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Abstract
Forming one of the pillars of the human system, organization and management, on the
one hand, have thematic and civilizational longevity, and on the other hand, are
mentioned in the Islamic system. Professional ethics is one of the unknown
dimensions of the managerial value system in the organizations. Professional ethics
and its components in the organization can be effective in improving the
administrative system based on Islamic teachings. By citing verses and narratives in
the form of detailed explanations and a researcher-made table, this paper gives in a
conceptual model of professional ethics in the organization. This study is applied in
terms of purpose, qualitative in terms of data type, and comparative content analysis in
terms of research nature. The statistical population of this research is all documents,
religious texts, and exegetic books. Piety, reliance on God, justice, honesty,
trusteeship, responsibility, amiability, and farsightedness are considered as the main
components of professional ethics in this article. In this report, we try to explain and
interpret the intended ethical components in the organization using the qur’ānic verses
and Islamic narrations in order to set the grounds for the human resources of
organizations to achieve a value-based organization. The findings of the study reveal
that the observation of professional ethics principles in the organization by employees
and managers is of utmost importance, and the observation of professional ethics
principles can be considered a competitive advantage in the organizations.
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(تاریخ دریافت 1398/10/09 :ـ تاریخ پذیرش)1399/06/19 :

چکیده
سازمان و مدیریت ،به منزلة یکی از ارکان نظام بشری ،از یک طرف دیرینگی موضوعی و تمدنی دارد و از طرف دیگر در نظام
ارزشی مطرح است .اخالق حرفهای یکی از ابعاد ناشناختة نظام ارزشی مدیریتی در سازمانهاست .اخالق حرفهای و مؤلفههای
آن در سازمان میتواند در بهبود سیستم اداری مبتنی بر آموزههای اسالمی مؤثر باشد .در این نوشتار به الگوی اخالق حرفهای
در سازمان با استناد به آیات و روایات در دو قالب توضیحات تفصیلی و جدول محققساخته و استخراج یک مـدل مفهـومی از
اخالق حرفه ای در سازمان پرداخته شد .تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده ها کیفـی اسـت .جامعـة آمـاری ایـن
پژوهش همة مستندات ،متون دینی ،و کتب تفسیر بود .تقوا ،توکﻞ به خدا ،عــدالت ،ﺻداقت ،امانتداری ،مسـوولیت پـذیری،
خوشگفتاری ،دوراندیشی ،و  ...مؤلفههای اﺻلی این نوشتار است .در این تحقیق سعی شد با این نگاه نو مؤلفههای مورد نظـر
در سازمان با استفاده از آیات و روایات تبیین و تفسیر شود تا با الگوگیری از آن بـرای منـابا انسـانی سـازمانی زمینـة تحقـق
سازمان ارزشی فـراهم شـود .بر اساس آنﭽه از پژوهش حاضر به دست آمد رعایت اﺻول اخالق حرفهای در سازمان از سـوی
کارکنان و مدیران اهمیتــی ویــژه دارد و رعایــت مؤلفــههــای اخــالق حرفهای میتواند یــک مزیت رقابتی در سازمانهــا
محـسوب شود.

کلیدواژگان
اخالق ،اخالق حرفهای ،مدیریت ،مدیریت منابا انسانی.

 رایانامة نویسندة مسئولkhanifarz@yahoo.com :
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مقدمه
1

انسان از نخستین روزهای حیات تا پایان زندگی به طور فطری ارزش های اخالقی را درک
میکند و به آن ها گرایش ذاتی و درونی دارد .توجه به اصول و ارزش های اخالقی رمز بقاا
و کمال جوامع انسانی است .بسیاری از جوامع در طول زندگی بشر از طریق تمسک به این
اصول و ارزش های بنیادین توانسته اند از بحران هایی که تااریخ در برابرشاان قارار داده باه
سالمت بگذرند .زیرا رعایت اخالقیات سااادت و نیاکبختای و فراموشای آن شاقاوت و
نابودی را برای بشر به بار خواهد آورد .بشر امروز نیازمند شناسنامة اخالقی و حرفاه ای در
طول زندگی خویش است (.)Dika ,& Hamiti 2011: 1110-1114
امروزه بسیاری از محققان مطالاات سازمانها بر این باورند که بیاعتنایی به مسائل اخالقای و
فرار از مسئولیت ها و تاهدات اجتماعی باه ناابودی ساازمان مایانجاماد (حساینیان .)30 :1385
تحقیقات نشان میدهد اخالقی بودن یا نبودن رفتارها و عملكرد میتواند موجب بروز پدیده هاای
مثبت یا منفی در سطح سازمان شود .رفتارهای متفاوت اخالقی کارکنان در یک طیف خطای ،کاه
یک سر آن سالمت و سر دیگر آن فساد اداری است ،قابل تحلیل است (توالیی .)1388
اخالق حرفه ای یكی از مسائل اساسای هماة جواماع بشاری اسات .در حاال حاضار،
متأسفانه در جاماة ایران در محیط کار کمتر به اخاالق حرفاه ای توجاه مای شاود (فرامارز
قراملكی  .)57 :1397در خصوص اخالق ،مباانی اخالقای ،و مالحظاات آن آثاار متااددی
تدوین و تألیف شده است .اما در خصوص کاربرد اخالق در سازمانها با نگااه وحیاانی و
روایی آثار اندکی تولید و مدلهای اندکی عرضه شده است که به نظر میرسد وجه مغفاول
و مجهول مبحث اخالق و اخالق حرفه ای در عرصة عمل و کار است .بنابراین ،محققان در
این تحقیق درصدد طراحی چارچوب ادراکی اخالق حرفهای و شناسایی ابااد و مؤلفههاای
اخالق حرفهای سازمان ،مبتنی بر مجموعة مبانی دینی،

برآمدند.

فرایند کاربردی کردن اخلااق در رفتار افراد و گروه ها روش بهکارگیری اخلااق در موفقیات
سازمانی است .بر اساس آنﭽه از پﮋوهش حاضر به دست آمد ،در رعایت اصول اخالق حرفه ای
1. ethic values
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در سازمان کارکنان و مدیران اهمیتی ویاﮋه دارند و رعایات مؤلفاههای اخاالق حرفهای میتواند
یک مزیت رقابتی در سازمان ها محاسوب شود .در این زمینه ابتدا گذری به تبارشناسی واژه های
مرتبط می شود .سپس ،مؤلفه های مهم اخالق حرفه ای سازمان ،مبتنای بار نظاا ارزشای اساال ،
استخراج و در دو قالب توضیحات تفصیلی و جدول محققساخته ارائه مایشاود .در انتهاا یاک
مدل مفهومی از مؤلفههای اخالق حرفهای در سازمان به دست داده میشود.
بیان مسئله
پس از مطرح شدن موضوع اخالق ،متفكران در مكاتب مختلف سای کردند مفهو اخاالق
را بشناسانند و هر یک با توجه به نوع نگرش خود به تاریاف اخاالق مباادرت ورزیدناد.
برخی محوریت رفتار انسان را در موضوع اخالق مهم تلقای کاردهاناد

( Martin & Cullen

 ،)2006; Steven et al. 2005برخی ساختار اجتماعی را ،و برخی دیگر نظا سیاسی و اداری
را () .)Victor& Cullen 1988; Wllrmer 2009 (Wittmer & Coursey, 1996البتاه ایان
تااریف متفكران متأثر از محیطی بوده که در آن رشد کرده بودند یا بار اسااس مفروضاات
اساسی حاکم بر آن جوامع شكل گرفته است.
در آﻏاز قرن  21میالدی ،با توجه به تحوالت عمیق و شگفتی که ناشی از هفت مؤلفااااااة
«قدرت ،سرعت ،ثروت ،فرصت ،ارتباطات ،اطالعات ،فﻀاای مجااازی» 1اساات توجااه بااه
ارزشها و باه طور خااص ارزشهای اخالقای در کسابوکار و تااامالت انساانی و سازمانی
بیش از هر زمان دیگری احساس میشود ( .)Alston 2007: 65-68موضاوعات اخالقی به طور
مستمر با فاالیتهای سازمانی و حرفهای و زندگی روزمرة افراد ارتباا ااط دارناا اد .در مباحث
مربوط به تصمیمگیری و خطمشیگذاری سازمانی ا همﭽون منابع انساانی ،بازاریاابی ،مدیریت
عملیات و تولید ،امور مالی ،و ...ا موضوعات اخالقی حاائز اهمیاتاند (مقیمای .)64 :1387
اخالق و مسئولیت اجتماعی ،که می توان آنها را بایدها و نبایادهای ارزشای فلسافی و
مالک و مایار سنجش درستی و نادرستی رفتار شخص با خود و دیگران و جاماه تاریاف
کرد ،از مباحثی هستند که دانشمندان و علمای مدیریت در جهان در یكی دو دهة اخیار باه
1. power, speed, money, opportunity, communication, information, cyber
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آنها توجه کرده اند .اگرچه قدمت این موضوع به پیش از قرن اول میالدی برمیگردد ،هنوز
بین اندیشمندان اتفاقنظر در این زمینه وجود ندارد .حاکمیات اخاالق حرفاهای از دیادگاه
مسئولیت اجتماعی از راه افزایش مشروعیت سازمان و اقدامات آن ،التزا اخالقی در توجاه
به اهمیت ذینفاان ،افزایش درآمد ،سودآوری و بهبود مزیت رقابتی ،و  ...توفیاق ساازمانی
را تحت تأثیر قرار میدهد (بیکزاد و همكاران .)58 :1389
مدیران سازمان ها امروزه دریافته اند که بدون وجود یک نظا اخالقی یكپارچاه ،کاه در
آن نیازهای اخالقی فرد و سازمان و جامااه از جهاات و جنباه هاای مختلاف اقتصاادی و
سیاسی و اعتقادی برآورده شود ،قادر به ادامة حیاات نیساتند .نظاا اخالقای یكپارچاه باا
نگرشی کلگرا و سیستمی همة ابااد اخالقی را مدنظر قرار مایدهاد و باا ایجااد تااادل و
توازن در خلق اخالقیات قابل پذیرش و همگانی توفیق مییابد (الوانی .)1 :1383
مسئلة اصلی تحقیق این است که چارچوب ادراکای (مادل) مناساب اخاالق حرفاه ای
قرآنی و روایی برای منابع انسانی سازمانها چیست؟ و اینكه این چارچوب اخالق حرفه ای
قرآنبنیان دارای چه ابااد و مؤلفههایی برای سازمانهای امروزین است؟
هدف تحقیق
هدف نهایی این تحقیق طراحی چاارچوب ادراکای اخاالق حرفاه ای و شناساایی اباااد و
مؤلفههای بومی اخالق حرفه ای سازمان ،مبتنی بر مجموعة مبانی دینی ،باود .بادین منظاور
مؤلفه های مهم اخالق حرفه ای سازمان ،مبتنی بر نظا ارزشای اساال اساتخراج و آیاات و
روایات دربارة اخالق حرفه ای مناسب برای منابع انسانی سازمان ،بر اساس ناص وحیاانی،
دستهبندی شد که در دو قالب توضیحات تفصیلی و جدول محققساخته ارائه می شود .نیاز
در ادامه با عنایت به ابااد و محورها و مؤلفهها چارچوب ادراکی مناسب از اخالق حرفه ای
به دست داده میشود .پس:
 .1ارائة چارچوب ادراکی (مدل) مناسب اخالق حرفه ای قرآنی و روایای بارای مناابع
انسانی سازمانها
 .2مارفی ابااد و مؤلفههای چارچوب اخالق حرفهای قرآنبنیان برای سازمانهای امروزین
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خالصة آن چیزی است که در این نوشتار تبیین میشود.
پیشینة نظری پژوهش
اخالق

واژة «اخالق» جمع «خُلْق» است که در لغت به مانای «سرشت و ساجیه» آماده اسات خاواه
سجایای نیكو و پسندیده ،مانند راست گویی و پاکدامنی ،خواه سجایای زشت و ناپسند ،مانناد
دروغ گویی و تهمت (ابنمنظور  1414ق :ج  .)87 ،10از نگاه راﻏب «اخالق» ،جماع خُلاق یاا
خُلُق ،در لغت و اصطالح به مانای مجموعه ای از سرشت و ویﮋگی های باطنی است که فقط با
دیدة بصیرت و با چشم دل قابل درک هستند .در مقابل خَلق ،به شكل و صورت محساوس و
قابل درک با چشم ظاهر گفته میشود (راﻏاب اصافهانی  :1361ج  .)704 ،1در ساخن پیاامبر
اکر (ص) نیز چنین تمایزی به چشم میخورد ،هنگامی که خطاب به یكی از مسلمانان فرماود« :
إِنَّكََاِْمُرؤََق َْدَأ ْحسنََاللََّهَُخْلقكَ،فأ ْح ِس َْنَ ُخلُقكََ( ».مجلسی  :1403ج .)30 4 )304 :68
ماادل واژة «اخالق» واژة « »Ethicsاست که از ریشة یونانی « »Ethosمشاتق شاده و باه
مانای «منش» است و واژة « »Moralityاز ریشة التینی « »Moralبه مانای «عاادت و رفتاار»
آمده است .همﭽنین گفته شده واژة یونانی « »Ethikosبه مانای «اقتادار رساو و سانت» و
باورداشتهای فرهنگی فرد است (.)Wood & Rentshler 2003: 344-530
علم اخالق علمی است که با اصول رفتار ارزشی ارتبااط دارد یانای کادا اعماال ماا
ارزشی است و کدا ارزشی نیست و کدا خوب است و کدا بد اسات (

Dika & Hamiti

 .)2011: 1111به طور کلی ،واژة اخالق با استانداردهای مربوط باه درسات و ﻏلاط باودن
رفتارها سروکار دارد (.)Fisher & Bonn 2007: 1561
اخالق حرفهای
1

اخلااق حرفه ای شامل اصول و مایارهای رفتار انسان است که رفتار افاراد و گاروه هاا را
مشخص می نماید .به عبارتی دیگر ،اخالق حرفه ای فراینادی از تفكار منطقای اسات کاه
هدف آن درک این است که چه ارزشی باید در سازمان حفظ و منتشر شود.
1. professional ethics
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در آﻏاز مفهو اخالق حرفه ای به مانای اخالق کار و اخالق مشاﻏل به کاار مایرفات.
محققان تاریفهای مختلفی برای اخالق حرفهای ارائه دادهاناد اصاطالحاتی نظیار

work

 ethicsیا  professional ethicsماادل اخالق کاری یا اخالق حرفهای در زبان فارسی اسات
(آریانپور کاشانی :1385ص .)25
الف) اخالق کار 1:متاهد شدن انرژی ذهنی و روانی و فیزیكی فرد یا گروه به ایدة جماای در
جهت اخذ قوا و استاداد درونی گروه و فرد برای توساه به هر نحو (.)Cadozier 2002: 137
ب) اخالق فردی :مسئولیتپذیری فرد در برابر رفتار فردی خود ،صارفا در مقاا یاک
فرد انسانی اخالق شغلی :مسئولیتپذیری یک فرد در برابر رفتار حرفه ای و شاغلی خاود،
در جایگاه صاحب یک حرفه یا پست سازمانی (  .):845Moberg & Mark, 2011این اخالق
دربرگیرندة مجموعه ای از احكا ارزشی و تكاالیف رفتاار و سالوک و دساتورهایی بارای
اجرای آنهاست (ژکس .)92 :1355
ج) اخالق حرفه ای :یكی از شابههای جدید اخاالق اسات کاه مایکوشاد باه مساائل
اخالقی حرفههای گوناگون پاسخ دهد و برای آن اصولی خاص متصور اسات (

Hartog et

 .)al. 2007: 6ماهیت اخالق حرفاهای موجاب شاده اسات آن را عااملی مهام در افازایش
بهرهوری سازمان ها در نظر بگیرند .آموزه های دینی موجب میشود با افزایش مهاارت هاای
اخالق حرفه ای میان منابع انسانی سازمان روابط مرد قویتر شود .بار ایان اسااس ،افاراد
دیندار بیش از دیگران به روابط اهمیت میدهناد .اخاالق حرفاه ای ،باا پیوناد دادن افاراد
سازمان ،انسجا آن را تقویت میکند و با تقویت اهداف خیرخواهانه و بشردوستانه ،همانند
کسب رضایت خداوند ،زمینة افزایش بهرهوری سازمانها را فراهم میآورد.
با توجه به آنﭽه آمد ،موضوع اخالق حرفه ای و سازمان ها توجه بسیاری از محققان را باه
خود جلب کرده و تحقیقاتی به منظور بررسی رابطة بین اخالق و افزایش بهرهوری سازمان ها
در سالهای گذشته انجا گرفته است که در ادامه به برخی از آنها پرداخته میشود.

1. work ethics
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پژوهشهای داخلي

دینمحمدی ( )1382در پﮋوهشی با عناوان «بررسای میازان رعایات اخاالق پرساتاری در
عملكرد حرفهای پرستاران شاﻏل در بخشهای بزرگساالن بیمارستانهای منتخب دانشاگاه
علو پزشكی تهران» نشان داد بیشترین درصاد واحادهای ماورد پاﮋوهش در دادن دارو و
برقراری ارتباط با بیماران عملكرد نامطلوب داشتهاند .اما در ارتبااط باا همكااران عملكارد
نسبتا مطلوبی

داشتهاند.

در پﮋوهشی دیگر جبلی (« )1383اخالق حرفه ای خبار در اساال » را بررسای کارد .از
اصول اخالقی دین مبین اسال که در حوزة خبر بر آن تأکید میکناد مسائولیت اجتمااعی،
رعایت مصالح عمو  ،شجاعت ،و صداقت است.
احمدی و همكارانش ( )1387در پﮋوهشی به نا «بررسی میازان شاناخت مشااوران و
روانشناسان از اصول اخالق حرفه ای» نشان دادند میازان شاناخت افاراد ماورد بررسای در
زمینة ضوابط اخالق حرفاهای دارای کشایدگی منفای اسات و بیشاتر افاراد ماورد مطالااه
شناخت خوبی از ضوابط اخالق حرفهای دارند.
پژوهشهای خارجي

توماس بیكر 1و همكارانش ( )2006در پﮋوهشی با عنوان «ارتقاای رفتاار اخالقای و رفتاار
شهروندی سازمانی» نشان دادند ارزش های اخالقی می توانند در متغیرهای کلیادی ساازمان
تأثیرگذار باشند و سطوح باالتر رفتار اخالقی با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبت

دارد.

ا واهیبور راکمن )2010( 2در پﮋوهش خود با عنوان «تأثیر اخالق اسالمی بار عملكارد
شغلی» به بررسی تأثیر اخالق کار اسالمی بر عملكرد شغلی (رضایت شغلی ،تمایل به ترک
کار ،تاهد سازمانی) در کشور اندونزی پرداخت .نتایج با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون
نشان داد اخالق کار اسالمی هم بر تاهد سازمانی هم بر رضایت شغلی تأثیر مثبت دارد .اما
بر تمایل به ترک کار تأثیر ندارد.

1. Thomas Baker
2. Wahibur Rokhman
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محققان در تحقیق حاضر در نظر داشتند با کاوش در ناص وحیاانی باه طراحای مادل
مفهومی مؤلفه های اخالق حرفه ای از دیدگاه مادیریتی بار اسااس آیاات و روایاات نظاا
وحیانی بپردازند .مدلی که در ادامه ارائه می شود نشاندهندة ابااد و مؤلفاه هاای چاارچوب
اخالق حرفهای قرآنبنیان برای سازمانهای امروزین است.
عوامل تأثیرگذار بر اخالق حرفهای
در دانش مدیریت ،این موضوع کامال روشن اسات کاه عوامال محایط بیارون از ساازمان ،
بهویﮋه عوامل محیط جهانی ،کمتر در دسترس سازمان است و امكان تاأثیر گاذاری بار ایان
دسته عوامل یا کنترل آن ها تقریبا ناممكن است .با وجود این ،مدیران در مقا تحلیل مسائل
داخلی سازمان از آن ﻏافل نیستند .کمترین فایدة درک ایان عوامال ایان اسات کاه کماک
میکند تصمیمگیرندگان در تایین استراتﮋی و خطمشی ساازمانی واقاعباینتار و در نتیجاه
موفق تر عمل کنند .در حوزة اخالق حرفه ای نیز ،الاقل در مقا تبیاین و تحلیال ماﻀاالت
اخالقی سازمان ،از عوامل فردی و سازمانی و محیطای نبایاد ﻏفلات کارد .ﻏفلات از ایان
عوامل ،در تحلیل و تبیین ماﻀل اخالقی  ،ما را دچار تحویلینگری و ﻏیرواقعگرایی می کند
که نتیجهای جز ناکامی در پی نخواهد داشت.
پنیو ( )123 :2004عوامل تأثیرگذار بر اخالق حرفهای را به سه دسته تقسیم میکند:

نمودار  .1عوامل تأثیرگذار بر اخالق حرفهای (محققساخته )1398

افزون بر این ،کمبود امكانات و ابزار کار  ،نامناسب بودن ابزار  ،فﻀای نامناساب کااری ،
حجم کاری مازاد بر توان کارمند  ،محیط شالوغ اداره ،و رخناه هاای قاانونی بار ماﻀاالت
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اخالقی دامن می زنند .بیثباتی اقتصادی  ،بیثباتی سیاسی ،دردهای مزمن فرهنگیا تااریخی
مانند استبدادزدگی که بهشدت با فرهنگ مشارکتی و کار تیمی ناسازگار است ،آموزش های
نادرست اجتماعی مانند مسئولیت گریزی و تنبلای در کاار را ناوعی زرنگای تلقای کاردن ،
وضایت نابرابر رقابت جهانی که تهدیدکننادة اخاالق کساب وکاار اسات و دیگار عوامال
اینچنینی بیگمان در وضایت اخالقی سازمان تأثیرگذار است (.)Fassin 2005: 269
کادوزیر )137 :2002( 1دربارة ویﮋگی های افرادی که اخالق حرفه ای دارناد ماواردی را
نا برده است :مسئولیتپذیری ،برتریجویی و رقابتطلبی ،صادق بودن ،احترا به دیگران،
عدالت و انصاف ،همدردی با دیگران ،وفاداری.

برتریجویی

صادق
مسئولیتپذیری

بودن

اخالق حرفهای

عدالت و
انصاف

تعهد

همدردی با

احترام به

دیگران

دیگران
وفاداری

نمودار  .2ویژگیهای افراد دارای اخالق حرفهای از نظر کادوزیر

)1. Cadozier (2002
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مؤلفههای اخالق حرفهای
در ادامه مهمترین مؤلفههای اخالق حرفهای در مدیریت و منابع دینی ارائه میشود.
تقوا (خداترسي)

تقوا از «وقایه» گرفته شده و به مانای حفظ کردن خود از عملی است کاه محاذور شارعی
دارد و خالف است .این مفهو در متون علمی و در بخش اخالق حرفه ای تحات عنااوین
راستکرداری و شفافیت رفتاری و عملكردی و نیکاندیشای مطارح شاده اسات (ذاکاری
 19 :1381خنیفاار و همكاااران  120 :1391ا  .)125در اصااطالح نیااز تقااوا بااه مانااای
پرهیزکاری ،خویشتنداری ،مراقبت نفس بر انجا دادن دستورهای الهی ،و بازداشتن انساان
از ارتكاب مااصی است (شفیای و همكاران  .)183 :1385نخستین شرط مدیریت صاحیح
که امیرالمؤمنین(ع) به مالک میفرماید تقوای الهی اسات« :أمررََُبِتقرَیَاهللَوََایثرر َطرعتِ َِره( ».ساید
رضی ،1388 ،نامة .)893 :53
توکل

توکل بر خدا از دیگر اصول اخالقی است .توکل در لغت به مانای واگذاشتن است .ایماان
و اعتقاد و باور به قدرتی باالتر از همة قدرتها و ارتباط با تنها بینیازی است که هماه باه
او نیازمندند و میتواند در اوج قلة پیروزی و بالندگی (خطر ﻏرور و سرمستی) و عمق درة
شكست و درماندگی (خطر خودباختگی) کمکرسان انسان حرفه ای باشد .انسان ها در امور
حرفهای گاهی با موانع و مسائل و گرفتاریها و شكستها روباهرو مایشاوند کاه نیاروی
توکل آن ها را از ﻏرق شدن در بحران نجات میدهد .زیارا ماتقاد باه دادرس و فریاادرس
خود در امور زندگی و حرفه ای هستند (فرامارز قراملكای  .)170 :1397در آیاة  13ساورة
تغابن آمده است« :خداست که جز او مابودی نیست و مؤمنان بایاد تنهاا بار خادا اعتمااد
کنند» 1.همﭽنین در روایات بسیاری بر توکل تأکید شده است .امیرالماؤمنین علای(ع) توکال
بر خدا را کارسازی ارزنده میداند برای کسی که باه آن تكیاه کناد« :التَّر كر ََُكفریرهََشرَِریفهََلِمر َِنَ
ْاعتمدََعلَی َِه( ».محمدی ریشهری  :1386ج  ،462 ،13ح .)22550
 .1اَللّهُ ال اِلهَ هُوَ وَ عَلیَ اللّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الموُمِنُون
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صداقت

راﻏب اصفهانی صدق را مطابقت کردن گفتار با اعتقادات و باا آنﭽاه از آن خبار مایدهاد
تاریف میکند (محمدی  .)171 :1380راستی یكی از اصول مهمی است که اساس جواماع
انسانی را تشكیل میدهد .بسیاری از مدیران وعده میدهند ،اما بهجا نمیآورناد و ساخنانی
میگویند ،اما خالف آن را عمل میکنند .این وضایت فساد را در سازمان افزایش میدهد و
سالمت آن را تهدید میکند .مدیران ،برای جلوگیری از ایان پدیاده ،بایاد در گارو پیماان
خویش با کارمندان بمانند و به آنﭽه گفتهاند پایبند باشند و هرگز از صاداقت دور نشاوند.
امیرالمؤمنین علی(ع) میفرماید« :رهبر جاماه باید با مرد به راستی سخن گوید( ».سیدرضی
 :1388خ .)143 ،108
عدل و داد

عدل و داد متﻀاد جور و ستم است .در کتاب های لغت در مانای عدالت گفتاهاناد« :عادل
یانی قرار دادن هر چیز در جای خودش» .همﭽنین عدالت یانای باه حاق حكام و داوری
کردن (داودی  .)127 :1387در نظا ارزشی و ماارف قدسی عدالت جایگاه رفیع و ممتازی
دارد .به طور ویﮋه خداوند پیامبر را به رعایت عدالت میان مرد دستور میدهد .در آیاة 15
سورة شوری در همین خصوص آمده است« :و بگو به هر کتابی که خدا نازل کارده اسات
ایمان آورد و مأمور شد که میان شما عدالت کنم 1».در روایات به برپایی عادالت توساط
مدیر تأکید شده است .امیرالمؤمنین(ع) میفرمایدَ« :زیر َُنَالْملركَالْعر ْد  ».زیناتِ پادشااه عادالت
است (نراقی  .)477 :1385پیامبر(ص) میفرماید« :الْع ْد ََُحسنَ ولكنََفِیَ ْٱْلمررا ََِا ْحس َُرن ».عادالت
نیكوست ،اما از زمامداران نیكوتر است (سیدرضی  ،364 :1388ح  .)2428از ایان روایاات
استنباط میشود برپایی عدالت توسط مدیر از مواردی است که باه پایاداری و پیشارفت و
بهبود سازمان کمک میکند و برای تحقق سالمت سازمانی مهم است.

 .1وَ قُلْ آمَنتُ بِما اَنْزَلَ اللّهُ مِنْ کِتابٍ وَ اُمِرْتُ لِاَدْلَ بَیْنَكُمُ.
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توزیع عادالنة امكانات و منابع

اجرای قوانین برای همگان
چگونگي برقراری عدالت در سازمان

نظارت و ارزشیابی عادالنه و تشویق و تنبیه
متناسب با عملكرد
عدم امتیازدهی
نمودار .3چگونگی برقراری عدالت در سازمان (محققساخته)

قوا هر سرپرستی و مدیریتی در گرو عدالت است .حﻀرت علی(ع) مای فرمایاد«ِ :إَ ْعردََِ ََْ

ت ُرد ََْلر ََالْ ُقر ْد َُ( ».نوری  :1408ج  .)319 ،11عدالت برای عده ای چنان گواراست کاه در راه
آن جان می بازند و برای عده ای چنان سخت و تحمل ناپذیر است که از آن سقوط میکنند و
به قار عذاب گرفتار میشوند.
دورانديشي

دوراندیشی نگاه کردن به نتایج و مشورت با خردمندان اسات (تمیمای آمادی  :1390ج ،2
 .)50دوراندیشی و داشتن دقت و مراقبت شدید دو عامل دیگر از عوامل پیشرفت انسان هاا
و کارکنان سازمانی و مدیریت است (حبیبیتبار  72 :1383ا .)73
سختکوشي و پشتکار

کوشش الز است ،هرچند بخت و اقبال انسان را یاری ندهاد (تمیمای آمادی  :1390ج،5
 .)131در مقولة رفتارهای اخالقی پیگیاری ماداو یانای حفاظ مایارهاا .پیگیاری مساتمر
وابستگی و تاهد و تالق به کار ایجاد میکند و عملكرد را با اصول اعتقادی هامساو نگااه
میدارد (بالنﭽارد  77 :1384ا  .)80در قارآن آیاات  10ساورة مبارکاة زمار و  157ساورة
مبارکة بقره به این اصل پرداخته است .امیرالمؤمنین(ع) میفرماید« :کسی که کوشش کرد باه
مراد خود رسید( 1».تمیمی آمدی  .)444 :1390دربارة لزو پشتكار و ادامة فاالیات رساول
 .1مَن أعمَلَ اجتِهادَهُ بَلَغَ مُرادَهُ.
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خدا(ص) میفرماید .« :االُمر َبت ِ
ررَ،وَاْلعمرر ُ َا ِاهِارر » [ارزش و اهمیت] امور و اعماال باه
مرما
ْ
ُ

تما کردن و به پایان آن هاست( .حكیمی و حكیمای  :1395ج  .)315 ،1اماا علای(ع) نیاز
میفرماید .« :قلِی ََی ُدوََُخر ََْ ِم ْرنََكثِر رََیرْنق ِطر ََُ» [چیز] کمی که مداو باشد بهتر از زیادی اسات
که تداو نداشته باشد (تمیمی آمدی.)481 :1390
شجاعت و قاطعیت

شجاعت از خصلت های باارزش و واالی انسانی است که هر کس از آن برخوردار باشد عزیز
میشود (ذاکری  31 :1381ا  .)32برخی صاحبنظاران مادیریت ارزشمادار بهتارین گزیناه
برای مواجهه با فشارهای مختلف را شجاعت قلماداد مایکنناد ( Wood & Rentshler 2003:

 .)530قاطایت و شهامت در رأی نیز این است که انسان در بیان حقایق و واقایت های انسانی
به دلیل مالحظات مصلحتطلبانه و ﻏیرضروری دریغ نورزد .اما علی(ع) به نداشتن تكلاف و
اجبار و محدود نساختن خود در مقابل دیگران امر کرده است« :بندة دیگری مباش که خدا تو
را آزاد آفریده است» .حﻀرت در سیرة نظری خود همﭽون سیرة عملی بر حفاظ اساتقالل و
آزادی در روابط با دیگران تأکید دارد یانی روابط را نباید چنان تنگ و تكلفآمیاز کارد کاه
اختیار و آزادی افراد گرفته شود (فرامرزی قراملكی .)189 :1397
تواضع

یكی از عوامل مؤثر در از بین باردن روحیااتی نظیار خاودبرتربینی و تكبار ،کاه از رذایال
خطرناک زاییدة حب جاه است ،تواضع در برابر زیردستان است .پیامبر اکر (ص) می فرمایاد:
«سریدَالْقر َخر ِ
ررم ُم ُا ( ».مجلساای  :1403ج  .)47 ،14یكاای از نشااانههااای تواضااع در براباار
زیردستان رعایت آداب گفتاری هنگا صدور فرماان و ارجااع اماور باه آنهاا و پرهیاز از
(ع)

تحكم و سخن گفتن آمرانه اسات (فرحازادی  .)260 :1387باه فرماودة حﻀارت علای

همان طور که تواضع باعث باال رفتن مقا می شود «مررَت اضر ََِإََّلَ فیر َ( ».تمیمای آمادی:1390
 )249تكبر به خواری میانجامد «تکبُّرُرکَََفِی الْ الیِةََذُ ََُّفیَالْعز ِ( »َ.تمیمی آمدی.)342 :1390
صبر و شکیبايي

صبر در لغت به مانای حبس کردن و بازداشتن است .بنابراین اگر کسی خاود را از انجاا دادن
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کاری بازدارد صبر کرده است .متفكران علم اخالق بر آن اند که صبر عبارت است از ثبات نفس
و مﻀطرب نشدن آن در بالها و مصیبتها و مقاومت کردن در برابر حادثهها و سختیها .ﻏزالی
صبر را به مانای پایداری انگیزة دینی در برابر انگیزه های نفسانی و شیطانی مایداناد .بناابراین،
صبر بدین ماناست که انساان در مقاا پیاروی از دساتورهای خداوناد در برابار ساختی هاا و
مصیبت ها ،از جمله وسوسههای شیطان ،پایداری و مقاومت کند و از راه طاعت خادا منحارف
نشود (داودی  .)92 :1387بردباری و حلم الزمة تفكیکناپذیر مردان بلندهمت اسات (عطااران
طوسی .)42 :1384خداوند بهکرات پیامبر اسال (ص) و مؤمنان را به صبر و پایاداری فراخواناده
است .در آیة  112سورة هود آمده است« :پس همانگونه که دستور یافته ای ایستادگی کن و هر
که با تو توبه کرده نیز چنین کند و طغیان نكنید که او به آنﭽه انجا میدهیاد بیناسات» 1.آیاات
 200و  146سورة آل عمران ،آیة  153سورة بقره ،و آیة  18سورة یوسف در خصوص اهمیات
دادن به صبر است .صبر آثار ارزشمندی دارد که اولین اثر آن رسیدن به هدف است .در واقع به
(ع)

هیچ هدفی جز با صبر و استقامت نمیتاوان دسات یافات .در هماین خصاوص اماا علای
میفرماید« :صبر ضامن پیروزی است( ».تمیمی آمدی .)283 :1390
مسئولیتپذيری

مسئولیتپذیری در اخالق اداری و آموزشی اصالی مبناایی اسات باه گوناه ای کاه هار ناوع
بیمسئولیتی به مفهو بیرون شدن از مسیر درست و گا نهادن در کجی ها و ناراستیهاست .هر
چه کسی مسئولیتپذیری بیشتری داشته باشد از نظر اخالق فاردی و اخاالق اداری باه کماال
بیشتری دست مییابد و برعكس (دلشاد تهرانای  186 :1386ا  .)187کسای کاه مسائولیتی را
میپذیرد باید جوابگوی اعمال و رفتار خود باشد .بر این اساس ،کسی حاق کمتارین اهانات و
بیاحترامی به مرد را ندارد و افراد حتی در زمینة نوع نگااه و بیاان و رفتاار خاود مسائولاناد
(نویدفر .)53 :1385
در قرآن هم در داستان حﻀرت سلیمان(ع) برای هدهد ،که فقط نیم سااعت دیار کارده

 .1فَاسْتَقِمْ کَماَ اُمِرْتَ وَ مَن تَابَ مَاَکَ وَ التَطْغَوا اِنَّهُ بِمَا تَاْمَلُونَ بَصیِر.
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بود ،1حﻀرت حكم ﻏالظ و شداد قرار داد 2.زیرا هدهد وزیار آب و مناابع طبیاای باود 3و
ﻏیبت و بیمسئولیتی مسئول ارشد از جلسة حكومتی به جاماه آسیب میزد .پاسخگاویی و
مساائولیتپااذیری از اخااالق حرفااهای ماادیران و کارمناادان اساات و اهمیات بسایار دارد.
امیرالمؤمنین(ع) به مالک یادآور میشود بخشی از کارها به گونه ای است که خود باید انجاا
دهد ،مانند پاسخ دادن به کارگزاران دولتای در آنجاا کاه منشایان از پاساخ دادن باه آنهاا
درمانااادهانااادَُ «َ:ثََّ ُأم ر ََ ِمر َْرنَ ُأم ر ِ َالبُرردَّلكَ ِمر َْرنَ ُمبرشرررِارِ َ:مْنرارررَإِجربر َرهَُ ُع َّمرلِرركَِِبرررَی َْعی ررَعْنر َرهَُكتَّربُررك».
(همان،سیدرضی :1388نامة  .)415 ،53کارمندان در صورتی که مسئولیتپذیر و پاساخگاو
باشند وظایف محولة خود را بسیار با دقت انجا می دهند و بر اساس اهداف ساازمان گاا
برمیدارند و روز به روز عملكردشان بهبود مییابد.
امانتداری

امانتداری از فﻀایل مهم رفتاری در زندگی شخصی و شغلی و حیات سازمانی است .اگر انساان
کار و مسئولیت را امانت بداند ،بیگمان حرمت آن را پاس میدارد و مایکوشاد باهخاوبی آن را
پیش ببرد و بالنده سازد .اما علی(ع) از کارگزاران و کارکنان نظا اداری خود میخواست که کار و
مسئولیت را امانت بدانند و در مناسبات و روابط خود امانتدار باشند (دلشاد تهرانای.)181 :1386
امانتداری از ویﮋگیهایی است که قرآن کریم برای همة مشاﻏل و منصبها ضرورتی انكارناپذیر
دانسته است .وقتی حﻀرت موسی(ع) تمایل پیدا کرد به حﻀرت شایب خدمت کند ،دختر شایب
به وی گفت« :ای پدر ،این جوان را برای خدمت اجیر کن .زیرا بهترین کسی که مایتاوانی اجیار
کنی کسی است که در کارش توانمند و امین باشد( 4».عطاران طوسی  13 :1384و  .)162در نگااه
اما علی(ع) امانتداری از چنان جایگاه و اهمیتی برخوردار باود کاه دیان بادون آن را بایپایاه و
مسلمانی بدون آن را بیریشه قلمداد میکرد (تمیمی آمدی 218 :1390ا .)251
 .1فَمَكَثَ ﻏَیْرَ بَاِیدٍ ( ...نمل)22 /
 .2لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِیدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَیَأْتِیَنِّی بِسُلْطَانٍ مُبِینٍ( .نمل)21 /
 .3یری الماء تحت الثری.

 .4قَالَتْ إِحْدَاهُمَا یَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ( .قصص)26 /
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خوشگفتاری

یكی از ویﮋگی های انسان ،که او را از دیگر موجودات متمایز میکند و باعث برتری او نیاز
میشود ،توانایی سخن گفتن است تا از آن برای بیان مقاصد و رفاع نیازهاای خاود یااری
بگیرد .این توانایی بشری میتواند در مسیر صواب به کار گرفته شود یا در مسیر ناصاواب.
در نظا ارزشی بر استفادة صحیح از زبان و سخنان نیكو گفتن تأکید فراوان شده اسات .در
آیة  53سورة اسراء خداوند به همة بندگان دستور میدهد تا همگی با یکدیگار باه نیكای
سخن بگویند .در روایات نیز مؤمنان به سخن نیكو گفتن امر شده اند .در روایتای از پیاامبر
اکر (ص) آمده است« :سوگند به آن که جانم در دست اوست ،مرد هزینه ای محباوبتار از
سخن خیر نمیکنند( ».ریشهری :1382ج  .)2742 ،3در قرآن مایاار و شاخصای جاامع و
کامل دربارة سخن نیكو آمده است« :ای کسانی که ایماان آوردهایاد از خادا پاروا داریاد و
سخنی استوار گویید 1».پس قول سدید آن است که اوال مطابق با واقع اسات ،ثانیاا بیهاوده
نیست ،ثالثا پیامد نامناسب ندارد (داودی  .)148 :1387بنابراین میتوان گفت ساخنی نیكاو
قلمداد میشود که چند ویﮋگی داشته باشد (داودی  149 :1387ا )150
بجا سخن گفتن
سخن گفتن از روی علم و
آگاهی
ويژگيهای
خوشگفتاری

نداشتن پیامدهای سوء چون
بهاندازه سخن

شرمندگی و سرزنش و پشیمانی

گفتن
نمودار  .4ویژگیهای خوشگفتاری (محققساخته)

 .1یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقولوا قَولا سَدیدًا( .احزاب.)70/
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خوشگماني (حسنظن)

در روابط اجتماعی خوشگمانی اصلی اساسی و مهم برای تقویت پایه های جاماة مدنی به شامار
می آید و فقدان آن تأثیری بسیار عمیق بر روند تاامالت اجتماعی و آساایش عماومی مایگاذارد
(عطاران طوسی  138 :1384ا  .)140مدیر شایسته هیچگاه افراد زیرمجموعة خاود را از نظار دور
نمیدارد و به آنها توجه خاص دارد .این توجه شرایطی دارد و نبایاد هماواره خاوشگماانی یاا
بدگمانی باشد .اسال مؤمنان را به حسن ظن سفارش کرده است مگر اینكاه فسااد طارف مقابال
ِ
اجتنبُ اَکَثِ َراَِمنََالظَّنََِإَ ََّنَبر ْعر ََالظَّرنََِإَ َْث ».ای کسانی کاه
ثابت شود .خداوند میفرماید« :یرََأیارَالَّ َذینََآمنُ اَ ْ
ایمان آوردهاید از بیشتر گمانها خودداری کنید .زیرا باﻀی از گمانها گناه است (حجارات.)12 /
(ع)

در روایات نیز به داشتن حسن ظان و دوری از ساوء ظان تأکیاد شاده اسات .حﻀارت علای

میفرمایدُ « :ح ْس َُنَالظَّنََ احَةَُالْقْلبَوََسالمَةَُالدَینِ( »َ.تمیمی آمدی.)231 :1390
نظم و وقتشناسي

انﻀباط کاری یانی سامانپذیری ،آراستگی ،نظم و ترتیب ،و پرهیز از هار گوناه سساتی و
بیسامانی در کار .این امور از آداب اخالق مهم اداری است و هیچ سازمان و نظامی بادون
رعایت این امور راه به جایی نخواهد برد (دلشاد تهرانی .)191 :1386
نظم و انﻀباط مدیران شامل سه زیرمؤلفة سازماندهی و برنامهریزی و تقسیم کار است.
در سااازماندهی وظااایف و اختیاارات و مساائولیتهااای واحاادها و پسااتهااا مشااخص و
چگونگی هماهنگی و ارتباط بین آنها ماین میشود .سازماندهی فااالیتی مساتمر اسات و
مدیر همواره با آن روبهروست و منحصر به طراحی سازمان در آﻏاز کار نمیشاود (الاوانی
(ع)
اجعر ََْلِررأ ََِكر ََ ْأمر رََ ِم َْرنَ ُأمر ِ َ أسرَرَ
 .)95 :1386امیرالمؤمنین علی به مالک توصیه میکند« :وََ ْ
ِمرْنر ُا ََْ »...برای هر یک از کارهایت سرپرستی برگزین که بزرگی کار بر او چیرگی نیاباد و
فراوانی کار او را درمانده نسازد (سیدرضی  :1388نامة .)413 ،53
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نمودار  .5مؤلفههای نظم و انضباط مدیران در سازمان (محققساخته)

انسان موفق کسی است که با اولویتبندی در امور وقت هر کاری را مشخص کند و باا
عجله و تأخیر بیجا انتظا امور را به هم نریزد .از دیگر لواز اساسی و مهم در تحقق نظم
و انﻀباط برنامهریزی درست کارها توسط مدیر است طوری که هار کاار در زماان مااین
صورت پذیرد .فقدان برنامه و عد زمانبندی درست کارهاا و انباشاته شادن اماور سابب
درهمریختگی و بینظمی میشود و سالمت سازمان را به خطر مایانادازد .تقسایم کاار از
(ع)
(ع)
ررنَ ِم َْرنَ
اجعر ََْلِكر ََإِنْس رَ
دیگر لواز نظا دادن به کارهاست .اما به اما حسن میفرماید« :وََ ْ
أخر ُذََُبِ َِرهَ »...کار هر یک از خدمتكارانت را ماین کن و او را در برابر آن کاار
خرد ِمكَعمر َ
الرَت ُ
مسئول بدان که تقسیم درست کار سبب میشاود کارهاا را باه یاکدیگار وانگذارناد و در
خدمت سستی نكنند (سیدرضی  :1388نامة .)31
جايگاه اخالق در قرآن
اخالق و تربیت انسان ها از مباحث مهم قرآنى است و اهمیت و جایگاه آن بر کسى پوشیده
نیست .علم اخالق و مسائل مربوط به آن از مباحث باارزش علو دینى اسات و در اساال
بر آن تأکید فراوان شده است .در اهمیت و جایگاه اخالق و مسائل مربوط به آن همین بس
که تزکیه و تربیت انسان از اهداف مهم باثت رسوالن عظیم الهى در طول تاریخ بوده است.
پیامبر اکر (ص) هدف از باثت خود را تكمیل مكار اخالق مارفى کرد.
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جدول  .1مؤلفههای اخالق حرفهای سازمان در قرآن (محققساخته)

ردیف

مؤلفههای
اخالقی

آیات قرآن

1

توکل

وََم َْنَیتر َّک ََْعلَیَاللََِّهَفر ُا ََح ْسبَُهَُإِ ََّنَاللَّهََبرلِ َُغَأ ْم ِرََِق َْدَ
جع ََاللََّهَُلِ ُک ََشََی رََق ْد َار( .طالق)3 /

2

تقوا

ثَالَ
َّقَاللَّهََ َْیع ََْل َهََُمْرجَرَوََی ْرُزقَْهَُ ِم َْنَحَی َُ
م َْنَیت َِ
ب( .طالق 2 /و )3
َْیت ِس َُ

3

صبر

الصربَِِرینَ( .انفال)46 /
اصِِبُواَإِ ََّنَاللَّهََم ََ َّ
وََ ْ

4

خوشگفتاری

وََقُ لُ اَلِلنَّر ََِ ُح ْسنَر( .بقره)83 /

5

عدالت

إِذاَحک ْمتُ ََْبَیََالنَّر ََِأ َْنَ َْت ُک ُم اَبِرلْع ْد َِ( .نساء)58 /

6

صداقت

7

امانتداری

معنی
و هر کس بر خدا توکل کند کفایت امرش را
میکند .خداوند فرمان خود را به انجا
میرساند و خدا برای هر چیزی اندازهای قرار
داده است.

8

احساس
مسؤلیت

الص ِرمَقِیَ( .توبه)119 /
اتَّر ُق اَاللَّهََوََ ُک نُ اَم ََ َّ
مرنرتَإِلیَأ ْهلِار( .نساء/
إِ ََّنَاللَّهََیأ ُْم ُرُک ََْأ َْنَتُرؤُّمواَ ْاْل َِ
)58
ِ
ِ
َّا ََْإِلََ ِّبِ ََْ
و الَّ َذینََی ْؤتُ نََمرَآتر ْاَوََقُرلُ برُ ُا ََْوََجلةََأنر ُ
ِاجعُ نَ(َ.مؤمنون)60 /

هر کس تقوای الهی پیشه کند خداوند راه
نجاتی برای او فراهم میکند و او را از جایی
که گمان ندارد روزی میدهد.
و صبر و استقامت کنید که خداوند با
استقامتکنندگان است.
و با مرد (به زبان) خوش سخن بگویید.
هنگامی که میان مرد داوری میکنید به
عدالت داوری کنید.
از خدا بترسید و با راستگویان باشید.
خداوند به شما فرمان میدهد که امانتها را
به صاحبانش بدهید.
و آنها که نهایت کوشش را در طاعات به
خرج میدهند و با این حال دلهایشان
هراسناک است از اینكه سرانجا به سوی
پروردگارشان بازمیگردند.

9

انﻀباط کاری

إََِّّنرَال ُْم ْؤِمنُ نََالَّ َِذینََآمنُ اَبِرللََِّهَو ُس لَِِهَوإِذاَكرنُ اَمع َهَُ
ّتَی ْستأ ِْذنُ َُ( .نور)62 /
علىَأ ْم رََج ِرم رََ َلَْیذْهَبُ اَح ََّ

مؤمنان فقط کسانی هستند که به خدا و
پیامبرش ایمان آوردهاند و زمانی که با او در
کاری عمومی باشند تا زمانی که از وی اجازه
نگیرند نمیروند.

اخالق حرفه ای دامنه ی بسیار گسترده ای دارد به طوری که امروزه برای هر حرفاه ای
اصول اخالقی خاصی قرار داده شده است .ولی ماموال مؤلفه های اخاالق حرفاه ای را در
موارد مشترکی بیان می کنند که قرآن کریم بر همگی این ارزش های واالی اخالقی ،تاکیاد
داشته است.
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جايگاه اخالق در احاديث
اهمیت و جایگاه اخالق در سخنان رسول گرامى اسال و پیشوایان ماصو بیان شده است.
رسول گرامى(ص) باثت خویش را تكمیل مكار اخالق و نیک گرداندن رفتارها مارفی کرد:
«اَّنرَبعثتَاله َمکر َاالخالق ».من فقط براى تكمیل فﻀایل اخالقى مباوث شدها .
جدول  .2مؤلفههای اخالق حرفهای سازمان در روایات (محققساخته)

ردیف

مؤلفههایهای
اخالقی

1

تقوا

2

توکل

3

نظم و انﻀباط

5

برقراری عدالت

6

انتقادپذیری

7

صداقت

8

پاسخگویی و
مسئولیتپذیری

9

سای و تالش

10

خوشگفتاری

11

امانتداری

12

صبر و پایداری

روایات
قىَفرقدَ ِزقََخَ ََالدُّنیرَو ِ
الخرَِ( .نهج
منَُ ِزقََتُ رَ ُ
الفصاحه  :769ح )3015
م َْنَأ امََأ َْنَی ُك نََأْقر ىَالنَّر ََِفرَْلیتر َّك ََْعلىَاللَّهَ( .فقه
الرضاَ )358 :
ر
ِ
ِ
وََ ْأم ََِلِك ََی ْرََعملَهَُفِإ ََّنَلِك ََی ْ ََمرََفیَه( .نهج
البالﻏه  :1388نامة )415 ،53

ترجمه
هر کس تقوا روزىاش شود خیر دنیا و آخرت روزى او
شده است.
هر که میخواهد که قویترین مرد باشد بر خدا توکل
کند.
و کار هر روز را در همان روز انجا ده .زیرا هر روزی
کاری مخصوص به خود دارد.

الْع ْد ََُق اََُ َّالرَِعیَِهَوََجر ََُٱلُْال ( .طبرسی  :1380ج7

عدالت موجب پایداری ملک و ملت و سبب جمال و

)714 :

زیبایی دولتها و حكومتهاست.

إنَاهللََإذاَا امََبِعْب رَدَخ َارَ،إذاَعُ تِبََقبِ َ(.تحف
ََّ
الاقول)481 :

هرگاه خداوند خیر و خوبی بندهای را بخواهد او چنان
میشود که اگر مورد عتاب و سرزنش قرار گرفت
میپذیرد.

برلصدق( .ﻏرر الحكم ،218 :ح
بَم َْنَی َُّ
الَیغل َُ
تَُّ ّ

کسی که با سخن راست احتجاج میکند هرگز مغلوب

)4356
ِ
ِ
َُثََّ ُأم ََِم َْنَ ُأم ِ َالبُدَّلكَِم َْنَ ُمبرشرارَمْنرارَإِجربَهَُ
عُ َّمرلِكَِِبرَیَْعیرَعْنَهَُكتَّربُك(.نهج البالﻏه  :1388نامة
)415 :53
منَأعم ََاجتِارمََُبرلغََ ُمرامَُ( .ﻏرر الحكم)444 :
قَاحلسنَةَُفیمرَبَیََالنّر َِ.
إنَِِمّرَیَزی َُنَاالسالََاالخال َُ
ََّ
(کنز الامال ،ج  ،143 ،10ح )28731
م َْنَع ِم ََبِ ْرْلمرنَِةَفرق َْدَأ ْكم ََالدیرنةََ /رَأسُ االِسال ِ
اَألمانَةُ( .مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،75ص )92
الص َِبَُكفی ََبرلظَّّف َِر( .ﻏرر الحكم ،283 ،ح )6312
ّ

نمیشود.
بخشی از کارها به گونهای است که خود باید انجا دهی،
مانند پاسخ دادن به کارگزاران دولتی ،در آنجا که منشیان
تو از پاسخ دادن به آنها درماندهاند.
کسی که کوشش کرد ،به مراد خود رسید.
خوشاخالقى بین مرد زینت اسال است.
کسی که به امانتداری عمل کند دیانت خود را کامل
کرده است /امانتداری اصل اسال است.
صبر ضامن پیروزی است.

یكی از طبقهبندی های مهم که از آن میتوان به مثابة مدلی جامع از اخالق مدیریتی با نگااه
به منابع مختلف مدیریت اسالمی نا برد چارچوبی است که خنیفر ( )1384به دست میدهد:

443 

ارائة چارچوب ادراکي از اخالق حرفهای بر اساس نص وحیاني برای منابع انساني سازماني

قاطعیت و
نظم در امور

اخالص

سعة

مقابله با
نفس اماره

صدر

زهد

در دسترس
بودن
اخالق
مديريتي در
تعامل با
جامعه

اخالق فردی
در تعامل با
خود

اخالق
مديريتي
اخالق
فردی در
تعامل با
همتراز

برادری و
صمیمیت

اخالق فردی

پیروی و

در تعامل با

اطاعت

فرادست
اخالق فردی
در تعامل با
زیردست

انتقاد و
پیشنهاد

اکرام و
احترام
پیشنهاد و
انتقاد

تشویق
و تنبیه

انتقادپذیری

حفظ کرامت و
منزلت انسان

نمودار  .6مدلی جامع از اخالق مدیریتی (محققساخته)
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روش و مدل مفهومي تحقیق
سازمانها نمیتوانند دیدگاههای افراد خود را کنترل کنند .اما میتوانند بر رفتاار آناان تاأثیر
بگذارند .تنها راه عملی مؤثر در حوزة اخالق ساازمانی اساالمی ساازماندهای ارزش هاای
اخالقی در قالب فرهنگ سازمانی است (دهكاردی و اساماعیلی  .)8 :1393پﮋوهشاگر باا
محور قرار دادن نظا وحیانی به بررسی اباااد و مؤلفاه هاای اخاالق حرفاه ای در ساازمان
پرداخته است .به منظور داشتن رویكرد منظم در انتخاب مطالب مربوط به عنوان پاﮋوهش،
از مدل مفهومی تحقیق استفاده شد .همانطور که مشخص شاد نهادیناه کاردن اخلاااق در
رفتار افراد و گروهها همان روش بهکارگیری اخلااق در موفقیت سازمانی است.
روایات

آیات قرآن

مبانی دینی اخالق حرفهای

ابعاد مؤلفههای اخالق حرفهای
برای منابع انسانی سازمانی

بعد معنوی

توکل
تقوا
ایمان
اخالص

بعد فردی
تعقل و تدبر
قاطعیت
تواضع
صبر و شكیبایی
نظم و انضباط
صداقت
امانتداری
خوشگفتاری
سعة صدر

بعد سازمانی
عدل و انصاف
مسئولیتپذیری
سختکوشی و پشتكار
مشورت کردن
حقمداری
وفای به عهد
پاسخگویی
حفظ حرمت اربابرجوع
تشویق و تنبیه بجا

منابع انسانی درست و کارآمد
موفقیت
نمودار  .7مدل مفهومی اخالق حرفهای در سازمان بر اساس نص وحیانی (محققساخته)
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بحث و نتیجه
اخالق حرفهای مجموعهای از اصول و استانداردهایی است کاه رفتاار افاراد و گاروههاای
درون یک سازمان را تایین میکند .امیرالمومنین(ع) دربارة تأثیر رعایت اخالق در موفقیت و
رسیدن به اهداف میفرمایدُ « :كنَّرَالََنر ْر ُج َجنََّةرَوََالَََنْشىَنر َارَوََالََثر ابَرَوََالََ ِعقربَرَلكرنََیْنب َغِیَلنررَأ َْنَ
قَفِإنرَّارررَِِمرَّررَتر ُرد ََُّعلررىَسرَبِی ََِالنَّجررر » اگاار هاام بااه بهشاات امیااد (و باااور)
نطْلُرربََمكررر ََِ ْاْل ْخررال َِ
نمىداشتیم و از دوزخ نمىهراسیدیم و پاداش و کیفرى در میان نمىبود باز شایسته بود که
در طلب مكار اخالق برآییم .زیرا راه موفقیت و پیروزى در تحصیل مكار اخاالق اسات
(نوری  :1408ج .)193 ،11
در این نوشتار ابااد و مؤلفه های مهم اخالق حرفه ای سازمان مبتنی بار مجموعاة نظاا
وحیانی شناسایی و در دو قالب توضیحات تفصیلی و جدول محقاقسااخته از آماوزه هاای
قرآنی و روایی جهت پﮋوهشهای آینده ارائه شد .چارچوب ادراکی اخالق حرفهای نیز بار
اساس نظا ارزشی برای منابع انسانی سازمان طراحی شد.
فرایند کاربردی کردن اخلااق در رفتار افراد و گروه هاا روش باهکاارگیری اخلاااق در
موفقیت سازمانی و شامل مراحل زیر است:
 .1موفقیت از اخلااق حرفهای سرچشمه میگیرد.
 .2اخلااق حرفهای از اعتمادآفرینی ایجاد میشود.
 .3اعتمادآفرینی از پیشبینی رفتار ایجاد

میشود.

 .4پیشبینی رفتار از مستمر بودن و قانونمند بودن رفتار سرچشمه میگیرد.
 .5مستمر بودن و قانونمندی از مسئولیت ناشی میشود.
 .6مسئولیت از قانون و باورهای فرد شكل میگیرد.
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نمودار .8فرایند کاربردی کردن اخلـاق در رفتار افراد و گروهها (محققساخته )1398

موفقیت در سازمان ناشی از ایجااد و باهکاارگیری مادیریت اخلاااق در ساازمان اسات.
اخلااق سازمانی از اعتمادآفرینی شروع میشود .هر چه اعتماد به سازمان ،برنامه ها ،و مادیران
(ارشد ،میانی ،پایاه) بیشاتر باشاد میازان تاهاد باه ساازمان و وظاایف بیشاتر خواهاد شاد.
اعتمادآفرینی منجر به افزایش توان سازمانی در پاسخدهی به نیازهای محیطی خواهد شد .زیرا
اعتمادآفرینی همافزایی در توان سازمان ایجاد خواهد کرد .هر چه اعتماد کارکنان به مادیران و
سازمان کاهش یابد مدیران باید هزینة بیشتری را جهات کنتارل رفتاار کارکناان بپردازناد کاه
نتیجة کمتری نیز به دست خواهند آورد .اعتمادآفرینی از پیشبینی رفتار ایجاد میشود.
رعایت اخالق حرفه ای در سازمان امری الز و ضروری است تا ساازمان از یاک ساو
جاماه را دچار تاارض نكند و از سوی دیگر با اتخاذ تصمیمات منطقی و خردمندانه منافع
بلندمدت خود را تﻀمین کند .آنﭽه در مواجهه با مفهو اخالق حرفه ای باید مد نظار قارار
گیرد این است که اخالق حرفه ای نخست دربرگیرندة اخالق فردی و اخالق شغلی اسات
اما از هر دو فراتر می رود و به سازمان به مثابة یک مجموعة حقوقی ناظر اسات .دو آنكاه
امروزه رویكردی استراتﮋیک به اخالق حرفه ای پدید آمده است و به همین دلیل مسائولیت
مانوی شرکت به مدیران استراتﮋیست سپرده می شود ،نه به واحد پرسانلی و ناه حتای باه
مدیران اجرایی .سو آنكاه در حاوزة اخاالق بایاد دو ناوع رویكارد « فﻀایلت گرایاناه» و
« مسئله محور» را از یکدیگار تفكیاک کارد .نگارش سانتی باه ماﻀاالت اخالقای صارفا
« فﻀیلت محور» است نه « مسئله محور» درحاالیکاه آنﭽاه از ماﻀاالت اخالقای ساازمانی
گره گشایی می کند رویكرد «مسئلهمحور» است .چون ماﻀل اخالقای یاک مسائله اسات و
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برای حل اثربخش آن نیازمند کسب تخصص و مهارت هستیم .نكتة اساسی این است که ما
باید از تلویحی نگری دربارة اخالق حرفه ای پرهیز کنیم .چهار آنكاه اخاالق ساازمانی ناه
لزوما فردا وابسته است نه حتی سازمانا وابسته یا محیطا وابسته است بلكه عوامل فاردی
و محیطی و سازمانی با هم در آن تأثیر دارند .بنابراین ،ما در پارداختن باه اخاالق نیازمناد
نگرش سیستمی هستیم .ﻏفلت از این عوامل در مقاا تبیاین و تحلیال ماﻀاالت اخالقای
تصمیمگیری ما را از واقعبینی دور خواهد کرد.
نتایج بهدستآمده بیانگر رتبهبندی مؤلفههای اخالق حرفاه ای در ماادیریت است کااه
ماایتااوان آن را بااه ترتیااب شااامل تقوا ،توکل به خدا ،صداقت ،عادالت ،امانتداری،
مسااائولیتپاااذیری ،و  ...دانست .همﭽنین بر اساس آنﭽه از پﮋوهش حاضر به دست آمد
رعایت اصول اخالق حرفهای کارکنان و مدیران از اهمیت ویا اﮋهای برخا اوردار اسا ات و
رعایات مؤلفاههای اخاالق حرفهای میتواند مزیتی رقابتی در سازمانها محاسوب شود.
پیشنهاد
موضوع اخالق حرفه ای و چگونگی نهادینه کردن آن در سازمان هاا از اهمیتای بسایار بااال
برخوردار است و مدیران و تصمیم گیران باید بكوشند راهكارهای مختلفی را برای نهادیناه
کردن اخالق حرفهای در سازمانها ارائه دهند از جمله:
ا بهکارگیری نیروی انسانی مقید به رعایت اخالقیات و قانون در سازمانها :ساازمانهاا
می توانند با اصالح سیستم های جذب و گزینش افرادی را که در دوران زندگی اجتمااعی و
کاری خود سابقه و تمایل بیشتری به رعایت اخالقیات و قوانین و مقاررات داشاته اناد باه
استخدا درآورند بهویﮋه برای تصدی مشاﻏل کلیدی سازمان توجه به ایان نكتاه ضاروری
است .چون این افراد قادرند رفتارهای ﻏیراخالقی و ﻏیرقانونی را بهتار تشاخیص دهناد و
بدون نظارت مستقیم مدیران سطوح باالتر به انجا دادن وظایف و مسئولیت های اخالقی و
قانونی خود بپردازند (ابطحی  .)415 :1383در آموزه های دینی به کاارگیری نیاروی انساانی
شایسته چنان اهمیتی دارد که سهلانگاری و کوتاهی در ایان خصاوص جازء بازرگتارین
خیانتها محسوب میشود .در حدیثی از پیامبر(ص) چنین آمده است« :کسی کاه کاارگزاری
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را برای مسلمانان بگمارد در حالی که می داند در میان آنها کسی هست کاه از برگزیادة وی
شایسته تر و عالم تر به کتاب خدا و سنت پیاامبر اسات او باه خداوناد و رساولش و هماة
مسلمانها خیانت ورزیده است (موسیزاده و عدلی .)110 :1388
ا آموزش عملی اخالق توسط افراد مقید و پایبند به رعایت اخالقیات و قانون
ا تدوین منشور اخالقی برای کارکنان سازمانها.
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