤ٙذ ٣ٔ خبك٣ اخالل٣ ٞب٢ ٔؼئ٥ِٛت ا٢، حشفٝ التوب٢ ثٝ ٣ؿغّ ٞش. ؿغ٣ّ ـفشد٢

 ٚ فشد٢ اخالق ٞب٢ تفبٚت تش٤ٗ ٟٔٓ اص ٤ى٣ ٌشا٣٤ تخلق ٚ پز٤ش٢ تّٙٛ ثٙبثشا٤ٗ،
 ٔـبغُ، تّٙٛ ثشحؼت وٝ اػت «ٚاثؼتٝ ؿغُ» ٔفْٟٛ ا٤ٗ دس اخالق. اػت ؿغ٣ّ اخالق
 تزبس، اخالق پضؿىبٖ، اخالق ؿٙبػبٖ، سٚاٖ اخالق ٔخُ. ٞؼت٥ٓ خبف اخالل٥بت ٔحتبد
 ... .ٚ ِ٘ب٥ٔبٖ اخالق ٚوال، اخالق
 ٞش ص٤شا، اػت حشف ٚ ٔـبغُ ثش ٘بُش ًشف٣ اص ػبصٔب٣٘ اخالق :سبسهبى اخالق( 3

( ؿغُ) وبس اخالق ثشخالف أب اػت ٔتّٔك ...ٚ ت٥ِٛذ خذٔبت، چٖٛ كٙٔت٣ ثٝ ػبصٔب٣٘
 اخالل٣ ٞب٢ٔؼئ٥ِٛت ث٥بٖ ثٝ ثّىٝ، ٥٘ؼت ٔحذٚد ٔـبغُ دس فشد ٞب٢ٔؼئ٥ِٛت ث٥بٖ ثٝ

. اػت اؿخبف پز٤ش٢ٔؼئ٥ِٛت اص تشپ٥چ٥ذٜ ثؼ٣ وٝ پشداصد٣ٔ ٔح٥ي لجبَ دس ػبصٔبٖ
 هعٌبٕ در إحزفِ اخالق ّوبى سبسهبًٖ، اخالق اس هٌظَر ٔفْٟٛ، ٚ ٔٔٙب ا٤ٗ دس ثٙبثشا٤ٗ،

 ثٝ تٛرٝ ٌٓف ثب سا ا٢حشفٝ اخالق ٔفْٟٛ ٌؼتشدٜ، ٚ ٤ٛ٘ٗ ٔٔٙب٢ دس پغ. است ًَٗي
 ا٢،حشفٝ اخالق ٔفْٟٛ ا٤ٗ دس. وشد خٛا٥ٞٓ ثحج ٔح٥ي لجبَ دس ػبصٔبٖ ٞب٢ٔؼئ٥ِٛت

. ؿٛد ٣ٕ٘ ٔحذٚد وبس اخالق ثٝ أب ؿٛد ٣ٔ ؿبُٔ ٥٘ض سا( ؿغُ) وبس اخالق ٔجبحج
  .ٔبػت پ٥ؾ ٞٓ ٘ٛد آٔذ كذ چٛ٘ىٝ
ِٔٙٛس  ثٝ ٢وبسثشدـ٣دا٘ـٍبٜ ربْٔ ّٕٓ ٢اص ٚاحذٞب ٣ى٤ ذ٥ٔخبَ، فشم وٙ ٢ثشا

ثشٌضاس  ٣رٕٔٝ وبسٌبٜ آٔٛصؿ ٢اص سٚصٞب ٣ى٤خٛد،  ب٤ٖدا٘ـزٛ ٢تٛإ٘ٙذ ٢مباست
 حوٛس ٥ُدِ ثٝ وبسٌبٜ ٢ثشٌضاس سٚص. وٙٙذ ٣ٔ اػتمجبَ وبسٌبٜ ٤ٗا اص ب٤ٖدا٘ـزٛٚ  وٙذ ٣ٔ

 اص ٞشوذاْ حبَ، ٤ٗا ثب. ؿٛد ٣ٔ ؿّٕٛ دا٘ـٍبٜ ٔحُ اًشاف ٢ٞب وٛچٝ داًّٚجبٖ
 حوٛس وبسٌبٜ دس ٚ وشدٜ پبسن دا٘ـٍبٜ ه٤٘ضد ٣ٔحّ دس سا خٛد ٢خٛدسٚ ب٤ٖدا٘ـزٛ

 ٢رّٛ سا خٛد ٥ُاتٛٔج پبسن، ٔحُ وٕجٛد ٥ُدِ ثٝ وٙٙذٌبٖ ؿشوت اص ٘فش ه٤ أب. بثٙذ٤ ٣ٔ
 سا خٛد ٢خٛدسٚ تٛا٘ذ ٣ٕ٘ ٤ٕٝٞؼب ٤ٗا ٚ ذوٙ ٣ٔ پبسن ٍب٤ٖٕٞؼب اص ٣ى٤ ٥ًٙپبسو دس
 اػت؟ ؼئَٛٔ ٚ ٔملش ٣وؼ چٝ ٔضاحٕت ٚ ٔـىُ ٤ٗا زبد٤ا دس. وٙذ خبسد ٔٙضَ اص
 دا٘ـٍبٜ؟ وبسٌبٜ؟ اػتبد دا٘ـزٛ؟ ب٤آ

وٝ ٞشچٙذ ٕٞٝ ٔب  ٤ٓؿٛ ٣ٔتٛرٝ ٔ ٓ،٥وٙ ٥ُتحّ ٣خٛث ٔٛسد ِ٘ش سا ثٝ ت٥اٌشٔٛلٔ
ػبصٔبٖ، دس  ه٤ٓٙٛاٖ  ٚالٔبً دا٘ـٍبٜ ثٝ ب٤أب آ ٥ٓدا٘ ٣ٔـىُ ٔ ٤ٗا ٣سا٘ٙذٜ سا ٔؼئَٛ اكّ

٘بْ دا٘ـٍبٜ ٔٛرٛد  ثٝ ٣ّ٘ذاسد؟ ٞشچٙذ وٝ ٚرٛد ٔؼتم ٣ت٥ٔؼئِٛ چ٥ٔـىُ ٞ ٤ٗا زبد٤ا
ػبصٔبٖ ٔؼئَٛ  ب٤آٖ دا٘ـٍبٜ سا دس ػٕت دا٘ـٍبٜ  ٙذٌب٤ٖٚ ٕ٘ب شا٤ٖ٘جبؿذ ثبص ٞٓ، ٔذ
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 ًَعبز ّز  ٍٖ اخالق شخص ت٘تقذم هسئَل ل٘دل بِ حبل، يٗا بب. ٥ٓدا٘ ٣ٔـىُ ٔ ٤ٗا
 طزف اس رفتبر کِ است ٖشخص هتَجِ رفتبر يٗا ٖاصل ت٘هسئَل گز،ٗد اخالق ٍ ت٘هسئَل

 .زد٘گٖ ه اًجبم ٍٕ
 ٔٛهّٛ ٔؼئ٥ِٛت، تح٥ُّ ثٝ ٔشثٛى ٔؼبئُ اص د٤ٍش ٤ى٣: اخالقٖ هسئَل٘ت شزاٗط (4

 چٝ تحت ػبصٔبٖ ٚ ٌشٜٚ ٤ب ؿخق اػت، ا٤ٗ ػؤاَ. اػت «اخالل٣ ٔؼئ٥ِٛت ؿشا٤ي»
 ف٥ّؼٛفبٖ د٤شثبص اص ٔؼئ٥ِٛت وبف٣ ٚ الصْ ؿشا٤ي تج٥٥ٗ ؿٛ٘ذ؟ ٣ٔ ؿٙبختٝ ٔؼئَٛ ؿشا٣ٌ٤

 .اػت ؿذٜ ٌٔشح ا٢ پشدأٙٝ ٔجبحج ص٥ٔٙٝ  ا٤ٗ  دس ٚ ؿتٝ،دا ٔـغَٛ خٛد ثٝ سا
 ا٢ ٚالٔٝ ٤ب وبس ٔؼئَٛ اخاللبً كٛست٣  دس تٟٙب ا٘ؼبٖ ٌفت، تٛاٖ ٣ٔ و٣ّ ًٛس ثٝ

 قذرت ٣ٙٔ٤،. ثبؿذ داؿتٝ سا وبس آٖ ا٘زبْ ثشا٢ وبف٣ ٚ الصْ ؿشا٤ي وٝ ؿٛد ٣ٔ ؿٙبختٝ
 آٖ ثٝ الذاْ اخت٘بر رٍٕ  اس ٚ آصادا٘ٝ ٚ دٞذ ا٘زبْ سا آٖ آگبّبًِ ثبؿذ؛ داؿتٝ سا آٖ اًجبم

 ؿشى ٌشٜٚ ٤ب فشد ؿذٖ ؿٙبختٝ ٔؼئَٛ ثشا٢ فٛق ٔٛاسد اص وذاْ ٞش دس٘ت٥زٝ،. وٙذ وبس
 وبس آٖ ٔؼئ٥ِٛت ثشا٢ وبف٣ ؿشى صٔبٖ، ٞٓ ًٛس ثٝ ؿشى ػٝ ا٤ٗ ٔز١ٕٓٛ ٚ ٞؼتٙذ الصْ

 . ؿٛد ٣ٔ دادٜ تٛه٥ح اختلبس ثٝ الصْ ؿشا٤ي اص ٞشوذاْ ادأٝ دس. ثٛد خٛاٞٙذ
 

 ا٘زبْ تٛا٘ب٣٤ اخالل٣، ٔؼئ٥ِٛت ثشا٢ الصْ ؿشا٤ي اص ٤ى٣: تَاًبٖٗ ٍ قذرت (الف
 اػتٔذادٞب٢ ٚ ٞب تٛا٘ب٣٤ ح١ٌ٥ اص خبسد تى٥ّف، ٔٛسد فُٔ اٌش ثٙبثشا٤ٗ. اػت تى٥ّف
 اص. دا٘ؼت ٔؼئَٛ آٖ لجبَ دس سا فشد تٛاٖ ٣ٕ٘ اخاللبً وٝ اػت ًج٣ٔ٥ ثبؿذ، ا٘ؼب٣٘

 اص وٝ سا وبس٢ ٥٘ض حى٥ٓ خذا٢ ٚ اػت، لج٥ح «٤ٌبق ال ٔب» ٝث تى٥ّف وٝ سٚػت ا٤ٗ 
   .ٚٔػٕٟٔٓٓب إاِلَّ َ٘فْؼٖب اِّّٝٔ ٤ٔىَِّّفٔ الَ :خٛاٞذ ٣ٕ٘ آ٘بٖ اص ثبؿذ خبسد آد٥ٔبٖ ٞب٢ تٛا٘ب٣٤ حذٚد

أتحب٘بت سا تمجُ  ٢ٔخبَ، وبسوٙبٖ آٔٛصؽ دا٘ـٍبٜ ٞشچٙذ صحٕت ثشٌضاس ٢ثشا
اٚساق  ح٥أب دس تلح وٙٙذ ٣ٔ فب٤ا ٢ٍبٜ ٘مؾ ٔؤحشاٞذاف دا٘ـ ٢ٚ دس ساػتب وٙٙذ ٣ٔ

وٕه دس  ٢دسخٛاػت دا٘ـزٛ اص وبسٔٙذ آٔٛصؽ ثشا ٗ،٤٘ذاس٘ذ. ثٙبثشا ٣أتحبٖ ٘مـ
 آٖ وبسٔٙذ خبسد اػت.  بس٥اسفبق ٕ٘شٜ اص لذست ٚ اخت

 سا تى٥ّف ٔٛسد ء ؿ٣ ا٘ؼبٖ، وٝ اػت ا٤ٗ ٔؼئ٥ِٛت، ؿشى د٥ٔٚٗ :آگبّٖ ٍ علن( ة
 تٛاٖ ٣ٔ كٛست٣ دس اخاللبً ٙبثشا٤ٗث .«ثذا٘ذ» آٖ لجبَ دس سا خٛد ٥ُٚف١ ٚ «ثـٙبػذ»

 وٝ داد لشاس ػشص٘ؾ ٤ب ػتب٤ؾ ٔٛسد سا اٚ ٚ دا٘ؼت پبػخٍٛ وبس٢ ثٝ ٘ؼجت سا ؿخل٣
 ذ. ـثبؿ داؿتٝ آٌب٣ٞ ٥٘ض آٖ ٘بدسػت٣ بـ٤ دسػت٣ اص آٖ، ٝـث ٘ؼجت لذست داؿتٗ ثش ٓالٜٚ

view
ed by guest w

ith id=
2 in 1398/6/26 9:26:43
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ْف١ٍَ ِٔٗ اِْئِ٘ؼٓبَٖ خََّمَْٙب بإَِّ٘ :فشٔب٤ذ ٣ٔ ثبسٜ ا٤ٗ  دس وش٤ٓ لشآٖ  ػ٥ِٕٖٓٔب فَزَّْٓٔٓٙبٜٔ َّ٘جٕت٥َِِّٝ إَٔٔـَبدٍ ٌُّ٘
 ثٝ] پغ آصٔب٥٤ٓ، ٣ٔ سا اٚ آفش٤ذ٤ٓ، آ٥ٔختٝ ا٢ ٌ٘فٝ اص سا ا٘ؼبٖ ٔب وٝ دسػت٣ ثٝ» ثٓل٥ِشًا،

 «.ػبخت٥ٓ ث٥ٙب ٚ ؿٙٛا سا اٚ[ د٥ُِ ا٤ٗ

٥ختٝ، ثٝ ٞذف ٚ حىٕت ا٤ٗ ا٢ آٔ دس ا٤ٗ آ٤ٝ پغ اص ث٥بٖ آفش٤ٙؾ ا٘ؼبٖ اص ٌ٘فٝ
ا٢ آفش٤ذٜ اػت وٝ  ٌٛ٘ٝ ، اؿبسٜ ؿذٜ اػت. خذاٚ٘ذ آد٣ٔ سا ثٝ«آصٔب٤ؾ»آفش٤ٙؾ، ٣ٙٔ٤ 

ٚػ٥ّٝ ص١ٙ٥ٔ آصٔب٤ؾ ٚ ٔؼئ٥ِٛت  ا٤ٗ  ٞب٢ ٔتٔذد ٚ ٔتوبد داسد ٚ ثٝ  ٞب ٚ خٛاػتٝ ٌشا٤ؾ
آٌب٣ٞ  ثٝ اٚ تٛا٘ب٣٤ ادسان ٚ»فشٔب٤ذ:  پز٤ش٢ اٚ سا فشاٞٓ وشدٜ اػت. ػپغ ٣ٔ ٚ ٥ُٚفٝ

تٛا٘ذ تىب٥ِف ٚ  ٚػ٥ّٝ اػت وٝ ٞٓ ٣ٔ  ا٤ٗ ، ٚ ثٝ «داد٤ٓ ٚ اٚ سا ؿٙٛا ٚ ث٥ٙب آفش٤ذ٤ٓ
 .ٞب٢ ٔتٔذد ٚ ٔتوبد، ٤ى٣ سا ثشٌض٤ٙذ تٛا٘ذ اص ٥ٔبٖ ساٜ ُٚب٤ف خٛد سا ثـٙبػذ ٚ ٞٓ ٣ٔ

صٔبٖ  بٖ،٤ثٝ دا٘ـزٛ ٣سػب٘ أتحب٘بت دا٘ـٍبٜ ثذٖٚ اًالّ ٠ش٤وٝ دا ٣ٔخبَ، صٔب٘ ٢ثشا
ػش رّؼٝ أتحبٖ حبهش ؿٛ٘ذ،   تٛا٘ٙذ ٣ٕ٘ ب٤ٖٚ دا٘ـزٛ دٞذ ٣ٔ ش٥٥سا تغ ٣سػأتحبٖ د
 ٣ٚ آٌبٞ ٣سػب٘ آٖ ٞٓ ٓذْ اًالّ ٥ُاتفبق ٘ذاس٘ذ. دِ ٤ٗدس لجبَ ا ٣ت٥ٔؼئِٛ ب٤ٖدا٘ـزٛ

 ٣اص پشػُٙ دا٘ـٍبٜ ثذٖٚ ٕٞبٍٞٙ ٣ى٤ ٣ٚلت ٍش،٤د ٣ٓٙٛاٖ ٔخبِ اػت. ثٝ ب٤ٖدا٘ـزٛثٝ 
ٚ ثب٘ه  وٙذ ٣ٔ ٣اخز ٚاْ ثٝ ثب٘ه ٔٔشف ٢ٙٛاٖ هبٔٗ ثشآ ثب ٕٞىبس خٛد، اػٓ اٚ سا ثٝ

دس  ٣ت٥ٔؼئِٛ چ٥آٖ فشد ٞ دٞذ، ٣خلٛف ا٘زبْ ٕ٘ ٤ٗالصْ سا دس ا ٢اداس فبت٤تـش ض٥٘
 هٕب٘ت ٘ذاسد.  ٢ؿذٜ ثشا لجبَ وبس ا٘زبْ

 اػبػ٣ ؿشا٤ي اص د٤ٍش ٤ى٣ بس،٥اخت ٚ اسادٜ ٢سٚ اص وبس ا٘زبْ: آساد ارادٓ ٍ اخت٘بر (ج
 ٞب ػبصٔبٖ ٚ افشاد ؿٙبختٗ ٔؼئَٛ ٢ثشا ٣اػبػ ي٤ؿشا اص ٣ى٤ ؿشى ٤ٗا. تاػ ٔؼئ٥ِٛت

 ا٘ؼبٖ ثٛدٖ ٔؼئَٛ اسادٜ اص خبسد ٚ ذ٤تٟذ ٚ ارجبس ٢سٚ اص إٓبَ ا٘زبْ ٗ،٤ثٙبثشا. اػت
 .وٙذ ٣ٔ ٔـىُ دچبس وبس ٖآ لجبَ دس سا

٘ت٥زٝ ؿخق ٥ٞچ  ثٙبثشا٤ٗ ٞش ٣ّٕٓ وٝ َّٔٔٛ رجش ثبؿذ، غ٥شاساد٢ اػت ٚ دس
ٚ اسادٜ ا٘ؼبٖ  بس٥اخت ٢اػت وٝ اص سٚ ٣إٓبِارجبس٢  إٓبَ. د٥ِت٣ دس لجبَ آٖ ٘ذاسٔؼئٛ

وٝ  ٢فشد ب٤ ؿٛد ٣وٝ  تحت ؿىٙزٝ ٔزجٛس ثٝ آتشاف ٔ ٣. ٔخُ ؿخلشد٥ٌ ٣ا٘زبْ ٕ٘
 .   دٞذ ٣ٕ٘ ب٤ دٞذ ٣سا ا٘زبْ ٔ ٤ٙ٣د ف٥تحت ارجبس تىبِ

صْ اػت دس اثتذا ثٝ چٙذ تش اص ا٤ٗ ؿشى داؿتٝ ثبؿ٥ٓ، ال ثشا٢ ا٤ٙىٝ تل٤ٛش٢ سٚؿٗ
ػپغ ِٔٙٛس اص اخت٥بس ٚ اساد٠ آصاد سا، وٝ ؿشى  ٚ ٥ٓٔٔٙب٢ ٕٓذ٠ اخت٥بس اؿبسٜ وٙ

 :ؿٛد، تـش٤ح و٥ٙٓ ٔؼئ٥ِٛت اخالل٣ دا٘ؼتٝ ٣ٔ

سٚد. ٔخالً ٌفتٝ  وبس ٣ٔ ٌب٣ٞ ٚاط٠ اخت٥بس دس ثشاثش اهٌشاس ثٝ( در هقببلِ اضطزار: 1
٥بس حشاْ اػت أب دس ؿشا٤ي اهٌشاس٢ رب٤ض س٢ٚ اخت ؿٛد: خٛسدٖ ٌٛؿت ٔشداس اص  ٣ٔ

view
ed by guest w

ith id=
2 in 1398/6/26 9:26:43



 43 هسئَل٘ت اخالقٖ

 

 ٔخُهشس ثؼ٥بس ٤ب خٌش رذ٢  بٓجدس ؿشا٣ٌ٤ وٝ ٘خٛسدٖ ٌٛؿت ٔشداس ث ،٣ٙٔ٤ ،اػت
 .اػت ٔزبص آٖ خٛسدٖ ،ؿٛد٣ٔٔشي 

وٙذ وٝ ا٘ؼبٖ تٟذ٤ذ ثٝ هشس ؿٛد ٚ ثٝ ّٓت  اوشاٜ دس رب٣٤ كذق ٣ٔ( در هقببلِ اکزاُ: 2
 شا٤ي اخت٥بس٢ حبهش ثٝ ا٘زبٔؾ ٘جٛد، ا٘زبْ دٞذ.تٟذ٤ذٞب٢ ث٥ش٣٘ٚ، وبس٢ سا وٝ دس ؿ

سٚد  وبس ٣ٔ دس ثؼ٥بس٢ اص ٔٛاسد، اخت٥بس دس ٔٔٙب٣٤ ٌؼتشدٜ ٚ ٓبْ ثٝ در هقببلِ جبز: (3
س٢ٚ ٥ُٔ ٚ سغجت خ٤ٛؾ، وبس٢ سا ا٘زبْ  ٚ ثٝ ٔٔٙب٢ آٖ اػت وٝ فبُٓ، تٟٙب اص 

ذ. دس ٔمبثُ، ُٕٓ ػ٢ٛ ٓبُٔ د٤ٍش٢ تحت فـبس لشاس ٌشفتٝ ثبؿ آ٘ىٝ اص  دٞذ، ث٣ ٣ٔ
ثّىٝ  ،رجش٢ ٣ٙٔ٤ ٣ّٕٓ وٝ اخت٥بس ٚ اساد٠ آصاد ا٘ؼبٖ دس تحمك آٖ دخبِت٣ ٘ذاؿتٝ اػت

 .د٥ُِ فـبس ٥٘شٚٞب٢ دس٣٘ٚ ٤ب ث٥ش٣٘ٚ ثٛدٜ اػتتحمك آٖ ثٝ

پغ اص آؿٙب٣٤ ارٕب٣ِ ثب ػٝ ٔٔٙب٢ ٕٓذ٠ اخت٥بس، اوٖٙٛ ٘ٛثت ثشسػ٣ ا٤ٗ ٘ىتٝ اػت 
ًٛس  ؿٛد، چ٥ؼت؟ ٕٞبٖ ٖ ؿشى الصْ ٔؼئ٥ِٛت ؿٕشدٜ ٣ٔٓٙٛا وٝ ِٔٙٛس اص اخت٥بس، وٝ ثٝ

ؿٛد ٚ اٚ سا دس  تش اؿبسٜ وشد٤ٓ، آ٘چٝ وٝ ٔٛرت اسصؽ وبسٞب٢ آد٣ٔ ٣ٔ وٝ پ٥ؾ
ٞب٢  دٞذ، ا٤ٗ اػت وٝ وبسٞب٢ خٛد سا اص ٥ٔبٖ ساٜ ٔٔشم ػتب٤ؾ ٤ب ػشص٘ؾ لشاس ٣ٔ

ا٢ آفش٤ذٜ  ٌٛ٘ٝ وٙذ. خذاٚ٘ذ ا٘ؼبٖ سا ثٝ ٣ٔ «ا٘تخبة»ٔختّف٣ وٝ دس پ٥ؾ س٢ٚ داسد، 
ٞب٢ ٔختّف ٚ ثٔوبً ٔتوبد٢ ٚرٛد داسد وٝ ٕٔٔٛالً دس  اػت وٝ دس دسٖٚ اٚ ٌشا٤ؾ

وـب٘ذ. أب  ػ٢ٛ خٛد ٣ٔ وذاْ اٚ سا ثٝ وٙٙذ، ٚ ٞش ٔمبْ ُٕٓ ثب ٤ىذ٤ٍش تضاحٓ پ٥ذا ٣ٔ
تش ثبؿذ، ثش سفتبس اٚ تأح٥ش ل٣ٌٔ ٚ حت٣ٕ ٌزاؿتٝ،  ا٢ ل٢ٛ ٌٛ٘ٝ ٥٘ؼت وٝ ٞش ربرثٝ ا٤ٗ
سثب٢  ا٢ آٞٗ وٝ دس ٥ٔبٖ دٚ آٞٗ ػ٢ٛ خٛد رزة وٙذ )ٕٞچٖٛ لٌٔٝ س اٚ سا ثٝاخت٥ب ث٣

ثّىٝ آد٥ٔبٖ ثب  ،د(ؿٛسثب٢ ل٢ٛ  آٞٗ ١ل٢ٛ ٚ ه٥ٔف لشاس ٌشفتٝ ثبؿذ ٚ ػشا٘زبْ ًٕٔ
ٞب٢ ثؼ٥بس ٥٘شٚٔٙذ ٥٘ض ٔمبٚٔت وٙٙذ  تٛا٘ٙذ دس ثشاثش ربرثٝ ٥٘ش٢ٚ اخت٥بس ٚ اساد٠ خٛد ٣ٔ

تٕب٤الت ٘فؼب٣٘ خٛد ثٝ حشوت دسآ٤ٙذ. ا٘ؼبٖ ٥٘ش٣٤ٚ ٚ ثشخالف رش٤بٖ ػ٥ُ غشا٤ض ٚ 
تٛا٘ذ ثب اػتٕذاد اص آٖ، اص ا٘فٔبَ دس ثشاثش غشا٤ض ٚ ا٥ٔبَ ػشوؾ ح٥ٛا٣٘  داسد وٝ ٣ٔ

تٛاٖ  اؽ فبئك آ٤ذ. ثٝ ٥ٕٞٗ ػجت اػت وٝ ٣ٔ ٞب٢ ٔختّف دس٣٘ٚ خبسد ؿذٜ، ثش ربرثٝ
٘ؼت ٚ اٚ سا ٔٛسد ػؤاَ ٚ اٚ سا ٘ؼجت ثٝ وبسٞب ٚ آحبس ٚ پ٥بٔذٞب٢ إٓبِؾ ٔؼئَٛ دا

 .رٛاة لشاس داد

تٛا٘ب٣٤ »ا٤ٗ اػت وٝ ا٘ؼبٖ  ،ِٔٙٛس اص اخت٥بس ٚ اساد٠ آصاد دس ا٤ٗ ثحج ،ثٙبثشا٤ٗ
س٢ٚ، اٌش وبس٢ سا تحت تأح٥ش صٚس ٚ فـبس د٤ٍشاٖ ا٘زبْ  ا٤ٗ داؿتٝ ثبؿذ. اص «ٌض٤ٙؾ

 .دٞذ، ًجٔبً ٔؼئ٥ِٛت٣ دس لجبَ آٖ ٘خٛاٞذ داؿت
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تٛا٘ذ ثش فـبس  اخت٥بس ٚ اساد٠ آصاد٢ داسد ٤ب ٘ٝ؟ ٚ آ٤ب آد٣ٔ ٣ٔأب آ٤ب ا٘ؼبٖ چ٥ٙٗ 
٥٘شٚٞب٢ ٔح٣ٌ٥ ٚ دس٣٘ٚ، ٚ ٓٛأُ ط٘ت٥ى٣ ٚ ارتٕب٣ٓ فبئك آ٤ذ، ٤ب آ٘ىٝ اػ٥ش دػت 

 ٥٘شٚٞب٢ آؿىبس ٚ ٟ٘بٖ ث٥ش٣٘ٚ ٚ دس٣٘ٚ اػت؟

تش٤ٗ أٛس٢ اػت وٝ  ٥ٌش٢ ٚ ا٘تخبة، ٤ى٣ اص ٤م٣ٙ٥ لذست تل٥ٕٓ» سػذ ٣ٔ ِ٘ش ثٝ
. ٞش ا٘ؼب٣٘، ا٤ٗ ٔؼئّٝ سا ثب ّٓٓ حوٛس٢ «ؿٛد بػب٣٤ ا٘ؼبٖ ٚالْ ٣ٔٔٛسد ؿٙ

 .٤بثذ وٝ اخت٥بس داسد خٌب٘بپز٤ش ٣ٔ

 جبزگزایی و الهی قدر و قضب

ٞب سا دس ١ٕٞ  خذاٚ٘ذ ا٤ٗ اػت وٝ ٚرٛد پذ٤ذٜ« لوب ٚ لذس ٣ٙ٥ٓ»ٔمتوب٢ آتمبد ثٝ 
اٚ٘ذ ثذا٥٘ٓ، ٚ فشاٞٓ ٔشاحُِ پ٥ذا٤ؾ، ؿىٛفب٣٤ ٚ ا٘موب٢ آٟ٘ب تحت تذث٥ش حى٥ٕب١٘ خذ

ؿذٖ ؿشا٤ي پ٥ذا٤ؾ آٟ٘ب ٚ سػ٥ذٖ ثٝ ٔشح١ّ ٟ٘ب٣٤ سا ثٝ اساد٠ اٚ اػتٙبد د٥ٞٓ. أب اٌش 
تٛاٖ وبسٞب٢ اٚ سا ٔؼتٙذ ثٝ اسادٜ ٚ  ا٘ؼبٖ ٚالٔبً ٔختبس اػت ٚ اساد٠ آصاد داسد، چٍٛ٘ٝ ٣ٔ

وب ٚ اساد٠ ٞب، اص رّٕٝ افٔبَ ا٘ؼب٣٘، ثٝ ل لوب٢ ا٣ِٟ دا٘ؼت؟ ٚ اٌش تحمك ١ٕٞ پذ٤ذٜ
د٤ٍش، ٞش فُٔ اخت٥بس٢، فب٣ّٓ   ٓجبست ا٣ِٟ اػت، پغ اساد٠ ا٘ؼب٣٘ چٝ ٔٔٙب٣٤ داسد؟ ثٝ 
دٞذ، ٚ ٔحبَ اػت وٝ فُٔ ٚاحذ، دٚ  داسد وٝ ثب اسادٜ ٚ اخت٥بس خٛدؽ آٖ سا ا٘زبْ ٣ٔ

 فبُٓ داؿتٝ، ٔؼتٙذ ثٝ اساد٠ دٚ فبُٓ ثبؿذ. ثٙبثشا٤ٗ اٌش افٔبَ ا٘ؼبٖ سا ثٝ اسادٜ ٚ اخت٥بس
ٔب٘ذ، ٚ اٌش آٟ٘ب سا ثٝ  خٛدؽ ٔؼتٙذ و٥ٙٓ، رب٣٤ ثشا٢ اػتٙبد آٟ٘ب ثٝ اساد٠ ا٣ِٟ ثبل٣ ٣ٕ٘

اسادٜ ٚ لوب٢ ا٣ِٟ اػتٙبد د٥ٞٓ، ثب٤ذ اػتٙبد آٟ٘ب سا ثٝ اساد٠ ا٘ؼب٣٘ ٘ف٣ و٥ٙٓ ٚ ا٘ؼبٖ سا 
 .حؼبة آٚس٤ٓ اخت٥بس ثشا٢ تحمك افٔبَ ا٣ِٟ ثٝ تٟٙب ٔٛه٣ٓٛ ث٣

ا٢ ثب تى٥ٝ ثش لوب ٚ اساد٠ ا٣ِٟ، اخت٥بس ا٘ؼبٖ سا ٘بد٤ذٜ  دس ٚاوٙؾ ثٝ ا٤ٗ ؿجٟٝ، ٓذٜ
ا٢ ٥٘ض  ا٘ذ، ٚ ٓذٜ ٘ت٥زٝ ٔؼئ٥ِٛت اخالل٣ اٚ سا ػّت وشدٜ ٌشفتٝ، ثٝ دأٗ رجش افتبدٜ ٚ دس

ثشا٢ فشاس اص رجش، لوب ٚ اساد٠ ا٣ِٟ سا دس ح١ٌ٥ افٔبَ ا٘ؼب٣٘ ٘بد٤ذٜ ٌشفتٝ، ٚ دس دأٗ 
التف٤ٛن ثُ أش ث٥ٗ االٔش٤ٗ.  آٖ اػت وٝ: الرجش ٚ ا٘ذ. حك تف٤ٛن افشا٣ً ٌشفتبس آٔذٜ

كٛست٣ ٔحبَ اػت وٝ ٞش دٚ  تٛه٥ح آ٘ىٝ: اػتٙبد فُٔ ٚاحذ ثٝ اساد٠ دٚ فبُٓ، دس 
اكٌالح، فبُِٓ رب٘ـ٥ٗ ثبؿٙذ؛ أب  ًشاص فشم ؿٛ٘ذ ٚ ثٝ فبُٓ دس ٓشم ٤ىذ٤ٍش ٚ ٞٓ

د٢ٚ آٟ٘ب ثالاؿىبَ  كٛست اػتٙبد فُٔ ٚاحذ ثٝ ٞش آٖ  اٌش دس ًَٛ ٤ىذ٤ٍش ثبؿٙذ، دس 
 اِزْٕ ٥٘ؼتٙذ. ثٙبثشا٤ٗ لوب ٚ اساد٠ ا٣ِٟ ثب اساد٠ ا٘ؼب٣٘ ٔب١ٔ٘ اػت.

اػتٙبد فُٔ ثٝ ا٘ؼبٖ دس ٤ه ػٌح اػت ٚ ثٝ خذا٢ ٔتٔبَ دس ػٌح٣ ثبالتش، وٝ دس 
دٞذ، ٚ  ا٢ وٝ وبسؽ سا س٢ٚ آٖ ا٘زبْ ٣ٔ آٖ ػٌح، ٚرٛد خٛد ا٘ؼبٖ ٚ ٚرٛد ٔبدٜ
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 دٞذ، ٣ٍٕٞ، ٔؼتٙذ ثٝ خذاٚ٘ذ اػت. ٚػ١ّ٥ آٟ٘ب ا٘زبْ ٣ٔٝ ٚرٛد اثضاسٞب٣٤ وٝ وبس سا ث
رجش آٖ اػت وٝ اساد٠ خذا رب٘ـ٥ٗ اساد٠ ٔب ؿٛد؛ أب اٌش اساد٠ خذا دس ًَٛ اساد٠ ٔب 

ؿٛد، خذا خٛاػتٝ اػت وٝ آد٣ٔ ثب اخت٥بس ٚ ثب ٕٞٝ ؿئٖٛ  ثبؿذ، ٔٛرت رجش ٣ٕ٘
تجْ  . اخت٥بس ا٘ؼبٖ ٥٘ض ثٝاؽ دس ا٤ٗ رٟبٖ تحمك ٤بثذ، ٣ِٚ رجش٢ دس وبس ٥٘ؼت ٚرٛد٢

 ٚرٛد اٚ ٥ٓٗ سثي ثٝ خذاٚ٘ذ اػت، ٣ِٚ رجش ٥٘ؼت.

 مسئولیت انواع

 خذا بزابز در ت٘هسئَل (1

چ٥ض اص آِٖ اٚػت، ٔبَ اٚػت  ثذٖٚ ؿه ا٘ؼبٖ دس ثشاثش خذاٚ٘ذ ٔؼئَٛ اػت؛ ص٤شا ٕٞٝ
ػ٢ٛ اٚػت. ٥ٞچ ٔٛرٛد د٤ٍش٢ دس ثشاثش اٚ اص خٛد اػتمال٣ِ ٘ذاسد. ٚرٛد  ٚ ثٝ
وٝ اٌش آ٣٘ تٛرٝ خٛد سا اص ٓبَِٓ   ا٢ ٌٛ٘ٝ چ٥ض لبئٓ ثٝ اٚ ٚ ٚاثؼتٝ ثٝ اٚػت، ثٝ ٕٞٝ

٤ه اص  ٥ٞچ َِّٝٔ ٔٓب ف٣ِ اِؼَّٕٓبٚٓاتِ ٚٓٔٓب ف٣ِ األَسٕمِ.«. ٞب اص ٞٓ فشٚ س٤ض٘ذ لبِت»ثش٥ٌشد 
٥ٌشد ٔبَ خٛدؽ ٥٘ؼت. ٔبِه حم٥م٣  ٞب٣٤ وٝ دس اخت٥بس ا٘ؼبٖ لشاس ٣ٔ ٕ٘ٔت
ح٣، ٚ دس٣٘ٚ ٚ ث٥ش٣٘ٚ ا٘ؼبٖ، رات الذع ا٣ِٟ اػت. ثب ا٤ٗ ٞب٢ رؼ٣ٕ ٚ سٚ ٕ٘ٔت

ٞب دس ثشاثش ٔبِه حم٥م٣  ٚكف، سٚؿٗ اػت وٝ ا٘ؼبٖ ثٝ ػجت تلشف دس ا٤ٗ ٕ٘ٔت
آٟ٘ب، خذاٚ٘ذ، ٔؼئَٛ اػت ٚ ثب٤ذ پبػخٍٛ ثبؿذ؛ ٣ٙٔ٤ اٚ حك داسد اص ٔب ػؤاَ وٙذ وٝ 

ٞب٢  د دس ثشاثش ٚػٛػٝچشا فالٖ ُٕٓ سا ا٘زبْ داد٢؛ چشا اص چـٓ ٚ ٌٛؽ ٚ صثبٖ خٛ
ٞب ٚ  ٘فؼب٣٘ ٚ ؿ٥ٌب٣٘ ٔٛاُجت ٘ىشد٢؛ چشا اٚلبت خ٤ٛؾ سا ثٝ ثٌبِت ٌزسا٘ذ٢؛ ٚ دٜ

فشٔب٤ذ، اٌش خذاٚ٘ذ ثشا٢ ثٔو٣ افشاد ٤ب اؿ٥ب٢ د٤ٍش،  لشآٖ وش٤ٓ ٣ٔ كذٞب ػؤاَ د٤ٍش.
 كٛست، دس ثشاثش آ٘بٖ ٥٘ض ٔؼئَٛ خٛا٥ٞٓ ثٛد.  آٖ  ، دسحمٛق ٚ ٔبِى٥ت٣ لبئُ ؿذٜ ثبؿذ

ٞب٢ فشاٚا٣٘  ٔؼئ٥ِٛت٣ وٝ آد٥ٔبٖ دس ثشاثش ا٥ِٚب٢ ا٣ِٟ داس٘ذ، ثٝ ٥ٕٞٗ د٥ُِ اػت. سٚا٤ت
ٚاسد ؿذٜ اػت وٝ ثشاػبع آٟ٘ب ٔشاد اص  حَُّٓ َِتُؼٕأََُِّٗ ٤ٕٓٛٔٓئِزٍ ِٓٓٗ ا٥َِِِّٔٙٓ دس تفؼ٥ش آ٤ٝ ؿش٤ف١

س ؿب٤ذ پغ اص ٔؼئ٥ِٛت٣ وٝ د اػت. )ّ( ا٤ٗ ٕ٘ٔت، ٕ٘ٔت ٚال٤ت ٚ أبٔت اُٞ ث٥ت
ٞب ثبؿذ؛  تش٤ٗ ٔؼئ٥ِٛت ا٘ؼبٖ ثشاثش خذاٚ٘ذ داس٤ٓ، ٔؼئ٥ِٛت دس ثشاثش ا٥ِٚب٢ د٤ٗ، ثضسي

 چٙذ ٔؼئ٥ِٛت٣ اػت دس ؿٔبّ ٔؼئ٥ِٛت خذاٚ٘ذ ٚ ٔؼتمُ اص آٖ ٥٘ؼت.  ٞش
 در بزابز خَد ت٘هسئَل (2

٘فغ آد٣ٔ اثٔبد ٚ  ٤ى٣ د٤ٍش اص ا٘ٛاّ ٔؼئ٥ِٛت ا٘ؼبٖ، ٔؼئ٥ِٛت دس ثشاثش خٛدؽ اػت.
وذاْ ٘ؼجت ثٝ د٤ٍش٢ حمٛق، ٚ  ٣ داسد وٝ ثب ٤ىذ٤ٍش استجبًبت٣ داس٘ذ ٚ ٞشؿئٖٛ ٔختّف

خٛاٞذ، اص چـٓ ٚ  ٌٛ٘ٝ وٝ ٣ٔ ثبِتجْ ٔؼئ٥ِٛت خبك٣ داس٘ذ. ٔخالً ا٘ؼبٖ حك ٘ذاسد ثٝ ٞش
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إَِّٖ اِؼَّْٕٕٓ ٚٓاِْجٓلٓشَ ٚٓاِْفُؤَادٓ  ٌٛؽ، ٚ دػت ٚ صثبٖ، ٚ ػب٤ش آوب ٚ رٛاسح اػتفبدٜ وٙذ:
٤ه اص آوب ٚ رٛاسح ُبٞش٢ ٚ ثب٣ًٙ ا٘ؼبٖ حمٛق  ٞش وَبَٖ ْٓٓٙٝٔ ٔٓؼٕؤُٚالً. وُُُّ أُِٚـئِهٓ

ؿٛد، دس سٚص  ٌٛ٘ٝ وٝ اص آ٤بت ٚ سٚا٤بت اػتفبدٜ ٣ٔ خبك٣ ٘ؼجت ثٝ اٚ داس٘ذ ٚ آٖ
٥ٌش٘ذ ٚ دسثبس٠ ٘ح٠ٛ ّٕٓىشد آد٣ٔ ثب آٟ٘ب، ؿٟبدت  ل٥بٔت ٔٛسد ثبصخٛاػت لشاس ٣ٔ

دس  ى أَفْٛٓاِِٟٕٞٓ ٚٓتُىََِّّٕٔٙب أ٤َٕذ٤ِِٟٕٓ ٚٓتَـْٟٓذٔ أَسٕرُّٟٕٔٔٓ ثِٕٓب وَبُ٘ٛا ٤ٓىْؼِجَٖٔٛ.ا٥ِْْٕٓٛٓ َ٘خْتِٓٔ َّٓٓ  دٞٙذ: ٣ٔ
كٛست ث٥بٖ ؿذٜ  ا٤ٗ  ا٢ د٤ٍش اص لشآٖ وش٤ٓ، ٔؼئ٥ِٛت ا٘ؼبٖ دس ثشاثش خٛدؽ ثٝ  آ٤ٝ

ٗ هََُّ إِرَا إٞتَذ٤ٕٓتُٕٓ إَِِى اِِّّٝ ٤ٓب أ٤َُّٟٓب اَِّز٤َِٗ آُٔٓٙٛاْ ٥َّٕٓٓىُٕٓ أَ٘فُؼٓىُٕٓ الَ ٤ٓوُشُّوُٓ َّٔ اػت وٝ:
ٞش ا٘ؼب٣٘ دس دسر١ ٘خؼت »فشٔب٤ذ:  ٣ٔ ٔٓشْرِٔٔىُٕٓ ر٥ِٕٖٓٔب ف٥ََٔٙجِّئُىُٓ ثِٕٓب وُٙتُٕٓ تََُّٕٕٖٔٓٛ.

ٔؼئ٥ِٛت ٞذا٤ت ٚ ػٔبدت خٛدؽ سا ثشٟٓذٜ داسد ٚ ٔؼئ٥ِٛت ٌٕشاٞبٖ، ثشٟٓذ٠ 
ب وَؼٓجٓتٕ َِٚٓىُٓ َّٔب وَؼٓجٕتُٕٓ ٚآلَ تُؼٕأََُِٖٛ َّٕٓٓب وَبُ٘ٛا تِّْهٓ أ١ٌَُّٔ لَذٕ خََّتٕ َِٟٓب ٔٓ ٔؤٔٙبٖ ٥٘ؼت:

ٔٔشٚف ٚ  ثٝ تزوش ا٤ٗ ٘ىتٝ الصْ اػت وٝ ا٤ٗ آ٤بت، تٔبسه٣ ثب ٥ُٚف١ أش ٤َُّٕٕٖٓٔٓٛ.
 ٔٙىش ٘ذاسد. اص ٣ٟ٘

ٞب٢ سٚح خٛد ٔؼئ٥ِٛت داسد ٚ ٤ى٣  ٞب ٚ خشٚر٣ حبَ آد٣ٔ ٘ؼجت ثٝ ٚسٚد٢ ٞش ثٝ
٤ٓب أ٤َُّٟٓب اَِّز٤َِٗ آُٔٓٙٛا اتَّمُٛا  دس لجبَ خٛدؽ، ٔحبػجٝ ٚ ٔشالجٝ اػت: اص ُٚب٤ف سٚصا١٘ اٚ

 اَِّّٝٓ ِْٚٓتَُِٙشْ َ٘فْغٗ َّٔب لَذَّٔٓتٕ ِِغَذٍ ٚٓاتَّمُٛا اَِّّٝٓ إَِّٖ اَِّّٝٓ خَج٥ِشٌ ثِٕٓب تََُّٕٕٖٔٓٛ.
 دٗگزاى بزابز در ت٘هسئَل (3

ا٘ذ٤ـذ ٚ دس ثشاثش خٛدؽ  ٣دس اػالْ ٞش فشد٢ ٓالٜٚ ثش ا٤ٙىٝ ثٝ ٔلبِح خٛدؽ ٔ
ٔؼئَٛ اػت؛ دس ثشاثش د٤ٍش افشاد ربٔٔٝ ٚ ٕٞٙٛٓبٖ خٛد ٥٘ض ٔؼئ٥ِٛت داسد. خذاٚ٘ذ 
ثشا٢ ػب٤ش افشاد، حمٛل٣ سا ثشٟٓذ٠ آد٣ٔ ٌزاؿتٝ اػت وٝ اصر١ّٕ آٟ٘ب ا٤ٗ اػت وٝ ٞش 
 فشد ٔتذ٣ٙ٤ ثب٤ذ دغذغ١ ٞذا٤ت ٚ سػتٍبس٢ د٤ٍشاٖ سا ٥٘ض داؿتٝ ثبؿذ. دٚ ٥ُٚف١ ثضسي

خٛث٣  ٔٙىش وٝ دس سد٤ف ٕ٘بص ٚ سٚصٜ، ٚ حذ ٚ رٟبد لشاس داس٘ذ، ثٝ اص ٔٔشٚف ٚ ٣ٟ٘ ثٝ أش
دٞٙذ. اِجتٝ ػبئُ حم٥م٣ دس ا٤ٗ ّ٘ٛ اص  ا٥ٕٞت ا٤ٗ ٥ُٚفٝ ٚ ٔؼئ٥ِٛت سا ٘ـبٖ ٣ٔ

ٔؼئ٥ِٛت ٥٘ض خذاٚ٘ذ اػت؛ ص٤شا اٚػت وٝ ُٚب٤ف٣ سا ثشا٢ افشاد ٘ؼجت ثٝ ٤ىذ٤ٍش 
٥ُِ ا٤ٗ ٔؼئ٥ِٛت، دس ٓشم ٔؼئ٥ِٛت دس ثشاثش خذاٚ٘ذ ت٥٥ٔٗ وشدٜ اػت. ثٝ ٥ٕٞٗ د

٥٘ؼت؛ ثّىٝ دس ساػتب ٚ دس ؿٔبّ آٖ لشاس داسد. دسٚالْ ثشاػبع ث٥ٙؾ تٛح٥ذ٢ اػالْ، ٔب 
ٞب آٓ اص ٔؼئ٥ِٛت دس ثشاثش خٛد، د٤ٍش افشاد ربٔٔٝ ٚ حت٣  ٔٔتمذ٤ٓ وٝ ١ٕٞ ٔؼئ٥ِٛت

، ٣ٍٕٞ ؿذٜ ٔحؼٛةاثش خذا ٞب٢ ٔؼئ٥ِٛت دس ثش ح٥ٛا٘بت ٚ ٘جبتبت، اص ؿئٖٛ ٚ ؿبخٝ
كٛست  دس ؿٔبّ آٖ لشاس داس٘ذ. اص ا٤ٙزب ثٌالٖ تلٛس لبئالٖ ثٝ اكبِت ربٔٔٝ وٝ ثٝ
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دا٘ٙذ،  ٔؼتمُ حمٛق خبك٣ ثشا٢ ربٔٔٝ ٔتلٛس٘ذ ٚ ِزا افشاد سا دس لجبَ آٖ ٔؼئَٛ ٣ٔ
 .ؿٛد سٚؿٗ ٣ٔ

 هَجَدات سبٗز بزابز در ت٘هسئَل (4

خالل٣ ا٘ؼبٖ وٝ دس اػالْ ثؼ٥بس ثش آٖ تأو٥ذ تش٤ٗ ا٘ٛاّ ٔؼئ٥ِٛت ا ٤ى٣ د٤ٍش اص ٟٔٓ
ؿذٜ اػت، ٔؼئ٥ِٛت دس ثشاثش ًج٥ٔت ٚ ػب٤ش ٔٛرٛدات، آٓ اص ٥ٌبٞبٖ ٚ ح٥ٛا٘بت 

تٛا٘ذ ٞشٌٛ٘ٝ  اػت. ا٘ؼبٖ حك ٞشٌٛ٘ٝ تلشف٣ سا دس ٔح٥ي ص٤ؼت ٘ذاسد. ٕٞچ٥ٙٗ ٣ٕ٘
ـبٖ داس٘ذ ثّىٝ ح٥ٛا٘بت ٥٘ض حمٛل٣ ثشٟٓذ٠ كبحجب٘ وٙذ،وٝ ثخٛاٞذ ثب ح٥ٛا٘بت سفتبس 

حت٣ دس سٚا٤ت٣ اص أبْ ٣ّٓ )ّ( ٘مُ ؿذٜ اػت  خٛث٣ ث٥بٖ ؿذٜ اػت. وٝ دس سٚا٤بت ثٝ
٤ٌٛٙذ٠ ح٥ٛا٘بت سا ِٔٙت   وٝ خذاٚ٘ذ ػجحبٖ، ٘بػضا چشا ،وٝ ح٥ٛا٘بت سا ٘بػضا ٥٤ٍٛ٘ذ

 .فشػتذ ٣ٔ
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4
یعموماموالمدیریت

:شدخواهیدآشنامفاهیماینبافصلایندر
عمومی؛اموالنگهداري

.جوییصرفه
دهندهسازمانپیش
وهاوزارتخانهاموالمزایدةخصوصدرهاروزنامههاياطالعیهتاکنونآیا:یکمثال

اياطالعیهدرجبافناوريوتحقیقاتعلوم،وزارتمثالًاید؟خواندهرادولتیادارات
ازراخانهوزارتاینبهمتعلقهايساختمانازیکیکندمیاعالمکثیراالنتشارروزنامۀدر

بهتريقیمتحقوقییاحقیقیشخصهرواستگذاشتهفروشبرايمزایدهطریق
. فروختخواهدایشانبهرانظرموردملکدهدپیشنهاد
دریافتعدمعلتبههاکارخانهازیکیکارگرانازگروهیکنید،فرض:دومثال

اینازهاگروهوافرادازگروهیاما،دارندصنفینشستبرگزاريقصدحقوقماهچند
اموالاین. کنندمیشهراموالتخریببهشروعوکردهسوءاستفادهصنفیاعتراض

اموالهزینۀآنهاست؟ازحفاظتونگهداريمسئولکسیچهکیست؟بهمتعلق
بپردازد؟بایدکسیچهراشدهتخریب
شدهبازيبازندهشمامحبوبتیمفوتبال،مهممسابقهدرکنیدفرض:سهمثال

بازیکنانبهپرانیسنگبهشروعناراحتیعلتبهشماتیمراناهوادازبرخی. است
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راورزشگاههايصندلیادامهدر.اندکردهبازيبرگزاريمسئوالنوداورحریف،
این. کردندتخریبرااتوبوسرانیشرکتهاياتوبوسورزشگاهازبیرونوشکستند
بگیرد؟برعهدهبایدکسیچهراآنهاتخریبهزینۀکیست؟بهمتعلقهااتوبوس
یکیمدیرتحصیلبازمانهمشماکالسیهمدوستانازیکیکنیدفرض:چهارمثال

گذاشتهاختیارشدررانندهباخودرویکمسئولیتشعلتبهکهاستدولتیاداراتاز
ازدانشگاهبهوآمدرفتبرايحتیاداريساعاتازخارجدرایشان. استشده

ودولتیاموالازاستفادهبهمجازاداراتمدیرانآیا. کندمیاستفادهدولتیخودوري
هستند؟خصوصیزندگیدراداري

بهابتداادامهدر. استحاضرفصلبحثموضوعمشابههايپرسشوسؤاالتاین
ودادهتوضیحراعمومیاموالانواعسپس. پرداختخواهیمعمومیاموالتعریف

اموالدرجوییصرفهنحوةدرنهایتودادخواهیمتوضیحراآنهانگهداريمسئولیت
.  کردخواهیمبررسیراعمومی

یعموماموالينگهدار
ویعموماموالمفهوماستالزمابتدایعموماموالينگهدارمسئولنییتعيبرا

زینراآنهاينگهدارةنحوبتوانتاشودمشخصآنهایاصلمالکوانواعمشترك،
ةنحومیبتوانتاشوندیمدادهحیتوضمیمفاهنیاادامه،درن،یبنابرا. کردمشخص
. میدهحیتوضرایعموماموالازينگهدار

مشتركوعمومیاموال
ثروتوکاالوامتعهواسبابوامالكها،مالیمعنبهلغتدرواستمالجمعاموال

).1377دهخدا،(باشدیکسدیوتصرفدرایباشد،یکستملکدرکهيزیچهرو
مال مشاع (مشترك) است و یو فقه به معنیمشترك در اصطالحات حقوق مدنمال

است که متعلق به عموم است. یاموالشودیطور که از نام آن معلوم مهمان
متماديسالیانطیکهدهدمیتشکیلرادولتسرمایهازعظیمیبخشاموال

.استشدهتصاحبوخریداريدولتیهايشرکتومؤسساتها،وزارتخانهتوسط
مشاعمال

خواه مال موجود در خارج باشد، خواه در ذمه ن،یحقوق چند نفر بر مال معاجتماع
مانند اجتماع ،يقهرایو ياریاختيهاباشد، مانند شرکتيطور ارادباشد. خواه به
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ايحرفهاخالق80

ندیگوی. مال مورد اشاعه را مال مشاع مندیگویچند وارث بر ترکه را اشاعه محقوق
). 1388،يلنگرودي(جعفر
سهموداشتهمالکنفرچندایدوکهندیگورایمالهممشاعملکایومشاعمال

(همان).نباشدممتازومشخصکیهر
وبودهمشترکاتاموالستند،ینافرادملککهیاموالیمدنقانون23ةمادموجببه
گریدیعموممؤسساتوالتیتشکایدولتکهیاموالمانند. داردعمومبهتعلق

.شوندیمشناختهآنمتصرف
افرادنیبنابرا. ستینکسچیهمالیولاست،همهمالمشترکات،یمدنقانونطبق

رایتصرفهماناستعموممالومشترکاتدرداخلکهیاموالدرتوانندینمجامعه
گریدیعمومالتیتشکایدولتحقیحتوکنندیمخودیخصوصاموالدرکهکنند
).1385(عدل، استمحدودشوند،یمشناختهمشترکاتمالکجامعهنامبهکههم

اریاختدریگوناگوناموالخود،فیوظاياجراویعمومخدماتانجاميبرادولت
راعامیمعنبهیدولتاموال. کندیمیخاصاستفادهکیهرازمواردتناسببهودارد

:کردمیتقسدستهدوبهتوانیم
براشخاصریسامانندیتیمالکحقیعموممؤسسات: استدولتملککهیاموال)1
محدوديااندازهتازینایاشنیادررادولتتصرفاتن،یقوانکهنیابا. دارنداموالنیا

برافرادتیمالکحقهیشبخاصیمعنبهیدولتاموالبردولتحقیولاست،کرده
.استاموالریسا

به ایتمام مردم آماده است، میاستفاده مستقيبراکه: یعموممشترکاتواموال)2
که بر عموم یتیاختصاص داده شده و دولت، تنها از جهت والیحفظ مصالح عموم

. یها و معابر عمومها، موزهآن را اداره کند: مانند پلتواندیدارد، م
مالکیدولتاموالریساوستینخاصمالکيدارااموالازدستهنیاتنهادرواقع

لیتشکبهاختصاصهادولتکهیاموال،يتجاريهایکشتمثال،يبرا. داردنیمع
يهانیزموهاجنگلووارث،بدونترکهواند،دادهیخصوصيهاشرکتوهابانک
).1393یمیحکازنقلبهان،ی(کاتوزشودیممحسوبدولتمالشهر،اطرافموات

فقطونکردهانیبرایدولتویعموماموالبهمربوطاحکاملیتفصبهیمدنقانون
اموالنبودنتملکقابلازالبته. استندانستهیخصوصتملکقابلرانخستدسته
:کرداستنباطراجینتانیااستممکنیعموم
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.استشدهمنعیمدنقانون25و24مواددرصراحتاًافرادلهیوسبهتملک) الف

ست،یکه باشد مجاز نیو در هر پست و مقامهیگونه توجچیکس با هچیهن،یبنابرا
را تصاحب کند.یاموال عموم

استممنوعشود،تملککهنیابدونیعموممشترکاتازيانحصاراستفاده) ب
که متعلق به همه مردم است و مصادره آن به یتصرف در اموال عمومن،ی(همان). بنابرا
. ستیخاص مجاز نیگروهاینفع شخص 

قانوننکهیامگردهد،انتقالرایعموممشترکاتواموالتواندینمدولت)ج
منافاتآنهانبودنتملکقابلبااشخاصبهانتقالامکانرایزدهد،اجازهراآنیخاص
را به نفع آن اداره یاموال عمومتواندینمينهادچیهاییمقام دولتچیهن،یبنابرا.دارد

. ردیبگاریعموم خارج کرده و در اختاریکارکنان آن از اختای
کهیمالبازداشترایزست،ینفیتوققابلدولتطلبکارانسودبهیعموماموال)د
. استهدفیبوجهینتیبيامقدمهوهودهیبيکارستینیخصوصتملکقابل

وکننديریجلوگیدولتاموالریسابازداشتازتاکوشندیمنیقوانوضعباهادولت
امکانعدمیولدارد،لیتماجهینتنیابهدولتیمالنظمحفظيبرازینییقضاهیرو

.گرددیمبازآنهايریناپذانتقالوصفوانتفاعهدفبهیعموماموالبازداشت

بهانهبهتوانندینماشخاصوستینيجارزمانمرور،یعموممشترکاتدر) ه
دولتاموالریسادریول. کنندتملکمیمستقریغطوربهراآنهاخود،مستمرتصرف

تیاز بایگروهایکس چیهن،یبنابرا). 1388ان،ی. (کاتوزشودیميجارزمانمرور
يادعااموالآنيبراتواندیاستفاده کرده است، نمیها از اموال عمومتمدنکهیا

.باشدداشتهیسهمایوحقت،یمالک

بریعموماموالينگهدارکهکرداستنباطتوانیمحالفوق،مطالببهتوجهبا
دولتملکواموالقسمتدوبهآنراکهیعموماموالانواعبهتوجهباست؟یکعهده

ازينگهداروحفطتیمسئولگفت،توانیم. میکردمیتقسمشتركویعموماموالو
ازينگهداروحفاظتتیمسئولاما،استآنکارکنانودولتبرعهدهدولتملک
نیادر. استمردمآحادةعهدبرهمودولتةعهدبرهممشتركویعموماموال

و ممکن ردیگیمقراراستفادهموردمردمعمومطرفازیعموماموالچونخصوص،
ياست که در نگهداريهر شهروندفهیدولت مشکل باشد. لذا، وظياست کنترل آن برا

برهمه ن،یعمل آورد. بنابر اهتالش خود را بتیو مشترك نهایو حفط اموال عموم
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درموجوداموالازانتیصونهیبهاستفادهدراستواجبجامعهآحادوشهروندان
راالزمدقتتینهایعموماماکنریساومساجد،یعموممراکزها،پاركها،ابانیخ
ریسايبراهموخوديبراهمیعموماموالازيبرداربهرهامکانتاآورندعملبه

.شودفراهمیآتيهانسلمخصوصاًهموطنان
لذا الزم :ردیگیمقراريبرداربهرهموردصورتدوبهیعموماموالکهآنجااز

:دیعمل آبهزیاست در هرنوع استفاده از آنها اقدامات الزم ن
هرواستگرفتهقرارعمومدسترسدرواسطهیبومیمستقطوربهآنهاازیبعض) 1
ها،باغها،پلمثل. دینمامطلوباستفادهتواندیممخصوص،نظاماتتیرعاباکس

دارد،مشترکاتادارهدرکهياریاختنظرازدولتاما. یعموميهاراهوسراهاکاروان
.کندواگذارنیمعشخصبهيمحدودمدتيبرارااموالنیاازيبرداربهرهازیامتتواندیم

است.تیاز اموال توسط آحاد مردم در اولوانتیصحفاظت وفهینوع اموال وظنیدر ا
حقیخاصبنگاهتنهاواستافتهیاختصاصیعمومخدماتازیکیبهگریددسته) 2
مشترکاتازکهتلگراف،وتلفنيهامیسوآهنراهمانندکند،يبرداربهرهآنازدارد

دیبامردمآحاداموالنوعنیادر.ردیگیمقراراستفادهموردعمومسودبهواستیعموم
دریاصلمسئولن،یبنابرا. آورندعملبهدولتبارايهمکارحداکثراموالازحفاظتيبرا

).1393،یمیبه نقل از حک1388ان،ی(کاتوزاستدولتبخشنیا

ییجوصرفه
استفاده و ه،یدر خصوص تهیاساسيهااز بحثیکییدر اموال دولتییجوصرفه

است. حفظ و نگهداري این اموال به منزله صیانت از سرمایه یاز اموال عمومينگهدار
سنوات گذشته است. اما تنوع و گستردگی بیش از حد آنها و ۀملی و استفاده مؤثر از بودج

عدم توجه کافی بسیاري از مدیران موجب شده است اموال دولتی و به تبع آن واحد اموال 
الزم برخوردار نباشد. و اموال زیادي به دلیل استفاده نادرست و غیراصولی و یا ییاز کارا

به فروش برسد که ینیهاي پاده و با قیمتخریدهاي غیرضروري، اسقاط یا از طریق مزای
.استهاي زیادي براي دولت جایگزینی این اموال مستلزم متحمل شدن هزینه

نیاست. در اياموال ضرورهیتهایدیمسئله موضوع ضرورت خرنیاولن،یبنابرا
اقدام کنند که ییکاالدیو خرهیصرفاً به تهیدولتينهادهاهیخصوص الزم است کل

شده باشد. نییتعیآن به صورت کارشناسهیضرورت ته
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کنندمشخصراییکاالۀیتهایدیخرضرورتابتدامربوطهمسئوالناستالزم
تیفیکنیبهترباراکاالآننیترنهیهزکمونیبهتر،یکارشناسۀمطالعباسپس

.کننديداریخر
کنندگان استفادههیبه کلدیو مناسب آن کاال بانهیاستفاده بهةنحويگام بعددر

به بیآسایبیموجب تخرتیعدم حس مسئولاییآموزش داده شود تا در اثر ناآگاه
آن کاال نشوند. 

قیدقیکارشناسبادیباکاالآناسقاطواستهالكصورتدريبعديهاگامدر
.گرددنیگریجاایفروشموجوديکاال

عنوانبهآنحفظو»المالبیت«بهاسالمدیندرکهايالعادهفوقاهمیتبهتوجهبا
کهکندمیحکمقانونیوشرعیوظیفهاست،شدهداده»مردمحقوقوالهیامانت«

حدازبیشهرگزکهکنندمراقبتودقتبسیارآنازبرداريبهرهومصرفدرهمه
ازالمالبیتدررويزیادهواسراف. نشودصرفقانونبدونوبرنامگیبیباونیاز

وعمومیاموالهموارهمتأسفانهکهاستخیانتواسرافکاريهاينمونهبارترینزیان
.داردوداشتهقرار»بزرگافت«اینمعرضدرالمالبیت

وایمانیبینشانهعمومی،اموالوالمالبیتدراسرافاسالم،دیندیدگاهاز
ازحفاظتاسالمی،الهیتعالیمدرروایناز. استظلمعالمتنیزوانسانتقواییبی
یکوشدهسفارشوتأکیدبسیارآنها،مصرفچگونگیرعایتواموالگونهاین

نیزقانونیاصلیکوملیامریکاین،برعالوهوآیدمیشماربهمسلم»الهیتکلیف«
:ازاندعبارتشودبهینهاستفادةوجوییصرفهموجبتواندمیکهمواردي. هست
فایدههاگردهماییوهااجالسازبسیاري. هااجالسبرپاییدرجوییصرفهوقناعت)1

براي. کندمیتحمیلمردمحقوقوالمالبیتبررامخارجفقطونداردچندانیبازدهیو
ندارند،راالزمکاراییوبخشیاثرعلمیاصطالحبهسمینارهاياکثرکهآنجاازمثال

فایدهحداکثرکهسمینارهایییعنی. انددادهرا»سمیناهار«عنوانمجالساینبهدانشجویان
.استدوستانهدورهمیصورتبهآنصرفوناهاروعدهیکداشتنآن

مراکزاززیاديتعدادکشورسراسردر: آموزشیمتعددمراکزتقلیلوتعدیل)2
درجوییصرفهآنهاکردنادغاموتعدیلباکهداردوجودموازيدانشگاهیوآموزشی

یادبیرستانفاقدکهکوچکیشهرهايازبرخیدرمثالبراي. شودحاصلالمالبیت
واحدهاياکثردر. استشدهتأسیسدانشگاهیمرکزیاواحدهستندهنرستان
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یکفاقدحتیکهاستشدهتأسیسمقاطعیدرهمآنعلمیهايرشتهدانشگاهی
.هستندوقتتمامعلمیهیئتعضو
کشوردرتحصیلیهايرشتهازبرخی: تحصیلیهايرشتهدربازنگريواصالح) 3

قراراستفادهموردندرتبهدانشجویانشدنآموختهدانشازپسکهدارندشرایط
وتأسیسهاییرشتهدانشگاهیواحدهايیامراکزازبرخیدرمثالبراي. گیردمی

امکانکشورمناطقسایردرنهوبودهمنطقهآننیازنهکهاندکردهجذبدانشجو
.دارنداشتغالوجذب
تواندمیسنجیدههايروشوطرحداشتن:صحیحریزيبرنامهوطرحداشتن) 4

. دهدکاهشیاومتوقفراهاهزینهازبسیاري
اداريخریدهايدهدمینشانشواهدبرخیمتأسفانه: خریدهادرنظارتودقت) 5
شدهخریدمراکزيازاینکهیاونبودهکارشناسیمطالعاتبراساسیاهاسازماناکثر

.استداشتهرانتیشرایطکهاست
منطقودانشبراساساداريساختاراصالح: سازمانیواداريساختاراصالح) 6

سیاسی،مسائلخاطربهصرفاًوقتیمثالبراي. شودالمالبیتدرجوییصرفهتواندمی
سازمانیپستچقدرساختارنظرازشود،میتقسیماستانچندیادوبهکشورازبخشی

.شودمیایجادغیرضروري
اعمهامسافرتوهامأموریتتقلیلنیزوبازنگري: هامسافرتوهامأموریتاصالح) 7

وغیرضروريهايجاییجابهوانتقاالتونقلازکاستنهمچنین،وخارجوداخلاز
آنهاتعدادکهورزشیرشتهچنددرایرانورزشکارچندکنیدفرضمثال،براي. غیراصولی

چندورزشکاراناینهمراه. شوندمیاعزامآسیاییمسابقاتبهرسدنمیهمنفرصدبه
شوند؟میاعزامرسمیمأموریتباهمآننامربوطوغیرورزشکارافرادبرابر

کارمحلکردننزدیکوونقلحملوجاییجابهسازيبهینه: ونقلحملاصالح) 8
ازتعداديشودمیمشاهدهخودروداخلیتولیداتدرمثال،براي. سکونتمحلیا

کشورشرقدرتولیداتازدیگريبخشوکشورغربشمالدرمثالًشهريدرقطعات
.شودمیحملدیگريشهربهتحویلومونتاژبرايسپسشود،میتهیه

خدماتوتولیدمنبعترینمهمانسانی،منابعکهآنجااز: کیفیانسانینیرويشناسایی) 9
ومتخصصمهارت،بانیروهاياستخداموشناساییلذاشود،میمحسوبسازمانیهردر

.شودمیرجوعاربابومشتریانرضایتووريبهرهافزایشموجبمجرب
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یعموماموالبیتخرجرم
شدت برخورد بهنیشده و با مرتکبیدر قانون به عنوان جرم تلقیعموماموالبیتخر

روند،یمیخیتاريبناکیدنیدارند هر وقت به دیبیعالقه عجياعدهمثالً.شودیم
کار به ارزش آن بنا اضافه نیبا اکنندیفکر مدیآن ثبت کنند. شاينامشان را روحتماً

» وندال«افراد گونهنی. به امیادهیها شنمثالنی! همه ما بارها و بارها از اشودیم
است و يماریبکیمسئله نیاندیگویمی. برخ»سمیوندال«رفتار نیو به اندیگویم

.استیمعتقدند نشانه فقر فرهنگگریدیبعض

. آوردیرا به همراه میترس و وحشت عمومغالباًکهکردنرانیویعنیب،یتخر
که يزیاگر چدارد. مخصوصاًینیها مجازات سنگکشورشتریبییجزانیکار در قواننیا

یبه معنسمی. وندالندیگویم»سمیوندال«باشد که به آن یاموال عمومشودینابود م
یاجتماعيناهنجارکیواستیعموماموالایبا ارزش یو آثار فرهنگایاشبیتخر

اراده يدارادیباآنمرتکبیعنی. استيعمدجرائمازجرمنیا. دیآیمحساببه
دیبانیخود مبادرت به ارتکاب جرم کرده باشد. همچنيبوده و با رفتار ارادارتکاب

که دارد یباشد، به رفتار مجرمانه خود آگاه باشد و بداند اموالقصد مجرمانهيدارا
متعلقیمالکهتصورنیابایکساگر،نیبنابرا. داردتعلقمردمهمهبهکندیمبیتخر

معلوم شود که آن بعداًیولبزندآتشایکندبیتخرراآناست،یخصوصبهفردبه
یاز نظر عنصر روانیصورت عمل ارتکابنیمال متعلق به عموم افراد کشور بوده، در ا

.ستینیعمومشیآساایتیامنهیجرائم علمشمول

نیرساندن به ابیشامل آسشتریدر شهرها بمخصوصاًیعموماموالبیجرم تخر
ها، آسانسورها، بوستاننماها،یس،یو اماکن مذهبیخیتاري: بناهاشودیموارد م

يهاها، تلفنکتابخانهيهااتوبوس و مترو، کتابيهایصندل،ییراهنمايهاچراغ
یعموماماکنوهاپارك،نیادیشده در منصبيهاپست، مجسمهيهاصندوق،یعموم

مواتيهانیزملیقبازیعموميهاثروت،یاساسقانونطبقنیهمچن.مشابهمواردو
بدون ارثها،شهیب،زارهاین،هاجنگل،هاکوهها،رودخانه،هااچهیدر،معادن،رهاشدهای

درشوندین پس گرفته مغاصباازکهيایو اموال عمومالمالکاموال مجهول،وارث
طور که به مصلحت عموم مردم است از آنها استفاده آنتااستیاسالمحکومتاریاخت

واستیعموماموالبیتخرحکمدرمواردنیابهرساندنبیآسشود. پس
.داردینیسنگيهامجازات
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يفریکبیتخرجرمنیسنگيهانمونهازیکییآتش زدن اموال عموممثال، يبرا
بیتخرباسهیمقادرکند،یمجادیاکهيترنیسنگخساراتووحشتلیدلبهکهاست
کارخانه، انبار،ما،یهواپ،یساختمان، کشتعمداًیکس. اگر دارديدتریشدمجازاتساده

سکونت، جنگل، مزارع و هر نوع محصول يآماده برایساختماناییمحل مسکون
را آتش بزند، دو تا پنج سال حبس گریديمتعلق به فرديهاباغایدرختان ،یزراع

شش دیهم نرسد، بایینهاجهیکارها بکند و به نتنیشروع به انجام اي. اگر فردشودیم
ستینیعموماموالبیداستان فقط تخریالبته گاهماه تا دو سال حبس را تحمل کند.

. استآنبهزدنضربهویاسالمحکومتبامقابلهيسوزآتشنیاانجامازهدفبلکه
است. محاربهحکمدرباالمواردازکیهرزدنآتشط،یشرانیادر

بهآنهاترساندنایمردمناموسایمالجان،قصدبهسالحدنیکشیعنیمحاربه 
وشدهنییتعمحاربيبرامجازاتچهار. شودطیمحدریناامنموجبکهينحو
: کندمحکومبداندصالحکههامجازاتنیاازکیهربهرامحاربتواندیمیقاض

.چپيپاوراستدستقطعودنیکشبیصلبهد،یتبعاعدام،

view
ed by guest w

ith id=
2 in 1398/6/26 9:26:43



5
کارکناناخالقیصفات

:شدخواهیدآشنامفاهیماینبافصلایندر
کاري؛انضباطونظم
صدر؛سعۀ

انتقاد؛پذیرش
داري؛امانت
شناسی؛وقت
اداري؛اسرارحفظ
همکاران؛بهرساندنیاري

شخصیت؛تعالیونفستهذیب
اخالقی؛تعارضاتحل
استقامت؛وصبر

ناپذیري؛خستگی
.خوشخوییوخوشروییرفتاري،خوش
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دهندهسازمانشیپ
ازپسوشدهداریبخواباززودصبحيادارکارچندانجاميبرادیکنفرض

تادیشویممنزلتاننگیپارکوارد15و7ساعتد،یآوریمبجاراصبحنمازاستحمام،
. دیبروياداريکارهاسراغخودنیماشبا

د،یکنیممشاهدهاما،دییایبرونیبمنزلازدیخواهیمد،یکنیمروشنرانیماش
. استشدهزدهآنفرمانبهزینیقفلوکردهپاركشما،نگیپارکدريجلوییخودرو
شمارهدنبال. استشدهشمامزاحمتباعثصبحاولراننده،کدامکهدیکنیمتعجب

درزنگ. دیکنینمدایپيزیچاما،دیبزنزنگآنمالکبهتادیگردیمنیماشدریتماس
ازپس. استحاصلیبشماتالشاماباشدآنهامهماندیشاکهدیزنیمراهاهیهمسا
روزچندکهاستینیماشهماننیاد،یگویمهاهیهمساازیکی،یمعطلقهیدقچند

.دهنداطالعسیپلبهشدندمجبورآنهاوکردهجادیامزاحمتزینآنهايبراش،یپ
س،یپلتماسازپسقهیدقچند. دیدهیماطالعسیپلبهودیکنیمراکارنیهمزینشما

وکندیمهیگالد،یداداطالعسیپلبهشمانکهیاازورسدیمراهازیناراحتبانیماشراننده
.کردمپاركنجایانبود،پاركيجاچونهستم،ابانیخسربانکنیهمکارمندمند،یگویم

ضیتعوراخودیملکارتتادیرسیمدولتشخوانیپدفتربهدیافتیمراهباالخره
دررایکتوفیکد،یرویممربوطهۀباجبهکنند،یمییراهنما4ۀباجبهراشما. دیکن

نیاد،یکنیمسؤالبعدهیثانچند. ستینقسمتآنکارمندازيخبرامادینیبیممحل
قهیدقچند! هستندصبحانهخوردنحالدردهند،یماطالعهمکارانشانهستند،کجاآقا

دفتریعکاسبخشبهعکسگرفتنيبراراشماوددهیمانجامراشماکارشانیابعد
وبحثحالدرتلفنیگوشباعکاس،خانمامادیرویمنظرموردمحلبهفرستند،یم

همسرشانباد،یشویممتوجهکالميمحتوااز. استخطپشتکهاستيفردبادعوا
شمابهیتیاهمامادهدانجامراشماکارتادیکنیمنگاهشبارچند. دکنیمدعوا

درخواستنیهمامادهدانجامراشماکاردیبخواهيوازدیشویممجبور. دهدینم
ریساوساطتباحال،نیابارد،یگصورتشمانیبیبحثشودیمموجبشما،

قهیدقچنددیگویموگرفتهراشماعکسشانیاوشودیمریخبهختمماجراکارکنان،
ودیدهیملیتحومربوطهمسئولبهراآنعکسگرفتنازپس. شودیمحاضرگرید

دیجدیملکارتافتیدريبراگریدروز20کردهمشخصکهدیکنیمافتیدریقبض
.شودیمتمامشخوانیپدفتردرراکارتانخالصه. دیکنمراجعه
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مراجعهیملبانکبهخودبانکعابرکارتضیتعويبراد،یدارمیتصمادامهدر
کینزدنیبنزپمپیشانسخوشبا. استاتمامحالدرشمانیماشنیبنزاما. دیکن

يمتصدلیتحورایبانککارتنه،یهزپرداختيبراودیکنیمپررانیماشباكاست،
وشودیمتمامعیسرکارنیاخوشبختانه. کندکسررانهیهزتادیدهیمنیبنزپمپ
د،یشویممتوجهحرکتنیحدر. دیافتیمراهعیسرد،یدارکهياعجلهخاطربهشما

شمایبانککارتازنیبنزنهیهزکسرهماندیزنیمحدسشد،ارسالتانیبرایامکیپ
فرصتحاال. هیثان190زمانبادیکنیمتوقفقرمزچراغپشتجلوترمتر500. است

. دیکننگاهراامکیپد،یدار
متوجهناگهانامادیخوانیمراآنبود،بانکازامیپبود،درستشماحدس

پمپيمتصد. استشدهکسرتومانهزار400مبلغتومانهزار40ياجهبدیشویم
بهدیکنکارچهدیدانینمد،یشویممضطرب. استکردهاشتباهونکردهدقتنیبنز

. دیبروبانکبهاولدیریگیممیتصمتیدرنها. دیبرگردنیبنزپمپبهایدیبروبانک
تعداداما،هستندشماازجلوترنفر12د،یریگیمشمارهدستگاهازد،یشویمبانکوارد

چندد،یمانیممنتظر. کشدینمطولیلیخکارتاندیزنیمحدساست،فعالباجه5
يکارمندباجه2درواستفعالباجه3فقط،باجه5ازدیشویممتوجهبعدقهیدق

3باجهکارمندد،یکنیممشاهدهامادیشویمیعصبانوناراحتیکم. نداردحضور
درکارتانساعتکیازبعدتیدرنها. دیشویمخوشحال. دهدیمانجامعیسرراکارها
.دیگردیبرمنیبنزپمپبهوشودیمتمامبانک

ممکنما،ازهرکداميبراروزهااکثرفوقيماجراد،یکنیممشاهدهکهطورهمان
انیزوضررووقت،اتالفباعثها،سازمانکارکنانیوقتن،یبنابرا. فتدیباتفاقاست

دارد؟یتیمسئولچهسازماننیاشوند،یممراجعانبه
است؟مناسبيکارهريبرايفردهرایآ
باشند؟داشتهیخاصيهاییتوانادیباخدماتۀارائيبراکارکنانایآ

: خالصهطوربه
رد؟یگانجامدیباچگونهها،سازمانتوسط کارکنانامورةادار

باشند؟ییهایژگیووصفاتچهيدارادیباهاسازمانکارکنان
است؟الزمیخاصصفاتکارکناناستخداميبراایآ

ست؟یچفیتکلباشندنداشتهراالزمصفاتهاسازمانکارکناناگر
.شوددادهپاسخمشابهيهاپرسشوهاسؤالنیابهشودیمتالشحاضر،فصلدر
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کارکناناخالقیصفات
صحیحومنطقیارتباطایجادمنظوربهجامعهسطحدرکهاخالقیمهمزوایايازیکی
توجهمورددینیساالريمردمنظاماهدافبهنیلجهتدرومسئوالنومردممیان
وکُلُّکُمراعٍکُلُّکُم«)ص(اکرمرسولفرمودهبهبناجامعهاقشارازکدامهروبوده

اینبهرسیدگیمسئولشماازهرکدامهمورعیتشماازهرکدام«»رعیتهعنمسئولٌ
.استکارگزاراناخالقبحثهستند،آنرعایتبهموظف،)استرعیت
هـاي جلوهموجود،ایرانیواسالمیمنابعدرکهملّیودینیمترقیهايآموزهبهتوجهبا

هریـک کـه یافتتوانمیرافرادستانوفرودستانبابرخورددراخالقعالیوانگیزشگفت
.ماستاجتماعیوادارينظامساختاردرعمدهومحسوستغییراتایجادقابلیتداراي
دربارةاجتماعیوعرفیهنجارهايبهاجمالینگاهیباودینیهايآموزهبهتوجهبا

هايشاخصهعنوانبهتوانمیرازیرموارداسالمی،نظامکارگزارانومسئوالنصفات
اخالقمنشورازفصلایناززیاديبخشاستگفتنی. کردبیانمردمخدمتگزاران

) 1385(مازندراناستانتجارتومعدنصنعت،سازماناداريتحولکمیسیوندبیرخانه
.استشدهاقتباس

کاريانضباطونظم
ارتباطاتواطالعاتيفناورظهوروياداريکارهاحجمشیافزابهتوجهباامروزه

افتهیشیافزایزندگگوناگونابعادبهیدهنظمیکلطوربهوامورمیتنظبهبشرازین
يشتریبآرامشاحساسگرانیدهموشماهمکارطیمحدرنظمجادیابا.است

کارطیمحدرنظمجادیا.کنندیمکمکآنعیتسرويادارکارگردشبهوکنندیم
کارانجامزمانویانسانيروینیۀسرماازنهیبهاستفادهويوربهرهشیافزاموجب
.شودیمییکاراشیافزاموجب
وسستیهرگونهازپرهیزوترتیبونظمآراستگی،پذیري،سامانیعنیکاريانضباط

اخالقیآدابواصولرعایتبدوننظامیوسازمانهیچ. استکاردرسامانیبی
. برسدخوداهدافبهتواندنمی

وشدهدیگرانحقوقحتیوانرژينیرو،تضییعموجبسستیونظمیبیهرگونه
: فرمایندمی) ع(علیحضرت. شودمیسازمانیافردنابوديوتباهیباعث،درنهایت

.»داردخودمخصوصکاريروز،هرزیراده،انجامروزهماندرراروزهرکار«
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فهیوظکیانجاميبراهاییتواناوعاداتآموزشازاستعبارتانضباطن،یبنابرا
استنادرستعادتيجابهدرستعادتتیتثبنجایادریاصلۀنکت.خاص

برايدانشجویاناکثررفتارانضباط،ونظمزمینۀدردانشگاهمحیطدرمهممثالیک
ترمطولدردانشجویاناززیاديتعداداوقات،اکثرمتأسفانه. استامتحاناتگذراندن

دانشجویانجزومعروفقولبهوکنندمیکوتاهیدروسمطالعهوتکالیفانجامدر
ترمطولدرراکتابکلودرسیمطالباینکهجايبهیعنی. هستندامتحانیشب

صبحتاامتحانشبوشودمیامتحانزمانتاکنندمیفرداوامروزمدامکنند،مطالعه
. شوندمیمطالعهمشغول

درکنند،میاهمالدرواقعکهدانشجویاننوعاینمعموالًاستدادهنشانشواهد
آنبتوانکهاستنشدهنوشتهايگونهبهدرسیکتابهیچچوننیستندموفقتحصیل

. کردپاسخوبنمرهباامتحانشبدرمطالعهباصرفاًرا
نتوانددانشجوکهبیفتدايغیرمنتظرهاتفاقاستممکنامتحانشبدرهمچنین،

ازوترتیبونظمبراساستکلیفهرموقعبهانجامکاربهترینبنابراین،. بخوانددرس
.استمشخصبرنامهروي

درتخصصداشتنبرنامهوانضباطرويازامورانجامبرايالزمشرایطازیکی
راالزمتخصصمحولهوظایفدرکارکنانچنانچه. استمحولهمسئولیتوحوزه

در. دهندانجامالزمانضباطباراامورتوانندنمیکنندتالشهمهرقدرباشند،نداشته
ازناشیفسادکهاستبدیهی: «فرمایندمی) ع(علیحضرتوکریمقرآنخصوصاین
تَقفوالَ«.» استبارترزیانکارآنندادنانجامازعمل،انجامچگونگیازآگاهیعدم

يٍامرِِکُلُّقیمۀُ«). کریمقرآن(».کنرهانداري،دانشیآنازراآنچهعلم،بِهلَکلَیسما
)).ع(علیامام(».اوستتجربهوداناییبهکسهرارزشیحسنُه،ما

)صدرشرح(صدرسعۀ
امادارند،راگوناگونرویدادهايپذیرشظرفیتباشند،داشتهصدرسعۀکهکسانی
وتحملکمونیستندبرخوردارصدرسعۀازباشندظرفیتکمودلکوچککهکسانی

شکستترینکوچکباوشوندمیسرمستوشادموقعیتیاندكبا. اندظرفیتکم
.شوندمیناامیدوپژمردهغمگین،

کههستندهاییظرفهادلاینکهدرستیبه«: فرمایندمی) ع(علیامیرالمومنین
در.» باشدبیشترهاخوبیبرايآنگنجایشوظرفیتکهاستدلیهاآنبهترین
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صدرشرحالصدرِ،سعۀُالرِّئَاسۀِآَلَۀُ«: فرمایدمی) ع(علیحضرتصدرسعۀخصوص
اَوعاهااالَّالقُلوبِمنَیمدحلَمسبحانَهاهللاَاَنَّاعلَموا«.» استسروريابزاربردباري،و

هادلمیاندرسبحانخداوندکهبدانیداجابۀً،الحقِّالیاَسرَعهماالَّالنَّاسِمنَللحکمۀِ
اززودترکهراکسیجزمردمازواستبیشترحکمتبرايآنظرفیتکهرادلیجز

».استنکردهستایشپذیرد،میراحقدیگران
ثباتو1وريتکانشآوري،تابمفهومباشناسیروانعلمدرصدرسعۀموضوع

رفتاريثباتوآوريتابقدرتازداردصدرسعۀکهکسی. استتوجیهقابلشخصیتی
بیشترینونداردراالزمآوريتاباستصدرسعۀفاقدکهکسیامااستبرخوردارخوبی

ايحرفهاخالقدرساستادکنیدفرضمثال،براي. دهدمینشانخودازرارفتاريییراتغت
دانشجویانازگروهی. استندادهتشکیلراکالسهمسرپشتکهاستجلسهدوشما

ازتعدادي. کنندمیصحبتاستاداینمسئولیتاحساسعدمونظمیبیازایشانسرپشت
آنهاباوکردهتأییدرااستادهايویژگیاینکافیشواهدودالیلداشتنبدوندانشجویان

استمدتیاستادآنکهشودمیمشخصآموزشمدیرتوضیحاتبااما. شوندمیکالمهم
ازیکیدهدمینشانایشانکاريسوابقواستبستريبیمارستاندربیماريعلتبه

بودندکردهتأییدرااستادنظمیبیکهگروهیبالفاصله. استدانشگاهآنستاداناترینمنظم
ازگروهایندرواقع،. کنندمیصحبتایشانپذیريمسئولیتونظمازکاملچرخشباحاال

حالاینازفوراًونیستندبرخوردارالزمصدرسعۀازکههستندکسانیجزودانشجویان
افراداصلیویژگیرفتاريثباتیبیومشکالتبرابردرمقاومتعدم. شوندمیحالآنبه

.استصدرسعۀفاقد
یاعجلهصدرسعۀبامتضادامامرتبطهايویژگیازیکیشدگفتهکهطورهمان

ازپرهیزبنابراین،. استوريتکانشمفهومآنشناختیروانمعادلکهاستزدگیشتاب
در. استکارآمدواثربخشکارکنانمطلوبصفاتازدیگریکیعجلهوزدگیشتاب
.  شودمیدادهتوضیححاضرکتابمجالحددرصفتاینادامه
عجلهوزدگیشتابازپرهیز
اگرچهواستاخالقیمذمومصفتیکهدفبهرسیدنزودتربرايعجلهوشتاب
دارد،فراوانسوءآثاراجتماعیوفرديزندگیمختلفهايبخشدراقشارهمۀبراي

1. impulsivity
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در) ع(علیامام. بودخواهدبیشتريهايزشتیوخطراتمنشأوکار،کسبدراما
کارها،درزدگیشتابازبترسمالک،اي«: فرمایندمیاشترمالکبهخویشفرمان
.»رسدفرازمانشنکهآازبیش

زدگیشتابمنفیآثار
نتایجوعواقببهراجعخوبیبهعجولوزدهشتابفردکهآنجاییاز:شرطلب) الف

درنتیجه. دهدتشخیصراآنهابديوخوبیتواندنمیوکندنمیفکرخودتصمیمات
ازخصوصایندر. شودمیبزرگسختیوشریکگرفتارخودعملواقدامبا

.»استشیطانکارعجله«کهاستنقلالمثلضربصورتبهحتیومعصومین
حتییاآنهانرسیدنثمربهکارهادرزدگیشتابنتیجۀوحاصل:پشیمانی) ب

پشیمانونادمدادهانجامکهکاريازراانساندرنتیجهاستمضاعفزیانوخسارت
عجلهباواستآرامشوتأنیباآسایشوسالمت: «فرمایدمی) ع(صادقامام. کندمی

.» استپشیمانیوندامت
مطلوببهزودترخواهندمیزدگیشتابسایۀدرعجولافراد:ناکامیوشکست) ج

) ع(علیحضرت. ماندمیناکامخویشمطلوببهنیلدرویابنددستخویش
پایانونیابددستاشخواستهبهکارشتابزیراواگذارید،رازدگیشتاب«: فرمایندمی

.»نباشدپسندیدهکارش
زدگیشتابازپیشگیريهايراه
فرصتیاقدام،وعملهرگونهازعملازقبلاندیشهوتأمل:عملازقبلتأمل) الف

آنانجامواجرابهکهکاريگوناگونجهاتهمۀدقیقبازنگريومحاسبهبراياست
رسیدهفراعملانجامزمانآیااست؟آمدهفراهمکارالزممقدماتآیاکههستیممصمم
است؟گرفتهقرارتعدیلوکنترلموردعملآنانجامبهنسبتماتمایالتآیااست؟

. بگوآنگاهبیندیش،. ببرآنگاهبگیراندازهکارهاتمامیدر«: فرمایندمی) ع(علیامام
.»ببندکاربهآنگاهباشهتوجی

درنتیجهوهاقضاوتوهابرداشتدرزدگیشتاب:ظنسوءبهظنحسنتعدیل) ب
کههاییواقعیتصحیحدركازراماکهچرا. استاقداماتوتصمیماتدرشتابزدگی

.داردمیبازدارد،وجوداجتماعیشرایطوسایرینخودمان،مورددر
رفعدرهموتمایالتکنترلدرهمصالح،ذيافرادبامشاوره:مشورت) ج

بسیارنقشهستند،زدگیشتابعاملدوکهفکريوعلمیهايمحدودیت
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انواربهکند،مشورتخردمندانباکههر«: فرمودند) ع(علیامام. داردايکنندهتعیین
.»یابدروشنیآنهاخردهاي

انتقادپذیرش
وتمایالتعلمی،وفکريهايمحدودیتمانندگوناگونیدالیلبههاانسانهم

کهگیرندمیقرارلغزشواشتباهوخطامعرضدرفراموشیونفسانیهايخواهش
همۀازبایدانسان. باشدداشتههمراهبهانسانزندگیدرباريزیانصدماتتواندمی

ازیکیکهکنداستفادهاشتباهاتشوخطاهاشناختبرايموجودامکاناتوابزارها
وبقاضامنانتقاد،ونصیحتاصل. استاطرافیاننصایحهاراهمؤثرترینوترینمهم

.استبرقراراصلاینهموکارکسبفضايدراست،کلیطوربهجامعهسالمت
انتقادهايبراساسمناسبرفتارتغییروالزمبازخورددریافتوانتقادپذیريدرواقع،

ماندمیخطريآژیریاچراغمثلدرست،انتقاد. استسالمهايانسانهايویژگیازسازنده
داشتنظردربایداما. بدهدراالزمتغییرخودرفتاردرفردتاکندمیخطراعالمموقعبهکه
سالمانتقاددر. استمتفاوتشخصیتیتخریبوتوهینباآن،پذیرشوسالمانتقادکه

اماگیردمیقرارتذکرموردمنصفانهوبینانهواقعطوربهفردرفتارازبخشییارفتارمعموالً
بنابراین،. گیردمیقرارحملهموردفردشخصیترفتار،جايبهتخریب،یاتوهیندر

کارآمدواثربخشسالم،کارکنانصفاتوهاویژگیازدرستوسالمانتقادهايپذیرش
منَسلمالنَّصیِحۀَقَبِلَمن«: فرمایدمی) ع(علیحضرتانتقادپذیريخصوصدر. است

کهبدانیدراحقیقتاین».رهدمیرسواییازبپذیرد،رانصیحتواندرزکهکسیالفَضیحۀِ،
انتقادآماجدرراآنهموارهونگردمیبدبینیباخویشخویشتنبهشامتابامهرمؤمن

.طلبدمیترفزونتالشیخودازونشاندمی

داريامانت
وکارازداريامانتتلقیداشتنکار،وکسبحوزةدراخالقاساسیاصولازیکی

وکاربایدهستند،کهفعالیتیوکارهرمشغولجامعهافرادازهریکیعنی.استمسئولیت
. کندپاسداريآنازاستموظفاووشدهسپردهآنهابهکهبدانندامانتییکراخودشغل

همانا«: فرمایدمیحکومتشکارکنانوکارگزارانبهخطاب) ع(علیحضرتبارهایندر
.»گردنتبراستامانتیبلکهنیست،ايطعمهاستتوعهدةبهکهکاري
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درمدتیکهنفره4اتاقیکدرشودمیمشاهدهدانشجوییهايخوابگاهدرمثال،براي
گرانهمطالبهمقاومتنوعیاتاق،آنبهچهارمدانشجويآمدنبااستبودهنفرسهاختیار
وشدهسپردهآنانبههمیشهبراياتاقاینگوییکهکنندمیرفتارطوريودهندمینشان
.اندنبودهبیشداريامانتآنهاهمۀکهصورتیدرهستنداتاقآناصلیصاحبانآنها

هايگروهباسابقهاساتیدشود،میمشاهدهنیزهادانشگاهآموزشیهايگروهازبرخیدر
آموزشیگروهاینانگارکهکنندمیرفتارايگونهبهاساتیدسایرجذبمورددرآموزشی

آندرفعالیتواستخداماجازهآنها،ازغیردیگرياستادهیچوبودهایشانشخصیملک
اجازهبرايباتجربه،وقدیمیاساتیدازبرخیحتیمتأسفانهمورد،ایندر. ندارندراگروه
فراموشوکنند؛میکشیبهرهآنهاازآموزشیگروهبهواردتازهوجوانهمکارانبهورود
معینیمدتطیازپسوگرفتهامانتبهرااستاديکرسینوبتبهآنهاهمۀکهاندکرده

. سپردخواهندبعديدارامانتهمکاربهراامانتیکرسیخدمت،
خداوندامانتهمهآنهاست،جزوهمانسانخودکهکائناتهمهدینی،منظراز
سازمانآندارامانتهاسازماندرماهمۀاینکهازغیردیگر،عبارتبه. استمتعال

. هستیمدارامانتنیزخدامحضردرماهمۀبلکه،هستیم
خـود کـه کسی. استعهدبهوفايووفاداريداريامانتبرايالزمشرایطازیکی

وفـادار نیـز سـازمان اهـداف مقابـل درکـه داندمیموظفراخودداند،میدارامانترا
پـذیري مسـئولیت وداريامانـت ازحـاکی سـازمان بـه وفاداريوتعهدبنابراین،. بماند
:  فرمایدمی) ع(علیحضرتبارهایندر. است
بزرگیدشمنیفرموده،خداوندکهانگیزدبرمیرامردموخداخشموعده،خلف) 1
. نکنیعملگوییمیآنچهکهخدانزداست
رااوکـه راکسـی پیـروزي خداوندزیراکن،یاريزبانودستودلباراخدا)2
.استکردهتضمینبشمارد،بزرگودادهیاري
بـراي ازمسـئولیت اینهمانا»اَمانَۀٌعنُقکفیولَکنَّهبِطُعمۀٍلَکلَیسعملَکانَّ«)3

. باشیپاسخگوآنقبالدربایدوبرگردنتاستامانتیآنبلکهنیست،طعمهبسانتو

)زمانمدیریت(شناسیوقت
بهزمان. دارداختیاردربشرکهاستناپذیريبرگشتومحدودمنبعترینباارزشزمان

دوبارهوسازيذخیرهقابلزیرااست،ترباارزشطالازکهاستتقویمیوقت،معناي
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مطرحمتفاوتیهايصورتبهزمانمفهومنیزعلمیادبیاتدر. نیستآوردندستبه
بهنیزایرانادبوفرهنگدر. )1377مقدم،کرمیازنقلبه1،1975شروور(استشده

کهايپرندهبهرازمانخیام.استشدهاشارهآنازدرستاستفادةنحوةوزماناهمیت
. )همان(کندمیتشبیهاست،نشستههاشاخسربر

حیاتیايمسئلهزمان،مدیریتامروزه. استآنازاستفادهوتنظیمزمان،مهمجنبۀ
زمان،مؤثرمدیریتمعموالًشود،مدیریتوتنظیمبایدکهاستکاالیییکزمان. است
مدیریتتعاریفمیاندرمشتركویژگییک. استبرتريکلیديهايشاخصازیکی

انجامخصوصدرهاگیريتصمیمبهرفتارریزيبرنامه. است»رفتارریزيبرنامه«زمان،
.کندمیاشارهاحتمالی،هايوقفهمؤثرمدیریتوکارهابندياولویتکارها،

تحصیلیتکالیفزمانمدیریتدرجنسیتیهايتفاوتنقشبهتحقیقاتازبرخی
مدیریتدرپسران،بهنسبتدختراندهد،مینشانتحقیقاتایننتایج. دارندتأکید
. دارندبیشتريمهارتتکالیف،زمان

ازپرهیزکاري،ساعاتدروقتازبهینهاستفادةسرکار،درموقعبهحضور
کارکنانصفاتوویژگیازکارهابرنامۀطبقومنظمانجامتنبلی،وکارياهمال

موظفکارکنانازهرکدامهاسازمانواداراتدرمعموالً. استکارآمدواثربخش
شواهدمتأسفانه،امادهندانجاممفیدکارساعت8مدتبهکاريهرروزِدرهستند
کهحالیدر. استدقیقه20مدتبهساعت8ازکارمفیدوقتایراندردهدمینشان

ساعت7ازبیشمدتبهساعت8طولدرژاپنکشورکارکناندهدمینشانآمارها
انجاممفیديکارچنداننیزکارياضافهدرحتیمتأسفانه،ایراندر. دارندمفیدکار

.استشدهاشارهنیزسومودومفصولدرموضوعاینبه. گیردنمی

ادارياسرارحفظ
اثربخشوتوانمندکارکنانمهمصفاتازدیگریکیرازداريیاادارياسرارحفظ
نظامیانوقضاتشناسان،روانازجملهمشاغلازبرخیدرمخصوصاًرازداري. است

منشوربراساسبایداسرارشحفظکهداردشرایطیايحرفههر. داردبیشترياهمیت
همانیامنشورطبقکهداردوجودمواقعی،بنابراین. گیردانجامسازماناخالقی

وشناسانروانحرفۀدرمثال،براي. شودمینقضرازداريسازمان،آناخالقینامۀنظام
:   نیستجایزآمدهدرپیموارددررازداريمشاوران،

1. Sherover
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.داردوجوددیگرانیامراجعبرايجديخطرکههنگامی)1
.هستندمراجعازاطالعاتیدریافتخواستارقضاییمراجعیادادگاهوقتی)2
ومسائلازناظرفردآگاهیاحتمالوايحرفهنظارتبهمربوطالزامات)3

.مراجعمشکالت
.شودمیمشورتدیگرمتخصصانبامراجع،بهبیشترکمکبرايکههنگامی)4
.کندمیاستفادهدرمانیهايبیمهخدماتازمراجعکههنگامی)5
استممکنايجامعههردرکهکشوريـمقرراتیهايمحدودیتوالزامات)6

.باشدمتفاوت
کندشکایتاستکردهایجادمزاحمتاوبرايکهکسیعلیهمراجعکههنگامی)7

.استکردهعنواندادگاهبهخودشکایتزمینۀدررامشاورهبهنیازو
.باشدداشتهواگیردارومسريبیماريمراجعکههنگامی)8

همکارانبهرساندنیاري
دراستالزمخودشان،سازمانیوظایفانجامازغیرکارکنان،ازهرکدامهاسازماندر

یکیمشتركاهدافوهمکاريروحیۀداشتن. برسانندیارينیزهمکارانبهتوانحد
کهسازمانیهردردهد،مینشانپژوهشیشواهد. استسازماندرموفقیتعواملاز

انسجامواتحادباسازمانآنکارکنانوبودهسازماناهدافراستايدرفردياهداف
عملدرهموتراخالقیهمسازمانآنداشتند،همباايصادقانهوصمیمانههمکاري

. استترموفق
پنهانکهمکنپنهانمردمازفراوانراخودگاههیچ«:بودنمردمیوخدمتگزاري

مردم،ازشدننهان. استاموردراطالعیکموخوییتنگازاينمونهزمامداران،بودن
».داردمیبازاستپوشیدهآنانبرآنچهازرازمامداران

موفقیتاصلیعواملازیکیاداريعدالترعایتومتقابلهمکاريبنابراین،
کهبشرنوعآرمان«: فرمایندمینیزخصوصایندر) ع(علیحضرت. استهاسازمان

همۀوبودهنظرموردهمیشهعالممرداننیکگفتارکرداروالهیفرستادگانرسالتدر
است،انصافوعدالتشمارند،میمحترمراآن. . . واجتماعیفرهنگی،دینی،مکاتب

. استترتاببیبیدادگريبرابردرتابد،برنمیرادادگريکهکسآنهر:زیرا
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وبزرگانتاکنرعایتنیزتعارفوسالمنگاه،چشم،گردشدرحتیراساواتم
خداوندکهنشوند،نومیدوتعدالتازنیزناتوانانونبندندطمعتوبرتعديبراينفوذانصاحب

. دهدمیقرارسؤالموردپنهانوآشکاروبزرگوکوچککارهايازرابندگانشانبوهشما

شخصیتتعالیونفستهذیب
نفستزکیهوتقواایمان،داشتنشخصیتتعالیونفستهذیبنشانۀترینممهواولین
مبـدأ بهایمانوتقوامؤثرنقشوسویکازخداوندکالمدرتعلیمبرتزکیهتقدم. است

کاهشعاملترینقويوشدهپذیرفتهمذهبیومسلکهردرکهاستحقیقتیحقیقی،
مـنَ اهللاُیتَقَبـلُّ انَّمـا «.اسـت خلـق بـه خدمتجایگاهدروريبهرهافزایشوبزهکاري
).کریمقرآن.» (پذیردمیرااعمالشانپرهیزگارانازتنهاخداوندهماناالمتَّقین،

اجتماعیتعامالتدرموضوعترینمهمشخصیتوروانسالمت،شناسیرواننظراز
بعـد درسالمتهمشخصیتوروانسالمتمهمابعادازیکی. استکارمحیطجملهاز

.استخداوندبهایمانواندیشیمثبت،سالمهايانسانهايویژگیاز. استمعنوي
ازبرخورداريشخصیت،تعالیبهرسیدنونفستهذیبهايویژگیازیکی
ايانگیزهبازگوکنندةکاري،وجدانمفهوم. استکاريوجدانخصوصبهوجدان
درصددمحولهوظایفبهنسبتکاملشناختباوآنبهتوجهبافردکهاستدرونی
الهامباشخصکاري،وجداندردیگر،عبارتبه. آیدمیبرخویشکارۀبهینانجام

چنینخاستگاه. پردازدمیکارشایستهودرستانجامبهنفسانیملکهیکازگرفتن
واصولبهانسانپایبنديازمتأثرگاه. باشدمتعدديعواملتواندمیفردنهاندرحالتی
.استانسانیباورهايوهاارزشتأثیرتحتگاهاستشرعیهايارزش

انجامبهراشخصکهدرونیثابتحالتکاري،وجدانگفتتوانمیبنابراین،
ومؤسساتدرکاريوجدانایجاد. کندمیترغیباشتیاقورغبتومیلباکار،دقیق

وکارکسبحوزةتعالیورشددرزیادبسیارتأثیراقتصاديهايشرکتوهاسازمان
: مانندداردجامعه

انسانی؛نیرويازبهینهةاستفاد) الف
خارجی؛هايکنترلونظارتکاهش) ب
خالقیت؛ونوآوري) ج
.انضباطیفضايایجا) د
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وصداقتازبرخورداريشخصیتتعالیونفستهذیبشرایطازدیگریکی
.استشغلیوکاريزندگیبخصوصزندگیابعادهمۀدرراستگویی

ترینبدیهیوترینمهمازیکیکهاستراستگوییانسانشخصیتاصلیفضیلت
راستگوییوسازيشفافنیزوکارکسبحوزةدر. استاخالقیهايارزشواصول
. استشرکتیاسازمانهربیرونیودرونیروابطگسترشوبهبودبراياقدامبهترین

گسترشورشدايفزایندهشکلبهمتقابلاعتمادباشد،حاکمصداقتاصلاگرزیرا
فرمودند) ع(علیحضرت. شودمیکارهادربیشتروريبهرهوموفقیتباعثکهیافته

».یابدروشنیآنهاخردهايانواربهنماید،مشورتخردمندانباکههر«
خانوادهاموردرتعادلبرقراريشخصیت،تعالیونفستهذیبهاينشانهدیگراز

مسائلازخانوادهمسائلوامورکردنجدادیگر،عبارتبه. استخانوادهازخارجو
داردشخصیتتعالیکهفرديبنابراین،. استمهمبسیارشخصیتسالمتدرکار

.کندمیمتعادلمطلوبصورتبهراکاروخانوادهحریم
وآسایشحقوقیحریمبلکه،نیستجغرافیاییوزمینیحریمحریم،ازمنظور

روابطوخانهداخلخصوصیاوضاعوافرادشخصیزندگی. استافرادآزادي
چرابماند،محفوظخانوادهبنیانتاشودداشتهپاسبایدکهداردحریمیوحددرونی،

دنبالبهراهادشمنیوهاکدورتحق،ایننکردنمراعاتوحریماینبهتعدديکه
. دارد

کـار انجـام توانمیشخصیتتعالیونفستهذیببهمربوطصفاتوهاویژگیاز
جلـب خـاطر بـه تنهـا مـردم بـه خـدمت . کـرد اشارهمتعالخدايرضایتجلببراي

ایجادباوکرده،هدفمندراافرادهايفعالیتهمهکهاستارزشیتعالی،باريخشنودي
ترینگبزر. کندمیبرطرفمردمازراانتظاراتاینپاداش،برايخداونددرگاهازتوقع

مـورد در. اسـت مـردم بـه گذاشتنمنتازگزارانخدمتخوددارياخالق،اینمزیت
کارهـاي ،واالَذَيبِـالمنِّ صـدقاتکُم التُبطلـوا «:فرمایـد میکریمقرآنخدارضايجلب

.»نبریدبینازاذیتوآزارومنتبارانیکویتان
. اسـت زیسـتی سادهشخصیتتعالیونفستهذیببهمربوطصفاتازدیگریکی

وهمـدردي واسـالمی حکومـت قلمـرو درمـردم اقشـار همۀاقتصاديوضعیتدرك
همیشهاسالمی،نظاممسئوالنوکارکنانبرايمطلوبفضیلتیعنوانبهآنانباهمترازي

ازمـردم کـه اسـت حقـی بـه انتظـار وبـوده اخـالق ودینبزرگانتأییدوتأکیدمورد
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فـی الزُّهـد الطَّاعاتاَفضَلُ«: فرمایندیمخصوصایندر) ع(علیماما. دارندکارگزاران
.»دنیاستدرپارساییطاعات،برترینالدنیا،

ازدیگـر یکـی قـانون مقابـل درخضـوع ومنديقانونومالحبقدرت،ازپرهیز
بـراي هـا حکومـت ابزارعنوانبهقانون. استشخصیتتعالیونفستهذیبهاينشانه
هـر توسـط ودلیلـی هـر بـه اگرواستمعینمعیارهايطبقبراجتماعیروابطتنظیم

موجـب رااجتماعیسامانهدرثباتیبیونظمیبیشود،نقضجامعهاعضايازعضوي
یصـم والعقلَیفسدالدنیاحب: «فرمایندیمخصوصایندرعلیحضرت.شدخواهد
نالقَلباعِعۀسمکمناشـنوا حکمـت شـنیدن بـراي رادلوتباهراخرددنیاحب،الح

».اياندوختهدیگرانبرايکنی،فراهمخودنیازازبیشراآنچه! آدمفرزنداي. کندمی

اخالقیتعارضاتحل
مشکالتیترینفراوانحالعیندروترینمهمازیکیاخالقیمعماهايومشکالت

بارویاروییدر. هستندمواجهآنباروزهرمختلفهايسازماندرکارکنانکهاست
سطحکنند،میاتخاذکارکنانازهرکدامکهايمسئلهحلهايروشواخالقیمعضالت

.داردحیاتینقشزندگیتجاربوهاآموزشاخالقی،رشد،)هوشی(شناختیرشد
ایراناداراتوهاسازماندرمقرراتوضوابطجايبهروابطحاکمیتعلتبهمثال،براي

شخصیتترورحتیوزنیزیرآبپراکنی،شایعهبدگویی،غیبت،چون،زشتیهايپدیده
وحقوقازمنديبهرهومرتبهيارتقاکهشودمیمشاهدهمواقعبیشتردر. داردرواجبسیار

ازسوءاستفادهورانت،همکارانتخریبعلتبهبلکه،شایستگیرويازنهبیشترمزایاي
زشترفتارهايوصفاتاینازکهکارکنانیکهآنانگیزترتأسفو گیردمیانجامموقعیت

دستازراخودموقعیتروزروزبهبلکه،آورندنمیدستبهپیشرفتیتنهانهکنندمیدوري
درماندگیبهایرانهايسازمانواداراتکارکناناکثراست،شدهسببشرایطاین. دهندمی

مطرحامریکاییمشهورشناسروان،سلیگمنمارتین کهرامفهومیشوند،مبتالشدهآموخته
هیچگیردمییاد) انسان(ارگانیزمآندرکهاستیادگیرينوعیشدهآموختهدرماندگی. کرد

انجامهرکاريدهدمینشانتالشاز ويقبلیتجربهچونندهد،انجامتالشییافعالیت
درماندگیوناکامیشکست،یادگیريگیردمییادکهراچیزيپسشد،نخواهدموفقدهد
همانازنشانیایرانکارکنانجدیتوتالشعدموتفاوتیبیحاضر،حالدر. است

. استشدهآموختهدرماندگی
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ومناسبرضایتاوسازمانپرسنلهمۀکهداشتسراغتوانمیرامدیريکمتر
اخالقیتعارضاتباباریکحداقلهفته،طولدراینکهیاوباشندداشتهرامطلوب
صفاتازکارکناناخالقیمعضالتحلودركبنابراین،. نباشندمواجهکارکنان
.شودمیمحسوبمدیرانازجملهکارکنانمطلوب
همتخلفمرتکبعمدبهیاسهوبهکارکنانازبرخیمتأسفانه،اخالقیتعارضاتازغیر

مدیرانوظایفازوشایستهکارکنانمهمصفاتازتخلفاتبهرسیدگیاین،بنابر. شوندمی
رفتارسپس: «فرمایدمی) ع(علیحضرتخصوصایندر. استبرجستهوالیق

ومراقبتکهبگمارآنانبروفاپیشهوراستگوجاسوسانیوکنبررسیراکارگزاران
همکارانازوبود،خواهدرعیتبامهربانیوامانتداريسببآنان،کارازتوپنهانیبازرسی
جاسوسانتگزارشوزدخیانتبهدستآنانازیکیاگروکنمراقبتسختنزدیکت

... .»کنکیفررااووکردهقناعتگواهیمقدارهمینبهکرد،تأییدراخیانتآنهم
اداريهايآسیبوتخلفاتازوشدهخفهنطفهدرمعضالتبایداینکهبهتوجهبا

منکرازنهیومعروفبهامرفریضهاسالمدیندرگیرد،انجامموقعبهپیشگیري
موردبیدخالتمعنايبهمنکرازنهیومعروفبهامرالبته. استکردهپیداضرورت

معروفبهامراستقرارکهکسی. نیستدیگراناجتماعیوشخصیزندگیواموردر
اینغیردرباشدمنکرناهیومعروفعاملهمهازقبلبایدابتداکند،منکرازنهیو

امیر. شودمیتبدیلنابخشودنیمنکريبهخودعنواناینبااقدامهرگونهصورت
نیکیبهسفارشدرنظامیهرپایداريوقوام«: فرمایدمیخصوصایندر) ع(مؤمنان

کنید،رهارامنکرازنهیومعروفبهامرکههرگاهزیرا،است،بديازبازداشتنو
.»شدخواهندچیرهشمابراشرارتان
مثالیکاخالقی،تخلفاتومعضالتبهتردركبرايوموضوعاهمیتبهنظر
کشورهايسازمانازیکیمورددرکالسیبحثیاعملیکارموضوععنوانبهواقعی،

. شودمیتقدیمموضوعقانونیواخالقیابعادبررسیمنظوربه
کالسدربررسیوبحثبرايمثال

هـدف بـا غیردولتـی سازمانیکهاستدههکیازبیشقانونیمراجعتأییدباکنید،فرض
منشورواساسنامهدارايسازماناین. استشدهتشکیلجامعهدرسالمتیگسترشوتأمین

طریـق ازآنبازرسـان ورئیسـه هیئـت اعضـاي . اسـت قـانونی مراجـع تأییدمورداخالقی
مردمـی ودولتـی هـاي کمکواعضاء،توسطسازماناینبودجه. شوندمیتعیینانتخابات
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ایـن اسـتقرار برايدولتینهادهايبرخیسازمانتشکیلابتدايدر. شودمیتأمیندواطلبانه
. اندکردهتوجهیقابلریالیوماديهايکمکسازمان

انتخـاب سـال 4مـدت بـه بازرسـان هیئـت ومـدیره هیئتسازمان،ایناساسنامهطبق
خـود عملکردگزارشسالهراست،موظفمدیرههیئتاساسنامه،همانطبقوشوندمی
ونظـارت انجـام ازپـس بازرسان،تادهدتحویلبازرسانهیئتبهرامالیعملکردویژهبه

بـه راسازمانعملکردگزارشعمومی،مجمععاديوساالنهجلسهدرالزم،هايحسابرسی
بـه توجـه باسازمان،اصلیصاحبانمقامدرمجمع،اعضايتابرسانندمجمعاعضاياطالع

بـراي بازرسـان ومـدیره هیئـت فعالیتادامۀخصوصدرراالزمتصمیمسازمان،عملکرد
بـه مـدیره، هیئـت رئـیس کهاستدستدرمستنديشواهداما،. کننداتخاذآتی،هايسال

درخیانـت وکـرده سوءاسـتفاده سـازمان هزینـۀ وبودجـه ازاجرایی،مدیرانبرخیهمراه
بـه . انـد کـرده سوءاستفادهاطرافیانشانوخانوادهخود،برايسازمانبودجهازوکردهامانت
مجمـع برگـزاري ازعامدانـه استسالچندینمختلفهايالبیوترفندهاباخاطر،همین

.اندکردهجلوگیريمختلفهايبهانهبهعمومی،

صـورت بـه مـورد، ایـن درراخـود کارشناسـی نظـر زیر،سؤاالتبهتوجهباحال،
:  کنیدبیاندرساستادراهنماییباومستدل

ایـن حـل بـراي بازرسـان وظـایف محرز،قانونیواخالقیتخلفاتایندربارة)1
چیست؟اداريتخلفواخالقیمعضل
دارند؟تخلفاتاینقبالدرهاییمسئولیتووظایفچهمدیره،هیئتاعضاي)2
دارند؟خصوصایندرحقوقیووظایفچهسازمان،ایناعضاي)3
قضـایی مراجعوکشورکلبازرسیسازمانازجملهحاکمیتیوقانونینهادهاي)4

دارند؟برعهدهایفیظوچههاسوءاستفادهوتخلفاتاینمورددر
شـما عادالنهوکاربرديپیشنهاديقانونیتخلفواخالقیمعضلاینحلبراي)5

چیست؟

استقامتوصبر
هاسختیوهاناگواريدرشکایتازخودداريوشکیباییداري،خویشتنمعنیبهصبر
واستالزمزندگیشئونوامورهمۀدرصبر،اخالقیفضیلتبهآراستگی. است
اصولازیکیاستقامتوصبرهمشغلیواقتصاديفعالیتووکارکسبحوزةدرالبته

جسمی،هايسختی. استبرخورداربسزاییاهمیتازوشودمیمحسوباخالق
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وهمکارانسازگاريعدمبازار،نوساناتعصبی،روحی،فشارهايخوابی،بیخستگی،
کاروفعالیتراهسربرباشدمانعیتواندمیهاگرفتاريومشکالتاینازهریک

ایندر. شویمپیروزدرنهایتتاکنیمپیشهبردباريوشکیباییبایدلذا. اقتصادي
.»استشجاعتترینبزرگصبر«: استنقل) ع(علیحضرتازخصوص
بهخودرشتۀدرداریدآرزووشدیدقبولدانشگاهدرشماکنیدفرضمثال،براي

ازهاسختیتحملقدرتاما،شویدتبدیلنظرصاحبومشهورسرشناس،فردي
مطالعۀوعملیکارهايدادنانجامکنفرانس،ارائۀها،کالسدرمکررشرکتجمله

کنیدمیمشاهدهیافت؟دستخودهدفبهتوانمیشرایطاینباآیا. نداریدرامستمر
وشکیباییوصبرمستلزممهموبلندمدتاهدافمخصوصاًاهدافبهدستیابیکه

ومشکالتبرغلبهباتوانمیکهاستصورتایندرتنها. استالزمپشتکارداشتن
استقامتوصبرزمینۀدر) ع(علیماما. یافتدستعالیاهدافبههاسختی

فَسدالجسدالرَّاسفَارقَفَاذَاالجسدمنَالرَّاسِبِمنزَلَۀِالُامورفیالصبرُ«:فرمایندمی
دسذَاالجاقَوبرُفَارالصورالُامتدور،فَسدرسرنقشهمچونکارهادرصبرنقشالُام

ازراصبروقتیشود،میفاسدبدنبدن،ازسرشدنجداباکهطورهماناست،بدن
».شوندمیتباهکارهاکنیمجداکارها

ناپذیريخستگی
جسمانیخستگی. شناختیروانیاروحیوجسمانیاست،نوعدوخستگی

قوايشوند،میخستهعضالتبدنی،فعالیتوتالشاثردریعنی. استفیزیولوژیک
موادمصرفازماندهجابهسمومویابدمیکاهشذخیرهموادرود،میتحلیلبدن

.یابدمیافزایششدهذخیره
انجـام بـراي نفـس بهاعتمادمقامی،وجایگاههردرموفقافرادهايیویژگازیکی

دسـت بـه شخصـی هايتوانمنديبهتوجهوخدابرتوکلسایۀدرکهکارهاستبهتر
غلبـه بـا یـا وخسـتگی احساسبدونکارکنانکهشودمیباعثنفسبهاعتماد. آیدمی

یتَوکَّـل ومن«: استآمدهبارهایندرکریمقرآندر. دهندادامهخودکاربههمچنانبرآن
».استکافیبرایشاوپسکند،توکلخدابرهرکسوحسبه،فَهواهللاعلَی

فعالیت،وکاربهمیلیبیودلسرديآنةجلوکهشناختیروانیاروحیخستگی
هاآسیبترینبزرگوترینمهمازاست،کاروتالشازبریدگیودلزدگیدلمردگی،

.استوکارکسبحوزةدر
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استحکامخوشرویی،ونشاطجملهازداردبسیاريفوایدکار،درناپذیريخستگی
باسیستم،ازعضويعنوانبهفرديهربنابراین،. امیدمداومت،ذهن،حضورکار،در

غیردرکهاستنظامساختارازقسمتیکنندهتکمیلمحوله،وظایفوتکالیفانجام
خصوصایندر) ع(علیحضرت. شدخواهدظاهرجایگاهآندرخالئیصورت،این
.»گردداندوهدچارکند،کوتاهیعملدرکهکسآن«: فرمایندمی

خوشخوییوخوشروییورفتاريخوش
وتوانمندکارکنانصفاتازدیگریکیخوشخوییوخوشروییرفتاري،خوش

رجوعاربابدرمثبتاندیشۀموجبچهرهبرلبخندداشتنوخوشرویی. استاثربخش
انسانرفتارهايازجملهخنده. استدیگرانبرخندهسرایتهمآنعلتشود،می

.کندمیسرایتدیگرانبهراحتیبهکهاست
رفتـاري وفکـري سـالمت ومثبتخُلقدهندةنشاناینکهضمنرفتاريخوشبنابراین،

تواضـع ازحـاکی توانـد میخوشخویی. شودمیدیگراندرمتقابلاحترامموجباست،فرد
القَلـبِ غَلـیظَ فَظَّـاً کُنـت ولَـو «: فرمایـد مـی خصوصایندرکریمقرآن. شودمحسوبنیز

پراکنـده اطرافـت ازمـردم آینـه هـر بـودي، دلسـنگ وسـختگیر اگروحولک،منلَانفَضُّوا
آنـان ازوباش) مردم(آنانمشکالتفکربههمواره«: فرمایندمینیز) ع(علیامام».شدندمی

چشـم بـه کـوچکی ازکـه کنرسیدگیبیشترآنانازکسانیاموربهویژهبهبرمگردان،روي
».دارنددسترسیتوبهکمتروشمارندمیکوچکراآناندیگرانوآیندنمی

ازیبرخدر. شددادهحیتوضکتابسرفصلطبقکهياگانه12صفاتازریغ
انیبزینيگریدمطالبوهایژگیوکارکنانصفاتخصوصدرمقاالتوهاکتاب

.شودیماشارهآنهاازیبرخبهاختصاربه،ادامهدرکهشودیم
آراستهکاراخالق
ت؛یفیکباکارانجام)1
؛يکاردوبارهازيریجلوگواولنوبتهماندردرستکارانجام)2
بهتر؛يهاروشحلراهشنهادیپوکارصیتشخ)3
کار؛انیپازمانواستراحتزمانکار،شروعزمانتیرعا)4
؛همکارانریسابايکارمناسبوستهیشاارتباط)5
؛رجوعاربابيبراادبواحترام)6
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گران؛یدبايهمکارویگروهکارتیتقووانجام)7
؛کارانجامدرسرعتدقت،،یدرستتیرعا)8
؛هیروحنیاتیتقوویشیاندمثبت)9

.عهدبهيوفاویخلقخوش)10

م؟یباشنفوذباوجذابمیتوانیمکارمحلدرچگونه
یولباشدنداشتهییبایزةچهرتواندیمفرد.ییبایزازيجدااستيزیچتیجذاب
تیجذابيبراریزموارد.نباشدجذابیولباشدبایزتواندیموباشدجذابالعادهفوق

:استشدههیتوصکارمحلدر
دیباشداشتهآراستهيظاهر) 1
یخاصیروانریتأثشمایآراستگ.میباشسادهحالنیعدروهماهنگوزیتمومرتب

.کندیمفیخفومقداریبرامابودننامرتبودهیژولبودن،فیکث.گذاردیمافرادبر
دینباشپرحرف) 2

ترعاقلراشماشتر،یبدادنِگوشوسکوت.داردمثبتیروانویذهنيریتأثسکوت
.استتیمیصميبرامساعديانهیزمکههدیمنشاناعتمادترقابلوترباتجربهو

دیباشداشتهتیقاطع) 3
برنامهونیمعيهاارزشومشخصيهاهدفدارند،یقاطعتیشخصکهیکسان
.دارندیمدون
دییبگوسخنمیمالونرم) 4

.دیبزنداداودرنفوذيبراشمادینباکندیمدادیدادوبکهیعصبیشخصبابرخورددر
دیباشمحترم) 5
دیباشمتبسمشهیهماماد،ینکنیشوخ) 6
یاحترامیببهکهبساچهوبردیمنیبازراستهیشايمرزهاجیتدربهفراوانیشوخ
.شودمنجرگرانیدوخود
دیکنکنترلراخودزغرائوالیام) 7

روزازیساعتهردر،يکاريفشارهاتحتها،سازمانواداراتکارکنانازهرکدام
کنترل. باشندداشتهراخودضیغراوالیامابرازبهلیتماوشدهیجانیهاست،ممکن

هرقدرن،یبنابرا. استسالمافراديهایژگیوازیکیجانات،یهتیریمدوتکانهال،یام
بدونوترراحتباشندبرخورداریمطلوبیجانیهتیریمدازخودطیمحدرکارکنان
.باشندمراجعانخدمتدرتوانندیمدغدغه
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6
ايحرفهاخالقتاکاراخالقاز
:شدخواهیدآشنامفاهیماینبافصلایندر

حرفه؛تعریف
؛ايحرفهاخالقتحلیل
سازمانی؛اخالق
اي؛حرفهاخالقآرمان
اي؛حرفهمسائلسایربااخالقیمسائلتمایز
اخالقی؛مسائلتشخیصهايشیوه
.اخالقیمسائلحلفنون
دهندهسازمانپیش
ماه«استادفالنگفت،میدوستانازیکیارشد،کارشناسیتحصیالتدورةدر: 1مثال

با. بدهندمنفیپاسخایشانوبخواهیمچیزياوازماکهنشدهحالبهتا،»است
آوردیم،میکمنمرههرموقع،نداشت،مشکلیهیچدرسی،هايکالسوقتجاییجابه

... .وداشتیم،نامهمعرفیبهنیازهرموقعکرد،میارفاقالتماس،کمیبا
باشیدداشتهانتظارمسئولییااستادازکهآمدهپیششمابرايحالبهتاآیا:2مثال

استنفوذصاحبآنجادرکههاییسازمانیااداراتازیکیبهراشمااستخدام،براي
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نامعلومشمابرايکهدالیلیبهاما،. کندمعرفیدارد،کارمندبهنیازنیز،سازمانآنو
.استندادهانجامراکاراینایشاناست،

405خودوريگرفتنآتشازحاکیاخباريهرازگاهی،قبل،سالچندتا:3مثال
برخیوجانیخسارتباهمراهحوادثاینازبرخی.  شدمیاعالمشهرهاازیکیدر

405پژويخودرويخریدارانازهریکلذا. بودجانیحوادثبدونخوشبختانه
گرفتنآتشدلیل. بگیردآتشکارحیندرنیزآنهاماشینمباداکهبودندایننگران

است؟بودهکسیچهآنمسئولوخودروها
فالندرکهشودمیاعالمهارسانهدرکههستیمشاهدکراتبهروزهااین: 4مثال
چهباشند،درستچهاخباراین. استشدهاختالسیاخواريرانتادارهیاسازمان

.داردارتباطسازمانآنايحرفهاخالقیاکاراخالقوضعیتبهغلط
:استاینسؤالحالفوق،هايمثالبهتوجهبا
اخالقباموضوعاینآیادارد؟فرقیکدیگربااساتیدیاریگريرفتارچرا)1
است؟مرتبطايحرفه
کشورهاسایربامقایسهدرخودروتولیداتازجملهداخلتولیداتکیفیتچرا)2

دارد؟نقشیموردایندرايحرفهاخالقآیااست؟پایینشدتبه
ووظایفبهمشتریانومدیرانکارکنان،ژاپنوسوئیسمثلکشورهاییدرچرا)3

شدهنیافتنیدستآرزوهايجزومسائلاینماکشوردراماهستند،پایبندخودحقوق
است؟
شوند؟میدچاراخالقیمشکالتبههاسازمانچرا)4
هاست؟سازماندیگرازبیشاداريتخلفاتها،سازمانازبرخیدرچرا)5
داد؟تشخیصراهاسازماناخالقیمعضالتتوان،میچگونه)6
کرد؟پیشگیريتخلفاتشیوعوبروزازهاسازماندرتوانمیچگونه)7
است؟مؤثرترهاسازماندراخالقآموزشبرايآموزشیروشکدام)8

اینبه. استحاضرفصلموضوعمشابهسؤاالتسایروفوقسؤاالتبهپاسخ
مسائلتشخیصهايشیوهاي،حرفهاخالقآرماناي،حرفهاخالقمانندمباحثیمنظور،
.  شدخواهدبحثاخالقیمسائلحلفنونواخالقی

استالزمابتدااست،»ايحرفهاخالقتاکاراخالقاز«فصلاینعنوانکهآنجااز
تعریفشود،بررسیکاراخالقزمینۀدربایدآنچه. بپردازیمکاراخالقموضوعبه
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ها و تر شدن روزافزون سازمانیچیدهپ. استايحرفهاخالقباآنرابطۀومؤثرعوامل
توجه ي،کاريهایطدر محیرمسئوالنهو غیرقانونیغیراخالقی،غاعمالیزانمیشافزا
است. کردهاخالق معطوف یریتو صاحبنظران را به بحث اخالق کار و مدیرانمد
رفتارها یتهدايها براارزشيبندیتو اولوییعبارت است از شناسا1اخالقیریتمد

را در یاتتوانند اخالقیاخالق میریتمدۀبرنامیکیجادها با ادر سازمان. سازمان
کنند تا بتوانند در یها کمک ماخالق به سازمانيهاکنند. برنامهیریتکار مدیطمح
).1382سلطانی،(خود را حفظ کنند یآشفته عملکرد اخالقیطشرا

است که در یلیداده شد که اخالق، آن صفات و فضایحفصول قبل توضدر
گفته شد که منظور از اخالق ین،. همچنکندیرفتار بحث میخصوص درست و نادرست

شغل متفاوت است. حال، یااست که با اخالق کار یهمان اخالق سازمانياحرفه
یست؟شغل چیااست، اخالق کار ینسؤال ا

کاراخالق
شده است یمعرفbusiness ethicsو work ethicsيهاشغل، با معادلیاکار اخالق

تشخیصتعادلراآنمجموعدردارد. اما یمتفاوتیافراد مختلف معانیدگاهکه از د
رفتاردرست و ترك رفتارانجام همچنین،وکارمحیطدرغلطازدرسترفتارشناخت

دانش يهاینهاز زمیکیعنوان اخالق کار بهین،. بنابرادانندمیکارمحیطدرنادرست 
. رودیشمار مبهاخالقمدیریتویژهبهیریتمد

به وجود یازنیکبه دنبال یریتمديهاینهها و زمرشتهیگراخالق کار همانند د
برايییهاییکه به راهنمایدندها فهمشدن تجارت، سازمانیاترتر و پویچیدهآمد. با پ

دیگرانبرايمضروغلطکارهايازپرهیزو) ی(از نظر اخالقیحصحيانجام کارها
.شدمتولدکاراخالقلذاودارندنیاز

:ازاندعبارتکهاستشدهذکرعمل گسترده ینۀزمدوکاراخالقبراي
السؤیاغیراخالقیغیرقانونی،اعمالحوزهایندر:یریتیمديها) شرارتالف

کن کردن آنها یشهريهاو راهییرفتارهاینچنيهایزهانگینهمچنیران،مدیزبرانگ
.شودمیبحث 

1. ethics management
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109اياز اخالق کار تا اخالق حرفه

هر روز یرانشود که مدمیاخالقیمسائلومشکالتشامل:ی) معضالت اخالقب
از منابع و نقض یحاستفاده ناصحند مانند تعارض منافع، ااز آنها مواجهیبا انواع

).1382سلطانی،ها (نامهقراردادها و موافقت

کارمحیطدراخالقمدیریتفواید
ها، کارکنان با ارزشيرفتارهایو هماهنگیقتطبیهر سازمانيهااز ضرورتیکی

صورت ممکن است اهداف و ینایرآن سازمان است، در غیاخالقۀنامکدها و نظام
سازمان باشد. یها و منشور اخالقکارکنان آشکارا در تضاد با اهداف، برنامهيهابرنامه
یکدها و منشور اخالقیبو تصویناخالق و تدویریتمدیقالزم است از طرین،بنابرا

یریتدداشتن و اعمال میجه،سازمان آشنا کرد. درنتيهاهرکدام از کارکنان را با آرمان
:  یرندآنها به شرح زینتردارد که مهميمتعددیدکار فوایطاخالق در مح

است.یدهجوامع انجامیاوضاع برخیتوجه به اخالق کار به بهبود اساس)1
یآشفته، سازمان عملکرد اخالقیطشود که در شرایاخالق باعث ميهابرنامه)2

خود را حفظ کند.
يوربهرهیشو افزايقویگروهياکارهیريگاخالق باعث شکليهابرنامه)3

شود. یم
شود.یکارکنان میاخالق باعث رشد و بالندگيهابرنامه)4
کند.یسازمان مطمئن ميهایمشبودن خطیاخالق ما را از قانونيهابرنامه)5
شود. یاز عمل مجرمانه اهمال میرياخالق باعث جلوگيهابرنامه)6
یزيربرنامهیفیت،کیریتمطرح در مديهاارزشیریتاخالق به مديهابرنامه)7

کند.یتنوع کمک میریتو مدیکاستراتژ
کند.یمثبت از سازمان در نزد مردم کمک میريتصویجاداخالق به ايهابرنامه)8

مستلزمکار،محیطدراخالقهايبرنامهرعایتکنید،میمالحظهکهگونههمان
انجامبرايسازماناخالقیچارچوبوهابرنامهاهداف،باکارکنانهمهکافیآشنایی

رفتارهايازپرهیزوپرسنلدرسترفتارهايانجاموکاراخالقدرنتیجه،. کارهاست
اخالقینامهنظامیانامهمرامهمچنین،وهانامهآیینیاکدهاتدوینبهمنوطنادرست،

کارکنانبرايآموزشباهمراهوشفافصورتبهموارد،اینچقدرهر. استسازمان
اخالقباالترسطحیدروکاراخالقداشتانتظارتوانمیصورت،آندرشودتفهیم
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ايحرفهاخالق110

برايالزمشرطپیشکاراخالقرعایتبنابراین،. شودرعایتسازماندراي،حرفه
اخالقبرقراريبرايکاراخالقرعایتدیگر،عبارتبه. استايحرفهاخالقرعایت
.نیستکافیشرطاماهستالزمشرطايحرفه

حرفهتعریف
اجتماعیشرایطبافراینداینواسترسیدهايحرفهمنزلتبهکهاستشغلی،1حرفه

راخودکاراگرشوندمیايحرفهنیزکارمندوکارگرگویدمیدیوس.خوردمیگره
ازرا»پشتکارابتکار،بیکار،کار،«کهاستکسیايحرفهودهندانجامخاصینحوبه

بهدیگرانباهمکاريودرستکاريباکوشدمیوداندمیخودوکارکسبنظاماجزاي
یعنیزندگیمنبعترینمهمکهاستکسیايحرفهیابد،دستخودايحرفهاهداف

بهوبجااوست،استعدادهايوعالیقوعقایدبامناسبکهايحرفهدرراخودعمر
تهفتیاعمدهوصفهفتبهرااوصافاینايعده. کنداستفادهموقعبهواندازه
:اندکردهجمع
توکل؛)1
تکامل؛)2
تحول؛)3
تداوم؛)4
تعلق؛)5
تخصص؛)6
.تعهد)7

ايحرفهاخالقتحلیل
بررسیدیگرمهمبحثچندواخالقیهايمسئولیتانواعايحرفهاخالقتحلیلدر

دارايمختلفهايجنبهازانسانکهشددادهتوضیحقبلفصولدر. شدخواهند
عنوانبهانسانیهر. داردشخصیجنبۀانسانهايمسئولیتازیکی. استمسئولیت
این. استمسئولخوداراديرفتارهايکلیۀقبالدرآزادارادهدارايوبالغشخصی

مخصوصاًهاانساندیگر،طرفاز. نامندمیفرديیاشخصیمسئولیترامسئولیتنوع

1. profession
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111اياز اخالق کار تا اخالق حرفه

شغلیمسئولیتدارايخاصايحرفهبهاشتغالباخودمعاشامراربرايبزرگساالن
. هستندکاريیا

نیزحرفهآندرخاصايحرفهدراشتغالبابتازشاغلیفردهربنابراین،
ابتدادر. استشغلیاکاراخالقهمانمسئولیتنوعایندارد،برعهدههاییمسئولیت

درکهشددادهتوضیحقبالًاماشدمیتلقیايحرفهاخالقهمانمسئولیتنوعاین
اخالقبلکهدانند،نمیشغلیهايمسئولیتبهمحدودراايحرفهاخالقحاضرحال

. شودمیشاملنیزراسازمانهايمسئولیتوبودهشغلازفراترهاییمسئولیتايحرفه
مسئولیتبه. استنظرمدسازمانمسئولیتشغلی،مسئولیتبرعالوهدلیلهمینبه

. شودمیگفتهايحرفهاخالقسازمان،
دارايشهروندوبالغانسانیکمقامدرشماايحرفهاخالقدرساستادمثال،براي
طرفاز. استمسئولجامعهدرخودرفتارهايبهنسبتواستشخصیهايمسئولیت

شغلمشغولاگرکهداردهاییمسئولیتنیزاستاديیامعلمیشغلدراستادعنوانبهدیگر
آندرایشانکهايمؤسسهیادانشگاههمچنین،. بودمیمتفاوتهایشمسئولیتبود،دیگري
. شودمیگفتهسازمانیمسئولیتآنبهکهاستهاییمسئولیتداراينیزاستکارمشغول

بهشاغلفردهریااستاداینبنابراین،. استايحرفهاخالقموضوعمسئولیتنوعاین
:استمسئولیتنوعسهدارايحداقلخاصیحرفه

سههردر. سازمانیمسئولیتوشغلی،فرديمسئولیتشخصی،فرديمسئولیت
.استمسئولانسانمورد

شغلیاخالقهمان،شودمیبیانشغلیهاينبایدوبایدهاخصوصدرکهموضوعاتی
واستايحرفهاخالقازبخشیتنهاحرفه،هرنبایدهايوبایدهارعایت. استکاريیا

واخالقشغلی،اخالقبرعالوهوبودهشغلیاخالقازفراترخیلیايحرفهاخالق
بسیارمسلماندانشمنداننزدمشاغلاخالق. شودمیشاملنیزراسازمانهايمسئولیت

بهمربوطاخالقینبایدهايوبایدهابیاندرزیاديآثارواستبودهتوجهمورد
شغلیهرلذا. اندکردهبیانمتعلمانآدابقضا،آدابوران،پیشهمرزداران،سیاستمداران،

. داردراخودخاصنبایدهايوبایدهاشغلآنشرایطبامتناسب
اشارهمرتبطمباحثوموضوعاتسایربهايحرفهاخالقتحلیلبحثادامۀدر

بهتوجهبااماپرداخت،متعدديومتنوعمطالببهتوانمیموضوعایندربارة. شودمی
مندانعالقهبنابراین،. شودمیاکتفاآنهااهمبهکتابمطالبحجمومصوبسرفصل

.کنندمراجعهحاضرکتابآخرمنابعجملهازمنابعسایربهنیازصورتدرتوانندمی
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ايحرفهاخالق112

دارندياحرفهاخالقکهيافراديهایژگیو
يریپذتیمسئول) 1

رد،یپذیمراآنيامدهایپوهامیتصمتیمسئولواستپاسخگوفردموردنیادر
کارشدرینامخوشويدرستکاربهاست،اخالقمندوحساساست،گرانیدسرمشق

.دهدیمانجامتوانتمامباراردیگیمعهدهبهکهرایتیمسئولودهدیمتیاهم
یطلبرقابتوییجويبرتر) 2

بهاست،پرکارويجددارد،نفساعتمادبهباشد،ممتازکندیمیسعمواردتمامدر
.استخودارتقادنبالبهستهیشاقیطرازوستینیراضخودیفعلتیموقع
بودنصادق) 3

.استباشهامتوشجاعاست،ياکاریرمخالف
گرانیدبهاحترام) 4

وقولخوشگذارد،یماحترامگرانیدنظربهگذارد،یماحترامگرانیدحقوقبه
حیترجراخودمنافعتنها،دهدیميریگمیتصمحقگرانیدبهاست،شناسوقت

.دهدینم
یاجتماعيهنجارهاوهاارزشبهاحترامتیرعا) 5

.کندینمعملمتعصبانهگریديهافرهنگبابرخورددر
انصافوعدالت) 6

.شودینمقائلضیتبعياقتصادویاجتماع،یفرهنگلحاظازافرادنیباست،حقطرفدار
گرانیدبايهمدرد) 7

مشکلراگرانیدتالمشککند،یمتوجهگرانیداحساساتبهاست،مهربانودلسوز
.داندیمخود
يوفادار) 8

.استگرانیدمعتمدوکندینمافشاراگرانیدراز

اسالمدرياحرفهاخالقيراهبرداصول
ها؛انسانبهنامشروطولیاصاحترام)1
ها؛انسانيآزادتیرعا)2
برابرشدنقائلتفاوتیولضیتبععدمیعنی(هاانسانمورددرعدالتيبرقرار)3

؛)اندمتفاوتاریبسهمبادونیاالبتهکهعملکردها،
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.یشخصنشیبورفتاردريورزتامان)4
وباشدداشتهیاسالمتیهودیبایاسالميجمهوريادارنظامدرياحرفهاخالق

.ردیگشکلیاسالماخالقبریمبتن
:کرداشارهتوانیممورد4بهکشورماندرياحرفهاخالقیاسالمتیهوداشتنيبرا
اسالم؛یدتیعقنظامبهکشورمانمردمتودهیوابستگلیدلبهیفرهنگلحاظاز)1
اسالم؛نیدمتندرنیدازاخالقيریجداناپذلیدلبهینیدلحاظاز)2
شدن؛یجهانچالشباآنمواجههبهتوجهبایاسالمفرهنگدرونییایپوبهازین)3
ازینیدحکومتنظامدرمدارنیدحکومتبهالزامیحکومتنظاملحاظاز)4
.کشوردریاسالمنیقوانبیتصوویاساسقانوندیتأکبهیقانونلحاظ

اخالقيکاربرديهامؤلفهيریگشکلمنشأتوانندیمکهيراهبرداصولنیترمهم
:ازاندعبارتشوندياحرفه
یانسانکرامت)1
يفرديآزاد)2
)دادنقرارخوديجادررايزیچهر(یاجتماععدالت)3
يورزامانت)4

:شودیممیتقسبخشسهبهوکارکسبدريدارامانتمفهوم
رد؟یگیمقرارامانتموردوکارکسبدريزیچچه)1
ست؟یچامورآنقبالدرامانتازمراد)2
هستند؟یکسانچهامانتصاحبان)3

يریکارگبهوتصرفرایزباشد،تصرفعدمیمعنبهتواندینمحرفهدريدارامانت
:استگونهدوحرفهدرتصرفبلکه.استوکارکسب
دارانه؛امانت)1
.دارانهرامانتیغ)2

:ازاندعبارتياحرفهاخالقياهیپاعوامل
؛یعلماخالقياحرفهاستقالل)1
؛ياحرفهیخودفهم)2
؛یطرفیبوییگراتینیع)3
.یشتیمعمفهومازرفتنفراتر)4
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یعلماخالقياحرفهاستقالل
بهاحترامت،یجزماززیپرهبودن،گشودهازجملهیمسائلخودۀحرفدردیباریمدکی
.دهدقرارنظرمدراافراداسرارحفظویخصوصمیحربهتوجهردستان،یز

یشتیمعمفهومازرفتنفراتر
تررنگکمگریدمسائلبهتوجهباشديماداییجسمانمسائلریدرگيفردکهیزمانتا

3کمدستروندفراتريمادگذرانسطحازخودتیفعالدرافرادکهیزمان.بودخواهد
.ابدییممعنايورافنيهاتیفعالازگریدسطح
تیفیکویبخشاثرییکارااحساس)1
شدنواقعدیمفومردمبهخدمتاحساس)2
يسازرهااحساس)3
:ازاندعبارتسازمانکردنیاخالقدررانیمدفیوظا

کارکنان؛یاخالقيعملکردهایابیارزش)1
سازمان؛يهاهدفکردنیاخالق)2
سازمان؛دریاخالقمسائلوهاارزشگسترش)3
؛یشخصیزندگدريورزاخالق)4
شغل؛درياحرفهاخالقبهدادنتیاهم)5
سازماندرآمدهشیپیاخالقمشکالتبامواجههدرروشمندویعقالنبرخورد)6

آنها؛کردنبرطرفيبرااقدامو
؛ياحرفهاخالقآموزشبهخاصتیعنا)7
.سازمانياعضاۀهممشارکتباسازمانبهمربوطیاخالقمنشورنیتدووهیته)8

ياحرفهاخالقموانعومشکالت
يمحورمسئلهيجابهيمدارارزش) 1
وحیصحبرخوردکهیحالدراست،ياموعظهوپندصرفاًیاخالقمعضلبهماورود
.داردازینمهارتوتخصصبهیاخالقمعضالتبامؤثر
ياحرفهاخالقبررگذاریتأثعواملازغفلت) 2

:ازاندعبارترگذاریتأثعوامل
باورها،یخانوادگعوامل،یمذهبيهاارزش،يفرداتیخصوصوهایژگیو:يفردعوامل

.استيفردۀجنبازياحرفهاخالقبررگذاریتأثعواملازجملهتیشخصواعتقاداتو
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فرادستان،وردستانیزباارتباطهمکاران،باارتباطت،یریمدمثلیعوامل:یسازمانعوامل
.رندیگیمقرارطهیحنیادرمقرراتونیقوانهمکاران،انتظاراته،یتنبوقیتشونظام

گریدنیهمچنویاسیسویفرهنگ،یاجتماع،ياقتصادعوامل:یطیمحعوامل
.استياحرفهاخالقبررگذاریتأثعواملازجملهآنهانیبیرقابتعواملوهاسازمان

نامناسبيفضاابزار،بودننامناسبکار،ابزاروامکاناتکمبودمواردنیابرافزون
وياقتصادیثباتیبکار،محلشلوغطیمحکارمند،توانبرمازاديکارحجم،يکار

درکردن،یتلقیزرنگینوعراکاردریتنبلمانندیاجتماعنادرستيهاآموزش
.استرگذاریتأثسازمانیاخالقتیوضع

نگريتحویلی
یعنی ارجاع هر پدیدار به امري فروتر از آن و اخذ وجهی از آن شیء به1نگريتحویلی

خانهدر(فیل معنويمثنويهايداستانازیکیدرفیلتمثیل.  آنحقیقتوکنهجاي
سیستمکهرهیافتی. استشدهمطرحنگريتحویلیخطايکردنآشکاربراي) تاریک

وکندمیتبیینوتوصیفاند،دادهتشکیلراآنکههاییزیرسیستمتوصیفازخارجرا
.کندنمیمالحظهراآنهابینارتباط

فراوانیبارزیانآثارکهاستايحرفهاخالقازنارواوناقصتصورنگريتحویلی
کسیهر. انددانستههاسازماندراخالقیرشدعمدةموانعازراآنکهايگونهبهدارد؛

وراهداریم،مقصدازکهتصوري. پردازدمیآنبهفعالیتیکازخودتصوربامتناسب
آنترویجبهايحرفهاخالقازتصورشانبامتناسبمدیران،. کندمیتعیینراماابزار
. شودمیسازمانیفرهنگدراخالقترویجمانعابزارانگارانهیاناقصتصور. پردازندمی
فراوانیابعادايحرفهاخالقدرنگريتحویلی)، 1385(قراملکیفرامرزدکتراعتقادبه

:کنیممیاشارهآنبارزیانابعادازبرخیبهکهدارد

باايپیچیدهنسبتقانون: هانامهآیینمقررات،قانون،بهايحرفهاخالقتحویل) الف
برخورداريبرايتدریجبهواندبودهاخالقیاتابتداهاقانونبیشتر. داردايحرفهاخالق

واستقانونروحاخالق،. اندگرفتهخودبهقانونصورتاخالق،ازکیفريحمایتاز
ازفراگیرتربسیارايدامنهاخالقامااست؛مقرراتوقوانینبدونآن،اجراییضمانت

1. reductionism
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به. استمؤثرايحرفهمناسباتازتريژرفسطحدراخالقیتعهداتوداردقانون
.زاستآسیبقانونومقرراتبهايحرفهاخالقتحویلدلیل،همین

انجامدربودنايحرفه: ايحرفههايمسئولیتبهحرفهدراخالقیهايمسئولیتتحویل) ب
هايمسئولیتازتروسیعبسیايحرفهاخالقامااست؛اخالقیامريخودشغلی،وظایف

واستحداقلیمواجههوظایفشرحبهکردنبسندهفراوانی،مواضعدر. استفردايحرفه
. انگیزدبرمیفداکاريباهمراهموارديدروبیشتراقدامبهرافرداخالقی،مسئولیت
تعویقبهبعدسالدومنیمۀتارامالیسالسودکهداندمیمجازراشماايحرفهمسئولیت
.کندمیالزامسهامدارانسودتقسیمدرتسریعبهاخالقیمسئولیتامابیندازید؛

واستحاکمگفتمانیشغلیهربراي به هنجارهاي رایج در مشاغل: ج) تحویل اخالق حرفه
استگفتمانایندلیلبه. استشغلآندررایجآدابوهنجارهاگفتمان،اینعناصرازیکی

ايحرفهاخالق. گفتسخنمشاغلصاحبانآدابواستادانمشیمدیران،زبانازتوانمیکه
. نیستندشمولجهانواندوابستهگروههنجارها. دانستحرفهدررایجهنجارهايهماننبایدرا

بهمحیطیدرتواندمیکاريکممثال،براي. باشندضداخالقیواخالقیتوانندمیهنجارها
نیستپسندیدهاخالقینظامهیچدرکاريکمکهحالیدردرآید؛شغلیهنجاریکصورت

.استشدهنکوهیدهفروشیکمازمصداقیمنزلۀبهاسالمیفرهنگدرو

ها در سازماناخالق: هاي اخالقی منابع انسانیاي به مسئولیتد) تحویل اخالق حرفه
) رهیافت مدیریت منابع انسانی که بر اخالقی 1توان بررسی کرد: را با دو رهیافت می

کند. چنین رهیافتی پیشینۀ طوالنی در سنت شرقی و بودن افراد در مشاغل تأکید می
اي، غالباً با اخالق مدیران، اخالق پزشکان و غربی دارد. در منابع اخالق و آداب حرفه

سایرکناردرانسانیمنابعاستآنبرکهرهیافتی) 2شویم؛میروروبهندسان اخالق مه
گرودرانسانیمنابعاخالقیرفتارواستسازمانیهویتازبخشیعناصر،وهامؤلفه

منزلۀبهسازماناماشود،میتشکیلافرادازسازمان. استسازماناخالقیعملکرد
سازمانکهتلقیاین. نیستحقیقیاشخاصجبريجمعهرگزحقوقیشخصیت

اخالقبههااستراتژیسترهیافت. استنگرتحویلیتلقینیست،افرادجزچیزي
استراتژیکمزیتراسازمانبودناخالقیواستاخالقیسازمانپیدرايحرفه

ممیزيبهراخودساختارووظایفاهداف،کهاستاخالقیازمانید. سانگارمی
خارجیوداخلیمحیطعناصرهمۀباراخودسازمانیمناسباتوبسپارداخالقی
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اولرهیافتبراساسشرکتدراخالقیمسائلمدیریت. کنداخالقینفع،ذيهايگروه
باالدستینهاددوم،رهیافتبراساساماشود؛میمحولانسانیمنابعمدیریتحوزةبه

. شودمیسازماناخالقدارعهدهعاملمدیرمستقیمنظرزیر...) ودفترکمیته،شورا،از(اعم 
سخناین. استعمومیروابطبهآنسپردنسازمان،اخالقبهواکنشتریننامهربانانه

ازتصورينقدبلکهنیست،سازمانعمومیروابطنقشکردنتلقیارجکممعنايبههرگز
.داندمیعمومیروابطوظایفازراآنبهپرداختنکهاستايحرفهاخالق

متضمنسازماناخالقیمنشور: اخالقیاصولبهسازماناخالقیمنشورتحویل) ه
شرکتخارجیوداخلیمحیطعناصرحقوققبالدرشرکتاخالقیهايمسئولیت

آنوجههرواستچندوجهیپیداست،آنلغويمعنايازکهگونههمانمنشور. است
: استآنمحیطدرنفعذيهايگزارهازیکیقبالدرشرکتاخالقیمشیخطبیانگر

رقیبان،قبالدرشرکتاخالقیمشیخطمشتریان،قبالدرشرکتاخالقیمشیخط
اخالقی،هايسازمانازبرخیوزیستمحیطشهروندان،کنندگان،تأمینسهامداران،

اصلوکلیشعارچندمتضمنهاییبیانیهبهاخالقی،چندوجهیمنشورتدوینجايبه
دروآینددرمیتزیینیکااليصورتبههاییبیانیهچنین. کنندمیبسندهاخالقیعام

.شوندمیسازماندرايحرفهاخالقترویجمانعمواردي

اي را حرفههر: هاحرفهاخالقیعهدنامۀبهسازماناخالقیمنشورتحویل) و
شوند. عهدنامۀ اي است که صاحبان حرفه در مناسبات شغلی بدان پایبند میعهدنامه

سازياخالقیدراخالقیعهدنامۀ... وحسابرسانعهدنامۀوکیالن،پزشکان، عهدنامۀ 
موردحرفهدرراافرادوداردفردگرایانهگیريجهتامادارد؛ايعمدهنقشحرفه

وداردسازمانیگیريجهتسازماناخالقیمنشورکهحالیدردهد،میقرارخطاب
جزچیزيسازماناخالقیمنشورکهگماناین. پردازدمیشرکتسازياخالقیبه

درگیرهاشرکتامروزه. استنگريتحویلینگرشنوعینیست،اخالقیعهدنامۀ
منشوربنابراین،. استچندگانهسازمانايحرفهمناسباتوهستندمختلفیمشاغل
.استاخالقیعهدنامۀازترپیچیدهبسیسازماناخالقی

نگريتحویلیدرمانوپیشگیري
رهیافتبودند،پیشگامنگريتحویلیعارضۀتشخیصدرکهپدیدارشناسیفیلسوفان

کارایی،سالپنجاهازپسامادانستند؛مینگريتحویلیدرمانروشراپدیدارشناختی
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ايحرفهاخالقحوزةدرویژهبهگرفت؛قرارنقدوتردیدموردآنهاهايشیوه
شصتدهۀاز. آوردمیانبهاجراقابلپژوهشیالگوهاينتوانستپدیدارشناسی

درمانوپیشگیريدرمؤثررهیافتمنزلۀبهايرشتهمیانۀمسئلحلالگوهاي،يالدیم
ايرشتهمیانرهیافتازنگرتحویلیتلقیايعدهمتأسفانه. شدمعرفینگريتحویلی

بدونايچندرشتهمطالعه. انددادهکاهشايچندرشتهمطالعۀبهراآنواندکردهاخذ
.استعقیممسئله،حلالگوهاي

اثربخشالگويدوها،رهیافتروشمندچالشوهارشتهردآورهمنسجمتلفیقامروزه
چندتباريماهیتحرفه،دراخالقیمسائل. شوندمیشناختهچندتباريمسائلحلدر

چندتباريبرنگرتحویلیتلقی. نیستندتحلیلقابلايرشتهمیانالگوهاياخذبدونودارند
مسائلتحلیلوفهمدرراشناختیروشحصرگراییوافکندمیپردهاخالقیمسائلبودن

آنبروکندمیتشدیدرانگريتحویلیخودامر،اینودهدمیرواجحرفهدراخالقی
.کندمیرشدمعیوبحلقۀچنیناینوزندمیدامن

وکار،کسبهايبنگاهاخالقیهايمسئولیتترسیمدرنگريتحویلیپیشگیريبراي
اخالقی،اصولمتضمنسنداین. کنیممیتوصیهراشرکتاخالقیجامعسندتدوین
پژوهیاخالقدرواستمدیرانوکارکناناخالقیعهدنامهوسازماناخالقیمنشور

.کنندمیدرمانوپیشگیريرانگريتحویلیاي،رشتهمیانالگوهاي

مقرراتوقوانینازترگستردهبسیارراايحرفهاخالقبایدمعضل،ایندرمانبراي
منابعاخالقیهايمسئولیتمشاغل،جاريهنجارهايوايحرفههايمسئولیتو

جامعسندتدوین. بگیریمنظردرهاحرفهاخالقیهايعهدنامهواخالقیاصولانسانی،
چالشوهارشتهمنسجمتلفیقالگويدوصورتبهپویاروشبهکههاشرکتاخالقی
.رسدمینظربهمعضلاینبرايمناسبیحلراههاست،رهیافتروشمند

سازمانیاخالق
. استطوالنیهايچالشازاجتماعیواخالقیمسئولیتازسازمانبرخورداري

رفتارمانندبایدجامعهدر) سازمانیا(شرکترفتار«کهداردکیدأتنکتهاینبرهیولت
مسئولیت. دارندمسئولیتنوعدوهانگاهب.»باشدشناسمسئولیتوخوبشهروندیک

واستشدهبیانمربوطقوانینسایروتجارتقوانیندرکهکیفريوحقوقی
درنتیجه،. شودمیتدوینسازماناخالقیمنشورچارچوبدرکهاخالقیهايمسئولیت
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شودمیبیاناخالقینامهنظامطریقازکهاخالقیهايمسئولیتازغیرسازمانیهر
.هستندنیزکیفريوحقوقیمسئولیتداراي

ثرؤمحیاتازبرخورداروحقوقیشخصیتعنوانبهسازمان،یابنگاهیک
داخلی،محیطدرمدیرانوکارکناندارد،مسئولیتزیاديافرادقبالدراجتماعی

عملکردازفراترمشتریاناسرارحفظوزیستمحیطجامعه،مشتریان،سهامداران،
وهابنگاهتمام.داردبستگینیزمؤسسهاطالعاتفناوريوساختاربهکارکنان،
مسائلباهویتیعناصرسایروعملیاتیحوزةساختار،اهداف،برحسبهاسازمان

.هستندمواجههاخالقیگوناگون
اخالقهمانسازمان،اخالقازمرادحاضر،حالدرگفتتوانمیخالصهطوربه
هايمسئولیتاخالقبرعالوه،اخالقنوعاین. استوسیعجامعمعنايدرايحرفه

.شودمیشاملنیزراسازماناخالقوهامسئولیتشغلی،

ايحرفهاخالقآرمان
تشخیصنیزومحیطقبالدرخوداخالقیتعهداتشناختدر) هاسازمانیا(هابنگاه

دانشاینوهستندمعینیتخصصیدانشمحتاجوکار،کسبدراخالقیمسائلحلو
بهبایدهدفچندآرماناینبهرسیدنبراي. استايحرفهاخالقهمانتخصصی

:آیددست
الئیکوسکوالریستیچهنظام:اخالقینظامدرهاارزشنهاییمالكارائۀ) الف

کانتی،اخالقینظامدرمثالعنوانبه.  استنهاییمالكدارايدینی،والهیچهوباشد
ایندینینظامدر. استاخالقآرزويبرترینعقالنی،واجتماعیوظیفهوتعهد

.آوردمیدستبهخدابهتقربدرراخودکاراییمالك،
کهمالکی. کندمیمعرفیبودن،اخالقیمالكمنزلۀبهرابودنسودمندبنتامجرمی

برايمنفعتمیزانباالترین. دادتوسعهوکردتدوینراآنمیلاستوراتجانبعدها
.آسیبکمترینبامردمبیشترین
شناختبهمنوطسازماندراخالقیرفتار:رذایلوفضایلجدولترسیم) ب

چارچوبدراخالقدانشرود،میانتظاردیگر،عبارتبه. هاسترذیلتوهافضیلت
هتکمثال،عنوانبه. دهدنشانروشننحوبهرارفتارهابديوخوبیفراگیر،جدول
دارد؟تمایزيچهاخالقینظرازقبطهوحسدبد؟یااستخوبانسانحرمت
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است،حسدرفتارایناگر. «استشرطیجمالتصورتبهاخالقدانشزبانً معموال
ازمتمایزوحسدازروشنتعریفاست،موظفاخالقعلمو»استزشتآنگاه
.  کندارائهراقبطه

آنها،ترینپرآسیبواخالقیمسائلترینپیچیده: اخالقیتعارضاتحل) ج
درهموفرديزندگیدرهماخالقیتعارضاتبامواجهه. است»اخالقیتعارضات«

انجامشکهرفتاريازاستعبارتاخالقیتعارض. دهدمیرخسازمانیهايفعالیت
کسیرازگفتنمثالً. نارواستدیگر،جهتیازنیزآنتركوزشتاخالقجهتی،از

.نارواستنیزباشدسازمانیوظیفهبهخیانتمتضمنرازایناگرامااستزشتاخالقاً
واخالقیهايبیماريازپیشگیري:درمانازپیشگیريهايزمینهبهتوجهعطف) د

اخالق،دانشبودنکاربردي. استمدیراناخالقیوظایفازرفتاريهاينابهنجاري
وشودتبییناخالقیرذایلازپیشگیريجهتدرالزمهايسازيبسترکهکندمیاقتضا
هايبرنامهدرکلیطوربهوسازمانقوانینوضوابطاخالق،اصولتدویندرباید

.شودلحاظآموزش

تعالیدغدغۀمدیران،اخالقیهايرسالتازیکی:شخصیتتعالیونفستهذیب) ه
سازمانی،فرهنگ. استسازمانیفرهنگویژهبهوانسانینیروينفستهذیبوروحی

هدفانسان،تربیت. استسقوطیاوتعالیمعرضدرکهاستافراددرروحمنزلۀبه
تقربپیچیده،هايخودباختگیازانسانرهایی. استانبیاءتعالیموروحیهايآموزه
بارگاهبهاوسلوكوانسانخداگونگیتحققبشري،اصالتخودشکوفایی،بهآدمی

. استاخالقهايرسالتترینمهمازماشینیستیزهویتهايمشغلههمۀمیاندرربوبی،

یاخالقمسائلصیتشخيهاوهیش
درك خود یزانو مسئوالن براساس میرانسازمان، هرکدام از مدیمسائل اخالقیصتشحدر

. کنندیمتفاوت استفاده ميهاخود از روشیاز اخالق و سطح معلومات و تجارب قبل
را یمسائل اخالقیصتشخهايیوهشینتر) مهم1385(یراستا، فرامر قراملکینادر

: کندیمیانبیربه شرح ز
درآنعلتاست،مواجهاخالقمسائلباهمیشهسازمانیابنگاهکهآنجااز)1
اخالقی،مسائلتشخیصشیوةاولینبنابراین. استمشاغلدرافرادارتباطیرفتار

.استسازمانبیرونیودرونیارتباطیهايرفتارچگونکیدركوتحلیلشناسایی،
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121اياز اخالق کار تا اخالق حرفه

يجامواجهه با مشکالت بهيتالش برای،مسائل اخالقیصتشخیوةشدومین)2
در انکار یسعیرانخصوص مداز موارد، بهیلیگرفتن آنهاست. خیدهنادیاانکار 

دارند. یمسائل اخالق
زمانیتا. استمسئلهبهمشکلازعبورومسئلهازمشکلتمایزشیوةسومین)3

بهومسئلهصورتبهراآنهانتوانوبمانندباقیمشکلحددرسازمانهايگرفتاريکه
.شدنخواهنددادهتشخیصاخالقیمسائلکرد،تعریفدقیقشکل
واضالعابعاد،تجزیۀوعللتحلیلبعدي،شیوةمسئلهبهمشکلتبدیلازپس)4
.استمسئلهمصادیقوآثار

یاخالقمسائلحلفنون
راه حل به وضوح یک،که در آندانندیمیموضوع اخالق کار را حل معضالت،اغلب

اخالق ینۀدر زميعنوان مثال در اغلب مطالعات موردنادرست هستند. بهیهدرست و بق
بکند ينه؛ دزدیایددروغ بگویاکه آشودیمسئله مواجه میناز کارکنان با ایکی،کار
ی. اما معضالت اخالقیلقبیناز اينه و مواردیاد اجحاف کنیگراننکند؛ در حق دیا

دستورالعمل یچو هینهاستتر از ایچیدهپیارمعموالً بسشوند،یبا آن مواجه میرانکه مد
یچیدهاز معضالت پییهادرباره آن وجود ندارد. مثالیننه در قانون و نه در دیواضح
اند از:عبارتیاخالق

وکندمیعملمدارانه یستهشا1پرداختیستمساما بکاربرديـعلمیواحد) الف
شناساناز کاریکی. کندمیپرداختمزایاوحقوقکارکنانازهرکدامبهآنمتناسب

است قرارانجام داده و یعالیارخود را بسوظایف،طول سالدردانشجوییحوزه
.شودیرتقدعنوان کارمند نمونه به

. از گیردیاست میافتاو قابل دریشغلۀرا که در رتبیحقوقیناو هم اکنون باالتر
او را توانیمیاست نمیادزیاربس،باالتر از آنیشغلۀدر رتبدانشگاهچون پرسنل یطرف
چیست؟تکلیفکنیم؟زیادرااوحقوقچگونه. یمبدهیعترف

یمتقینکهبخرد. پس از امارا از شرکت یمحصولخواهدیميمشتریک) ب
مارا بپردازد. یمتقیناتواندیکه نمگویدیاو مکنیم،یماعالمل را به او محصو

تر ارزانیمتما به قیبرقهايشرکتاز یکیمحصول را از یناتواندیم که او مدانییم
یم؟موضوع را به او بگوینایدبامایاآچیست؟موردایندرتکلیفبخرد. 

1. pay system
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از کارکنان ما چند سال یکیکاربرديـعلمیدانشگاههايواحدازیکیدر) ج
کارمند به ین. اشودیاما برادر شما نفر دوم مشود؛یاست، پشت سر هم کارمند نمونه م

ازیکیبهو قصد دارد یستنیشرفتمحل پیواحد دانشگاهینبرادر شما گفته ا
.شودمنتقلدانشگاهدیگرواحدهاي

کارمند یشانبماند و هر سال اینکهایاکند که منتقل شود یقبرادر شما او را تشوآیا
یست؟چیفنمونه شود؟ تکل

کردهمعرفیرازیريهاروشیمعضالت اخالقیبررسي) برا1383(سلطانی
: است

ی؛اخالقیست) چک لالف
ي؛ا) روش ده مرحلهب
.یدياالت کلؤسیست) لج
است. یحل معضالت اخالقيروش براینتراحتماالً معمولکهیی) قانون طالد

چک 2و جان پکل1واالسداگيهادو متخصص به نام:اخالقیلیستچک) الف
اند. در صـورت لزوم کردهیشنهادپیمعضالت اخالقیبررسيرا برایرزیاخالقیستل

.یدکنیدنظرخود تجد3يکاريهاو طرحیماتتست در تصمینایجنتایهبرپا
یرزياروش ده مرحلهینهمچن،پکلوواالس: گیريتصمیمايمرحلهدهروش) ب
اند:کردهیهرا ته
ند؟امعضل کدامینشده در اشناختهيهایتواقع)1
دلخواهشان یامدهايآنان و پيهاهستند؟ ارزشیچه کسانیدينفعان کليذ)2

یست؟چ
ند؟امعضل کدامینوجودآورنده ابهیاساس4يهامحرك)3
ند ایتدر اولو5یعمليهاارزشیایکدام اصول اخالقیمعضل اخالقیندر ا)4

شوند؟یتکه حفظ و حما
نظراتشان لحاظ یادخالت داده شوند و یريگیمتصمیندر ایدبایچه کسان)5

د؟شو
1. Doug Vallace
2. Jon Pekel
3. action plan
4. drivers
5. operating value
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123اياز اخالق کار تا اخالق حرفه

:یدکنیسترا داراست، لیلذيهایژگیکه ویطرحیاهر راهکار )6
.رساندیآن را به حداقل میاکندیمیرينفعان جلوگيالف) از متضرر شدن ذ

.کندیمیتمعضل را حفظ و حمایندر ایتاولويدارايهاب) ارزش
معضل است.ینايبرایحل خوبج) راه

یرثأو تیحالت ممکن را طراحینبدتریويشده سناردادهیحراهکار ترجيبرا)7
و در مورد ینیراهکار را بازبینصورت لزوم ادرسپس. یدکنینفعان بررسيآن را بر ذ

.یدنظر کنیدآن تجد
بهیاساسيهامحركةکه بازدارندیداضافه کنیجزء اخالقیکبه طرح خود )8

معضل باشد.ینوجودآورنده ا
.یدکنیابیارزیاخالقیستشده را با توجه به چک لو طرح انتخابیمتصم)9
.دیو سپس آن را به اجرا درآوریزیدو طرح مناسب را بریدکنیريگیمتصم)10
در یرانکمک به مديال را براؤ، دوازده س1ناشالرا:کلیدياالتسؤفهرست) ج
:کندیمطرح میمعضالت اخالقیبررس
ید؟اکردهیفتعریدرستمسئله را بهیاآ)1
کردید؟یمیفچگونه مسئله را تعریدمقابل بودیگاهاگر در جا)2
به وجود آمد؟یتوضعیندر گام نخست چگونه ا)3
یزهاییو چه چیعضو شرکت به چه کسانیکشخص و یکعنوان شما به)4

ید؟وفادار
یست؟چیمتصمینقصد شما از گرفتن ا)5
است؟ یسهقابل مقایاحتمالیجبا نتایتقصد و نینچگونه ا)6
احتمال دارد متضرر شوند؟یچه کسانیمتصمیناز ا)7
یمتصمیناثر ازأکه متییهامسئله را با گروهیري،گیمقبل از تصمتوانیدیمیاآ)8

ید؟هستند به بحث بگذار
که االن ارزشمند يابه اندازهیطوالنیشما مدتیتکه موقعیدمطمئن هستیاآ)9

بماند؟یارزشمند باقرسدیبه نظر م
یئتهیرعامل،مدیس،رئيخود را برایمبدون دلهره تصمتوانیدیمیاآ)10

یید؟خود بگوۀخانواده و باالخره جامعیره،مد

1. Laura Nash
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ايحرفهاخالق124

اگر بد یست؟شود، چیدهکه درست فهمیکار شما، در صورتنمادینتوان )11
شود چطور؟ یدهفهم

یرفت؟پذیدرا در موضع خود خواهییاستثناهایطیتحت چه شرا)12
معضالتحلبرايهمدلیازاستفادهقانونایندراصلینکتۀ:طالییقانون) د

دیدگاهازآنگاهودهدقرارمقابلفردجایگاهدرراخودبایدفردیعنی. استاخالقی
قانون،اینطبق. دهدمینشانشواهد. بگیردتصمیمبعدوکندنگاهموضوعبهوي

.خواهدمینیزدیگريبرايراهمانخواهدمیخودبرايفردراآنچه
ترویجوآموزشمؤثرهايروشفقدانسازمانشدناخالقیدرعمدهموانعازیکی

بهمنجریادگیريبایداوالًاخالقمؤثرآموزشدراستسازمانفرهنگدراخالق
حلمختلففنونبنابراین،. شودسببراسازمانیفرهنگدرتحولثانیاًباشدتحول
یمتفاوتيهاروشیاخالقلئمساآموزشيبرا. داردآموزشبهازینیاخالقمسائل

. استشدهشناخته
اخالقآموزشمؤثرهايشیوه
مستقیم؛) 1
مستقیم؛غیر) 2
اجتماعی؛آموزشوعملحینآموزش) 3
.زندگیسبکتغییر) 4

میمستقآموزشهمانآموزش،روشنیرموثرتریغحالنیعدرونیترمرسوم
ینتمام کارکنان بدانند اکهباشدمؤثرتواندیمیزمانحداقل،آموزشنوعنیا. است

.یستبرنامه چینکارکردش چگونه است و نقش آنها در ایست،برنامه چ
یتماهنشود،ادارهپوشیپردهبدونوصادقانه) هاسازمانوهابنگاه(سیستماگر

ندارد ینبه ايقانون کار،عالوهبه. یردممکن است موردشک و سوءظن قرار گیستمس
است؛ قانون رفتار کارکنان را روز مکتوب سازمان چقدر منصفانه و بههايیمشکه خط

ازبایدکارکنانتمامبنابراین،. کندیمیربالفعل سازمان تفسیمشعنوان خطبه
ها یهها و رویمشها آگاه بوده و کامالً طبق آنها رفتار کنند. (چه خطیهها و رویمشخط
يهایتپرسنل). تطابق کامل فعالیریتمدياخالق باشد و چه برايهابرنامهيبرا

مستلزم آموزش آنهاست. در بحث آموزش یاخالقهايیهها و رویمشکارکنان با خط
:یدتوجه کنیرزهايیهکارکنان به توص
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125اياز اخالق کار تا اخالق حرفه

با برنامه اخالق سازمان شوندیکه با سازمان سازگار میمدتیرا طیدکارکنان جدـ 
ید؛آشنا کن

یریتبرنامه مدینیبازببهشودیبرگزار میرانمديکه برایآموزشيهادر دورهـ 
ید؛اخالق بپرداز

اخالق و خطهايیمشها (خطیمشکدها و خطینیشرکت دادن کارکنان در بازبـ
است؛قويآموزشیکخود) یپرسنلهايیمش

حل معضالت ینبه کارکنان دادن تمریاتآموزش اخالقيهاشکلیناز بهتریکیـ
به یتواقعیهشبیایواقعیمورد معضل اخالقیکتوانیبه آنهاست. میاخالقیچیدهپ

یو حل معضالت اخالقیبررسيهاآنان ارائه داد و از آنان خواست با استفاده از روش
حل ارائه دهند.کرده و راهیآن را بررس

.یداز ابعاد لحاظ کنیکیعنوان بهیزرا نیعملکرد کارکنان عملکرد اخالقیابیدر ارزـ
دهنده، رفتار آموزشینبهتریلتفاصینکه با همه ایدتوجه داشته باشیاندر پا

رهبران سازمان است. 
سازمان یروناز بيکار را بهتر است مشاورین. ایدکنیجادایاخالق1ینهات الیک

جعبه هشدار یکتوانیمین. همچندهدانجام یروحانیکیایمشاور حقوقیکمثالً 
یراخالقیمشکوك غيصورت ناشناس رفتارهاکرد که کارکنان بتوانند بهیجادا2محرمانه

را در آن گزارش دهند.
سازماناگر. یدکنيرا بازنگریپرسنلهايیهو روهایمشتمام خطباریکیسال
.کنیداستفادهمنظوراینبرايکارکنانتمامازاستکوچک
اخالقیرفتارتغییرموانع
؛)حسدزنی،زیرآبکاري،کم(سازمانیبروناجتماعیهايآموزش) 1
شغل؛اخالقیاتبهنسبتناآشناییوجهل) 2
امنیت؛عدمومعیشتیهايبستر) 3
تبعیض؛مدیریتینظامساختارومدیرانغیراخالقیهايتصمیم) 4
).بقااضطراب(یادگیرياضطراب) 5

1. hot line
2. tipbox
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سازمانسازياخالقیواخالقیرشددرمؤثرعوامل
استراتژیست؛مدیران) 1
اخالقی؛استراتژيورقابتیمزیت) 2
اخالقی؛منشوروهانامهمرامکدها،) 3
اخالق؛مدافعغیردولتیهايسازمان) 4
اخالق؛جهانیهايکنوانسیونوهاسازمان) 5
). اخالقیرشد(شخصیتیتحول) 6
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7
وکارکسبومخاطرات

:شدخواهیدآشنامفاهیماینبافصلایندر
احتکار؛
اسراف؛

.ارتشاورشوه
دهندهسازمانپیش

سوپرایران،علیهامریکاهايتحریمازجدیددورآغازبهانۀبهکنید،فرض:1مثال
محصوالتسایروشویندهموادروغن،برنج،قبیلازپرمصرفواولیهاقالمشما،محل
آنهافروشگاه،انباردروکردهآوريجمعمارکتسوپراصلیسالنازمخفیانهرامشابه

مالکعملاین. بفروشدباالقیمتباهاتحریمشروعازپستااستکردهمخفیرا
دارد؟مفهومیچهوکارکسبمخاطراتحوزهدرمارکت،سوپر

دعوتشهربااليمناطقازیکیدرخصوصیتدریسبرايکنید،فرض:2مثال
تضمینرافردموفقیتتواندمیشماتدریسوهستیدخوبیمدرسکهآنجااز. ایدشده
تصادفاً. کنندمیپذیراییشماازخوبیبهتدریس،مدتدرمتقاضی،فردخانوادةکند،
ز ا. استمصادفآموزتاندانشتولدجشنسالگردباشما،تدریسروزهايازیکی
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حتماًکهدارندویژهخواهشوکنندمیدعوتجشناینبراينیزراشما،این رو
دقتبهرامراسم. شویدمیحاضرتولدجشندرادبرسمبهنیزشما. یابیدحضور

وکمهیچودارندحضورمیهمان50درحدودشویدمیمتوجهوگیردمینظرزیر
غذانوعچندینشیرینی،نوشیدنی،اقساموانواع. نیستمهمانانازپذیراییدرکاستی

قیمتورستورانکنجکاوي،روياز. استشدهدیدهتداركمفصلکیکیوشامبراي
برايمیهمانیایندرکهدهدمیتوضیحمهمانان،ازیکیکنید،میوجوپرسراغذاها

زمان. استشدههزینهتومانهزارصدیکبهنزدیکپذیراییانواعبابتازنفرهر
خودهايظرفدرشامانواعازمهمانانازهریککهشویدمیمتوجهغذاصرف

ظروفکردنجمعموقعوغذاصرفازبعد. هستندغذاصرفمشغولوگذاشته
غذاهايواندنخوردهراخودغذاياززیاديبخشمهماناناکثرکنید،میمشاهده

یادخودذهندرناگهان. شوندمیریختهآشغالسطلدروآوريجمعماندهباقی
ۀهزینمیزانورویدمیآنجابهتدریسبرايکهافتیدمیشهرپاییندرهاییخانواده
بیشمصرفشمانظربه. کنیدمیمقایسهحاضرمهمانیباراماهطولدرآنهامصرفی

.استزندگیووکارکسبحوزةدرمخاطرهکداممصداقغیرضروريواندازهاز
استبستريشهرهايبیمارستانازیکیدردوستانتانازیکیکنید،فرض:3مثال

بیمارستانبهغروبموقع. نداریدراایشانبامالقاتفرصتروزطولدرشمااما
بیمارستانبهوقتی. کنیدمالقاتراخوددوستامکانصورتدرتاکنیدمیمراجعه

راخودبیماراناتمالققصدهم،دیگرنفرچندشماازغیرکنیدمیمالحظهرسیدمی
واستشدهتمامقبلساعتچندمالقاتوقتگویدمیبیمارستاننگهباناما،دارند
متوجهناگهانکنید،میتماشاراصحنهناامیديبا. شودمیشمامالقاتازمانع
نگهباندستدرسریعوآورددرخودجیبازرااسکناسیافراد،آنازیکیشوید،می

این. شدبیمارستانداخلیۀمحوطواردخودبیمارمالقاتبرايآنازبعدوگذاشت
است؟وکارکسبدرمخاطرهکداممصداقرفتار

. استحاضرفصلبحثموضوعمشابههايپرسشوسؤاالتاینپاسخ

احتکار
یطبقاتشکافجادیاآندنبالبهوياقتصادتوازنوتعادلرفتننیازبازعواملیکی

عرضهقلمروازدیتولازیبخششدندیناپدموجباحتکار. استاحتکارجامعه،در
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نقشکاالآندیتولدرکهیکارگران،يدرآمدۀچرخبهتوجهباصورتنیادر. شودیم
بهکلۀعرضکهیوقتن،یبنابرا. ابندییمتقاضاتوانخود،درآمدکسبازپساند،داشته

متیقورودیمباالکليتقاضااست،افتهیکاهشودهیدبیآساحتکارواسطه
هرکس«: ندیفرمایمنقل) ص(اکرمامبریپاز) ع(باقرامامبارهنیادر. ابدییمشیافزا

بفروشد،مسلمانانبهگرانمتیقبهوکندحبسروزچهلتاراآنبخرد،یخوراک
».شدنخواهدکردارشکفارهدهد،صدقهراآنمتیقفروشازپساگربداند
گفتتوانیمکاالکمبوداثردریگرانجادیاوبازاردراحتکارنقشبهتوجهبا

:ازاستعبارتاحتکار
سودلیتحصيبرافروختنقصدبهگریدزیچایغلهداشتننگهوکردنانبارـ
شتر؛یب
متیقبهفروشویابیکمویابیناانتظاروقصدبهیبازرگانيکاالهايآورجمعـ

گران؛
ازادهیزراعامهيضروراجیاحتمورديکاالیکسکهاستآناحتکاریحقوقنظرازـ

؛کندپنهانمردمایدولتبهفروشازيریجلوگيبراوداشتهخودمصرف
کهکاالعیتوزانیجرکردنمتوقفایدادنکاهشازاستعبارتآن،عاممفهومدرـ
.ردیگیمصورتموقتطوربه

اسراف
رفعبایدمصرفانگیزة. استاقتصادهايمؤلفهمؤثرترینوترینمهمازیکیمصرف

. باشدمکانیوزمانیموقعیتورويمیانهرعایتبامعاشتأمیندرانسانواقعینیاز
خلقتاصلیغرضکهراهیهماندرآنهاازبایدالهیاموالدارامانتعنوانبهمردم

نیاز،حدازبیشمصرفپس. کننداستفادهخودمعاشحاجاترفعیعنیآنهاست،
.استمالاتالف
دروداردجاي»بزرگگناهان«شماردراسراف،اسالمیدستوراتواحکامدر
غضبموردراکنندگاناسرافوکردهمحکومشدتبهراآنمورد32درکریمقرآن
دوسترامسرفانخداوندنکنید،اسرافامابیاشامیدوبخورید«: فرمودهودادهقرار

.»ندارد
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رشوه
از.دارديفردنیبروابطوياداريهاطیمحدريبداریبسآثارکهاستیجرمرشوه،

جرمنیاازيریشگیپدريادیزریتأثتواندیمآن،آثاروانواعرشوه،ازیآگاهرو،این
.باشدداشته

ۀسابق.استبشرکیفريتاریخجرایمترینقدیمیازرشوهجرمگفت،بتوانشاید
جهانسطحدرساالريدیوانساختاروهادولتاولینتشکیلزمانبهجرماینتاریخی

بهمردماعتماديبیموجبونظممخلراجرماینچوننیزهاحکومت.گرددمیباز
عنوانبه.گرفتندنظردرآنهابرايسنگینیبسیارهايمجازات،دانستندمیحاکمیت

دومینکمبوجیه،کهاستآوردهخودکتابدر،یونانیبزرگمورخ،هردوتمثال،
دریافتجرمبهراسیسامنسنامبهبزرگقضاتازیکیتاداددستورهخامنشیپادشاه
کنندپهنقضاوتمسندبرراپوستآنوکنندجداتنشازپوستکنند،اعدامرشوه
جاییچهبرکهکردیادآورياوبهوکردمنصوباوجايبهراقاضیپسرسپس
.استنشسته
موردحکومتیکارگزارانمالیفسادبامبارزهنیزاسالمظهورازپسدوراندر
علیامیرالمومنینحضرتعملیةسیردرآنبارزنمونه.گرفتقرارجديتوجه
آنانازیکیاگر«:فرمایندمیاشترمالکبهخودمشهورۀنامدرکهاستالسالمعلیه

گواهبدینبودداستانهمخیانتآنبرجاسوسانگزارشوگشودخیانتیبهدست
رااوپسبستان،آوردهدستبهآنچهوبرسانبدوبدنیتنبیهبارااوکیفروکنبسنده
».درآویزگردنشدربدنامیطوقوشمار،خیانتکاروبدارخوار

استشدهتوجهجرماینبهمفصلطوربهنیز،معاصرجهانجزاییقوانیندر
مدعاستاینمؤیداداريفسادبامبارزهبهمربوطمتعهدالمللیبینهايکنوانسیون

اداريفسادبهمربوطکنوانسیونیا1997درسالOECDکنوانسیونهمچون
.1999استراسبورگ

:ازاستعبارتارتشاورشوهن،یبنابرا
.شودیمدادهباطلکردنثابتایحقکردنباطليبراکهيزیچاز)1
بهدنیرسایحقابطالموجبکهرودیمکاربهيموارددرشتریبرشوهاستعمال)2
.استباطل
.بندوزدراهازاستحاجتبهرسیدنرشوه) 3

view
ed by guest w

ith id=
2 in 1398/6/26 9:26:43



131وکارات و کسبرمخاط

منظوربه،یردولتیغاییدولت،یررسمیغاییرسممأموربهاستیمالدادنرشوه
مالرندهیگشغلبهمربوطکارآننکهیاولو،ییقضاایياداريکارهاازيکارانجام
.ردیبگراآنيگریدشخصۀواسطبهایکندافتیدررامالآنماًیمستقخواه.نباشد
داشتهراگرفتهرشوهآنيبراکهرايکارانجامییتوانامالرندهیگکهکندینمفرق
باشداوحقدهدانجامدیبامالةدهنديبراکهيکارکهکندینمیفرقور؛یخایباشد

.استارتشاءوشیرارشاء،برگیرندهدرخودکهاستکلیعنوانیکرشوه.نهای
رشا)الف
منظوربه)استپرداختسندونقدوجهازاعم(مالپراختمعنايبهلغتدررشاء
باشدغیرقانونیدستیابیطریقازوباشدفردحققانوناًاینکهازاعم(غیرقانونیانجام

.نامندمیراشینیزراآنةدهندانجام.است)باشدغیرقانونیعملاصلِاینکهیا
رایش)ب
ةماددرقانونگذاريکهخواريرشوهباارتباطدراستجرمیفقهیاصطالحواژهاین

موجباتعامداًوعالماًهرکس:استکردهاشارهآنبهاسالمیمجازاتقانون593
سندیامالیاوجهایصالووصولیاموافقتجلبمذاکرهقبیلازارتشاءجرمتحقق

.شودمیمحکومموردبرحسبراشیمجازاتبهکندفراهمراوجهپرداخت
ارتشا)ج

یککهرشوهةکننددریافتهمانیامرتشیجزنیستکسیرشوه،جرمسومطرف
تمامیشاملآنشمولةدایرکهاستاداريمقامیوباجهازنظرصرفدولتکارمند

شودمینیزافراديشاملهمچنینوقرارداديپیمانی،رسمی،ازاعمدولتکارمندان
.دارندهمکاريدولتبانحويبهامانبودهدولتاستخدامدرکه

درذکرشدهمواردبهصرفاًوکارکسببهمربوطمخاطراتکهاستالزمتوضیحاین
فصلایندروکارکسبمخاطراتعنوانتحتکهمواردي. شودنمیمحدودفصلاین

. استشدهانتخابحاضرکتابمجالوهاسرفصلبراساسشددادهتوضیح
منابعبهتوانندمیکاروکسبمخاطراتسایرمطالعۀبهتمایلصورتدرمندانعالقه

.کنندمراجعهمربوطه
وپیشگیريۀنامنییآ،رشوهانواعازيریشگیپوشتریبییآشنايبرافصلۀادامدر
.شودیممیتقداجراییهايدستگاهدررشوهبامبارزه
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ییاجرايهادستگاهدررشوهبامبارزهويریشگیپۀنامنییآ
رشوهمصادیقـاولفصل

ووجهاخذبهمبادرتذیلبندهايمطابقکهاجراییهايدستگاهمسئوالنوکارکنانـ1ةماد
وموافقتجلبموجباتیاکننددریافترامالیتسلیمیاوجهپرداختسندیاکنندمالیا

ةماد)17(بندبهتوجهباکنند،فراهمراوجهپرداختسندیامالایصالووصولیاومذاکره
بهرسیدگیهايهیئتبهآنانةپروندــ1372مصوبــاداريتخلفاتبهرسیدگیقانون)8(

.شدخواهدارجاعمناسبمجازاتاعمالبراياداريتخلفات
.استشدهتعیینمقرراتوقوانیندرآنچهازغیربهوجوهیگرفتنـالف
قیمتبهظاهراًیامعمولیقیمتازترارزانفاحشمقداربهیابالعوضمالیاخذـب

.قیمتازکمترفاحشمقداربهواقعاًومعمولی
رجوعارباببهغیرمستقیمیامستقیمقیمتازترگرانفاحشمقداربهمالیفروشـج
.مربوطمقرراترعایتبدون
یاوجهایصالووصولیاموافقتجلبمذاکره،قبیلازارتشاءموجباتدنرکفراهمـد
.رجوعاربابازوجهپرداختسندیامال

یامستقیمرجوعاربابازمالتسلیمیاوجهپرداختسندیامالیاوجهقبولیااخذـه
.استاجراییدستگاهبهمربوطکهاستامريندادنانجامیادادنانجامبرايغیرمستقیم

یاابراءهرگونهازجملهشود،میتلقیخواريرشوهعرفدرکهدیگريمالهرگونهاخذـو
وباشدگرفتهصورتغیرحقمنکهمسئولیتییاتعهدپذیرفتنیاضوابطرعایتبدونوامياعطا

اعمالواشخاصبهخدماتۀارائبرايخاصمزیتوتخفیفشدنقائلوپاداشگرفتنهمچنین
.شودتخفیفیابخشودگیموجبکهضوابطازخارجحمایتییاموافقتهرگونه
اداريهايمجازاتوگیرندگانرشوهتخلفاتبهرسیدگیةنحوـدومفصل

تخلفاتبهرسیدگیوپیگیريبرايزیرترتیببهنامهآییناینمشمولهايدستگاه5ةماد
:کردخواهنداقداممجازاتاعمالو)1(ةمادموضوع
طریقازچنانچهاداريتخلفاتبهرسیدگیقانون)12(ةماددرمندرجمقاماتـالف
یاکارکنانازیکهرتوسطنامهآییناین)1(ةمادموضوعتخلفاتوقوعبهانتصابیبازرسان
بهنسبتموضوعاهمیتبرحسباندمکلفکنندحاصلاطالعمربوطمسئوالنومدیران
تخلفاتبهرسیدگیقانون)9(ةماد)ج(و)ب(و)الف(بندهايهايمجازاتازیکیاعمال
.کننداقداماداري

هايهیئتربط،ذيمدیرانیابازرسانتأییدوگزارشباتخلفتکرارصورتدرـب
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متخلفکارمندانآنحساسیتوتخلفمیزانبهتوجهبااندمکلفاداريتخلفاتبهرسیدگی
)فوقبنددرمذکورموارداستثنايبه(یادشدهقانون)9(ةماددرمقررهايمجازاتازیکیبهرا

.کنندمحکوم
اشداعمالتقاضايبامتخلفنامهآییناین)1(ةمادموضوعتخلفتکرارصورتدرـج

هايمجازاتازیکیبهاداريتخلفاتبهرسیدگیقانون)9(ةماددرمندرجهايمجازات
تخلفاتبهرسیدگیهیئتتوسطدولتیخدماتازدائمانفصالیااخراجخدمت،بازخرید

.شدخواهدمحکوماداري
تخلفاتبهرسیدگیهايهیئتاختیاراتاعمالازمانعمادهایندرمذکورمراحلـ1ةتبصر
ۀدرجبرحسبتوانندمیهاهیئتوستینالذکرفوقمراحلطیبدون)9(ةماددراداري

.کننداعمالدومیااولباربرايرا)ج(بندهايمجازاتموضوعتخلفاهمیت
توانندمیاداريتخلفاتبهرسیدگیقانون)13(ةمادبهتوجهباربطذيمقاماتـ2ةتبصر

بهحداکثرشودمیارجاعاداريتخلفاتبهرسیدگیهايهیئتبهآنانةپروندکهراکارکنانی
.کنندخدمتبهآمادهماهسهمدت
اندمکلفستندیناداريتخلفاتبهرسیدگیقانونمشمولکهاجراییهايدستگاهـ3ةتبصر

.کنندبرخوردمقرراتایندراداريتخلفاتیاخودبهمربوطمقرراتوقانونبراساس
تخلفاتمرتکبنامهآییناین)2(ةماد)ج(بندموضوعبازرسانکهصورتیدرـ4تبصره

بهرسیدگیقانوندرمذکورهايمجازاتاشداعمالتقاضايباشوند)1(ةمادبندهاي
عنوانبهبازرسارتکابیتخلفچنانچه.شدخواهندمعرفیمزبورهايهیئتبهاداريتخلفات

ةماددرمقررترتیببهآنانپروندهباشدداشتهنیزراجزاییقوانیندرمندرججرائمازیکی
.شدخواهدارجاعصالحقضاییمراجعبهاداريتخلفاتبهرسیدگیقانون)19(

یجزایقوانیندررشوهجرميبراشدهتعیینهايمجازات
ازاعمکارشناسانوممیزانوداورانازهریک«:داردمیمقرراسالمیمجازاتقانون588ةماد

نفعبهمالیاوجهاخذمقابلدرچنانچهطرفینتوسطیاباشندشدهمعیندادگاهتوسطاینکه
مجازاتیاسالدوتاماهششازحبسبهنمایدتصمیماتخاذیااظهارنظرطرفینازیکی

نفعبهمؤديمجازاتعنوانبهاستگرفتهآنچهومحکومالیرمیلیوندوازدهتاسهازنقدي
.شدخواهدضبطدولت

2ةماد1315سالماهآذرمصوبقانونیمقرراتوخالفبرنفوذاعمالمجازاتقانون
یکةماددرمذکورمستخدمینیامأمورینباکهخصوصیروابطازهرکس«:داردمیمقرر
حقبرخالفکسیضرریانفعبهآنهاستنزدکهاداريکارهايدرونمایدسوءاستفادهدارد،
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».شدخواهدمحکومتأدیبیحبسسالیکالیماهیکازکندنفوذاعمالقانونیمقرراتو
عمومیخدماتبهمأمورینیاکشوريیاشهرداريیادولتیمستخدمین«:داردمیمقرر3ةماد
شغلازمحرومیتبهدهندتأثیرخوداداريتصمیماتیااقداماتدررااشخاصنفوذکه

حقیمستلزممزبورتصمیمیااقدامکهصورتیدروشوندمیمحکومسالپنجالیدوازدولتی
عملاینآنکهمگرشدخواهندیدولتخدماتازانفصالبهمحکومباشددولتیااشخاصاز

».باشدجزاییقوانینمشمول
ارتشاءبهمرتکبینمجازاتتشدیدقانونةماد30ةتبصرنیزواسالمیمجازاتقانون594ةماد
کهاندداشتهبیانواندکردهتکلیفتعیینارتشاءجرمبهشروعبرايکالهبرداريواختالسو

دائمانفصالاصلیمجازاتکهصورتیدرموردهرمجازاتحداقلبااستبرابرآنمجازات
کردهتعیینانفصالسال3راجرمبهشروعمجازات»تشدیدقانون«باشددولتیخدماتاز

.است
:کالهبرداريوارتشاءاختالس،مرتکبینمجازاتتشدیدقانون4و3مواد

هاشهرداريیاشوراهایااداريوقضاییازاعمدولتیمأمورینومستخدمینازهریک:3ةماد
دولتیهايشرکتیامسلحنیروهايهمچنینوگانهسهقوايکلیطوربهوانقالبینهادهايیا
یارسمیخواهعمومیخدماتبهمأمورینیاودولتبهوابستهدولتیهايسازمانیا

یاوجهاستمزبورهايسازمانبهمربوطکهامريندادنانجامیادادنانجامبرايغیررسمی
مرتشیحکمدرکندقبولغیرمستقیمیامستقیماًرامالیتسلیمیاوجهپرداختسندیامال

وحقانیتبرطبقآنانجاموندادهیابودهآنهاوظایفبهمربوطمذکورامرکهاینازاعماست
بهباشدنبودهیابودهمؤثرآنانجامعدمیاانجامدرکهآنیاوباشدنبودهیابودهوظیفه
:شودمیمجازاتزیرترتیب
موقتانفصالبهنباشدریالهزاربیستازبیشمأخوذوجهیامالقیمتکهصورتیدر

باشدباالتریاکلمدیرطرازهمیاکلمدیرۀمرتبدرمرتکبچنانچهوسالسهتاماهششاز
ازریالهزاردویستتامبلغاینازبیشوشدخواهدمحکومدولتیمشاغلازدائمانفصالبه

ازموقتانفصالومأخوذوجهیامالقیمتمعادلنقديجزايوحبسسالسهتاسالیک
مدیرطرازهمیاکلمدیرۀمرتبدرمرتکبچنانچهوشدخواهدمحکومسالسهتاماهشش

.شدخواهدمحکومدولتیمشاغلازدائمانفصالبهموقتانفصالجايبهباشدباالتریاکل
باشدریالمیلیونیکتاریالهزاردویستازبیشمأخوذوجهیامالقیمتکهصورتیدر

ومأخوذوجهیامالقیمتمعادلنقديجزايةعالوبهحبسسالپنجتادومرتکبمجازات
ۀمرتبدرمرتکبچنانچهوبودخواهدشالقضربه74تاودولتیخدماتازدائمانفصال
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135وکارات و کسبرمخاط

سهتاماهششازموقتانفصالبهدائمانفصالجايبهباشدآنطرازهمیاکلمدیرازترپایین
.شدخواهدمحکومسال

مرتکبمجازاتباشدریالمیلیونیکازبیشمأخوذوجهیامالقیمتکهصورتیدر
ازدائمانفصالومأخوذوجهیامالقیمتمعادلنقديجزايةعالوبهحبسسالدهتاپنج

کلمدیرازترپایینمرتبهدرمرتکبچنانچهوبودخواهدشالقضربه74تاودولتیخدمات
خواهدمحکومسالسهتاماهششازموقتانفصالبهدائمانفصالجايهبباشدآنهمطرازیا

.شد
جرمکهاستاینازاعممحاکمصالحیتیاومجازاتتعیینحیثازمذکورمبالغ:1ةتبصر
.باشدمزبورنصاببربالغمأخوذهمبلغجمعوشدهواقعدفعاتبهیاوواحدهدفعتاً
دولتنفعبهدهندهرشوهتعزیرعنوانبهارتشاءازناشیمالفوقمواردتمامیدر:2ةتبصر
.شدخواهدلغوامتیازاینباشدکردهتحصیلامتیازيرشوهراشیچنانچهوشدخواهدضبط
خواهدموردآندرمقررمجازاتحداقلموردبرحسبارتشاءبهشروعمجازات:3ةتبصر

ارتشاءبهشروعدراستشدهبینیپیشدائمانفصالارتشاءاصلدرکهموارديدر(بود
بهباشدجرمشدهانجامعملنفسکهصورتیدرو)شودمیتعیینانفصالسالسهآنجايبه

.شدخواهدمحکومنیزجرماینمجازات
دالیلوجودصورتدرباشد،ریالهزاردویستمبلغازبیشرشوهمیزانهرگاه:4ةتبصر
ازیکهیچدرقراراینواستالزامیماهیکمدتبهموقتبازداشتقرارصدورکافی،

مدتپایانازپستواندمیدستگاهوزیرهمچنین.بودنخواهدتبدیلقابلرسیدگیمراحل
به.کندتعلیقخدمتازوينهاییتکلیفتعیینورسیدگیپایانتاراکارمندموقتبازداشت

.گرفتنخواهدتعلقمزایاییوحقوقگونههیچحالت،هیچدرمذکورتعلیقایام
بزهوقوعازرامأمورانجرمکشفازقبلراشیهرگاهارتشاءمواردازموردهردر:5ةتبصر
وشودمیعملمقرراتطبقامتیازمورددروشدخواهدمعافمالیتعزیرازسازدآگاه

تاکندفراهمرامرتشیتعقیبتسهیلموجبابخوداقرارباتعقیبضمندرراشیچنانچه
.گرددیملغونیزامتیازوشودمیبازگرداندهويبهاستپرداختهرشوهعنوانبهکهمالینصف

کالهبرداريواختالسوارتشاءامربهنفريچندشبکهرهبريیاتشکیلباکهکسانی:4ةماد
اندکردهکسبرشوهطریقازکهغیرمنقولیومنقولاموالۀکلیضبطبرعالوهورزندمبادرت

بهموردبرحسبآنردوکالهبرداريواختالسمورددرمذکوراموالاستردادودولتنفعبه
ودولتیخدماتازدائمانفصالواموالآنمجموعمعادلنقديجزايبهافراد،یادولت
باشنداالرضفیمفسدمصداقکهصورتیدروشوندمیمحکومابدتاسالپانزدهازحبس
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ايحرفهاخالق136

.بودخواهداالرضفیمفسدمجازاتآنها،مجازات
گرفتن«:داردمیمقرراداريتخلفاتبهرسیدگیبهمربوطمقرراتوقوانین8ةماد17بند

عرفدرکهمالیهرگونهاخذیاشدهتعیینمقرراتوقوانیندرآنچهازغیروجوهی
».شودمیتلقیخواريرشوه
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8
سازماندرايحرفهاخالقرعایتباوريبهرهارتباط

:شدخواهیدآشنامفاهیماینبافصلایندر
وري؛بهرهمفهوم

وري؛بهرهبرمؤثرنوینوقدیمیهايروشبررسی
وري؛بهرهبرآنتأثیروسازمانیفرهنگ
وري؛بهرهبرآنتأثیروادارياخالق
پایدار؛تحولیکایجاد
سازمان؛درکارشناسانومدیراناخالقیهايمسئولیتوهاارزش
.سازمانفرهنگدراخالقترویجهايشیوه

کردیممیآرزووالدین،ویژهبهبزرگساالنرفتارمشاهدةباکودکیدوراندرماازبسیاري
اینکهیاکرد؟رفتاربایدچگونهکودکانباکهدهیمنشانآنهابهوشدهبزرگترسریعهرچه

دروداشتیمآرزوهاییراهنماییوابتداییمدارسدرحتیچه؟یعنیواقعیمادروپدر
بهشدیم،بزرگوقتیاماساختیم،میفاضلهمدینۀوآلایدهايجامعهخودذهنیدنیاي
داشتنرغمعلیرابرخیامادادیمانجامرابرخینرسیدیم،برخیبهرسیدیم،آنهاازبرخی

کودکیازکهکردیمانتخابرامشاغلیاوقاتبرخی. ندادیمانجامآگاهانه،منديوانت
.ایمنرسیدهخودآرزويبههرگزهمتعدادي. داشتیمراآنآرزويهمیشهوبودیمدنبالش
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ووريبهرهمیزانهستیم،کاريمشغولماازهرکدامبزرگسالیایامدرکهحال
چندانیپیشرفتودرآمداماکنندمیکارهاساعتبرخی. استمتفاوتماکارراندمان
برابرچندینوزیادآنهاپیشرفتودرآمدولیکنندمیکارکمتربرخیندارند،

چیست؟درتفاوتهمهاینعلت. استدوستانشان
داد؟ارتقاراخودکاراییتوان،میچگونه

یافت؟دستآنبهتوانمیچگونهوچیستوريبهره
است؟مؤثروريبهرهمیزاندرمافرهنگآیا
دارد؟دخالتوريبهرهمیزاندرسازمانیفرهنگآیا
دارد؟تأثیروريبهرهدرايحرفهاخالقآیا

کرد؟ایجادپایدارتحولکاريزندگیبخصوصزندگیدرتوانمیچگونه
ایندر. استحاضرفصلبحثموضوعمشابههايپرسشسایروهاسؤالاینهمۀ

.   شوددادهپاسخهاپرسشاینازهرکدامبهکتابمجالدرشودمیتالشفصل

سازماندروريبهره
زندگییکآوردنفراهمکشورها،وهاملتهايوزآرواهدافازیکی،تردیدبدون

راهبهترینکهاست؛امروزجهاندردیگرانوخودبرايآسایشورفاهباهمراهمناسب،
ازیکی،»پایدارتوسعۀ«برتأکیدامروزه. است»توسعه«آن،بهرسیدنبرايشدهشناخته

آن،طریقازتا. آیدمیشماربههادولتهايگذاريسیاستدراساسیمحورهاي
جامعه،یکدرزندگیاستاندارد. بخشندبهبودخویشجامعهدررازندگیهاياستاندارد

غذا،کیفیتدیگر،عبارتبه. داردبستگیجامعهنیازهايحداقلتأمینازايدرجهبه
.کندمیتعیینرازندگیاستاندارداجتماعی،امنیتوآموزشمسکن،پوشاك،
باوبیشترامنیتوآموزشمسکن،پوشاك،غذا،بایدزندگیاستانداردارتقايبراي

ازتواندمیخدمات،وکاالکیفیتبهبودوتولیدمقدارافزایش. شودتولیدبهتر،کیفیت
موجودمنابعازاینکهیاوپذیردصورتسرمایهوکارنیرويهاينهادهافزایشطریق

.آیدعملبهاستفاده) وريبهرهباتوأمیعنی(کاراترصورتبه

1وريبهرهمفهوم

توانمیچگونهکهاستمطرحسؤالاینهاسازمانوکارشناسانمدیران،برايهمیشه
راسازماندرموجودوريبهرهتوانمیچگونهداد؟افزایشهاسازماندرراوريبهره

1. productivity
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139اي در سازمانوري با رعایت اخالق حرفهارتباط بهره

آیاهست؟ايحرفهاخالقتأثیرتحتسازمانوريبهرهآیارساند؟دلخواهمیزانبه
لغتفرهنگدرشود؟میسازمانوريبهرهارتقايموجبايحرفهاخالقرعایت
بههاپژوهشدرواستفایدگیباویابیمکابرداري،بهرهمعنايبه،يوربهرهفارسی
.رودمیکاربهباروريومولّدیتبازدهی،راندمان،معناي

اولۀدرجدروريبهره: کندمیتعریفچنینراوريبهره1اروپاوريبهرهآژانس
است،موجودحاضرحالدرراآنچهداردسعیهموارهکهاستفکريدیدگاهیک

ازبهترراوظایفشوکارهاتواندمیانسانکهاستعقیدهاینبرمبتنیوبخشدبهبود
.دهدانجامقبلروز

عقالیینگرشیکوري،بهره: کهاستباوراینبرهمایرانوريبهرهملیسازمان
بهدستیابیبرايهافعالیتکردنترهوشمندانهآن،هدفکهاستزندگیوکاربه

اثربخشیمجموعوري،بهرهتعریفتریندقیقوآخرین. استترمتعالیوبهترزندگی
:یعنیاست،کاراییو

)کارهادرستاجراي(کارایی) + درستکارهاياجراي(اثربخشی= وريبهره
يروینمنابع،ازاستفادهرساندنحداکثربهازاستعبارتTيوربهرهن،یبنابرا

رانیمدکارکنان،تیرضاوهانهیهزکاهشمنظوربهیعلمقیطربهداتیتمهویانسان
.کنندگانمصرفو

راخودهايفعالیتانسان،آندرکهاستفرهنگینگرشیوري،بهرهاینکهخالصه
مادياهدافبهدستیابیمنظوربهرانتیجهبهترینتادهدمیانجامخردمندانهـهوشمندانه

.آورددستبهمعنويو
داددرونبردادبروننسبتدادننشانبرايکهاستمفهومیوريبهرهکلی،طوربه

وتولیدمیزاناگرصورت،ایندر. شودمیگرفتهکاربهسازمانوواحدفرد،یک
باشدوسایلیوموادسرمایه،کار،نیرويمیزانمجموعهازبیشسازمانیکخدمات

).  1376ساعتچی،(داردکارایینظر،موردسازمانگوییممیاست،شدهگرفتهکاربهکه
میزانیبهتحصیلینظرازکار،بهاشتغالرغمعلیکهشاغلیدانشجويمثال،براي

یا. استوريبهرهدارايکند،میپیشرفتغیرشاغل،دانشجويازبیشترحتییابرابر
دانشجویانامتحانجلسهخودهمکاردوازبهترتواندمیتنهاییبهکهآموزشیکارمند

بهترکمتر،امکاناتوهزینهباکهفوتبالیتیمیا. استوريبهرهدارايکند،مدیریترا

1. European productivity agency
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یا. استمطلوبوريبهرهدارايگیرد،مینتیجهمکفیمالیمنابعدارايومرفهتیماز
کهکشوريبهنسبتخود،گردشگريامکاناتوباستانیاندكآثارازکهکشوري

وريبهرهدارايکند،میاستفادهبهتراست،زیادگردشگريمنابعوباستانیآثارداراي
.استمطلوب

نظیر(منابعافزودنطریقازراتولیدمیزانکهنیستآنوريبهرهافزایشمعنی
کهیابدمیافزایشوريبهرهوقتی. ببریمباال) انسانینیرويیاموادپول،زمان،

بیشتریاترسختاینکهنهگیریم،کاربهبهترراموجودمنابعوکنیمعملترهوشمندانه
راخودکارمحلسازمانوريبهرهبخواهیماگرامروز،رقابتپرجهاندر. کنیمکار

وکمترفضايکمتر،زمانکمتر،سرمایهکمتر،انسانینیرويبابایددهیم،افزایش
درنتیجه،). همان(باشیمداشتهبیشتري) خدماتیا(تولیدکمتر،منابعباکلی،طوربه

کرد،کارياضافهانجامبهاجبارراکارکنانلزوماًوري،بهرهافزایشبراينیستالزم
معمولکاريشیفتساعاتهماندربتوانکهشودمیحاصلزمانیوريبهرهبلکه

هايسازمانواداراتاکثردرمثال،براي. دادارتقاراخدماتیاوتولیدمیزانکارکنان،
کارياضافهازناگزیرزندگی،مایحتاجتأمینبرايکارکنانازعظیمیبخشایران،
خدماتییاتولیدواقعاًکارياضافهساعاتدرآیاافتد؟میاتفاقیچهعملدراما،هستند
برمثبتیتأثیرکارياضافهساعاتتنهانهدهدمینشانمشاهداتشود؟میاضافه
انرژيصرفها،دستگاهومواداستهالكموجبحتیبرعکسبلکهنداردوريبهره
نظربه. شودحاصلمطلوبوريبهرهاینکهبدونشودمی... وگازبرق،آب،نظیر

متوسط،طوربهکهکارکنانکارياضافهحقوقهمانما،کشوردراگرکتاب،نگارندة
شود،پرداختکارکنانبهکارياضافهانجامبدونشود،میگرفتهنظردرساعت120
.    داشتخواهدمطلوبوريبهرهبرتريمثبتتأثیر

نیرويکیفیتسازمان،یکوريبهرهکاهشیاافزایشدرمؤثرعاملترینمهم
یاانسانیمنابعبرايالزمویژگیترینمهم. استآندرشاغل) انسانیمنابع(انسانی
نیزانسانیمنابعصالحیتتعییندر. آنهاست»توانمنديوصالحیت«همانسانینیروي
انسانینیرويآندیگر،عبارتبه. استواجباتاهمازايحرفهاخالقرعایت

جملهازالزمايحرفههايصالحیتکهشودسازماندروريبهرهموجبتواندمی
انسانینیرويصالحیتهرگزايحرفهاخالقرعایتبدون. داراستراايحرفهاخالق
.گیردنمیقرارتأییدمورد
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نظیرمختلفیعواملسازمان،خدماتیاتولیداتکیفیتووريبهرهدربنابراین،
مزایا،وحقوقمیزانپرسنل،آموزشمشاغل،طراحیکار،حجمآالت،ماشینووسایل
یاوريبهرهدرعاملترینمهماما،دارددخالتدیگرعاملهادهومشتریانباتعامل
کارمندان،برمشتملسازمانآنکارکنانهمانیاانسانیمنابعخدمات،وکاالهاکیفیت

وايحرفههايصالحیت«کارکنان،خصوصدر. استافرادسایرومالکانمدیران،
شغلیانگیزةوايحرفههايصالحیت. استمسائلترینمهمازآنها،کار،»انگیزهمیزان

انسانیمنابعهرچهدرنتیجه،. استايحرفهاخالقباتعاملدرمستقیمطوربهنیز،
کیفیتووريبهرهاندازه،همانبهکنندرعایتبیشترراايحرفهاخالقسازمان
.یافتخواهدافزایشنیزکارمطلوب
برخیدرکهاستاینکردتوجهآنبهبایدوريبهرهزمینۀدرکهمهمیبسیارنکته

راوريبهرهواستشدهاشاره»اثربخشی«و»کارایی«مفهومدوبهوريبهرهتعاریفاز
کاراییواثربخشیتعریفمورددرخالصه،طوربه. انددانستهدواینجمعحاصل

سنتیطوربه1اثربخشیگفت،توانمیوريبهرهشناختدراصلیمفاهیمعنوانبه
بهنزدیکبسیارمفهومکه2کاراییواستشدهتعریفسازمان،اهدافتحققعنوانبه

دواینبهتوجهبا. استشدهتعریفمنابعازدرستاستفادةعنوانبهداردوريبهره
مفهومدوکهکردتعریف»درستکاردادنِانجامدرستراوريبهره«توانمیتعریف،
.گیرددربرمیهمبارااثربخشیوکارایی
نظردرتوانمیراحالتچهارفعالیت،یککاراییواثربخشیبیناساس،اینبر
:فعالیتیککهصورتاینبه. گرفت
اثربخشی؛هموداردکاراییهم)1
ندارد؛اثربخشیولیدارد،کارایی)2
دارد؛اثربخشیولیندارد،کارایی)3
.اثربخشینهوداردکارایینه)4

یعنی. استدومحالتــداردنیزراوريبهرهکمترینکهــممکنحالتبدترین
رامنابعممکنسرعتترینسریعباحالت،ایندر. اثربخشیعدموکاراییوجود

زیاد،سرعتبادیگر،عبارتبه! هدفبهدستیابیراستايدرنهولیکنیم،میمصرف
.شویممیدورخویشهدفاز

1. effectiveness
2. efficiency
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نیازهايسایربرراتولیدنیازهايکهجاستهمیندرهممدیرانازبعضیاشتباه
دارداهمیتبسیارنکتهاین. هستندبیشترتولیدفکربهفقطوشمارندمیمقدمسازمانی

کردنِکاروريبهرهاساسکهچراکنیم،مجزاکار،بهبخشیدنشدتازراوريبهرهکه
ترسختباواقعی،وريبهرهبهبود. کردنکارترسختنهواستبیشترآگاهیباهمراه

انسانتوانمحدودیتعلتبهکار،بهبخشیدنشدتزیراشود،نمیحاصلکردنْکار
.داردمحدوديبسیارنتایج،)جسمانیقدرتنظراز(

وريبهرهضرورت
یکعنوانبهوريبهرهافزایشاست،محدودعموماًکشوریکمنابعکهآنجااز

جهاندر. کندمیپیدااهمیتملت،یکزندگیاستانداردارتقايبراياساسیضرورت
درچهــبیشتروريبهرهبهنیازتولید،مختلفعواملمحدودیتبهتوجهباامروز،

.استضروريوحیاتیامريــتوسعهحالدرکشورهايدرچهوپیشرفتهکشورهاي

بهبودبا. شودمیبیشتراجتماعیتوسعۀواقتصاديرشدموجبوري،بهرهافزایش
ویافتخواهنددستتريمناسبکاريشرایطوبیشتردستمزدبهشاغالن،وريبهره

سویکازباالتر،وريبهره. شدخواهدتولیدبیشتريشغلیهايفرصتحال،عیندر
دیگر،سويازوشده،هاقیمتکاهشحالعیندروکاالهاکیفیتافزایشموجب

.دهدمیافزایشراسهامدارانسود
ومنابعازبهینهومطلوبگیريبهرهمیزانبهکشوريهریافتگیتوسعهمعیار
موضوعاین. شودمیتعریفآن،اقتصادياهدافبهنیلجهتدرموجودامکانات

نقش. کشورهاستاقتصاديتوسعۀکالنهايسیاستدروريبهرهویژهجایگاهبیانگر
.استشدهپذیرفتهقطعیطوربهاکنونملیرفاهافزایشدروريبهرهمثبت
رشدآید،میشماربهزندگیهايمعیارتمامرشدبرايعاملیوري،بهرهکهآنجااز
داشتهمدنظرراکاروکسبدرسودافزایشوتجارياهدافتنهانبایدوري،بهره

.بگیرددربرراجامعههايبخشهمۀوزندگیجوانبتمامبایدبلکهباشد،
وريبهرههدف

ازاستفادهرسانیدنحداکثربهازاستعبارتوري،بهرههدفکهگفتچنینتوانمی
کاهشباوعملیايشیوهبه... وزمانتولیدي،خامموادسرمایه،انسانی،نیرويمنابع،
افزایشبرايکوششاشتغال،افزایشبازار،گسترشمنظوربهتولید،هايهزینه
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ومدیرانکارکنان،نفعبهکهشکلیبهزندگی،معیارهايبهبودوواقعیدستمزدهاي
.باشدکنندگانمصرف

بهینهوريبهره. استبهینهوريبهرهبهدستیابیسازمانی،هرهدفتریناصلی
وريبهرهتأمیناصلیشرایطازیکی. شودمهیاآنشرایطآنکهمگرشودنمیحاصل

.استايحرفهاخالقبهسازمانیهرپایبنديورعایتبهینه
وريبهرهبرمؤثرعوامل

:دارنداصلینقشگروهدووريبهرهبراثرگذارگوناگونعواملبیندر
.اندکنترلقابلسازمان،یااقتصاديبنگاهیافردسويازکه: درونیعوامل) 1
.استسازمانیااقتصاديبنگاهوفردکنترلازخارجکه: بیرونیعوامل) 2

درمشکالتدامنهتشخیصوري،بهرهافزایشراستايدرگاماولینروایناز
قابلگروهدودردرونیعوامل. استبیرونیودرونیعواملگروهدوچارچوب

:اندتقسیم
تکنولوژي،تجهیزات،وآالتماشینمحصول،شامل: افزاريسختعوامل) الف

.استانرژيومواد
وکارهايروش،)سیستم(سازمانمتخصص،افرادشامل: افزارينرمعوامل) ب
.مدیریتهايروش

:شوندمیبنديتقسیمگروه،سهدرنیزبیرونیعوامل
...وجمعیتیواجتماعیتغییراتاقتصادي،تغییرات: شاملساختاريعوامل) الف
...وخامموادانرژي،سوخت،زمین،انسانی،منابع: شاملمنابع) ب
بامرتبطعوامل) استتأثیرگذارتروترمهمقبلی،گروهدوازکه(سومگروه) ج

میزاندولتی،مقرراتثباتدولتی،هايدستگاهکاراییوعملکرد: شاملاست،کارآمدي
معامالت،شفافیت،...)وانحصارگراییها،فرصتنابرابريخواري،رانت(اداريفساد
واطالعاتفناوريونقل،حملمستقل،وآزاداحزابوهارسانهقضایی،نظاماقتدار

... .وکمکویارانهاعطايچگونگیبانکی،ومالیسیستمارتباطات،
دوبهتوجهباکارکنان،وريبهرهارتقايبراياثربخشوسادههايروشازیکی

:شودمیاعمالزیرمهمسؤال
دارند؟راکارانجامبرايالزمتواناییآنهاآیا) 1
دارند؟راکارانجامبرايالزمانگیزةآنهاآیا) 2

view
ed by guest w

ith id=
2 in 1398/6/26 9:26:43



ايحرفهاخالق144

وريبهرهتواندمیباشد،داشتهراالزمتواناییهموانگیزههمکهکارمندياست،بدیهی
برايکافیتخصصوالزماستحقاقبدونفردي،اگرولیدهد؛افزایشراخودسازمان

کارکنانسایرنارضایتیوخاطررنجشباعثکهاینبرعالوهباشد،یافتهارتقاکاري،انجام
کهبرد،خواهدسربهدلهرهدردائماًوکندمیناامنیاحساسنیزخودشود،میترشایسته

.شدخواهدوريبهرهکاهشوکمترفعالیتباعثموارد،اینهمۀ
خیلیکارکنان،حقوقاگرامانیست؛افرادانگیزشعاملتنهاپول،،تردیدبدون

همچنانمالی،پاداشدرنتیجه،. شودمیآنهاةانگیزرفتنبینازباعثباشد،نازل
هايپاداشکهداشتتوجهبایدوماندمیباقیآنهابرايقويانگیزشیکصورتبه

اینغیردرباشد،عادالنهبایدکارشان،وريبهرهدرکارگرانکردنسهیمیاپرداختی
مزایايوثمراتگفتبایدتر،سادهعبارتبه. بدهدعکسنتیجۀاستممکنصورت،
.شودتقسیمگران،رکاومدیرانبینعادالنه،طوربهبایدوري،بهرهازحاصل

برايکارفرما،کهاستآندهندهنشاننیزافرادبهبهتریاجدیدمشاغلدادن
بیشتر،هايموفقیتکسببهراآنهاکار،اینواستقائلارزشآنانهايموفقیت
.کندمیتشویق

خدماتومزایاوحقوقدادنکهداشتتوجههمنکتهاینبهبایددیگر،سوياز
کهصورتیدروشودمیکاريکموتنبلیفرهنگایجادباعثحد،ازبیشرفاهی

باعثنگیرد،انجامصحیحمدیریتوعملیمعیارهايبراساسهاتشویقگونهاین
بهدستیابیمنظوربهکالهبرداريویکدیگرازبدگوییچاپلوسی،شارالتانیزم،رواج
.شدخواهدسازمانیکدردرآمديواجتماعینظرازباالتراجتماعیطبقه

ویژهبه(وريبهرهعواملبهبایدطبعاًباشد،رشدوتوسعهجوامع،هدفاگر
وجامعههرمنابعترینراهبرديوتریناساسیازیکیکهانسانیمنابعوريبهره

سایهدربهترکیفیتبازندگییکایجادبرايتالشوشودتوجهبیشتر،)استسازمان
.گیردانجامبیشتروريبهرهبرتأکید

وحقوقافزایشطریقازصرفاًانسانی،منابعوريبهرهکهگفتچنینتوانمیبنابراین،
رضایتایجادگروه،درهاانسانکردنوربهرهبلکهآید؛نمیدستبهرفاهیامکاناتومزایا

بهپدیده،دواینمیانمتقابلارتباطالبتهکهآنهاستکاريزندگیکیفیتافزایشو
فرهنگ،اینگیريشکلدرالبتهوداردنیازمساعد،سازمانیفرهنگومشتركباورهاي
.باشندداشتهرانقشبیشترینتوانندمیهاسازمانوجامعهرهبرانومدیران
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وريبهرهسطوح
:استشدهمطرحزیرشرحبهسطحسهدروريبهرهسطوح

فرديوريبهره) الف
مسیردرفردبالقوههايتواناییواستعدادهاازبهینهاستفادهفردي،وريبهرهازمنظور
. استخودزندگیتعالیورشد

خانهدروريبهره) ب
بهبودواسرافرفتنازبینضایعات،آمدنپایینموجبدرخانه،وريبهرهارتقاي
.شودمیزندگیامکاناتازاستفادهدرزندگیکیفیت
سازماندروريبهره) ج
قیمتکاهشضایعاتتقلیلمنابعازبهینهاستفادهموجبها،سازماندروريبهرهبهبود
وانگیزهافزایشوکارمحیطدلپذیريمشتریان،رضایتارتقا،کیفیتبهبودشده،تمام

. شدخواهدسازمانتوسعۀورشدموجبنهایتاًکهبودهبهترکاربهکارکنانعالقه
.نامندمی»یادگیرندههايسازمان«اصطالحاًراهاسازمانگونهاین

ملیسطحدروريبهره) ه
رفاهسطحارتقايموجبکهکشورهاستاقتصاديتوسعهراهتنهاوريبهرهافزایش
چین،ژاپنازجملهکشورها،ازبرخیدرآسامعجزهتحوالت. شودمیملتیکزندگی

وفیزیکیمنابعازاثربخشوکارابهینه،استفادةووريبهرهافزایشنتیجۀمالزيو
.استبودهکشورهایشانانسانی
یاخالقهوشويوربهره

. استیاخالقهوشدارديوربهرهزانیمبایتنگاتنگارتباطکهدیجدمیمفاهازیکی
بهعملويقویاخالقاعتقاداتداشتنخالف،ازدرستدركییتوانا،یاخالقهوش

مراحلتیدرنهاوشدهیبررستیریمددریاخالقهوشاصولابتدانجایادر. آنهاست
.شودیمشنهادیپرانیمدبهیاخالقهوشآموزش

یاخالقهوشاصول
ییتوانارایاخالقهوش،)1393(راديمظاهرازنقلبه)2005(1لیکونکیلن

چهارآناننظربه. استسازگاریجهاناصولباکهدانندیماشتباهازدرستصیتشخ
:استيضروریشخصویسازمانمداومتیموفقيبراگونهنیبد،یاخالقهوشاصل

1. Lennick & Kiel
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آنبهکهآنچهومیدارباورآنبهکهآنچهنیبیهماهنگجادیایعنی: يدرستکار)1
تمامدرراستحرفگفتنواستدرستمیدانیمکهآنچهانجام. میکنیمعمل
سازگاردشیعقاواصولباکهياوهیشبهدارد،ییباالیاخالقهوشکهیکس. هازمان
.کندیمعملباشد،

يامدهایپواعمالتیمسئولدارد،ییباالیاخالقهوشکهیکس:يریپذتیمسئول)2
.ردیپذیمزینراخوديهاشکستواشتباهاتنیهمچناعمال،آن

گرانیدبهنسبتاگر. استمتقابلریتأثيداراکهگرانیدبهتوجه:يدلسوز)3
خواهندمهربانوکنندیميهمدردماباازینزماندرزینآنانم،یبوددلسوزومهربان

.بود

. استگرانیداشتباهاتتحملوخودوبیعازیآگاهیعنی:بخشش)4
بهیابیدستيبراخودیاخالقهوشازرهبرانچگونهکهاندافتهیدرپژوهشگران،

یزندگدرستراهتنهایاخالقهوش. کنندیماستفادهیسازمانویشخصاهداف
يهامهارتچگونهکهافتندیدرنیهمچن. استدیمفزینتجارتيبرابلکهست،ین

ارائهيبرارایشناسروانازییهادگاهیدوکندیمدایپتوسعهانسانوجوددریاخالق
.دادندارائهشوند،یمجادیایاخالقرهبرانچگونهنکهیادركيبراییمبنا

دشواروسختسازمانيبرایاخالقهوشيتجاردیفواکردنیکمن،یبنابرا
اما…ويمشترتیرضاشرکت،شهرتاستعدادها،حفظوينگهدارماننداست؛

شواهد. بودخواهدشتریباریبسسازمان،دریاخالقاصولت،یرعاعدميهانهیهز
. کندیمفایاسازمانتیموقعدریبزرگنقشیاخالقهوشکهدارندوجودياریبس

قرارخوديمحوریمشخطرایدرستویراستهاسازمانشتریبکهمیبداناستبهتر
یستیباهازمانتمامدرکاملصداقتکهباورندنیبراپژوهشگرانازياریبس. اندداده
. باشدسازمانکاردستوررأسدر
سازمانتیموفقوعملکردبهبودبریاخالقهوشریتأث
وعملکردبرمواردنیادرتواندیمیاخالقهوش) 1393(راديمظاهراعتقادبه

:بگذاردریتأثسازمانتیموفق

دارندوجودزینيگریديهاگروهسهامداران،برعالوه: نفعانيذمنافعبهتوجه)1
. هستندسازماندریمشروعمنافعيداراورندیپذیمریتأثسازماناقداماتازکه

اشارهجامعهودولته،یاولموادکنندگاننیتأمان،یمشتربهتوانیمهاگروهنیاۀازجمل
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کارکنان،(نفعانيذریسامنافعگرفتننظردربدونسهامدارانمنافعنیتأم. کرد
.استتیریمددریاخالقریغياوهیش،)...وجامعهان،یمشتر

هستند،نفعيذکهییهاگروهوافرادتمامبهتوجه: یرقابتتیمزوسودشیافزا) 2
يروینزشیانگموجبرایزداد،خواهدشیافزابلندمدتدرراهاشرکتسودزانیم

. شودیمهامهیجرکاهشزینومردماعتمادویاجتماعتینحسنشیافزا،یانسان
ياگونهبهکاريروینکهکنندیمینیبشیپمتخصصان:یطلبتنوعشیافزا)3

رامتنوعافرادنیايازهاینبتوانندکهییهاشرکتوشدخواهدترمتنوعروزافزون،
ران،یمداستالزم. بودخواهندموفقرند،یگبهرهیخوببهتنوعنیاازکرده،درك
داشتهرامختلفيهاتیملوتیقوممذهب،نژاد،سن،ت،یجنسباافرادةادارییتوانا

راآنهاتیریمدکار،طیمحدرافرادنیابابرخورددراخالقوعدالتتیرعا. باشند
متنوعکاريروینيایمزاازکهکندیمفراهمسازمانيبراراامکاننیاوکندیملیتسه
.شوندمندبهره

ازیکیعنوانبهسازماندریخودکنترلجیترو:کنترلازیناشيهانهیهزکاهش)4
يهاارزشواخالقاعتماد،برآنانیبنکهاستیمباحثازکنترلیاصليهازمیمکان
کنترليهاروشازیناشيهانهیهزکاهشباعثیخودکنترلجیترو. داردقراريفرد

م،یتبهاعضاکاملتعهدمستلزمامرنیا. شودیمسودشیافزاموجبوشدهمیمستق
.استتیریمدوآنهانیباعتمادواحترامومیتياعضاۀهميریپذتیمسئول

کاراخالقتیرعاجینتاازیکی:تعارضاتکاهشوتفاهمجوشیافزاروابط،بهبود)5
درتفاهمجوشیافزاباعثزیننیاکهاستسازماندرروابطبهترمیتنظسازمان،در

دیشا. بخشدیمبهبودرایمیتعملکردشده،هاگروهوافرادنیبتعارضاتکاهشوسازمان
اخالق،کهآنجااز. استیانسانيروینرفتاربهمربوطیاخالقاصولراتیتأثنیشتریب

کنند،یمدیتأکسازماندریفرهنگنیبۀرابطبرکهییهاهینظرشتریباست،فرهنگازیبخش
کیدریسازمانفرهنگ. دارندتوجهنهیزمنیادراخالقنقشتیاهمبرخودبهخود

.کندلیتبدشکنقانونایقانونرویپيافرادبهراکارکنانتواندیمسازمان
تیفعالبراخالقشد،گفتهچنانکه:کارکنانيریپذتیمسئولوتعهدشیافزا)6
يریپذتیمسئولوتعهدمناسب،عملکردۀالزموداردیتوجهقابلریتأثهاانسان

،یاخالقلحاظازراخودکارکهیکسانتوسطتیخالقبروزانتظار. استکارکنان
.ستینیمنطقویواقعکنند،یمیتلقناپسند
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يهاشبکهگسترشوشدنیجهانطیشرادرامروزه: سازمانتیمشروعشیافزا)7
جامعه،منافعتیرعاست،یزطیمحمسائلبرابردررودیمانتظارهاسازماناز،یاطالعات
گسترده،ۀشبکنیاعالوهبه. دهندنشانواکنشداشته،تیحساس…وهاتیاقلحقوق

مجامعوهاانجمنراهازتواندیمیراحتبهوداردنظرریزراهاسازمانيهاتیفعالتمام
.دهدرییتغیعمومانظاردرراهاسازمانةچهرمختلف،

يوربهرهدرمؤثرنینوویمیقديهاروشیبررس
).سازماندرونبهعمده(توجه موجودمنابعتیریمدبردیتأک:يوربهرهبهمیقدنگرش

و داشتن دینو، خلق محصوالت جديهادهیاطرح:يوربهرهبهدیجدنگرش
بالفعل و بالقوه سازمان يهاییمتنوع و توجه به بازار و رقبا و استفاده از تواناانیمشتر

. هادیها و مقابله با تهداستفاده از فرصتيبرا
. طیو آگاه از محریپذهوشمند و انعطافیسازمانجادیا:جهینت
:کنندمیتضمینآیندهدروحالجدیدبازارهايدرراهاشرکتبقايعوامل،این

تکنولوژي مناسب از ۀتوانایی شرکت در تشخیص نیازهاي آینده بازار و توسع)1
طریق رویکردهاي تلفیقی.

کاال و خدمات جدید با کیفیت بهتر و در زمانی ۀتوانایی شرکت در توسعه و ارائ)2
کمتر از رقباي خود و با بهایی کمتر.

ها در پذیرفتن مخاطره.گیرندهبینش تصمیم)3
افزاري: با افزاري و نرمتوانایی ایجاد تعامل انسانی بهینه بین تکنولوژي سخت)4

هاي بالقوه کارگران.و تواناییحداکثر توجه به احترام افراد
توانایی بهبود کیفیت محیط کار، شامل روابط هماهنگ و همکاري بین مدیریت )5

ةو نیروي کار، براي ایجاد انگیزه در مدیران و کارگران براي به حداکثر رساندن نهاد
فیزیکی خود.ةفکري و ستاد

يوربهرهدرآنریتأثویسازمانفرهنگ
رفتاريالگوهايوهاارزشسازمان،یکیااجتماعیکمحوريۀفلسفعنوانبهفرهنگ
. هاستانسانبینروابطازکلیۀشبکاجتماع،یکفرهنگ. دهدمیشکلراآناعضاي

کهکاريقوانینورفتارالگويها،ارزشفلسفه،براجتماعی،فرهنگترتیب،اینبه
.گذاردمیتأثیرکنند،میرعایتراآنکارکنانومدیران
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. کندایفاتواندمیسازمانيوربهرهکاهشیاوارتقادرمهمینقشسازمانفرهنگ
وکیفیتتالش،وپرکاريیاوپروريتنوتنبلیةکنندتشویقتواندمیسازمانفرهنگ

کنندهتسهیلیاويوربهرهمانعتواندمیسازمان،فرهنگ. باشد... وکارهاانجامدردقت
.باشدسازمانۀمجموعدرآن

اعضايعملکردورفتاربرتواندمیکهقوياثرگذاريماهیتدلیلبهسازمانی،فرهنگ
بروزازپیشگیريوکارکنانرفتارهايدرونیکنترلدرمهمینقشباشد،داشتهسازمان

عاملدارد،جامعهعمومیفرهنگبانزدیکپیونديکهسازمانیفرهنگ. دارداداريفساد
آوردنپدیددرمهمینقشوشودمیمحسوبسازمانیرفتاربهدهیشکلدرمهمی

.داردسازمانموردنظررفتارهايدرثباتایجادونامطلوبرفتارهايدردگرگونی
ورفتاربرکهمشتركهايارزشوباورهاازايمجموعهقالبدرسازمانیفرهنگ

دستیابیبرايايسرچشمهعنوانبهتواندمیگذارد،میاثرسازمانواعضاهاياندیشه
.آیدشماربهاستاداريفسادکنندهترویجکهفضایییاواداريسالممحیطبه

صورت محسوس و نامحسوس تعیین هاي سازمان را بههدف،یسازمانفرهنگ
کننده یک کاال یا خدمت خاص در بازار، بهبود کند، مانند تبدیل شدن به بهترین ارائهمی

ۀعرضبااشخاصزندگیکیفیتبهبوددرنهایت،وسازماندرافرادزندگیکیفیت 
.آنهابهخدمتیاکاالهابهترین
:داردضرورتعاملهفتبهتوجهنهیبهيوربهرهبرسازمانفرهنگریتأثشیافزادر
؛یسازمانوضوح)1
ساختار؛يریگمیتصم)2
؛یسازمانادغام) 3
؛یمشارکتیتیریمدسبک) 4
؛یسازماننشاط) 5
خدمات؛جبران) 6
.یانسانمنابعۀتوسع) 7

سازمانیفرهنگکارکردهاي
طوربهکهاستمتفاوتیهاينقشیاووظایفکارکردها،دارايسازمانیفرهنگ
:ازاندعبارتخالصه
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رفتار؛کنترل
)؛هاتشویقدر(استحکام انگیزشهايشیوهدرثباتبرقراري

)؛هویتتعیینبرايمنبعیکردن(فراهم بخشیهویت
کند؛میتفکیکهمازراهاسازمانیعنیاستسازمانیمرزةکنندتعیینفرهنگ،

.کندمیتزریقسازماناعضايوجوددرهویتاحساسنوعی

شود که در افراد نوعی تعهد نسبت به چیزي به وجود آید سازمانی باعث میفرهنگ
که آن چیز بیش از منابع شخصی فرد است. 

سازمانیفرهنگرویکردهاي
طور وسیع با جوانب نظر ضمن آنکه فرهنگ بهنیااز: فرهنگرايگکارکردرویکرد)1

نمادي زندگی سازمانی همچون کدهاي پوشش، زمان معیار و رفتارهاي ارزشمند ارتباط 
توان آن را شود که میعنوان پتانسیل قابل مدیریت نیز نگریسته میدارد. همچنین به

وهاارزشها،باوربرمستقیمطوربهتوانندمیمدیرانمفهومایندرکردمدیریت 
.بگذارندتأثیراجتماعیحوادث

استدانشیذخایرازايمجموعهفرهنگ،دیدگاهاینرویکرد تفسیري فرهنگ:)2
سازماندرکهمتفاوتیاجتماعیوقایعدركبرايافرادوداردوجودسازماندرکه

مدیریتقابلویژه،طوربهفرهنگدیدگاهاینازکنندمیاستفادهآنازافتدمیاتفاق
واستخوردهگرهاعتقاداتوباورهاباعمیقطوربهسازماندانشیذخایرزیرانیست

.باشیمنداشتهدسترسیآنهابهناخودآگاهطوربهنیزاحتماالً
نظرازفرهنگ. شودمیاجتماعیسیستمپایداريوثباتموجبسازمانیفرهنگ
استانداردهايۀارائطریقازتواندمیکهآیدمیحساببهچسبیهمچوناجتماعی،

آنچه باید اعضاي سازمان بگویند یا انجام دهند) اجزاي سازمان را به ة(دربارمناسب
.کندهم متصل می

یاآمدنوجودبهموجبکهشودیممحسوبکنترلعاملیکعنوانبهفرهنگ
فردتناسبوشایستگیکهطوريبه. شودمیکارکنانرفتاردرهانگرشبهدادنشکل

فردکهشودمیموجبسازمانیفرهنگبافردرفتاروهانگرشتناسبسازمان،در
).1393همکاران،و(دهقان درآیدسازمانازعضويعنوانبهبتواند
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يوربهرهوفرهنگ
آفرینیثروتاستمرارزیرادارد،شتریبيوربهرهدرخاصیتیاهمیسازمانفرهنگ
بینهماهنگکاريروابطازناشیکهعملیاتکارآمداجرايطریقازراجدید

رامنابعسایربهینهبیترکنیزواستفروشندگانومشتریانکارمندان،کارگران،
.کندمیتضمین

آنجا که سازمان باید در اجتماع با فرهنگ خاص خودش حضور داشته باشد، باید از
کدام میکننییتعدیباعوامل اجتماعی مؤثر در عملیات اجرایی شرکت را بررسی کنیم. 

در عملکرد شود. يورباشد و موجب استمرار بهرهتگریهداتواندیفرهنگ در شرکت م
است. نوع فرهنگ و يوردر مورد موانع بهرهکیستماتیمثال سکیفرهنگ ریتأث

است: ریبه شرح زشودیظاهر میآن که در رفتار سازمانۀمشخصایضعف ۀنقط
منسوخ؛تجاريراهبردهاي

هاي تکنولوژیک عمده؛ضعف
منابع انسانی؛ۀغفلت از توسع

.يعدم همکار

يوربهرهبرآنریتأثوياداراخالق
شیرینکردنکارباشد،داشتهحضورووجودانسانکاريزندگیدرادارياخالقاگر

رضایتوسویکازشکوفاییخودورضایتمندياحساسوشغلیرضایتباتوأمو
خالقرضایتموجبدرنتیجهاست،سودیگرازکارشکوفاییوامورپیشرفتومردم

.شودمیاوهايبرکتوهارحمتبارشو
استاخالقیمرزهايشدنشکستهواخالقیانحطاطانسانیرویدادترینخطرناك

وریزد،میفروانسانانسانیتوماندنخواهدسالمتبهچیزهیچصورتایندرکه
ازانسانوقتیزیرا. استبرخوردارویژهوخطیرجایگاهیازادارياموردرامراین

پیونداینوگیردمیقرارهاانساندیگرباپیونددروشودمیخارجفرديمحدوده
چندینفاجعهنباشد،انسانیروابطبرحاکمنیک،اخالقاگریابد،میاداريصورتی

بودنمتخلقاداريسازمانهردرمالكواالترینکهاستدلیلهمینبه. شودمیبرابر
.استانسانیاخالقبهافراد
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داریپاتحولکیجادیا
داریپایآدموجوددرتحولآنکهاستارزشمندیزمانانساندرتحولورییتغجادیا

آنآثاریمدتازبعدوکندجادیایتحولخوددرزمانازمقطعکیدرکهیانسان. بماند
پسکهاستيماریبمانندبرگردد،خوداولتیوضعبهشخصوبرودنیبازتحول

موجباتیبهداشتمواردتیرعاعدمباونباشدخودیسالمتمراقبيبهبوداز
یارزشموقتیسالمتويبهبوديبراتالشقطعاًکهکندفراهمرايماریببازگشت

:ازاندعبارتکند،جادیاداریپایتحولانساندرتواندیمکهيموارد. ندارد
فکر؛تکنولوژيهايتکنیکاجراي:اولاصل
اگاه؛ناخودضمیرازمراقبت:دوماصل
مراقبه؛:سوماصل
عشق؛تکنولوژياصولاجراي:چهارماصل
زندگی؛درریزيبرنامهوهدف:پنجماصل
قدر؛هايشباجراي:ششماصل
خودهشیاري؛اصلاجرايبرايالگوهادرتغییراصل:هفتماصل
مثبت؛تأکیديجمالتکارگیريبه:هشتماصل
.ذهنیتصویرسازي:نهماصل

یزندگيهاییبایزيروبردیبامرتبسؤال،وتمرکزاصلبراساسمثال،عنوانبه
ينگریمنفهرگونهازد،یکنآنيبایزعیوقابهمعطوفراخودذهنوکردهتمرکز

د،یبزنادیفررایزندگازتیرضااحساسوبکندمثبتيهاسؤالخودازد،یزیبپره
.دیکناستفادهچگونهيبایزکلمهازچراواژهيجابهودیباشبهتریزندگخواستار

نغمهکیدنیشنایوریتصوکیدنید. دیکنمراقبتزینخودناخودآگاهریضماز
یاطالعاتهرگونهایخزانایباشدگلخواهریتصوز،یانگغمایباشدزیانگدلحال،یقیموس
.گذاردیماثرشماسرنوشتبربرسد،شماناخودآگاهریضمبهگانهپنجحواسقیطرازکه

و ياریهشمهین،ياریسه سطح است. هشيذهن انسان دارادیفرویۀنظرطبق
اطالعات آن در هیشامل آن بخش از ذهن است که کلياریهشدی. از نظر فروياریناهش

. مثالً میمطالب آن را کنترل کنمیتوانیو ممیاز آن آگاه هستیخوباست و ما بهدسترس
خود را کجا پارك نیماشم،یقرار مالقات داریبا چه کسانم،یدارییاامروز چه برنامه
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شامل آن دسته از اطالعات است که ياریهشمهیدست. اما ننیاز ایو اطالعاتمیاکرده
تالش قابل یحال با اندکنیبه تالش دارد با اازیسخت بوده و نیبه آنها کمیدسترس

سه هفته قبل روز م،یر چه خورداست. مثالً دو هفته قبل روز جمعه ناهايادآوری
نیهفته گذشته بنزنکهیاایکردند يفوتبال با هم بازيبرترگیليهامیپنجشنبه کدام ت

شامل آن دسته از اطالعات اریسطح ناهشتی. درنهامیکردنیتأمنیرا از کدام پمپ بنز
یخاصجانیهایارائه شود یکافيها. مگر آنکه سرنخستندینیهستند که قابل دسترس

آشکار شوند.ياز نوع روانکاویدرمانروانندیفرایطنکهیاایآن شود و يادآوریموجب 
ودهدیملیتشکاریناهشسطحهمانرامایاصلومیعظبخشد،یفرواعتقادبه
راآنهاشدنیعملةاجازجامعهيعادطیشرادرکهاستشدهانباشتهیمطالبازمعموالً

علتبهودارنديپرخاشگرویجنسيبوورنگمعموالًمطالبنیا. دهدینم
ارسالاریناهشریضمایسطحهمانبهوکردهسرکوبراآنهاانسانجامعهمخالفت

بلکه،شودینمآنهایخاموشایينابودباعثاریناهشبههاتکانهنیاارسال. کندیم
آنهاکردندایپيفنرحالتوشدنفشردهموجباریناهشدرآنهاشدنجمعبرعکس،

دراما. گردندیبرمياریهشسطحبهيشتریبباشدتفرصتمحضبهکهشودیم
انواعنیترمهم. دهدیمنشانمبدلاشکالبهراخوداریناهشيمحتوايعادطیشرا

:ازاندعبارتدهدیمنشانياریهشسطحدرراخوداریناهشمبدلاشکال
؛یکالميهالغزش)1
اطوار؛وادا)2
ها؛يپردازالیخوالتیتخ)3
اها؛یرو)4
؛یروانيهايماریبيهانشانه)5
خالقانه. يرفتارها)6

پسندجامعهوسازگارانهروشخالقانه،روشصرفاًمبدل،يهاروشنیاانیمدر
کهیکالميهاشلغزن،یبنابرا. دارندناسازگارانهویمرضۀجنباساساًهیبقامااست

ایجنس،سن،متناسبکهياداواطوارایشود،یميشرمساراییسرافکندگموجب
ن،یهمچنویافتنینادستویرواقعیغياهایؤروهايپردازالیخایست،ینتیموقع

جادیاموجبکارطیمحژهیوبهیزندگدرمعموالًیروانيهايماریبيهانشانهوعالئم
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تیریمدانجامصورتدرخالقانهيرفتارهااما. شودیمیاخالقويرفتارمعضالت
.شودداریپاتحولموجبتواندیمالزم

سازماندرکارشناسانورانیمدیاخالقيهاتیمسئولوهاارزش
باشد،همکاراخالقایياحرفهاخالقتواندیمسازمان،یاخالقيهاتیمسئوليمعنا

و رانیمدیاخالقتیاما در اصل مسئولشوندیعموماً در سازمان انجام ممشاغلرایز
یشغلاخالقوهاتیمسئولبرعالوهتاباشدمتمرکزياحرفهاخالقبردیباکارشناسان 

.شودشاملزینراسازماناخالقوهاتیمسئول
اي، بیش از هر کس باید بر اخالق مدیران ارشد تحقق اخالق اداري در هر مجموعهدر

تأکید شود، و مدیران ارشد پیش از آنکه از دیگران انتظار رفتار و سلوك مبتنی بر اخالق 
گر چنین امري باشند؛ و نیز پیش از آنکه با زبان و فرمان، اداري داشته باشند، خود باید جلوه

دهنده باشند. اداري باشند، به کردار و رفتار خود چنین امري را سامانخواهان اخالق
است. یاخالقيهادر هر سازمان از اهم امور سازمانرانیبودن مدیاخالقتیاهم،نیبنابرا

ئتیهن،یدارد. بنابراتیاهمزیسازمان نایبنگاه رهیمدئتیبودن هیاخالقران،یاز مدریغ
شدن سازمان را فراهم یاخالقۀنیآنها زمۀنیو بهقیبرعهده دارد که انجام دقیفیوظارهیمد
اند از: عبارترهیمدئتیهیاخالقفیوظانیتر. مهمسازدیم

)؛آنهاحلومسئلهصی(تشخیاخالقمعضالتباهوشمندۀمواجه
بنگاه؛دريورزاخالقآموزشویاخالقيهاارزشجیترو

ره؛یمدئتیهيهامیتصمیاخالقتبعاتبروقوف
سازمان؛یاخالقمنشوراعالموبیتصون،یتدو

)؛استترمهماصوليمحتواازاصولبهيبندی(پایاخالقمنشوربهيبندیبرپانظارت
بنگاه؛یاخالقيهااقدامغیتبل

؛یشخصیزندگدريورزاخالق
شغل؛دريورزاخالق
سازمان؛اهدافوآرمانيسازیاخالق
؛سازماندرياحرفهامورۀهمکردنمندنظام

بنگاه؛درياحرفهيهانظامیاخالقيریگجهت
.بنگاهیاخالقعملکردمستمریابیارز
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یسازمانفرهنگدراخالقجیترويهاوهیش
فاقد هاوهیشنیاست و امیما روش مستقۀآموزش اخالق در جامعجیرايهاوهیش

اخالق در جیاست و ترویسبک زندگيورزالزم است. از آنجا که اخالقییکارا
نیحيهاآموزشاست،سازماندریزندگخاصسبکيریادگیيسازمان به معنا

يریادگیياحرفهیزندگنیحدریاخالقمواضعاخذ. دارندفراوانتیاهمعمل
مانعاخالقيریادگیباانهیفردگرامواجهه. کندیملیتسهراکاروکسبدراخالق

.شودیمآنییکارا
واستیمبتنیاجتماعآموزشيهاروشبرسازماندرتحولبهمنجريریادگی

یچگونگازقیدقلیتحلدرماازکیهر. طلبدیمیخاصيهاروشییهاآموزشنیچن
يریادگیگریديهاروشازشیبرایاجتماعآموزشسهمخوداتیاخالقيریگشکل

ن،یبنابرا. کردانکارتوانینمآموزشامردرراافرادبریجمعتفکرریتأث. میابییم
دوآنهانیبدرواستمیرمستقیغيهاوهیشسازمان،دراخالقآموزشمؤثريهاوهیش
داردفراوانتیاهمیفرهنگویاجتماعيهاآموزشوعملنیحآموزشةویش
).1392،ییموال(

سرپرستگانهپنجيهاتیمسئول
)؛حفاظت(آموزش، ردستانیزبرابردرتیمسئول)1
؛)کارگزارش(دادن باالدستانبرابردرتیمسئول)2
؛سرپرستانریسابرابردرتیمسئول)3
)؛تیفیکت،ی(کمکاربرابردرتیمسئول)4
.کارطیمحبرابردرتیمسئول)5
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