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 مقدمه

 تخلقیااز  کهی رفتاو ر لعماا رتصو به که ندا  دهکر تعریف ننساا طنیباو  حیرو تصفاای از  مجموعهرا  قخالا

 رشثاآ طریقرا از  قخالا که دشومی گفته سبب بدین. کند می اپیدی ظاهر وزبرو  دشو می شینا  ناـنسا نیدرو

در  طنیباو  نیدرو یشهر یک رفتار ینا که ستآن ا بر لیلد ص،خا رفتار عنو یک  ارتمرـسد .ارـک تعریف انوـتمی

ی هارفتار حدرا در  قخالا منهدا عموماً .  ینامند م قخالو ا خلقرا   هـیشرآن   هـک تـسا یافته دفرو روح  نجا عمق

و  کند می اپیدی تسر عیجتمای اهادنها یا  هـجامع طحـسدر  هـک قتیی ودرـفی اـهرفتار اـما دـکنن ی ـم تلقیی دفر

 دخوو  نددوامی   هـیشر  هـجامعآن  گـفرهندر  هـک دوـش می لدـب عیاـجتما یا جمعی قخالا عینو به ،می یابد عشیو

 . شناخت انتومیآن  بارا  جامعه که یابدمی البغ جهو عینو

 وزهرـم.ا هاستگیپیچید یناز ا یکی نیمازسا رفتا.ر دشومی  هپیچید نیز نهاآ بر مدیریت ،ها نمازسا نشد هپیچید با 

 بیرونی داـنم. ستا تاـمالزاز ا یکی قیخالی اهاو ارزش  قخالا به ختنداپر ،ها نمازسا رفتار تحلیلو  تجزیهدر  

در آن  که ستا قیخالا نگوناگو یهاارزش  جمع حاصل که هددمی تشکیل نهاآ قیخالی اهارفتارا ر اـهن مازاـس

   .ستا یافته وزبرو  رظهو ها نمازسا

ی هام  اـنظاز  خیبر.دارد  دجوو مختلف قیخالا یها منظا ن،جها.در  ستا قیخالا منظا یک جمحتاای  حرفه قخالا 

 حرفه قخالا دنبو بستهوا فرهنگ ،طرفی.از  هستند ینید تعالیمو  حیو بر مبتنی ،خی دیگربرو  یناز د رغفا قیخالا

 ستا ینید مسالا ،یگرد فطرو از  باشد شتهدا سالمیا صبغه ،سالمیا فرهنگدر  قیخالا منظا  هـک دـکنمی اـقتضای ا

 «ثت التمم مکارم االخالقانی بع»خود را اخالق می داند و پیامبر گرامی اسالم می فرمایند: مـمهی ها سالتاز ر یکی که

 مجموعه هـب ،نیانوـقو  نیمازاـس معیارهای رـب وهالـع د،وـخ نیمازاـس رموا  منجای ا ابر ها نمازسا ارانگزرکاو  انمدیر

و در  دـهی دراـی  ناـمانیشزسای و ادار لعماو ا هارفتارا در ر نناآ که نددار زنیا شیو ارز خالقیی اهادهنموای از ر

 تخالقیاا انهشگروپژ. زدسا میسر نیشاابر یهرو تحدو نوعی ،عمومیو  جمعی بمطلو هشیوی وـس هـب تـحرک

 شگستری و  زبهسا غلبا ،تر مناسب خالقیا یتصمیمها گرفتندر  انمندرکا هـب کـکمی  ارـب زـنی راـکو  کسب

 .یکنندم توصیهرا  تخالقیاا سمیر یمشیها خط

 رفتنـگ نظردر  سمت بهی  گیر جهتو  خدمت نقش: نچو وضوعاتیم بر سالمیی اادار رفتار لصوا ،کل رطو به 

 رـبابردر  ادفرا متمای  برابرو  نقانو حکومت ،کترمشا به توجهو  ادستبدا تحریم ،لهیا موهبت یک انعنو هـب دمتـخ
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 راناگزراـکاز  دمرـم تیااکـش به سیدگیر ،گزینی شایستهی و رساال شایسته ران،مأمو به یـسسترد هولتـسآن، 

 ندگاـکنن دهتفاـسء اوـسی ارـچو  نوـیچـبو  صریح محکومیت د،عتماا  لـقاب تیراـنظ ماـنظ کـی  هـب زاـنی  ،تـلدو

 ،شغل مناسبی ابر مناسب شخص بنتخاا زی،فیقبای و ررورـپ ویشـخو  موـقاز  باـجتنا ،تـموقعیو  رتدـقاز 

 ختناندا تعویق بهاز  بجتناا رت،قد ازهندا بی تمرکزاز  بتناجا ،کارکنان قبلیلـعم زرـطو  دـمنرکا بقاوـس هـب توجه

 و ... تاکید دارد. ومیعم تخدما ئهارا در هـنازمو دیجاا ،نسانیا بطروا به توجه ن،ماز مدیریت عایتو ر رموا

 ؟چيست قخالا

و خوی ،رفتار دو کاربرد متمایز دارد:گاهی اخالق به معنای خلق  Ethicsو  moralه اخالق همانند دو واژه واژ

،گاهی به معنای عادت به کار می عادت شده و مزاج به کار می رود .همان گونه که دو واژه انگلیسی یاد شده 

 رود.معنای دیگر این واژه ها دانشی است که از حسن ،قبح ،خوبی و بدی رفتار بحث می کند .

که از مسائل اخالق حرفه ای در کسب دانشی اخالق حرفه ای نیز به دو معنا اطالق می شود:خلق و خوی حرفه ای و 

 دنکرو اداره  بکتا نوشتن تا تنفساز : هیمد می منجاا گوناگونی تحرکاو  رفتار ،ها ننساا ما و کار بحث می کند.

را  ما ،نهاآ مفید رثاو آ یپذیریممرا  نهاآ مسئولیت که هیمدمی نسبت دخو به نچنارا  هارفتار یناز ا برخی. خانهرکا

 ،متاندو  یپشیمان ی،ناخرسندی و خرسند. شویم یم نپشیماو  هشرمند ،ناخرسند نشاریانباز رثاو از آ زدمیسا دخشنو

 تصمیم خویش رختیاا به ما که هستندآن  ننشا همه ب،عقاو  بعتا ،نشزسرو  ستایش ،تقبیحو  تحسین ،شرمندگی

 .یما دهکر امقدآن، ا مسئولیت پذیرفتن باو  یما گرفته

 ننسا.ا ستا خالقیا رفتاو ر یپذیر تمسئولی همین دات،موجو یگرو د ننساا نمیا یها وتتفا ترین مهماز  یکی  

آدمی بر می  یپذیر مسئولیت به همه وتشقاو  دتسعا ،یلتو رذ فضیلت. ستا لمسئوو  رمختا ه،گادآخو دیموجو

 ستایش یا نشزسر مستحق خویش ریختیاا لفعاا به نسبتو  ستا لمسئو رختیاو ا گاهیدآخو لیلد به ننساا گردد.

 ین. ااردند میآد تصمیمو  رختیاا با تمنافا کهی تعهد ؛ستآور ا تعهدو  املزا نوعی میی آدپذیر مسئولیت.  ستا

آن،  از سرپیچی تصویب یندر ا کهای  گونهبه سدرمی سمیر تصویب به ونمدو  بمکتو رتصو گاهی تماالزا

 بینی پیش عقوبتیو  زاتمجا ،تعهدو  املزا عنو با متناسب هسرپیچیکنندی ابرو  دشو می تلقی فخالوی ربزهکا م،جر

گاهی الزامات ،به طور کامل و به زبان دقیق .ینامیم می کیفرو  حقوقی مسئولیت غالباًرا  هایی مسئولیت چنین. دمیشو

این رو متخلف پیگرد قانونی ،تدوین نشده اند و یا برای سرپیچی کننده عقوبت های معینی تصویب نشده است و از 
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نمی شود.اگر چه نوع عقوبت تعیین نشده است ،همه به مدد وجدان فردی در می یابیم که چنین نباید کرد ،حتی اگر 

 و موضعی ،موضع اخالقی است. چنان عملی شده باشیم ،چنین احساسبه دلیل منافع زودگذر مرتکب 

 دگیرمی ارقر قخالا مباحثی مبنابسته آموزشی یندر ا نچه:آ ندا دهکر تعریف مختلف یها رتصو بهرا  قخالا

 «طتباار فطر قحقو عایتر بر مبتنی شخصی ونبرو  شخصیدرون  تباطیار رفتار یلگوا»:   ستا یرز تعریف

  ارپايد تباطيار رفتار

 به قعدر وا ،گوییم یم سخن فصااو  منزله به یلتهاو رذ دنبو خالقیا ضد نیزو  فضیلتهاو  دنبو خالقیاز ا یقتو 

 شیاارزش ا رهبادر ،ینابنابر. یمرنگاامی خالقیاغیر یا خالقیرا ا میی آدهارفتاو ر یمدازمیپری بشری هارفتار توصیف

 .ستا نناآ خالقیا رفتار رعتباا به نمیاآد نستندا خالقیا حتی. دنمیشو خالقیی اداور د،خوی دخو به دات،موجوو 

 ل،مثا ایبر. دنمیشو قخالا به متصف نیزی رفتار هر. دشو ی م نهاتمندواسخ رفتار به متصفسخی کسی است که

ی هارفتااز ر عما ،ماست تباطیی ارهارفتار ،قعوا رد قخالا عموضو بلکه نیست قخالا عموضو مای ارادغیری هارفتار

 و برون شخصی. صیشخدرون  تباطیار

 حیثاز  یتباطی ارهارفتادارد .ر (ب) با یتباطار رفتار (لفا). ستو ب ا لفا یعنی ،مردو ا بین نسبت ،تباطیار رفتار

 ثردر ا که ارپایدی  هارفتاو ر ؛نددرنا که یتفاقی ا هارفتا:ر ندا گونهدو  بر( لفا) رفتار صاحب شخصیت با طتباار

 و  یخوو  خُلقرا  هاییرفتار چنین قخالا نعالما. دیشوماو  شخصیتاز  یبخشو  ینهدنها شخصو دوام در  یناوافر

و  خُلقو  ارپایدی  هارفتار ،یلتو رذ فضیلت به ادفرا فتصاا كمال. مینامندی رفتای رلگوهارا ا نهاآ نشناساروان 

ی اردمودر  که چند هرکسی است که الگوی رفتار ارتباطی وی پرخاشگری است  پرخاشگر. ستا ننای آخو

 سخی میکند لبذ ل،ما خیریه رموی در ارخودخوو   تکلف با خاصی یطاشردر  کهرا  کسی. باشد شتهاندی پرخاشگر

 به ستد زمال اردمودر  سهولت به کهای  گونه به باشدی او رفتای رلگوا وتسخا که ستا کسی سخی ایرز نمینامند

 به توجه ،ستا خُلق جمع که قخالواژه ا تحلیل. نیکوستی  رفتار ،خیریه رمودر ا لما لبذ گرچها ،بگشاید وتسخا

 . هددمی ننشارا  رفتار دنبو ارپاید
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  تباطيار رفتار مقساا

 کهی دموجو یعنی ،لف:ا ستا تقسیمشدنی مختلف یها رتصو به، (و ب لفا)آن  فطردو  حیثاز  یتباطار رفتار 

 براول  قسم. حقوقی شخصیت انعنو به نمازساو  حقیقی شخصیت یعنی د،فر: ستا قسمدو  بر ،ندزمی سراز او  رفتار

 رفتای رلگو.ا شخصی ونبر یا ستا شخصیدرون  یا دفر تباطیار رفتار ایرز ستا قسمدو  رب(ب ) رفتار فطر حسب

 دخو ،نفس تعز حفظ ،جبع ،ستاییدخو ،موشیافردخو ،شناسیدخو: دیشوماول  قسم به دخو با دفر تباطیار

  .نداشخصیون در یتباطر ارفتااز ر اوانفر هایی نمونه که فریبیدخو د،خو بهدروغ  ی،فشاگرا دخوی، دنتقاا

 ستا هعمد قسم سه بر دخو شخصی ونبر تباطیار رفتار.ستا انیگرد با دفر رفتار ،شخصی ونبر تباطیار رفتااز ر ادمر

 رفتاو ر طبیعیو  نیاحیو یستز محیط با تباطیار رفتاو ر مینامیم بینشخصی طتباآن را ار که انیگرد با تباطیار رفتا:ر

 محیطی حسب بر( اخدو  طبیعت با طتباار ،نشخصیبی ،شخصیدرون  یتباطار رفتار)قسم رچها هر. اخد با ی تباطار

 تباطیار رفتار نهادر آ که ندا هعمد محیطدو  شغلی ندگیو ز شخصی ندگی:ز یابد می عتنو ،میکند ندگیز دفر که

 تباطیار رفتااز ر ادمر اریز دکر مالحظه انمیتو نمازسا تباطیار رفتاری را در تقسیمبند همین. میکنیم اربرقر ادفرا با

 و عملکرد برون سازمانی. سازمانی درون دعملکر: ستا جیرخاو  خلیدا محیط باآن  تعاملو  دعملکر ن،مازسا

 عموضو سه تابع عتنو یندارد. ا همیتا یخالقا یها مسئولیت اعنوا تمایزو  شناختدر  تباطیار رفتار عتنو به توجه

 طتباار فطردو،  ؛حقوقی شخصیتو  حقیقی شخصیت: ستا گونهدو  بر قلاحد که یتباطار رفتار عامل ،یک: ستا

 قسمو در  دشو می تقسیم نیاحیوو  طبیعی یستز ط محی ،ها ننساا یگرد د،خو ا،خد: گونهرچها بر نخست قسمدر  که

 حریم طتباار محیط گاهی. طتباار محیط ،سه.آن  ونبیر محیط یاو  ستا نمازسا،طرف ارتباط یا محیط درونی دوم 

 طتباار محیط گاهی( شخصیدرون  ی تباطار رفتار)دارد  دخو بای رفتار دخو یشخص حریمدر  دفر. ستا خصوصی

 جتماعیا تعامل طتباار محیط گاهیو  (ادهخانو تباطیار رفتار) کند می رفتار ادهخانوی عضاا با دفر. ستا ادهخانو حریم

 اده،خانو قخالا ترتیب به محیط سه ینا. ستا لیشغ حریمدر  تباطیار رفتار گاهیو  (جتماعیا تباطیار رفتار) ستا

 .ندآور می دجوو بهرا  مشاغل قخالو ا(مدنی) جتماعیا قخالا
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 ديبرركا قخالو ا ينظر قخالا

  ستا زمالی دبررکای و نظر قخالا تمایز نبیا ،ستی ادبررکا قخالا مهم یها شاخهای از  حرفه قخالا که نجااز آ

واژه  نخست دبررکا.در  ستا مند منظا نشدا ن،مارمنظو گاهیو  نیمدامی رفتار یا حالت فصو ،گاهیرا  قخال. ا

 به ننساا یشاگر منشأ به توجه.داد  تمایز انیتوم تباطیار رفتار بارا  نفسانی ملکهو  نیدرو حالت ممفهودو  ق،خالا

 دارد . همیتا قخالا هویت فهمدر  یبشر ندگیدر ز قخالا نمدآ نمیا بهو  قخالا

علم اخالق ،در بحث از رفتارهای خوب و بد دو گونه رهیافت دارد:بحث نظری و کلی و بحث مربوط به رفتار عینی  

در واقعیت خارجی .در اخالق نظری می توان از بدی حسد به نحو کلی گفتگو کرد و حتی چیستی ،علل،آثار و ابعاد 

دو سازمان رقیب و مانند آن ،به نحو مستقل و مفصل  و فرد،د آن را نیز تحلیل کرد اما در اخالق کاربردی باید از حسد

به همین دلیل در تعریف اخالق کاربردی گفته اند :بخشی از اخالق که در آن به مباحث و معضالت عملی بحث کرد.

به نحو خاص و مستقیم توجه می کنند . از این رو از طرفی به متن و جزئیات آن می نگرند و از طرف دیگر رویکرد 

 آن ،کل گرایانه است .

 قخالدر ا نيکيكپر بنقالا

ی نظر حیثآن، از  جامعیت بر وهعال رکاو  کسب یها نمازسا یخالقا یتهامسئولی برحسبای  حرفه قخالا تعریف

 با نپیشینیااز  یبرخ دنز قخال.ا ینامیمم قخالدر ا یکپرنیک بنقالآن را ا که ستا ارستوا قخالدر ا یخاص بینش بر

 خوو  خلق حیثاز  بلکه ،یجتماعو ا یبینشخص تمناسبا با نه دفرو  ستا یندرو مفهومی ،سطوییار منظااز  تأثر

 .ستا دفر دخو به فمعطو غالباً منظا یندر ا قخالی ا گیر جهت. باشد یلتو رذ فضیلت صاحب ندامیتو

 هیافتاز ر دمیشو شخصین و درو بینشخصی طتباار شامل که نجااز آ نوینی زسا ممفهوو  تباطیار رفتار به توجه

بنا می نهد اما در "من حق دارم و دیگران وظیفه "جدید در اخالق است .فرهنگ استبدادی ،رفتار ارتباطی را بر  یها

مبنای "شما حق دارید و من تکلیف "اخالق حرفه ای این تلقی به صورت کامل دگرگون می شود و به صورت 

رد.این مبنا از رفتار ارتباطی فرد در شغل فراتر رفته و به صورت اصلی برای هرگونه اخالق در کسب و کار قرار می گی

 ارتباط سازمان با محیط قرار می گیرد .سازمان با دغدغه ی رعایت حقوق دیگران ،تکالیف خود را می جوید.

و  مستقیم طمحیدر دو  دممر. ستا ارستوا دممر حق صلا بر نمازسا یخالقا یها مسئولیت بهای  حرفه قخالا تعریف

 مسئولیتو  هستند مملز نهاآ قحقو عایتدر ر متقابالً ها نمازساو  نددار حق ها نمازساو  ها هبنگا لقبادر  غیرمستقیم
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 محیط با نمازسا تباطیار رفتاای، ر حرفه قخالا ینابنابر است.نهآ غبلو نشانه یماتالزا چنین بر ها نمازسا فقو.و نددار

بر دو قسم است  سازمان در قبال آنها.حقوق محیط ظایفو و محیط قحقو: ستا ایفظو و اتتعهدو  قحقو سساا بر

حق حریم شخصی ،حق آزادی بیان ،حق برخورداری از امنیت،حق آگاهی و حقوق خاص که بر :حقوق عام،مانند 

 حسب مشاغل و سازمان ها تعین می یابد .

 شتال که ستا یخالقا یها بانکو  تمؤسسا ن،مازسای تپذیرمسئولی یمعنا بهای  حرفه قخالا یقدمصااز  یکی 

از  نبوهیا با ها نمازساو  ها شرکت نگاهی چنین سساا بر.  ندآور نمیا بهرا  جتماعیا مسئوالنهی ارگذ سرمایه نددکر

در  زیدی اربیما ن،کنارکا سالمت ت،محصوال شتابهد ،یستز محیط با طتبادر ار یمسائل. ندا جهامو خالقیا مسائل

 به منجر تمااقدا ،جاسوسی رج،خادر  رتتجا هشیو ،ها بالهز فند ی،سیدا یها رانبا ت،خانیاد لستعماا ر،کا طمحی

 شتندا ی،گریزت مالیا ل،نامعقو ییااهد کارکنان، شخصی حریم به وزتجا ،منافع رضتعا ،ها شرکتاز  دهستفاا ءسو

 شرکتی از ربسیا وزهمرا.  ستآورده ا دجوو بهرا  ها نمازسا به طمربو خالقیا مسائلاز  جدید موجی ،مالی فتردو د

 به جتماعیا اتتعهدو  مسئولیتهااز  ارفرو  خالقیا مسائل به عتناییابی که ندا هسیدر غبلو ینا به صنعتی نجهادر  ها

 زیان سحساا خالقیا دهبررا ینوتد به نسبت موفق یها شرکتی از ربسیا لیلد نهمی به .نجامدامی نمازسا فتنر بین زا

 نتمدو  فرهنگ. در  دشو ینهدنها قخالا بر مبتنی فرهنگ یک باید نمازسادر  که ندا هسیدر وربا ینا بهو  ندا دهکر

 . ستا هشد توجهای  حرفه قخالاز ا ممفهو ینا بهاز آن،  پسو  مسو یها هسددر  سالمیا

 مکاتبو  ها فلسفه يخرتادر  قخالا

 نصاحباو  نوفاـفیلس غالب هـک یابیم مى شنىرو به ،فلسفىو  ىفکر بمکاتو  ها ندیشها سیرو  یخرتا به نگاهى با

و روش  کنند عرضه نمیاآد رفتااند که برنامه و نظامی را برای ر هدبو دصددر ارههمو بشر یخرتا طیدر  ىفکر مکاتب

و  مهتماا ینا. دکنن یتاهد خوشبختىو  دتسعا لمنز سر بهرا  نهاوآ ئهارا نناآ بهرا  ندا تحیا كسلوو  سیرو  ندگىز

 عنایت ردمو همیشه تخالقیاا که ستا نکته ینا بیانگر دخو ،ها ننساا رگفتاو  دارکرو  رفتار هشیو به نسبت توجه

 نسانىا تمقوالدر  جدید ىها ندیشهو ا رفکاو ا نو ىها فلسفه ساساً.ا ستا دهبو ىبشر جامعه انندیشمندو ا انمتفکر

 ونبردرون و  بعدو او را در دو  تنظیمرا  ها ننساا عمل زطرو  رفتااى ر گونه به یک هر که کنند مى رظهو همین اىبر

 .کنند یتاهد

 رهبادر مطالبى بر مشتمل عملى حکمت. ندا دهکر  تقسیم ىنظرو  عملى قسمدو  بهرا  فلسفهو  حکمت زیربااز د فالسفه

 بر مشتمل ىنظر حکمتوشد مى تقسیم شبخ سه بهو  دبو دممر نمیاو در  ادهخانودر  جتماعىا دارکرو  دىفر رفتار
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 بر مشتمل نیز حکمتاز  شاخه ین.ا ستا جمحتا نهاآ به ننساا هـک دبو هایى نشو دا معلوو  ها نستنىدا رهبادر مطالبى

 عملى حکمت اىبراى  مقدمهرا  ىنظر حکمت رگ،بز فالسفه غالب. تلهیاو ا تیاضیار ت،طبیعیا: دبو بخش سه

 . ستا یگرد ىها نشدا به نسبت تخالقیاا ىالو ارزش وا همیتا انگربی دخو ینو ا ندا نستهدا

 مسالا مبين يند يها زهمودر آ قخالا

 ،ندا دهکر سلناا حق عایتر همیتا (بر تیاو روا تیاآ) ی سالما یها زهموو آ ینید نمتو کهی تأکید به توجه

 . نهاستآ عایتر به توصیهو  دممر قحقو قحقاا ،ءنبیاا افهداز ا ی یک. ستا بحث ینا شنگررو

 قابل یبخش سالهر ین.در ا ستا یتباطار رفتادر ر قحقو عایتر غدغهد همیتا نشانگر (ع) دسجا مماا قحقو سالهر

 یاردموو  پا حق ،نفس حق ش،گو ن،باز ،چشم حق مانند ستا مربوط یشخصدرون  ی تباطار رفتادر ر قحقو به توجه

 حمطررا  انیگرد با ادفرا بینشخصی طتباار قحقواز  اوانفر اردیمو نیزو  تسا طمربو اخد با هبند طتبادر ار قحقو به

 تضییع هرگز ،مطلق درقا نداوخدو  ستا ارشود ربسیا س،لناا حق لقبادر  شرعی مسئولیتاز  هاییر نیمدامی. میکند

 یک  منزله به را دممر قحقو همیتا کهای  نکته. ببخشندرا  دفر ،حق نصاحبا نکهآ مگر نمیبخشدرا  دممر قحقو

 شخص تا کندی رکا ندایتو م هللاحق حیطهدر  تخلف با ردبرخودر  قاضی که ستا ینا هددیم ننشا فقها دنز صلا

همچنین توجه به .ستا امحر قاضی بر میاقدا چنین سلناا حق صخصودر  که حالیدر  دشو فمنصر مجر به ارقراز ا

ر میان باشد ،عدالت مربوط به شاهد، شرایط سخت گیرانه شرایط عدالت نشان می دهد که هر جا پای حق الناس د

.روح حاکم بر نظام اخالق اسالمی ،شفقت بر خلق  و به اصطالح فقهی عدالت ظاهری کافی نیست تری الزم دارد

 ،رعایت حقوق افراد و مهربان بودن با مردم است.

 اي حرفه قخالا

 هنگام به  فـمختل  ایـه  هـحرف  هـک یـاخالق و اریـرفت دـقواع و ولـصا هـمجموع از تـاس ارتـعب ای هـحرف اخالق

 راستی به  هـک  تـاس  نـای  الؤـس ن وـاکن  ؛ندـباش  یـم  اـه آن  تـرعای  هـب  فـمکل  ودـخ ای حرفه نقش ایفای

 القــاخ عهــسوتو دـرش رایـب ازـس هـزمین لـعوام و ترهاـبس ؟دـکدامن ای  هـحرف  القـاخ  مـمه  ادـابع و  اـه لفهؤم

 در ای حرفه  القــاخ دــقواع و ولــاص تــرعای هــاینک رــدیگ والــس و ؟دــکدامن اــه ازمانــس در ای هــحرف

 در ای هــحرف القــاخ طالحــاص رواج  ؟داشت خواهد همراه به مثبتی تبعات چه وکار کسب محیط و ها سازمان

 نــای. دــباش یــم بــمنتس یالدیــم 19و  18 رنــق هــب ندگانــنویس اعیــاجتم  و ادیــاقتص ،یــسیاس اتــادبی
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 و دـتعه وعیـن هـمثاب هـب ،هـجامع هر معنوی و انیــانس ی رمایهــس ایــه یــویژگ از یــیک وانــعن هــب طالحــاص

 .کرد باز ها سازمان در را خود  ایـج رعتـس هـب ،هـمحول ایفـوظ هـب بتـنس اریـک دانـوج

 نویسندگان از ای دهـع زـنی روزهـام. تـرف یـم ارـک هـب اغلـمش القـاخ و ارـک القـاخ معنای به ای حرفه اخالق ابتدا در

 workمانند  طالحاتیــــاص. دـکنن یـم تفادهـاس آن فـتعری رایـب ومـمفه نـای تینـنخس ایـمعن از ،ای هـحرف اخالق

ethics  وprofessional ethics واقع در فارسی است.انــزب در ای هــحرف القــاخ اــی اریــک القــاخ ادلــمع 

 هــک ردــگی یــبرم در را یـاخالق وانینـق ی هـمجموع ای هـحرف القـاخ ومـمفه هـک ودـنم انـبی ورـط نـای وانـت می

 تدوین ای حرفه اخالق   ی هــوظیف تینــنخس بــترتی دینــب. دــان دهــش تخراجــاس هــحرف کــی تــماهی از والــاص

 .است مختلف های حرفه در اخالق ی پایه بر قوانینی

   و هــحرف در یــاخالق ایــه ئولیتــمس دــمن امــنظ انــبی یــیک: دــدارن عــتوق دو القــاخ از هــحرف احبانــص 

 .حرفه اخالق مسائل اثربخش حل و دقیق تشخیص دیگری

  ای هــحرف القــاخ اــی اریــک القــاختعاریف 

 ادستعدو ا اقو خذا جهتدر  ستا جمعی هیدا به دفر فیزیکیو  نیو روا هنیذ ژینرا نشد متعهداخالق کار (  لفا 

   ؛نحو هر به توسعه ایبر دفرو  وهگر نیدرو

 پاسخ نگوناگو یها حرفه خالقیا مسائل به کوشد می که ستا قخالا جدید یها شعبهاز  یکیای  حرفه قخالا( ب 

 . دشو رمتصو صخا صولیآن ا ایبرداده و 

و  دازدپر میای  حرفه منظا یک خالقیا یهاو ارزش  لصوو ا خالقیا یها پرسشو  مسائل بهی ا حرفه قخالا(ج  

 .  ستای ا حرفه محیطدر  قخالا بر ناظر

 خویش تفطرو  انجدو ایند سساا برو  طلبانهداو ادفرا باید که ستا یعداقو مجموعهای  حرفه قخالاز ا دمقصو(د 

 یها زاتمجا به ،تخلف رتصودر  یا باشند شتهدا جیرخا املزا که  آن ونبد ؛کنند عایتای ر حرفه رکا منجاادر 

 .   شوند رچاد قانونی

 ،شغلی قخال، ا نسانیا دفر یک  همنزل به صرفاً،   دخو دیفر رفتار برابردر  ستا دفر یپذیر مسئولیت،  دیفر قخالا(ـه

 .   مانیزسا پست یا حرفه یک صاحب ابهمث به،   دخو شغلیای و  حرفه رفتار برابردر  ستا دفر یک یپذیر مسئولیت
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 ایجرا ایبر هاییرستوو د كسلوو  رفتار تکالیف،  ای از احکام ارزشی مجموعهه گیرندبرای، در حرفه  قخالا و(

 . نهاستآ

آن  خالقیا مسائلو  حرفه یکدر  خالقیا تکالیف سیربر انش اخالق بهای از د شاخه  منزله بهای،  حرفه قخالا (ز

 با اههمر هشد تعیین موقعیت به دفر یتاهد موجب که ننددا می معینی فعالیتآن را  ،حرفه تعریفدر و  دازدپر می

 .  ستا صخا قخالا

 :   ستا هشد رهشاا یرز اردمو بهای  حرفه قخالا تعریفدر 

 .  ستا حرفه یک هلا نمیادر  اولمتد ریفتاای ر حرفه قخالا.1

   .ستای ا حرفه یهارکادادن  منجاا مهنگا یمآد دارکرو رفتار مدیریتای   حرفه قخالا .2

 . کند ی م مطالعهرا  شغلی بطروا  که ستا قخالا نشای از دا شتهای ر حرفه قخالا.3 

.  یدآ می ستد به شغلو  حرفه ماهیتاول از  هله یدر و که نیناقوای از  مجموعهاز  ستا رتعباای  حرفه قخالا .4

 : دشو می هیدد یژگیدو و ،ستا هشدی ا حرفه قخالاز ا که هایی تعریف بیشتردر 

  ؛ییاگردفرو  دفر صالتا شنگر دجوو( لفا

  نوعیای،  حرفه قخالا به هنگا ینا سدر می نظر به که ،شغلدر  دفر خالقیا تماالزو ا ها مسئولیت دنبوودمحد(ب 

 ر،کاو کسبدر  شاغل یهادنهادر  مانیزسا ای است زیرا هویت جمعی و حرفه قخالدادن ا تقلیلو  ینگر تحویلی

و  مدیریتی منابعای در  حرفه قخالا بحث که است هیدگاد همین به توجه با. ستا شغل فردی اشخاصاز  ترافر بسی

 ود.ش می حمطر نسانیا منابع مدیریت به طمربو مباحثو  رثادر آ بیشتر

 دشو می رهشاا ها نمازسا خالقیا یها مسئولیت بهای،  حرفه قخالاز ا جدید ممفهودر  رد،مو همین به توجه با وزهمرا

 دارد : مسئولیت گونهدو  حقوقی شخصیت یک منزله به نمازسا ه،نگا ین.در ا ستا سنتی تعریفاز  تر جامع که

  ی؛کیفر حقوقی یها مسئولیت( لفا

 ،شخصی،دیفر خالقیا یمسئولیتهااز  تر پیچیده ربسیا نمازسا خالقیا یها مسئولیت که خالقیا یها مسئولیت(ب 

 تخالقیاو ا دشو می نمازسا دبعاو ا عضالا همه شامل نمازسا خالقیا های مسئولیت ،یگرد رتعبا به. تسا شغلی

 .دگیر برمیدر نیزرا  رکا قحقو ر،کا قخالا بر ونفزای ا حرفه قخالا لبته.ا دگیر برمیدر نیزرا  شغلی
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 اي حرفه قخالا يها يژگيو

 نقشی شتندا دن،بو نشو دا علم هویتارای داز : ندا رتعباآن  وزیمرا ممفهوای در  حرفه قخالا یها یژگیو

انی نسا نشیدا ئهارا ،خالقیا منظا یک به بستگیوا ، ای،بومی و وابسته بودن به فرهنگ حرفهای  صبغه  ئهارا دی،بررکا

 شامل: ندای دار حرفه قخالا که ادیفرا یها یژگیوای.  شتهر نمیا دییکررو ئهارا ،نگیزشیا  شنروان بدارای ز،

 لیت پذیریمسئو-1

و  سحسا ؛ستا انیگرد سرمشق د؛پذیر میآن را  یپیامدهاو  ها تصمیم مسئولیتو  ستا پاسخگو دفر ردمو یندر ا

  خویش یها مسئولیت متماادای  ایبر ؛هدد می همیتا رشکادر  نامی شخوو  ریکا ستدر به ؛ستا مند قخالا

 .  هدد می منجاا نیت صخلو و انتو متما با د،گیر می هعهد به کهرا  مسئولیتیو  کوشاست

 برتری جویی و رقابت طلبی-2

 ؛کند می اپید ستد دخو حرفهدر  باالیی رتمها بهدارد؛  نفس به دعتماا ؛باشد زممتا کند می سعی اردمو متمادر 

 به کند نمی سعی ؛ستا دخو یتقاار لنباد شایسته قطرو از  نیست ضیرا دخو فعلی موقعیت به ؛ستا و پرکار یجد

 در رقابت برنده باشد. ریقیط هر

 صادق بودن-3

 می توجه یمند فتاشر به لحا همهدر  ؛هددی م افر شگو دخو انجدو ایند به ؛ستا ییو دورو رییاکار مخالف

  ستا شهامت باو  عشجا ؛کند

 احترام به دیگران-4

 حق انیگرد به ؛ستا سناش قتو و لقو شخو ارد؛گذ می امحترا انیگرد نظر به ارد؛گذ می امحترا انیگرد قحقو به

 .نددا نمی مرجحرا  دخو منافع تنها ؛هددی م یگیر تصمیم

 نسبت به ارزش ها و هنجارهای اجتماعی  رامرعایت و احت-5

 امحترا جتماعیا نیناقو به ؛کند می کترمشا جتماعیا یها فعالیتدر  ؛ستا قائل امحترا جتماعیا یهاارزش  ایبر

 .کند نمی عمل متعصبانه یگرد یها فرهنگ با ردبرخودر  ارد؛گذ می
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 عدالت و انصاف-6

 قومیتو  ادنژ دی،قتصاو ا جتماعیا طبقه ،فرهنگی ندارد بین افراد از لحاظ تعصب وتقضادر  ؛ستا حق ارطرفد

 .دشو نمی قائل تبعیض

 همدردی با دیگران-7

 می توجه انیگرد تحساساا هب ؛کند می حمایت نناو از آ دشو می شریک انیگرد مصائبدر  ؛ستا حیمو ر زلسود

 .نددا می دخو مشکلرا  انیگرد تمشکال ؛کند

 وفاداری-8

 .  ستا انیگرد معتمد ؛ستا انیگررازدار د ؛ستا متعهد دخو ظایفو به

 اخالق حرفه اي دانش هشت ضلعي

 شامل:ای  حرفه قخالا معرفتی هویت تحلیل گانه هشت دبعاا

 اخالق حرفه ای به منزله دانش -1

 یجزئ ردی،مو ه،کنداپر ییهاگاهو آ تطالعاا  همجموع. ستا معرفتو  نشدا یکاول  جهای در در هحرف قخالا

 توجه هیژو بهو  ها حرفهو  مشاغلدر  یخالقا تمعضالو  مسائل. آوردبررا  هشددیا تتوقعا ندایتونم تحقیق غیرقابلو 

 دنبو نش.دا ستا معینی مبانیو  صخای نظر بچورچای و دارا شمندرو تحقیقو  هشوپژ جمحتا مانیزسا بعد به

و  هشد تحقیق شمندرو نحو بهای  ادهخانو همو  منسجم مسائلدر آن  که ستآن ا نشدا .معناست همین به قخالا

ی ردمو صرفاً نهو  کلی رتصو بهرا  خالقیا تکالیف که ستی ارفتار عداقوو  ها نخالقیقانوا مسائل پاسخ. یابند پاسخ

 هایی هشوپژ چنین با. ستآن ا شمندرو یها هشوپژ به قمسبو نشدا هر یجیوترو  شیزومآ برنامه. کند می معین

و  بیانجامد مسئله حل بهو  باشد هگشارا عملدر  که نظریاتی.  یافت ستد دعتماا قابلو  علمی تنظریا به انمیتو

 م،خا ربتجاو  هنشد تحقیق تمعلوما ه،کنداپر یها هیگاآ ه،ناسنجید راتتصو حسب بر.کند یفارا ا قخالا سالتر

را در  قخالا نشناسارکاای،  حرفه قخالا نشدا وزهمر.ا گرفت خالقیا تصمیم انیتونم هنشد تحلیلو  بستهوا شخص

و  رتمها ،خالقیا ورهمشاو در  تخصصای،  حرفه قخالدر ا که شناسانیرکا.  یکندم تربیت ها نمازسا به خدمت

 .باشند شتهدا زمال ناییاتو
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 دیبررکا نقش -2

و  تجزیهاز  هکندی و آنظر کامالً علمآن را  که یکندم تقویترا  نگما ینای ا حرفه قخالا دنبو نشدا بر یدتأک

 نشی دااربزی و ادبررکا بعد با معرفتی هویت. نیست چنین که حالیدر  ،کنیم تلقی ینظرو  مفهومی یها تحلیل

 ی و...دبررکا تیاضیار ،منطق مانند ،ندا یدبررکا هستند علم ینکها عیندر  معلوی از  ربسیا. اردند تمنافا

ی ردموو  عینی مسائل تحلیل توقع آوردنبر. نیست عینی مسائل با طتبااربیی و نظر صرفاً نشای دا حرفه قخالا 

و  عملیاتی عداقو ئهارا وگردر  نیز قخالا نشدا دنبوی دبررکا. باشدی دبررکا ق،خالا نشدا که ستا ینا به طمنو

 زش،موی آ ابر زشموای، آ حرفه قخالا نشدا. باشند شتهدا ییراکا نمازسا عینی طیاشردر  که ستی ادهبررا لصوا

 ییراکا شاخص ،همینو  ستا مسئله حلی  ابر زشموو آ امقدی ا ابر یگاهآ بلکه نیست لمقبو گاهیی آ ابر گاهیآ

 تیرمها هویتی همو  ستا یمعرفت هویتی دارا همای  حرفه قخالا ینابنابر. ستا شیزموآ برنامه چنین ثربخشیو ا

 .دارد 

 صبغه ی حرفه ای -3

 جهت دن،بوای  حرفهو  نمایدنزدیک می  همرروز ندگیز بهی نظر یها تحلیلآن را از  قخالا علمی هویت کاربرد

 ینا به گذشتهدر  قخالا اننشمند.دا هددمی ننشا مشاغلدر  کل رطو به بلکه رکاو  کسبی آن را در دبررکای گیر

 پاسخگورا  حرفهآن  صخا تمعضال ندابتو تا هستیم صخا نشیدا جمحتا ،حرفه عالمدر  که نددبو دهکر هتوج نکته

و  طبای اابرو  مینوشتند متنوعی رثاآ ...و    نمتعلما قخالا ف،صناا قخالا اران،سیاستمد ق،خالرو در ا ین.از ا باشد

 بر لتحو ینی دارد و ادبنیا لتحو هوم حرفهامروزه مف.حرفه ای تنظیم می کردند قخالا یها ییننامهآ صناعت هلا

 . ستا ودهفزآن ا پیچیدگی

 دانش بومی )فرهنگ بسته(-4

 یندآ می دجوو به جتماعیو ا فرهنگی معین یها مینه.در ز ندا بستهوا فرهنگ مسائل به قخالای ا حرفهو  عینی مسائل

ی هازنیا ها ننساا گرچهدارد .ا اسز  به همیتیا هشددیا یها مینهز به توجه نهاآ فعو ر حلرو در  ین.از ا مییابند شکلو 

و  مسائل به جتماعیا یخیرتا بقاسوو  نباز ،قومیت ،فرهنگ ماا نددار یکسانی بیشو  کم خالقیا مسائلو  كمشتر

 لصوا رنکای امعنا به سخن یندارد. ا ساسیا نقش خالقیا تمعضال فعدر ر تعین نیو ا هنددمی تعین خالقیا تمعضال

ای  حرفه قخالا ییننامهآ .ستا فرهنگاز  خالقیا تمعضال سخت تأثّری معنا به بلکه نیست یخالقا لشمو نجها
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 هارهنجا. دکر تأمین تویوتا شرکتای  حرفه قخالا ییننامهآ ترجمه با صرفاً انتو نمیرا  انیری در ازسادروخو صنعت

 حرفه قخالا ینابنابر. میطلبند معین اییهو راه  ندانگیزابرمیرا  خاصی مسائل دی،عتقاا یها مینهو ز ملیو  قومیی 

 اردند دجوی وگریز ،بومیای  حرفه قخالا شتنو از دا نیست فرهنگی یها مینهاز ز رغفا ،  یک دانش است گرچهای ا

. 

 سالمیا قخالا -5

 فرهنگ طرفیاز  .دارد دجوو مختلفی خالقیا یها منظا نجهادر  .ستا خالقیا منظا یک جمحتاای  حرفه قخالا

 فطرو از  باشد شتهدا سالمیا صبغه ،سالمیا فرهنگدر  خالقیا منظا که میکند قتضاای ا حرفه قخالا دنبو بسته

 .نددایم قخالرا ا دخو مهم یها سالتاز ر یکی که ستا ینید مسالا یگرد

می  ستد به تیاو روا آنقری آن را از دهبررا لصوو ا قخالا نهائی كمال ،سالمیا هویت لیلد بهای  حرفه قخالا

 ستد به نهاآ به جعهامر با نیزی را ردمو خالقیا تکالیفو  میکند طستنباا نهااز آ نیزرا  ئلو رذا فضائل ولجدآورد و 

 ینابنابر. زدموآ می حیو نبااز ز نیزرا  خالقیا یها زشموآ نباو ز قخالا تعلیمروش  ،همهاز  تر مهمآورد و  می

 دنبو سالمیاز ا ادمرو  باشد سالمیا دن،بوای  حرفه عیندر  باید آورد،بررا  هشددیا تتوقعا ندابتو کهای  حرفه قخالا

 .نیست منابع یگری از د زبینیا معنا ینا به لبتهو ا ستا تیاو روا آنقر مهم ربسیا منبعی از مند هبهر

 دانش انسانی -6

و  انیتنسا با نباید نشدا ینا یخالقا یها توصیه که ستا ینا ینجادر ا دنبوی بشراز  ادمر. ستی ابشر نشدا قخالا

و  ستا بشری ابر قخال.ا داردبر نمیااو را از  حرمتو  ینسانا هویت نباید یخالقا منظا هیچ. باشد رگازناساآن  ازملو

را  ننساا ق،خالا متخصص که ستآن ا بودن اخالق مستلزم نسانی.ا ستا نسانیتا قخالا رمحو یخالقا منظا هردر 

ی ابرو  کند فهمرا  بیگانه دخواز  ننساو ا هسیدر دخو به ننساا بین زایتمو  یابدرا در ینسانا ندگیز ازملوو  بشناسد

 وزهمرا نکته ینا. ستا یخالقا ضد ،باشد ننساا یباختگدخو ممستلز هایی زهموو آ ها توصیه گرا. بگوید سخن ننساا

 شناخترا  ننساا باید مهم ینا شناختنی ابردارد و  ینید نمتو فهمدر  یشناختارزش روش  ن،متألهای از ربسیای  ابر

 ئماجر عفوسختیو  سلناا حق بر ینید یها زهموآ اوانفر تأکید .دکر متمایز ستیز ننساا ینهاتعیاو را از  صالتو ا

و  تعالی ،حرمت حفظ به تا ستا ننسای اابر قخالدارد : ا مهم نکته همیندر  یشهر سلناا حق بهی تعد به طمربو

 .ستا دممر قحقو عایتر قعدر وا خالقیا اتعهدت. بیانجامداو  همیشگی دتسعا
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 ویژگی های زبانی-7

 نمیآن  یشزموو آ تربیتی هویت لیلد به قخالا نش.دا ستآن ا نباز نمرهوی دیاز ودحد تاای  حرفه قخالا ییراکا

 رداربرخو میدآ دجوو دبعاا همه بر تأثیر رتقداز  رودمی رنتظاا قخالا نش.از دا باشد شتهدا فلسفی یا یاضیر نباز نداتو

و  مؤثرو  نگیزشیا بانی:ز میطلبدرا  خاصی نباز خطابی چنینو  ستا میی آددجوو ساحت قخالا مخاطبو  باشد

 قخال.ا ستا قخالدر ا ی شزموآ برنامه موفقیت ناپذیررنکاا طشر نیز نباز دنبو نگیزشیا .قیقو د صریح ،شنرو بانیز

 باید خالقیا یها توصیهو  ستا گر توصیه علمی بلکه کند هبسند رموا تبیینو  تحلیل به که نیستی نظر صرفاً نشدا

 ،ییزدا قتد لیلد به که نباز دنبو هیجانیو  عاطفی. هدد قسو خالقیا تکالیف منجاا بهو  دنگیزابررا  میآد دجوو

 جسمتو  یخیرتاو  عینی یها لمثاو  نمونه کر. ذزدمیسا ترراکارا  خالقیا نباز ،ستا یتجرب معلو نباز تفااز آ

 .هددیم یشافزرا ا تأثیر رتقد خالقیا رفتار رثاآ دنکر

 دانش میان رشته ای-8

دانش اخالق که علمی مصرف کننده است از دانش های مختلف چون روانشناسی، جامعه شناسی ،تفسیر،علوم 

 مدیریت و.. بهره می گیرد.

 قسوای  حرفه قخالا نشدا هبرا  انمدیر ،مانیزسا فرهنگ خالقیا گیری جهتو  نمازسادر  خالقیا تمعضال

 وزهمر.ا نددازبپرای  حرفه تمشکال تحلیل به خالقیا بطاضوو  لصوا ئهارا با تا نددار رنتظاا نشدا یناز ا نها.آ هددمی

بی دقتی نسبت به اموال ی و  رکا انجدو دکمبو ،حتاصرو  قتاصد ،متقابل امحترا بر مبتنی تباطیار رفتار انفقد

 ندرناچا ها در بررسی پرونده اداری تتخلفا هیئت. در  محسوب می شود نمازسا خالقیان ازمعضالت مازسا عمومی

را  مانیزسا یها ییننامهو آ های تصمیمگیر همه خالقیی اگیر جهت تا باشند رداربرخوای  حرفه قخالا ییننامهاز آ

 بطاضو ینوتد.نظام  ستا سیزربا قخالا ییننامهآ شتناز دا ناگزیر رکشو کل سیزربا نمازسابرای مثال  تأمین کنند.

 نشو دا تخصص ونبد که نیست ریکا،  ها حرفه یگرو د رتتجا قخالا ،پزشکی قخالا ،قلم هلا قخالو ا داشپا

  .باشد میسرای  حرفه قخالدر ا کافی

 

 

 



19 
 

 اداري  قخالا

.در  ستا هشد ینهدنها نیمازسادرون  مشاغلای  حرفه رفتار نیناقوو  نمازسا خالقیا رمنشو قالبدر  قخالا نکنوا

 جهانی مانند خیرا یها ههد قایعآن را در و لیلد باید که ستا هشد توجه ونفزروزا عموضو ینا به خیرا  ههد یک

 شدر ،خصوصی بخش با لتیدو یها نمازسای رتجای رکا بطروا یشافزا ،ییامدیریتگر ،تمرکز معد توسعه ن،شد

.  یدد سیاسیو  قانونی جعامری سواز  جتماعیا مسئولیتو  پاسخگوییی ابر هیندافز ستاخوو در جتماعیا تمطالعا

 عداقو شناساییو  مطالعه به که ستا هشد تبدیل لتیدو مدیریتدر  یانهاگر حصالا نهضتی به نکنوا همی ادار قخالا

 ت،خالقیاا زشموآ ر،فتای ر هااردستاندو ا نیناقو ق،خالا رمنشو ینوتد نچو هایی موضعی و ادار ننساا رفتار بطاضوو 

 .دازدمیپر قخالا یرساختو ز قخالا جوو  فرهنگ ق،خالی اتصمیمگیر ق،خالا مدیریت

 نمازساوري  هبهرآن در  تأثيراداري و  قخالا

نیازمند ایجاد  نمازسا با محیط طتباار تصحیحو  تسهیلو  ستا نمازسا با محیط ستو در نساآ بطهرا وگردر موفقیت 

 نمازسای قانونمند وگری در پذیر بینی پیشو  ستی ابینیپذیر پیش حاصل فرینیآ داعتم.ا ستآن ا به محیط اعتماد

 رطو به راتمقرو  آیین نامه یاآ ،یک: وجود دارد مهم معضلدو  ی،قانونمنداز  بحث.در  ستا ایحرفه نشئو همهدر 

 طمربو نقانو ضعاز و قبل به خستن مسئله ؟شد نونمندر قاناپذی ءستثناا نحو به انتو یم چگونهدو،  ؟ندا موجه یکل

 ننشارا  قخالا به نقانو زنیا ،ینو ا ختداپر قخالی اازوتردر  نهای آممیز به باید راتمقرو  نقانو ضعاز و پیش. ستا

  ست.ا قخالی اممیز مهم یها شاخصاز  ن،حساو ا لتاعد ف،نصا.ا هددیم

 خالقيا رفتار بر ارثرگذا يهارفاكتو 

 نكال سطحدر  

 یها فرهنگ.دارد  یکدنز نسبتی ادفرا قومیت با که ستی اچیز ن،کال سطحدر  فرهنگاز  رظومن: فرهنگ 

   میشوند. نامتشابهو  نناهمگو خالقیی اهااردستاندا دیجاا باعث ،مختلف

 ی هارمعیا. دمیشو نمازسادر  خالقیاغیر رفتار موجب( مالی مسائل مثل )نمازسای دقتصاا یطاشر: دقتصاا

 قابتیی رهارفشاو  تبیثبای دقتصاا یطاشر. نددار همبستگی بیشتر یخالقا تتصمیما با تبلندمدی دقتصاا

 . بزند مندا نمازسادر  خالقیاغیر رفتار به نداتو می

 اردبگذ تأثیر خالقیا رفتار بر ندامیتو تثبا بی سیاسی یطاشر: سیاسی محیط   . 
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 ضبط ت،مکالما دشنو: مانند اردبگذ تأثیر ها نمازسادر  یخالقاغیر رفتار یشافزا بر نداتو می وریفنا: وریفنا 

 و  . ...  نیکولکترا   پست

 هستند میدمر مهم خالقیا یها هکنند تنظیم یکی از مذهبی تتمایال: مذهب  . 

 گیردر نهاآ با همرروز رتصو به که خالقیا یها چالشدر  نندانمیتو ادفرو ا هستند مبهم نیناقو گاهی: نقانو 

 پس ارد،ند قانونی مشکل نشارکا نچو میکنند فکر دممر ها قتو خیلی. کنند دهستفاا نیناقو یناز ا ،هستند

 نیستند. معنا هم ،هم با تاًورضر دنبو خالقیو ا دنبو قانونی ما.ا ستا خالقیا

 مياني سطحدر  

 باشد خالقیا رفتاو ر خالقیا تتصمیما هکنند تعدیل ندامیتو قبار تمااقدا: قابتر   . 

 دشو خالقیا غیر رفتار یجوتر موجبمی تواند  لیما غیرو  مالی یها داشپا: داشپا منظا  . 

  کاهشرا  خالقیاغیر تتصمیما مالحظه قابل تیرصو به نمازسا خالقیا یخطمشیها: ریفتار لصوا 

 .  هددمی

 با مشاغلی به نسبت هبالقو رتصو به نددار نمازسااز  رجخا با تباطاتیار که مشاغلیدر : شغلی تخصوصیا 

 لحتماا ،باشد متمرکزتر شغل چه هر. ستا بیشتر خالقیا تمعضال دیجاا نمکاا ،مانیزسا خلاد تتباطاار

 .   ستا بیشتر خالقیا تتصمیما ذتخاا

 دشو نمازسادر درون  خالقیا رفتااز ر تخطی موجب ستا ممکن ارانسهامد رفشاو  منابع کمیابی: منابع.  

 هستند رفتای رهنمارا که دشو جمعی یهارهنجا دیجاا موجب ندایتوم فرهنگ: مانیزسا فرهنگ    . 

 تتصمیما ،رکا حیطهدر  شرکت یا نمازسا فرهنگو  هشد نبیا مشی خط ن،مازسا افهدا جملهاز  دمتعد ملیاعو

 . هددیم ارقر تأثیر تحت قویاً دن،کر عمل خالقیاغیر یا خالقیا ردمورا در  انمدیر

 دارد  . نکنارکا خالقیا یطاشر بر دهلعاا قفوی تأثیر نمازسا سمیر رساختاو  شرکت فرهنگ 

  به تبدیل دنکر عمل خالقیا د،شو تعریف سرمایه گشتزبا خنر ،صلیا فهد قتی: ونمازسا افهدا 

 . دشو می فرعی فهد یک

  از  که حالیو در  کند لساار مبهم هاییم پیا نبایدو  لگوستا یک دشخو شدار مدیریت: مدیر رفتار

 شدار مدیریت. باشدی  یگری د هااردستاندا تابع عملدر  ،گوید یم سخن صخا خالقیی ا هااردستاندا
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داده  ءتقاار باید صنعتو  شرکت خالقیی ا هارفتار یطرف.از  کند یجوتررا  خالقیاغیری  هارفتار نباید

 .   دشو تقویتو 

 محیط شناختیروان  مهم یها جنبهاز  ارستوو ا كمشتردرك  یک ن،مازسای فضا یا جو: مانیزسا جو 

 . ستا رکا

  میشوند خالقیا تمشکال متوجه پایینتر یها سمت نکنارکااز  کمتر شدار انمدیر: سمت رختیاا 

 تمشکال حلی ابر دیای زرفشا ینابنابر ،هستند دسو کزامر غالباً میانی انمدیر فعالیت زهحو همچنین.

 دارد . دجوو تردآورسو تمااقدی در اتصمیمگیر

 ثرا خالقیاغیر رفتار لحتماا بر ،پست صاحب دفر راتختیاا انیزمو  مانیزسا پست یک تشدیار جهدر 

 .   اردمیگذ

 هگوکنندزباو  شوندداده  لنتقاا خوبی بهو  باشند معتبرو  شدنی بایدی دعملکر افهد: ادعملکر یابیارز 

 .  دمیشو منجر خالقیا غیر رفتار به لیلدبی راتنتظاو ا رفشا. باشند خالقیی اهااردستاندا

  همچنین.دارد  ادفرا خالقیاغیری هارفتار بر ربسیای تأثیر ران،همکا دعملکر به نسبت گاهیآ: جعمر ادفرا 

 بر نددار ستدو ها نمازسا گردارد .ا ستانشدیرز تخالقیاو ا خالقیا رفتار بر شدیدی تأثیر سرپرست

را  صخا رتافو آن ر شوند متمرکز مناسب مرجع ادفرا بر باید ،ندارگذ تأثیر نعضایشاا یخالقا رفتار

 ست.ا ی فانحرا رفتار بینی پیشدر  مهمی  متغیرهااز  ییک ران،همکا رفشا. کنند تقویت

 دخر سطحدر 

 را  رفتار دفر چه هر. ننددامی بد یا بخورا  صخا رفتار یکدر  نشد گیردر ازهندا چه تا ادفرا یعنی: شنگر

 .   هددیم ننشا تمایل ربیشت رفتای آن ر اجرا به نسبت دخواز  ،کند یابیارز ترب مطلو

 اردند دجوو تضمینی هیچ ،باشند شتهرا دا خالقیا هشیو به دنکر رفتار ناییاتو نتصمیمگیرندگا گرا: قصد 

 کنند. عمل خالقیا باشند شتهدا قصد نهاآ که ینا مگر کنند عمل گونهآن  که

 ی  پایینتر نفس رتقد هکی ادفرا به نسبت ،ندرداربرخو نفس رتقدی باال جهاز در کهی ادفرا: نفس رتقد

 رتقد کهی ادفر.ا یکنند می وپیر دخو هعقیداز  بیشترو  کنند می متومقا هاه نگیزا مقابلدر  بیشتر ،نددار

 معموالًو  هنددمی ننشای  بیشتری رگازسا دخواز  کیو ادرا خالقیا تتباطادر ار معموالً ،ندی دارباالتر نفس

 .  هنددیم منجاا ،ستا ستدر میکنند فکر کهرا  نچهآ
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 لکنتر بر کمترو  پذیرند میرا  دخوی هارکای  پیامدها مسئولیت کمتر نیوبیر لکنتر با ادفر: الکنتر مرکز 

 خالقیا نبرها به بیشتر ،نددار نیدرو لکنتر مرکز کهی ادفر.ا نددار تکیه بدو  بخو رفتار نیدرو یها هکنند

 . بندندیپا

 نشارفتای رهنمارا انعنو به جیرخا جتماعیا جعامراز  بیشتر ،نیامید بستگیوا با ادفرا: نیامید بستگیوا 

و  ندارند نیاچند توجه جتماعیا جعامر به نشارفتار ایبر ،نددار نیامید لستقالا کهی ادفر.ا کنند می دهستفاا

 .  هنددی م منجاا بیشتر راتختیاا بارا  نهایشارکا

 یشافزا تتحصیال سطح چه هر بدهند خالقیا نبرها بهی کمتر هنمر نددار تمایل تر مسن ادفرا: فیاموگرد 

 ،سن ،مذهبی عقاید ،جنسیتی نقش وتتفا. دیشوم بیشتر خالقیا نبرها به باالتر هنمردادن  به تمایل ،یابد می

 .  ستا ادفرا یخالقا تتصمیما  بر ارتأثیرگذ ملیاعو ملیتی و  رکا ربتجا

 دیگیر م ارقر لدینوا خصوصاًو  نساالگربز تأثیر تحت دفر رفتاو ر خالقیا توسعه: لدینوا تأثیر  . 

 تأثیر تحترا  ستدرناو  ستی درهارکا ردمودر  دفر تصمیم د،فر خالقیا توسعه انمیز: خالقیا توسعه سطح 

   .هددی م ارقر

  ارزش  ای،حرفه ندگی.در ز اردیگذ م تأثیروی  یگیر تصمیم بر هتصمیمگیرند دیفر یهاارزش : هاارزش

 ینا. شوند می تعدیل ،نددار دجوو نمازسای هارساختادر درون  کهی یگری دهاونیر توسط دیفر یها

 .  دشوی گیر تصمیمی در دفر یهاارزش  نقش تغییر موجب نداتو می هارفشا

 ند.دار خالقیا تتصمیما بر مالحظه قابلی تأثیر نیز هاوربا: هاوربا 

 قخالا به نمازسا زنيا دبعاا

در  ها نمازسا ؟چیستق  خالا به ها نمازسا زنیا جهو ؟هیمد قسو قخالا بهرا  ها نمازسا کهدارد  دجوو یتورضر یاآ

  ؟نددار زنیا قخالا بهای  حرفه نشئوو  رموا چه

در  یاو  جتماعیا یندگز تعالیو  دبهبودر  تر منهداپر نقشیآن  دعملکرو  ستا مؤثر جامعهدر  دفراز  بیش نمازسا 

 ،شرعی مسئولیت لبته.ا کند عمل خالقیاغیر یاو  خالقیا نداتو یم نمازسا ،سبب همین به.آن دارد  تباهیو  تخریب

 ،ندهیم کاهش ادفرا قخالا بهرا  نمازسا قخالا گر.ا ستآن ا انمدیر با نمازسا خالقیاغیر دعملکری کیفرو  حقوقی

ی هادنهاو  ارپاید یها خصلتدر  یشهر اد،فرا رفتار همانند ن،مازسا خالقیاغیر یا خالقیا رفتار که میکنیم کشف

 کشف. یابد می مختلف دبعاو ا تبامر نمازسا دننبو خالقیا یا دنبو خالقیا ،لیلد همین به.دارد  نمازسا ثابت نسبتاً
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 یندر ا تأمل. کند می ترسیمرا  مانیزسا قخالاز ا کاملی رتصوو  فعرا ر مسئلهی در رنگاا دهسا د،بعاو ا تبامر ینا

 .دشو یم قیخالا نمازسااز  ما رتصوی زسازبا موجب دبعاا

 

 نمازسا خالقيا مسائل ثربخشا حلو  تشخيص  

 مینهدر ز تمعضال ینآورد. ا می دجوو به عمتنو معضالتی طبیعی رطو بهآن  تعاملو  نمازسا ایحرفه یها فعالیت

 تمعضال با شمندرو جههامو. یکندم وزبر خالقیا جملهو از  یحقوق ،تولید زار،با ،مالی مانند ایحرفه مختلف یها

. ستای ا حرفه قخالا رتمهاو  تخصص جمحتا نیز مرا ینو ا نهاستآ ثربخشا حلو  قیقد تشخیص وهگردر  یخالقا

از  یکی. ستا خالقیا تمعضال حلو  تشخیصدر  انمدیر رتمها یشافزا قخالا به نمازسا یهای مندزنیا دبعااز ا

 تضارتعادر  تأمل. ستا خالقیا تضارتعا ،ها نمازسا خالقیا تمعضال سیبترینآ پرو  ترین یجرا ،ترین هپیچید

 ثربخشا حلو  قیقد تشخیص رتمها که ستا خالقیا مانیزسا. میکند رشکاآ بیشتر را قخالا به نمازسا زنیا یخالقا

 تمعضال با جهامودر  مانیدر دخوو  متخصص به دننکر زنیا سحساا.   هدد یشافزا انمدیررا در  خالقیا مسائل

 .  ماست جامعهدر  سیبآ پرو  یجرا  هشیو ن،مازسا خالقیا

 نمازسادر  بينشخصي تعاملدر  خالقيا يلگوهاا زيسا ينهدنها

 یها کنشوا بهرا  نناآ صخا یطاشرو  ندا تعاملدر  انیگرد با مستمر رطو به نمازسادر  یشغل محیطدر  نکنارکا

 میسرای  حرفه قالخا طریقاز  تعاملدر  خالقیی الگوهاا برگرفتنو  هیجانی یها کنشوا رمها. کشاند می هیجانی

 به ها نمازسا لقباا ورتضر هم دبعاا ینا به توجه.دارد بعد مختلف  شش قخالا به نمازسا زنیا سساا ینا بر. ستا

 نمازسا به ساساًا رموا یناز ا برخی. میکند ترسیمرا  نمازسا دنبو خالقیا دبعاا همو  هددمی ننشاای را  حرفه قخالا

 یندآمی ستد به یابیی و ارز ممیز طریقاز  رموا یناز ا برخی. نددار طتباآن ار ینسانا منابع به برخیو  ستا  طمربو

 .یشوند م حاصل ثربخشو ا مستمر زشموآ طریقاز  یگرد برخیو 

 شيوه تحقق حيطه نياز نياز به اخالق رديف

 آموزش فرهنگ سازمانی تلقی درست از سازمان و محیط 1

 ممیزی سازمان اهداف اخالقی 2

 ممیزی سازمان ها و مقررات و شرح وظایف اخالقی تصمیم 3

 آموزش و ارزیابی سازمان تعامل سازمان با محیط درونی و بیرونی 4

 آموزش منابع انسانی تعامل بین شخصی در سازمان 5

 آموزش و مشاوره مدیران تشخیص و حل اثربخش معضالت اخالقی در سازمان 6
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 خالقيا رفتار دبهبو

 قابتو ر شتنداکارمند ی از ور هبهر یشافزا رنتظاا ،ها هزینه ربااز  کاستنآن،  یژگیو که یانمزسا نجها یکدر 

 نمیا ،یکنندم سحساا رفشا تحترا  دخو که نکنارکای از ربسیا که نیست عجیب فتهر همی رو ،ستا زاربادر  شدید

 .  ندی آوررو نگیزابر السؤ یهاروش  زا دهستفاا بهو  ندارگذ پا یررا ز عداقوو  بزنند بر

 به تا کند یم مملزرا  نهاآ که ییطاشر ؛یبینندم جهامو یخالقا نعامو بارا  دخوای  هیندافز انمیز به ها نمازسا یعضاا 

 ،ندردبرخو شرکتدر  غیرقانونی یتهافعالی به که یترصودر  یاآ ل،مثای  ابر. بنشینند غلطو  صحیح رفتار تعریف

از او  کهی را مندرکا درعملک یاآ ؟کنند تبعیت ،نیستند فقامو نهاآ با که تیراستواز د یا؟ آ ندهد ارشگزرا  نهاآ باید

 به که هندد زهجاا دخو به یاآ ؟کنند حفظ یشابررا  مندرکاآن  شغل رکا ینا باو  یابیارز بهتر ،یدآ می نخوششا

 به هرگز ،هددیم تشکیلرا  حصحی یخالقا رفتار نچهآ ؟ شوند دخو یشغل پیشرفت موجب زیبا سیاست کمک

 رکاآن،  متندر  نندابتو کنانشرکا که نیاز دارد سالم خالقیا محیط دیجاا بهی وزمرا مدیر.  ستا هنشد تعریف شنیرو

 ،هددمی تشکیلرا  غلطو  ستدر رفتار نچهآ با بطهدر را تبهاماا قلاحد باو  هندد منجاا ربخشثا شکلی بهرا  دخو

 .  باشندرو  بهرو

 نمازسا دنكر خالقيدر ا انمدير ايفظو  

 مسئولیت نبیا به ،ها شغل طتباار همطالع ضمن که ستا قخالا نشای از دا شتهای ر حرفه قخالا کهدارد  دعتقاا پنیو

را در  انمدیر ظایف.او و دازدپر می نگوناگو یها حرفهدر  خالقیا مسائل حلو  تشخیص ن،مازسا خالقیا یها

 :ردشما برمی گونه ینا نمازسا دنکر خالقیا

 ن؛کنارکا خالقیا یها دعملکر شیابیارز(لفا 

   ن؛مازسا یها فهد دنکر خالقیا(ب  

  ن؛مازسادر  خالقیا مسائلو  هاارزش  شاعها(ج

   ؛شخصی ندگیورزی در ز قخالا(د 

  ؛شغلای در  حرفه قخالا بهدادن  همیتا (ذ
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  ؛نهاآ دنکر فبرطر ایبر امقدو ا نمازسادر  هدمآ پیش خالقیا تمشکال با جههامودر  شمندو رو عقالنی ردبرخو (و 

 ای؛   حرفه قخالا زشموآ به صخا عنایت ( ه

 ن؛مازسا یعضاا همه کترمشا با نمازسا به طمربو خالقیا ورمنش ینوتدو  تهیه (ی

 خالقيا يها مشي خطو  هااردستاندا هميتا

 به ،قانونیو  مانیزسای هارمعیا بر وهعال د،خو مانیزسا رموا نساندر منجاا بهی ابر ها نمازسا ارانگزرکاو  انمدیر

ی ریا نشا مانیزسای و ادار لعماو ا هارفتارا در ر نناآ که نددار زنیا شیو ارز خالقیی اهادهنموای از ر مجموعه

 تخالقیاا انهشگروپژ. کند میسر نیشاابر یهرو تحدو نوعی عمومیو  جمعی بمطلو  هشیوی سو به حرکتو در  هدد

 خط شگستری و زبهسا غلبا ،تر مناسب خالقیا یتصمیمها گرفتندر  انمندرکا به کمک ایبر زنی رکاو  کسب

 .  میکنند توصیهرا  تخالقیاا سمیر یمشیها

 ؟چيست مانيزسا فرهنگ

 دمیشو قطالا كمشتر معانیاز  ینظام به مانیزسا فرهنگ کهدارد  دجوو رهبا ینای در ا دهگستر فقاتو سدرمی نظر به

 معانی منظا ینا. کند می متمایز یگرد یها نمازسارا از   نمازسا ینو ا نددار وربا ها انبد نمازاس یکی عضاا که

 قائلارزش  نهای آابر نمازسا که ستای ا هعمد یها یژگیای از و مجموعه ،قیقترد سیدر وار ك،مشتر

 می نمایش بهرا  نمازسا یک فرهنگه جوهر صلیا یژگیو هفت ع،مجمودر  که ن استآ بیانگر تتحقیقا.ستا

 :ندارگذ

 .شوند می تشویقی پذیر یسکی و رآورنو به نمازسا یک نکنارکا که نیامیز: یپذیر یسکو ر آورینو.1

 .هندد ننشا تجزئیا به توجهو  تحلیل ،قتد دخواز  رودمی رنتظاا نکنارکااز  که نیامیز: تجزئیا به توجه .2

  ییندهاافرو  ها تکنیک بر تا یکند م متمرکز رکا حاصل یا نتایج برا ر دخو توجه مدیریت که نیامیز: ییاگر نتیجه .3

 .نتایجآن  به ستیابیدر د هشد دهستفاا

 ارد،میگذ باقی نمازسا خلدا ادفرا بر تتصمیما ینا نتایج کهی را تأثیر مدیریت تتصمیما که نیامیز: ییاگر دممر .4

 . ندآور می بحسا به

 .ادفرا تا ندایافته نمازسا ها تیم دگر بری رکا یهافعالیت که نیامیز: ییاگر تیم .5
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 .بیقیدو  گیر نساآ تا هستند قابتیو ر پرخاشجو ادفرا که نیامیز: جویی شپرخا .6

 .نددار تأکید ،شدر مقابلدر  د،موجو ضعیتو حفظ بر یمانزسا یتهافعالی که نیامیز: تثبا .7

 هفت ینا سساا بر نمازسا یابیارز ،ینابنابر. دگیر می ارقر دیاز تا کمی از رپیوستای رو یژگیهاو یناز ا یک هر

 مشترکیدرك  حسی ابرای  پایه ،تصویر ینا. هدد ستد به نمازسا فرهنگاز  ترکیبیی تصویر ندامیتو یژگیو

 انبد عضارود ا می رنتظاا که ندای دار هشیودر آن و  هارکا منجاا چگونگی ن،مازسا رهبادر عضاا که آوردمی همافر

 گونه رفتار کنند.

 مانيزسا خالقيا فرهنگ يك ديجاا

 یک. اردگذ می تأثیری آن عضاا خالقیا رفتاو ر نمازسادر  دموجو یخالقا جو بر ،فرهنگ یک مستحکاو ا امحتو  

 ستا فرهنگی ،کند حاکم نمازسا بررا  باالیی خالقیی ا هااردستانددارد ا لحتماا همهاز  بیش که مانیزسا فرهنگ

 بر همدارد و  تأکید فهد به نسیدر سایلو بر همو  ستا متوسط تا کم رت،جسادر  ،دارد باالیی سکیر تحمل که

 ارقر حمایت تحتی آورنوی و خطرپذیری  ابر ،کنند می فعالیت فرهنگی چنیندر  که نیامدیر. همدآ ستد به نتایج

 افهدا به ستیابید یچگونگ بر همرا  دخو توجهو  شوند می منع گسیختهرفساا یها قابتر به نشداز وارد  ،میگیرند

 فرهنگ یکاز  بیشتر ی،قو مانیزسا فرهنگ یک.   ستا همدآ ستد به فیاهدا چه که کنند می متمرکز ینا بر همو 

 تأثیر باید ،کند باالحمایت خالقیا یهااردستاندو از ا باشدی  قو فرهنگ گر.ا کند می ذنفو لعماا نکنارکا بر ضعیف

 .  باشد شتهدا نکنارکا رفتار بر ثبتیمو  مندونیر ربسیا

 گــفرهن ،انوادگیــخ ،یــتربیت ایــه هــزمین و دارد ازمانــس از ارجــخ در هــریش یــاخالق ائلــمس ترــبس

 نــای نخــس هــک تــاس  تــجه دینــب. دــدارن شــنق آن در غیرهو یــدین ایــنهاده ،اریخیــت راثــمی ،اعیــاجتم

 الً معمو اخالقی های وتصمیم ائلــمس اتــتبع و ارــآث و ایجــنت تــاس اوتــمتف ورهاــکش و عــجوام در ائلــمس

      یـم دتـم دـبلن ررـض رـب چشم و دـبینن یـم را دتـم اهـکوت ودـس اـه  ازمانـوس اـه انـانس ابراینـبن و تـناپیداس

 اتـمالی تـپرداخ از و نـک تدوین مالی دفتر دو! نـک تـدریاف رعتـس هـب را دهـش وارد االیـک و دهـب وهـرش،  دـبندن

 یــغیراخالق ارــرفت رــه هــک الیــح در! نــک دــرش زنوـب اـج را ودـخ اقـنف و یـزن رآبـزی و یـچاپلوس اـب! زـبگری

 پیچیده تری بدنبال دارد. یــاخالق ائلــمس ،
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 ها نمازسادر  خالقيا فرهنگ اعنوا

ای  حرفه یها وهگر سیلهو به که هایی لعملراستود مجموعهو  راتمقراز  نکنارکا: ايفه حر قالخافرهنگ 

 که ینا ایبر نکنارکا ،یطیاشر چنین.در  کنند می تبعیت ه؛یددگر غبالو ا تعیین لتدو سیلهو به که نینیاقو یا طمربو

 .ستا نمازسا ونبیر به ننگاهشا ،کنند رفتار رچطو خالقیا نظراز 

 انیگرد هفار به ستینو را قعیوا رطو به نمازسا درون نکنارکا ،قبتیامر خالقیا جودر :  قبتيامر خالقيافرهنگ 

 باید ،هندد می وزبر دخورا از  یجو چنین که هیوگر تمااقد.ا کنند می توجه نمازسا ونبردر  همدر درون و  هم

 .هدد ننشا ؛نداه رفت گ ارقر تأثیر ردمو نتصمیماتشا سیلهو به که کسانی تمامی بهرا  توجه

 عمتبو نمازسا یا حدوا نیناقواز  تارود  می رنتظاا نکنارکااز  تیرامقر خالقیا جودر : تيرامقر خالقيافرهنگ    

 .کنند ویپیر قیقاًد دخو

 به غلبا و هستند نشادخو منافع قبامر نمازسا یعضاا ،خالقیا فرهنگ عنو ینا در :اريبزا خالقيا فرهنگ

 .باشند می انیگرد زا بهره مندی لنباد

 ن،مازسا درون در هارکا دادن منجاا ستدر روش و راه ،قیخالا جو عنو ینا در : ارمد ييرآكا خالقيفرهنگ ا

 .باشد رداربرخو یبیشتر ییراکا از که ستا شیرو و راه

 از نشادخو شتدابر و سحساا تأثیر تحت تشد به نکنارکا ،مستقل خالقیا فرهنگ در :مستقل خالقيا فرهنگ

 .کنند می فعالیت به امقدا ،هارکا دنبو غلط یا سترد

م بخش اسالم از جایگاه واالتری لهاا مکتب در قخالا ،مختلف مکاتب نمیا در:  سالميا خالقيا فرهنگ

 اپید دنمو ریفتار یها اقمصد انعنو به بایست می که خالقیا فرهنگ مختلف عناصر اجستخرا ایبر برخوردار است.

 واهد بود.خ هگشارا( ملسالا علیهم)ارگوربز ئمها و( ص) مسالا عظما پیامبر عملی و یظرن  هسیر در وشکا ؛کنند

 عمل در اخالق

 ودــش  یــنم دودــمح یــانتزاع ایــه  داوری ارزش و اــباوره و یــذهن اداتــاعتق هــمجموع هــب رفاــص ،القــاخ 

    تنــزیس از یـمعین یوهــش عـواق در یــاخالق ایـتارهرف. تــاس دگیـزن از یــخاص وهـنح ،اــآنه از رـفرات هـبلک

 .دــکن یــنم قــمتخل را اــآنه ،تنــداش نهــحس القــاخ و ردنــک لــعم وبــخ هــب رادــاف یهــتوص رفــص. تــاس
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    یــاخالق. دارد ارهــاش ازمانــس آن دگیــزن از یــخاص بکــس هــب ،عــواق در ،ازمانــس کــی ودنــب یــاخالق

 یــنم دودــمح دهــآم سازمان یــاخالق ورــمنش در هــک یــاخالق ایــباوره هــمجموع هــب زــهرگ سازمان ودنــب

 یــگروه اتــحی و یطــمح اــب آن لــتعام بکــس و آن دگیــزن هــک تــاس یــاخالق رکتیــش هــبلک ودــش

 وکار بـکس در ردمـم وقـحق تـرعای زـج زیـچی هایـحرف اخالق.دـباش یـاخالق ،اـه هـلحظ همه در آن اعضای

 .آنهاست نامشروط و اصیل احترام مردم حق مهمترین و نیست

  اي حرفه اخالق رشد موانع

 ای حرفه اخالق به راهبردی نگرش فقدان.1 

 از مــاع یـمحیط رـعناص هـهم وقـحق الـقب در ازمانـس ذیریـپ ئولیتـمس ،ردیـراهب رشـنگ در ای  هـحرف اخالق 

 غیر نگرش. دارد ازمانــس دهــآین هــب وفــمعط تــموفقی در ردیــراهب یــنقش هــک تــاس ارجیــخ و یــداخل

 و تاندــس  یــم آن از را تـجامعی هـک تـاس هایـحرف القـاخ از هـگرایان داقلـوح اـنارس ،اقصـن وریـتص ،راهبردی

 منابع مدیریت رویکرد ورتــص نــای در. یآوردــم ایینــپ غلــش در ردــف یــقاخال ئولیتــمس طحــس هــب را آن

 .   شود می راهبردی رویکرد جایگزین ،ای حرفه اخالق به انسانی

  نگری تحویلی.2

 و لـتحوی و دیـبع کـی رشـنگ ریـنگ ویلیـتح. تـهاس ازمانـس یـاخالق  دـرش مانع ترین عمده نگری تحویلی

 و آن از  یـجزئ هـب کلـش کـی لـتحوی و آن لعـض اـی هـوج کـی هـب لعیـض چند و وجهی چند هپدید یک تقلیل

 یــلتگزینشــخص هــک یــتجرب ومــعل یــشناس روش.تــاس آن اریخــت از یــمقطع هــب دارــپدی کــی لــتحوی

 اثیرــت مــمدرنیس دوران در ریــگ ویلیــتح واجر در دــده یــم رارــق رــنظ دــم را دارــپدی از دیــبع اــتنه و دارد

 تحویلی.کرد کمک نگری   ویلیــتح رواج هــب و دــش تــعل رــب دــمزی زــنی یــگرائ صــتخص. تــاس تهــداش امــت

 تنـداش. دـیکنـم انحراف دچار ئلهراـمس لـح و خیصـتش ارتـمه ،ودـش یـم کالتـمش امعـج دنـدی انعـم ریـنگ

. شود می سازمان اخالقی مشکالت حل یدرـغیراخالق ریـمیمگیـتص و ازیـس میمـتص ثـباع ریـنگ ویلیـتح رـتفک

 ارتتفکرـمه زایشـاف و ائلـمس لـح و فـکش رایـب تهایـرش انـمی ایـالگوه رویجـت ،ریـتحویلینگ درمان راه

 ابــانتص آن رــب   الوهـع. دـیدهـم ایشزـاف را ریـنگ ویلیـتح رـخط تمیـسیس رـتفک ارتـمه تنـنداش. است سیستمی

  رنگ کم در تواند می ردیــراهب ایــمتهــس هــب ،دــدارن اتیــعملی رشــنگ هــک انیــکس هــن و اــه تــاستراتژیس

 .   باشد موثر نگری تحویلی تفکر شدن
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 فرافکنی.3

 ئولیتــمس دــنبای. تــاس یــمحیط لــمعوا شــنق رــب دیدــش دــتاکی و ودــخ شــنق گرفتن دهــنادی ،یــفرافکن

 دکهـدارن ارـانتظ ندـنباش یـاخالق ودـخ رـاگ یـحت تریانـمش. ردـک رانـدیگ بودن اخالقی بر متوقف را اخالقی ایــه

 را بودن واخالقی ولـتح و رـتغیی دـبای ازمانیـس رـه و ردـف رـه ابراینـبن. دـباش تهـداش یـاخالق برخورد آنها با سازمان

 .   کند آغاز خود

  اصیل نه و انگار ابزار مداری مشتری.4

 تحویلی وعیــن اهیـنگ ینـچن. ودـس زارـاب وانـعن هـب تریـمش هــب ردنـک اهـنگ یـیعن ارـانگ زارـاب داریـم تریـمش 

 اـی نباشد درکار ودیـس رـاگ ،رشـنگ نـای اـب. یآوردـم ایینـپ زارـاب کـی طحـس اـت را تریـمش هـک است نگری

 هـک حالی در ،داند نمی تریـمش وقـحق هـب دیـبن ایـپ هـب زمـمل را ودـخ زـنی سازمان ،دـباش ورـمتص انیـزی الـاحتم

 زیان و سود گرو در آنها تـرعای هـک تـاس وردارـبرخ یلـاص وقـحق از تریـمش ،یلـاص داریـم تریـمش در

 .داشتنی نیست چشم ههیچـب وطـمن و دارد یـدرون زهـنگیا داریـم تریـمش تـحال نـای در. تـنیسسازمان

  انگیزش فقدان. 5

   ایجـنت ،ودـیشـم ازمانـس در القـاخ رویجـت از انعـم زشـانگی دانـفق. دـدارن تگیـهمبس القـاخ و انگیزش 

 جامعه   رادــاف و دیرانــم از یاریــبس هــتوجی راــزی ،ردــیبــم ینــب از را ودنــب یــاخالق زهــانگی و دارد یــغیراخالق

: ازلوــم ایــنیازه بـمرات لهـسلس. تندـنیس یـاخالق اـانهـانس و هـجامع هـک تـاس نـای انـیشـغیراخالق الـاعم برای

 هــب ایینــپ طحــس از بــمرات لهــسلس نــای. دــدان یــم زشــانگی لیــاص عــمنب را انــانس دهــنش اــارض ایــنیازه

 (نفس عزت) اعتبار  و هرتــش، (قــتعل اســاحس) اعیــاجتم ،یــایمن ،تیــزیس ایــنیازه: از تــاس ارتــعب االــب

 .  شکوفائی خود و

  شغلی نارضایتی.6

 و نگرش  ، ازمانیـس دـتعه و دارد ودـخ غلـش هـب سـک رـههـک تـاس اییـه شرـنگ و اـاسهـاحس ،شغلی رضایت

 نه داند می درون  از را آن هـریش ،غلیـش تـامنی از دـجدی یـتلق. تـاس ازمانـس لـک ارهـدرب انـکارکن های احساس

 اگر ،کنیم عمل خوب و ریمـبگی ادـی رـاگ ،یمـباش دـروزآم رـاگ. انونیـق ایـههـروی و اـه  یـطمشـخ و رراتـمق از
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 اــب اریــک هــارائ رایــب رــاگ یموـباش اهـآگ سازمان ورـام هـب رـاگ و ابیمـبی ارزش و ارـعتبا ودـخ ارـک و تخصص در

   .ایم کردهداــایج غلیــش تــامنی ودــخ رایــب ،یمــباش تهــداش تمرــمس یــکوشش ،ارزش

 گیری  تصمیم مهارت فقدان.7

 ازمانــس در یــغیراخالق ارــرفت روزــب ثــباع ریــگی میمــتص در عفــض. تــاس ریــگی میمــتص رــهن دیریتــم 

 لــح و ئلهـمس هـب کلـمش دیلـتب ،کلـمش اـب هـمواجه ایـالگوه ولـمحص تـاس دیـفرآین گیری تصمیم. شود می

 مسئولیت ،انیــانس تــکرام ،ادــاعتم: تــاس ادارــوف لــاص شــش هــب یــاخالق ریــگی میمــتص. ئلهــمس ربخشــاث

 ی به منش شهروندی و مراقبت و توجه نسبت به دیگران.بند پای ،انصاف ،پذیری

  اخالقی تعارضات یا بالتکلیفی .8

   عیتـوض رینـتهدـپیچی. تـاس ازمانیـس یـبالتکلیف ازمانـس در ای هـحرف القـاخ دـرش موانع ترین عمده از 

 و شود میای مواجه هـراه دو اـب ازمانـس اـی ردـف هـک یعیتـوض یـیعن ،تـاس یـاخالق اتـتعارض ،اخالقیکلیفیتبال

 آن انجام که ازرفتاری تـاس ارتـعب یـاخالق ارضـابراینتعـبن. دـان یـغیراخالق زـنی راه دو رـه و دـیاب نمی سومی راه

  .نارواست دیگر جهت از آن ترك و زشت اخالقی جهتی از

  رـس رـب دارد  یـاخالق  هـدغدغ  هـک یـشخص  هـکنیاـزم:  ردـک  فـتعری گونه نـای رو یـاخالق تعارض توان می  

 احساس  یـاخالق اظـلح از  ورتـص  نـای در، دـیاب  یـم  یـاخالق  رـغی را راه دو  رـه  و  ردـبگی  رارـق  یـدوراه

 .گویند می اخالقی تعارضات ،بالتکلیفی این به. کندمی بالتکلیفی

 تعارض انواع

 تـاس نـممک مثالً. شود نمی محسوب تعارض نظری اختالف هر ولی است نظر اختالف یمعنا به تعارض چه اگر 

 معلم یک و است آموزان اردانشـرفت رلـکنت رایـب وبیـخ روش یـفیزیک هـتنبی هـک دـباش دـمعتق اـه مـمعل از یـیک

 :  کنند می تقسیم دسته چهار به را تعارض اصوالً. دهد نشان واکنش آن به نسبت و باشد مخالف شیوه این با دیگر

 فردی درون تعارض.1 

 دو از تـاس ورـمجب هـک دـکنی ورـتص را دیفر به این صورت که فرد با خودش اختالف داشته باشد.به عنوان مثال

 دارد شهرت اما دهد می کمتری پول دیگری و نیست شده شناخته ولی  دـده  یـم وبـخ وقـحق یـیک هـک هـکارخان

 .   روبروست فردی درون تعارض با وی صورت این در. ندک انتخاب را یکی
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 .تعارض میان افراد2

 ،بگیرند  یشـپ در دـبای هـک اییـه  راه ،کنند یـم الـدنب هـک اییـه  دفـه مورد در فرد دو که آید می وجود به زمانی

 می کارسازمانی در که بگیرید نظر در را همکار دو مثال عنوان به. نرسند تفاهم به دارند که هایی نگرش و ها ارزش

            هـک نـای از زـنی یـدوم و داردـن تـدوس را یـدوم ایـرفتاره اـی زدن رفـح رزـط ،پوشیدن لباس طرز اولی. کنند

 معترض و داردـن یـخوش دل ذاردـیگـم اـپ رـزی را ازمانـس رراتـمق و ردـنگ یـم وانینـق هـب بدگمانی دیده با اولی

 .دهد می نشان را خودش متعدد های موقعیت در ،نفر دو این نداشتن اهمتف. است

 هیگرو درون تعارض.3

 مسائل  در و وندـش یـم یمـتقس یـفرع روهـگ دـچن اـی دو هـب اریـرفت اـی ریـفک اظـلح از لیـاص گروه یک عضایا

 دیلـتب ونتـخش و منیـدش هـب تـاس نـممک نشود حل ها اختالف این اگر. کنند می پیدا اختالف هم با کار مختلف

 .آورد فراهم را اللگروهـانح هـزمین یـحت و تهـگش

 .تعارض بین گروه ها4

 .کنند می پیدا اختالف یکدیگر با گروه چند یا دو که آید می وجود به زمانی

  تعارض ايجاد كننده عوامل

 دافرا شخیصت.1

  امالًــک ارــناهنج ایــمکشهــکش دایشــپی رــب رادــفا یتــشخص هــک دــده  یــم انــنش راوانــف اتــتحقیق

 اـب تـاس نـممک هـک ودـیشـم یـخاص ایالتـتم روزـب ببـس یتیـشخص های ویژگی برخی واقع در. است تاثیرگذار

 هــک واردیــم ،یــشخص القــاخ خصوص در یــکل ورــط هــب. باشد ناسازگاری در ،مجاور افراد وخواسته رـنظ

 ،کینه ،حسد ،خشم ،تکبر ،دنیاگرایی ،خودخواهی: از عبارتند ودــش  یــم ارضــتع دیدــتش اــی دایشــپی هــب رــمنج

 ورزیدن بخل و طمع ،غیبت

 .استرس2

 دانــفق اــی و عیفــض ازمانیــس اختارــس لــمث دــباش یــبیرون ابعــمن از دــتوان یــم ترســاس از یــناش ارضــتع

 گروهی کار وجود
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 کردن قضاوت.3

 امـانج یـخاص ارـک ماـش ارـهمک ،مثال عنوان به شود محسوب تعارضی و ارتباطی مانع یک تواند می کردن قضاوت

 رابطه که گیرید می ای نتیجه آخر در و برید می بین ذره رـزی را او ردـعملک ،ودـخ تـذهنی قـطب ماـش و دـده یـم

به کمبود اطالعات، ناسازگاری  توان می کدورت و رنجش بروز های سرچشمه دیگر از کند می شکراب را او و شما

    کرد. اشارهنقش و فشار محیطی

 تعارض حل هاي روش

 نیامده وجود هـب یـمنف اتـاحساس و ریـگی هـجبه یچـه وزـهن راـزی تـاس رـت ادهـس یارـبس اولیه مراحل در تعارض رفع

 ذاکرهــم طــتوس را ودــخ کالتــمش دــنتوانن ایدــش دــدارن رارــق ارضــتع در هــک رادیــاف راه هــمیان در. است

 و مــروی یــم لیــاص وعــموض راغــس هــب ونــاکن. داشت خواهند نیاز داور یا واسطه یک به احتماالً و کنندلــح

 می چگونه و چیست واکنش بهترین ،مخوری برمی ارضــتع هــب ازمانــس در انــهمکارم اــب یــوقت: هــک نــای آن

 حل تعارض اشاره شود .  مدیریت های شیوه برخی به اینجا در ؟آییم فائق چالش این بر توانیم

 بحث از اجتناب 

 رجیحـت دـکنن  یـم انتخاب را روش این که اشخاصی تعارضی موقعیت درباره بحث از خودداری یعنی اجتناب واکنش

 وعــموض ونــپیرام ودــش یــم ثــباع روش نــای ارضبپرهیزندـتع هـب زدن نـدام از و وندـنش رـدرگی دـیدهنـم

برای فکر کردن در این خصوص  تری آرام فرصت رفینــط و دــنیای ودــوج هــب یــکالم ایــغوغ ،تالفــاخ وردــم

 داشته باشند.

 توافق 

  قــتواف مــه اــب ،ازندــس رآوردهــب را دیگرــیک ایــزهنیا دــتوانن یــنم هــک دــکنن یــم ولــقب رفــط دو یــوقت

 توافق یکدیگر با که عواملی روی آنها کنند عمل خود ضرر و مقابل گروه سود به یا بینابینی صورت به که کنند می

 تأکید می ورزند. اند کرده

 مکان تغییر 
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 اییــجابج ابراینــبن دهد می رخ بیشتر تعارض ،کند می فعالیت یکدیگر مجاورت در که هایی گروه و افراد میان در

 .شود می الشمحسوبــچ نــای دیریتــم ایــه روش ینــاول از یــیک ،ارضــتع در رــدرگی ایــه  روهــگ

 ثالث شخص داوری 

 کمک راهحل افتنـی رایـب رـدرگی رفینـط هـب دـیکوشـم ثـثال خصـش ،دارد امـن مـه میانجیگری که روش این در

 ندک

 منابع تخصیص 

  غیره(و انیــانس رویــنی ،اختمانــس ،هــبودج لــقبی از) بعاــمن ودنــب دودــمح لــدلی هــب اــه  ارضــتع یــبرخ

 .کند حل را مشکل این ،منابع تخصیص با تواند می سازمان مدیر گیرد می شکل

 مذاکره 

 ارضــتع ندــکوش یــم ذاکرهــم و ثــبح اــب و دهــش عــجم مــه دور رــدرگی رادــاف اــی اــه روهــگ ،روش نــای در

 .کنند فصل و حل را موجود

 ،انیـانس رویـنی به توجه اخیر های سال در. است آن انسانی نیروی سازمان هر سرمایه مهمترین معتقدند کارشناسان

 ارـکن که است حالی در این. است داده اختصاص هخودـب را روـپیش ایـازمانهـس رمایهـس و انـزم از یـعظیم شـبخ

 بروز شود می باعث متفاوت انتظارات و اـباوره ،اـنیازه ،یتیـشخص ایـه  یـاویژگـب فـمختل رادـاف رفتنـگ رارـق مـه

 هـب ،ندـباش مـه هـب بیهـش امالًـک که کنید نمی پیدا را نفری دو هیچ شما. گردد ناپذیر اجتناب ها سازمان در تعارض

 اختالف و تعارض به نهایت در است ممکن ها تفاوت این. نیست انتظار از دور فردی  ایـاوتهـتف ودـوج لـدلی ینـهم

 در ازمانــس ایــاعض از یــبرخ یلهــوس هــب هــک تــاس اریــرفت ارضــتع دــگوی یــم زــرابین تیفنــاس. بیانجامد

 هـک دـیآیـم ودـوج هـب انیـزم هـک تـاس دیـفراین رضاـتع اـی و ردـگی می صورت اعضا دیگر با تمخالفــجه

 هـب وی یدنـرس انعـم دـخواه یـم اـی تـاوس اـب هـمقابل یـپ در لـمقاب طرف که کند می درك چنین طرف کـی

  .شود فشهد
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 ؟ كنيم كمك سازمان در اخالق ترويج به چگونه 

 راهکارها این از  یـبرخ ازیـس ادهـپی. ودـش یـم تمـخ وبـخ ارـوک  بـکس هـب وبـخ اخالق که است این حقیقت

 . تـگرف ارـک هـب اـه ازمانـس هیـهم در را اـآنه اـتقریب وانـیتـم و تـنیس وارـدش

 روشنی مشخص کنید. به را نبایدها و باید 

 این .دـدارن ازمانـس ندرو ردـعملک و ارـرفت ونگیـچگ ی ارـدرب ای تهـنانوش و تهـنوش وانینـق اـه سازمان ی همه

 دربر دیگر رادـاف و ارباب رجوع ،ارانـهمک الـقب در ارـرفت ،رشـنگ ،شـپوش وعـن هـازجمل را اگونیـگون موارد قوانین

 می ،باشند ارکردهـک مـه ابهیـمش ایـه متـقس در رـاگ یـحت فـمختل ایـازمانهـس در هـک انیـکس. گیرند می

 استانداردهای و قواعد از بسیاری. است زیاد خیلی گاه که تفاوتی ؛کنند توصیف را فرهنگی تفاوت خوبی به توانند

 هـمتوج ،دـبگیری زیرنظر را سازمان امور تـدق اـب دتیـم رـاگ اـام دـان دهـنش خصـمش وبـمکت کلـش هـب سازمانی

 ،یـبرخ. دارد تـاهمی زیـچی ره از بیش اخالقی  ایـمیمهـتص و اـارزشه اـازمانهـس یـبرخ رایـب. ویدـش یـم اـآنه

 هــب یــبرخ. دــکنن یــنم لــعم انــهایش هــگفت هــدانبـچن اـام دـیگوینـم یـاخالق دـقواع رویـپی از یارـبس

 اـه ازمانـس یـبرخ. دـیداننـم یـق اخال ،دـباش سودمند ومــعم رایــب هــک را زیــچی و دــمعتقدن ودمندگراییــس

 فرهنگ پرورش مسیر در نخست گام ،سازمان اعضای ی همه برای اراتـانتظ ودنـب صخـمش. دـهترنندـبخش و ذیراترـپ

 .است مدار اخالق سازمانی

 کنید ارائه موردپسند رفتار از الگویی. 

 ،انجام داد دوراــبان ال ،استنفورد روفــمع ناســروانش هــک یــپژوهش هــازجمل اگونــایگونــه ژوهشــپ ایجــنت

 ،رــمعتب و ورداحترامــم رادــاف ژهــوی هــب ،رانــدیگ ارــرفت از دــدارن تــدوس اــه آدم هــک دــده یــم ناــنش

. تندــوهسـالگ انـش تانـزیردس رایـب ازمانیـس رـه در رانـرهب ،دـیگوینـم ایجـنت نـای ینـهمچن. کنند الگوبرداری

 گیرند می رــنظ رــزی را انــرفتارش تــدق هــب رانــدیگ هــک دــبدانن دــبای اــه ازمانــس دیرانــم و رانــرهب ســپ

 اهدهــمش ادگیریــی دوراــبان دهــعقی هــب. دهند می قرار معیار را آنها ،باشد میان در اخالقی نگرش و رفتار پای وقتی و

 ریـکلگیـش رایـب سـپ. انگیزش و بازسازی ،پاریــیادس هــب ،هــتوج: هــجمل از یداردــمختلف لــمراحای 

 ،پاردــبس ادــی هــب را وــالگ ارــرفت ،دــکن هــتوج آن هــب و اهدهـمش را وـالگ دـبای ردـف ،اهدهـمش هیـپای رـب ازیـالگوس

 وییـالگ دـبای اـه ازمانـس رانـرهب ابراینـبن. کند پیدا انگیزه آنرفتار رارــتک رایــب و دــکن ازیــبازس را وــالگ ارــرفت

 ،تیمــهس ازمانــس در یــاخالق تانداردهایــاس االترینــب انــخواه رــاگ. ندـباش ازمانـس در ارـموردانتظ ارـرفت از
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 هـزمین نـای در را ای هـبهان یچـه و دـکنن ارـرفت تانداردهاـاس این با مطابق دــبای اــه  طحــس االترینــب در دیرانــم

 و سخن است. حرف از اثرگذارتر ،عمل و اقدام ،مدار اخالق قسازمانیـخل رایـب الشـت در. دـنپذیرن

 بدهید جلوه ناشایست را نبایدها و کنید تشویق را بایدها. 

 فــمتوق ارــرفت آن دـمایلی رـاگ. دـکنی ویقـتش را آن ،ودـش رارـتک اریـرفت دـمایلی رـاگ. تـسا اساسی انونیـق این

 وارــدش اهیــگ آن از رویــپی هــک تــاس  ای ادهــس انونــق نــای. دــکنی ردــدلس آن امــانج از را رانــدیگ ،ودــش

 باید رفتارهایی هــچ دــکنن خصــمش دــبای اــه ازمانــس. ودــش یــم پردهــس یــفراموش  هــب مــه اهیــگ و تــاس

    اداشـپ ،ارـموردانتظ یـاخالق رفتارهای به توجه. باشند مصمم کار این برای و شوند تشویق نباید رفتارهایی چه و تشویق

 ازمانــس در دارــم القــاخ گــفرهن ریــگی کلــش یدرـمهم شـنق اـرفتاره نـای ردنـک ویقـتش و اـآنه هـب دادن

را در نظر  نهاآ ی ناخواسته و خواسته پیامدهای و کنید تــدق ویقــتش روش و اداشــپ ابــانتخ در هــالبت. دارد

 بگیرید.

 مسئله تمرکز کنید.حل  و مهارت تقویت بر 

. تــاس ودمندــس یارــبس اــه ازمانــس رایــب ئلهــمس لــح ونــفن و یــاخالق ایــه ارتــمه تــتقوی رــب زــتمرک

 ایــه ارتــمه امــگ هــب امــگ ی عهــتوس رایــب دــبای اــه ازمانــس ،دهاــنبای و دهاــبای ینــتعی رــب الوهــع

 رانــبح از ذرــگ و ئلهــمس لــح ایــه تراتژیــاس و یــاخالق ریــگی میمــتص ؤثرــم ایــه ارتــمه ،اریــرفت

 از رفتنــگاورهــمش ،اربردــک انــآس عــمراج و ابعــمن ،یــآموزش ایــه اهــکارگ. دــکنن الشــت یــاخالق ایــه

 تــتقوی و قــخل یرــمس در دــیتوانیــم هــک تــاس یــمختلف ایــه  روش هــازجمل هــباتجرب رادــاف و اــهمکاره

 بگیرید کار به ،اخالقی گیری تصمیم ایــه ارتــمه

 ابزار الزم برای پیاده سازی اخالق در سازمان را فراهم کنید. 

 نظارت ازیوـالگوس ،اورهـمش ،افیـک و بـمناس زشوـآم هـجمل از ،الزم زارـاب دـبای دارـم القـاخ گـفرهن ایجاد برای

 انـکارکن تشویق برای  ازمانیـرونسـب و درون سانناـکارش ارگیریـهکـب. دـباش  راهمـف ازمانـس ایـاعض هیـهم برای

فردی  ینــتعی. است ابزار ازاین یـیک زـنی طوحـس هیـهم در ئلهـمس لـح و یـآموزش ایـه هـبرنام در رکتـش هـب

و منابع ابزار ی وتهیه اییــشناس ئولــمس (انشــکارکن اــب راهــهم) او. تــاس مندــارزش یارــبس ارــک نــای رایــب

 الزم برای ارائه ی بهتر مشاوره های اخالق مدارانه است.
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 .امکان ارائه بازخوردهای اصالحگر را فراهم کنید 

 راهمــف دونــب. تــاس الحــاص رایــب ریعــس ازخوردــب ،یــناسش روان ای هــپای وعاتــموض از رــدیگ یــیک

   دـنبای ،ودـش  یـم دهـدی ازمانـس در هـک اییـرفتاره الـقب در ازخوردـب ی  دهـفکرش و نظمـم ی  هـارائ فرصت ردنــک

   ایــرفتاره ویقــتش.یدــباش تهــداش ازمانــداردرســالقمــاخ گــفرهن ریــکلگیــش هــب دانیــچن دــامی

 در القــاخ ازیــس ادهــپی رایــب ،ولــقب  لــغیرقاب ایــرفتاره رایــب الحیــاص ازخوردــب ی هــارائ و ارــموردانتظ

 یـتنبیه ایـارتهـعب اـب هـن  و ،وزشـآم و اریـهمک ی هـروحی بـقال در دـبای اصالحی بازخورد. است حیاتی سازمان

 دــکن یــم ترــبیش را آن ذیرشــپ ،وزشــآم و اریــهمک شــپوش در ازخوردــب ی هــارائ. ودــبش هــارائ ،رـمالمتگ و

 از ســپ لهــبالفاص دــبای ،ذاریــاثرگ ترینــبیش ادــایج رایــب. دــده یــم اهشــک را آن ذیرفتنــنپال ــاحتم و

 .  شود داده نشان واکنش آن به ،ساز مشکل  ارــرفت روزــب

 ركا قالخا  

 معیشت تأمینی ابر ،محیطیو  جتماعیا یطاشری قتضاا به یاو  خویش یها ناییاتوو  هاادستعدا تناسب به کسی هر

در قالب چه شغل یا تخصصی نظر از اینکه  فصرو  کلی رطو به ش،معا تأمین. گزیند برمیرا  خاصی شغل خویش

 باشد،احکام اخالقی مشترکی دارد.

 ركا قخالا با مرتبط شناختي روان ملاعو

 ربتکاا ،مسئولیت  ،قتد ،عالقه انمیز بر مستقیمی تأثیر نداتو می ادفرا بیگانگیدخواز معتقدند اننظر صاحباز  ریبسیا

 نیروا ،هنیذ تعهد هشد  لفعاو  هنندانگیزابر قواعد و زمینه های رکا قخال.ا باشد شته، دا مینهو ز عداقو دنبو مولدو 

 اتتعهدو  هنگیزا ایبر مناسبای  مینهز نداتو نمی بیگانهدخواز  هنذ یک که ستا بدیهی. ستا وهگر یا دفر فیزیکیو 

تعهد ذهنی و .دشو می منجر یپذیر مسئولیت کاهش به ر،کا قخالا کاهش. هدد وزبر دخواز  فیزیکیو  یخالقا

 نشد جامعه رساختار د دیبنیا تغییرهایی ر،کا قخالا برآن  و تأثیر شدن جوامع  صنعتی ،بیگانگی دخواز  فیزیکی،

 که ستا یمتغیر قخالا ایرز ستآن ا شناختیروان  بعد ر،کا قخالا مهم ربسیا دبعااز ا یکی . آورد می پدید معاجو

 ریفتار یها نظریه بر ر،کا قخالا دبهبو ایبر انندیشمنداز ا ریبسیا.در آن دارد  ریمحو ینقش دیفره و اراد گاهیآ

 یگرد خالقیا یهارکا منجاا لحتماا ،شد تشویق جامعه یسوداد و از  منجاا خالقیا رکا دیفر ههرگا. ندا شتهدا تأکید

 نکال انیزر برنامه ،ترتیب ینا به. یدآ میدر نیدرو یهاارزش  رتصو به خالقیا رکا که جایی تا دشو می تقویت

 شنگیزا یها هشیودر  ساساًا مدیریت تغییر ایرز کنند نیدرو جامعه ادفررا در ا رکا قخالا دبو هنداخو درقا ریکشو
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 بمحسو رکا قخالا نیو روا دیقتصاا دبعاا که اردمیگذ تأثیر نهاآ دیما یها داشپا هنحوو  ریکا یها محیطدر  ادفرا

 .شوند می

 شغلي حريمدر  قخالا

  غدغهد حریمآن  حفظدارد و  حریمی دخو شغلی ندگیدر ز یکس هر. ماست ندگیز دبعااز ا ییک شغلی ندگیز

 یمدار مسئولیت ،شویم می جهامو نهاآ با که کسانی لقبادر  دخو شغلی ندگیدر ز مااز  یک هر. ستا خالقیا ادفرا

 شغلی ندگیز با مرتبط ننفعایذ یگرو د ستدپایین انمدیر ،ستدباال انمدیر ر،همکا ،یمشتر ع،جو، ر ببا:ار مانند

 گینددر ز ریانباز خالقیا تمعضالی از  رکا کم. نانیمآ قحقو حفظ به موظف ماو  حقوقند نصاحبا قعدر وا ننا.آ

 ستآورده ا نمیا بهرا  شغلی قخالاز ا گوناگونی یها شاخه ما رگادر روز شغلی پیچیدگیو  عتنو.  ستا شغلی

 قخالا ری،پرستا قخالا ،یسرتد قخالا ،بدنی تربیت قخالا رت،تجا قخالا ء،قضا قخالا ،پزشکی قخال:ا

 ایردارد ز متقد ،یگرد قخالا عنو هر بری دفر قخالا گفتیم که گونه نهما و غیره. داری بکتا قخالا اری،خبرگز

 جمحتا ماًولزی ورز قخالدر ا ماا باشند خالقیا باید دخو مشاغلدر  ها ننسا.ا ستا ادفرا شغلاز  ترافر بسی قخالا

 امهج نهمچو قخال.ا ستا ادفرا خالقیا یها غدغهد همیوآن  ماا باشند خالقیا باید ها نمازسا. نیستند انعنوو  شغل

. شویم می حاضر رکا محلدر  شخصی قخالا سلبا با غالباً. دکر ضعو انبتوآن را  رکا محل به لمنزاز  که نیستای 

 طتباو در ار دخو با طتبادر ار که کسی.  هددمی ارقر تأثیر تحترا  شغلدر  ما تخلقیا ،شخصی قخالا ،لیلد همین به

 ندانمیتو قحقو نصاحباو  رانهمکا با طتباو در ار شغلی محیطدر  ،ستا گریز مسئولیت دخو ادهخانوی عضاا با

 .باشد مسئولیتپذیر

 و ...( ارباب رجوع)همکاران،زيردست،انيگرد با طتبادر ار مندركا ظايفو

 آن ظايفو و مندركاواژه  تعريف

در  یشغل که دشو می گفته کسی بهو  ستا یفترد ردارکاو  رکا هنددار یمعنا به ،سیرفا لغتدر  مندرکاواژه 

را  شخصی رموا که ستا کسی ای است کارگزار که معادل عربی آن عامل است، اداره خدمتدر  یادارد  ستگاهید

 گفته عامل ،زکات یافتدر لمسئو به که جاست همین.از  باشدآن  متولیو  دگیردوش  براو  یهارکاو  ملک ل،مادر 

 ییگرد بحسا به د،مز گرفتن با ،شغلیو  حرفهدر که داند  می مندرکارا  کسی ،فقهی تصطالحاو ا تلغا فرهنگ. ندا

 یسواز  که شد می گفته ریمأمو به ،گذشتهدر  که سدر می نظر به ،شد ئهارا ارگزرکااز  که هایی تعریف با .کند رکا

 اران،فرماند اران،ستاندا شامل که ستا شتهدوش دا بر نظامیو  دیقتصاو ا سیاسی ،جتماعیا رمودر ا مسئولیتی حاکم
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 ممفهودر  وزه،مرا لیو ستا هشد می حاکم ننمایندگا یگرد همچنینو  اجخرو  تکاز نندگادآورگر ،نهاآ ننمایندگا

 یندر ا مندرکا. دازدپر می تخدما ئهارا به لتدو از نیابت به که ستا کسی مندرکا ه،شددیا رانمأمو بر ونفزا م،عا

 انمندرکا) پایین سطح نکنارکا تا( شدار انمندرکا) منظا یالبارده  نمسئوالاز  لتیدو یها هستگاد نکنارکا همه معنا

 .دشو می شاملرا ( ءجز

 دخو به نسبت مندركا ظايفو

 بهرا  ارانگزرکاو  انمندرکا(ع ) ممعصو نیااپیشو هاربا که ستای ا هپسندید یها یژگیاز و نفس محاسبهو  قبتامر

نفس خود را در حالی که " کی از کارگزاران می نویسند:چنان که امام علی )ع(در نامه ای به ی.ندا هنداخوافرآن 

 ."امیدوار به پاداش الهی بوده و از کیفر او هراسناکی ،به انجام آنچه خداوند بر تو واجب گردانیده است وادار ساز

 بهترینو  ها قتو ترین نیک "فرماید میو  کند می رشسفا دخو با تخلو بهرا  شترا مالک تحضرآن  همچنین

 . "برگزین دخو ایخدو  دخو بهو روز را  شب یها ساعت

 رانهمکا برابردر  مندركا ظايفو

 صمیمیت 

 هرگونهاز  ریعاو  ستیو دو مهراز  رسرشا ستا مناسبین.از ا ستا اریخدمتگز ایبر سمقد محیطیاداری،  محیط

 نکنارکا نمیادر  هعقید فختالا حتی ،سلیقه فختالابی شک  . یدآ همافر لهیا فلطااز ا یمند هبهر مینهز تا باشد کینه

 بیانجامد رمودر ا شکنیرکاو  لجاجت به نباید،   ها سلیقه فختالا که ستآن ا مهم لیو ستا طبیعی اداری محیط یک

 .دبو هدانخو ممکن نیز مندرکا دخو ایبر رکا مهادا ،نباشد گونه ینا گر. ادبگیررا  محبتو  مهر یجا تنفرو  کینهو 

 رتمشو 

 اردند مناسب طالعاتیآن ا با بطهدر را که ستا ریمودر ا رتمشومتقابل کارمند نسبت به همکاران از جمله وظایف 

اداری  محیط.در  دشو می سحساا گذشتهاز  بیش یهمفکر به زنیا ر،موا پیچیدگیو  گیدگستر سبب به وزهمرا ایرز

از  یگیر هبهر.  شوند هتباشا رچاد عملو در  همه مسائل را نداشته باشند  حل انتوبه تنهایی  ستا ممکن انمندرکا

 . بکاهد خطاها انمیزو از  کند انجبررا  ها کاستی نداتو می که ستا دییکراداری، رو محیطدر  رتمشو هشیو

 هداخو همافر رتمشو ایبر بیشتر یهای فرصت ،باشد تر ستانهو دو تر مناسباداری  محیطدر  بطروا چه هر ،بیشک

 سانیر خدمت فرصت ه،ندزسا یهادپیشنهاو  ها حطر ئهارا با ،بیشتر هماهنگی با ننداتو می صمیمی رانهمکاو  مدآ



39 
 

 ینا با. باشد گشاراه  نداتو می نیز ستدیرز رانهمکا با رتمشو که دکر شموافر نباید.  ندآور همافر دممر ایبر بیشتر

 ،کنند سحساا قتیو لیو ،شد هداخو شان برای رسیدن به اهداف دوچندان شتالو  کنند می سحساا زنی نناآ رکا

 نیز وریضر ینظرهارظهاو از ا شوند هکشید وانزا به ستا ممکن های درست آنان اعتنایی ندارد، هیدگاد به سرپرست

 .کنند دداریخو

 تعهد سحساا 

 اخد لسور کهنچنا.نددار ینیو د خالقیا تعهد هم به نسبتو  برندابرو  ادربرمنان با هم ؤم  همه م،سالا مبین یندر د

از ."ستاو قبامر سر پشتاز  ،ستا مؤمن ادربر مؤمن ،ستا مؤمن یینهآ مؤمن" :فرماید می یباای ز جملهدر (ص )

 نسبت و کنند تقویترا  سالمیا ادریبر حیهرو ممحتر ط اداری اسالمی نیز کارمندانمحی یکدر  ستا شایستهرو،  ینا

 هم رکنا ها ادینامرو  ها ریگرفتادر  ،خالقیو ا ینید ظیفهو سحساا با همچنین. باشند سحسا یگرد هم سرنوشت به

 نساندو ر حمتز فعر ،نصیحتو  نحسااز ا ،نددار زبا ها شلغزو  تشتباهارا از ا یگرد هم. باشند یکدیگر وریاو  ریاو 

 نیامندرکا ،حاضر لحادر  نیمابد ستا بهتر .نکنند یغدر هم به نسبت ینادای د کلمه یکو در  وبرآ حفظ ،هم به نفع

 با ن،یشاا رهمکا نستادو گرا.  نندراگذ می انندز کنجرا در  دخو عمرو  ندا هشداداری  تتخلفا مرتکب که هستند

 ناپسند لعمارا از ا نهاآ تعهدو  هیاخیرخواز روی  ،تیوتفا بیو  تسکو ،پوشی چشم یجا به ،تخلف نخستین نیدد

 .  شدند نمی مشکالتی چنین رگرفتا نکنوا هم نناآ شک بی ،شتنددا می زبا

 پرهیز از حسادت 

رود  می رشما به نفس یها ریبیما بدترینو  خالقیا تصفا ترین پستاز  که ستا انیگرد ایبر هیابدخو دت،حسا

 دجوو سبب به های اداریمحیطدر  گفت باید که ستا یشهر معاجودر  مفاسدو  نگناهابسیاری از  عامل دت،حسا.

 ایبرو  کند وزبر  خالقیا رمووابعد امور مادی از   ستا ممکن ران،همکا یتقاو ار پیشرفت ،موفقیت یها مینهز

و از  کنددور  پست صفت ینرا از ا دخو باید نمسلما مندرکارو،  یناز ا باشد. آفرین مشکل اداری محیطو  مندرکا

گیری از تجربیات  هبهر با نیزاو  کند شتالو  دشو خرسند ،مثبت یهارکادر  دخو ستو دو ریهمکا یها موفقیت

 .  کند توجیهرا  دخو کوتاهی هدابخواینکه  نه ،باشد وزپیر هارکادر  اخد به میدو ا دخوموفق همکاران 
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 ستد يرز به نسبت مندركا ظايفو

 دنبو لگوا 

،وظایفی دارند،نسبت به افرادزیر دست و  رهمکا و قمافو ادفرا به نسبت ارانگزرکاو  انمندرکا که گونه نهما

و بی تفاوتی نسبت به این مسئله پیامدهایی زیانبار به انگاری سهل هرگونه. هستند لمسئو نیز نناآ چگونگی عملکرد

همراه خواهد داشت.از نخستین وظایف یک مدیر مسلمان نسبت به افراد زیردست خود،الگو بودن اوست .خواسته یا 

از این رو بهتر است نه تنها رفتار و ،افراد زیردست به تمامی کارها ،گفتار و حرکاتش توجه خواهند کرد.ناخواسته 

نان را به فعالیت بیشتر و کارایی بهتر تشویق کند .افزون بر آن ،در حفظ آعملکردش در نهایت ادب و احترام باشد و 

 حریم گفتار و دستورها ،پای بند و عامل باشد.

 ناسبتقسیم کار م 

 باید کهای  گونه به ؛کند می مشخصرا  دفر هر ظایفو و ودحد مسئولیت تقسیمو  ستا مسئولیت تقسیم ر،کا تقسیم

 دآوریا چنینرا  رکا تقسیم همیتا )ع( حسن مماا شندزفر بهای  نامهدر  )ع( علی مما.ا باشد پاسخگو دشعملکر رهبادر

 می سبب رکا تقسیم که نیابد لمسئوآن  برابراو را در  که کن کار هر کدام از خدمتکارانت را معین":   شوند می

 تقسیم نقشو  شمندارز فرمایش ینا به توجه با ."نکنند سستی خدمتو در  ندارنگذوا یکدیگر بهرا  هارکا دشو

. ستا سرپرستی تحت ادفرا نمیا مناسب رکا تقسیم انمدیر ساسیا ظایفاز و یگرد یکی ر،کا پیشرفتدر  مسئولیت

 نکنارکا نمیارا  رگبز یها مسئولیت انتو می د،شو سختی رچاد کسی نکهآ ونبد ،مناسب رکا تقسیم با شک بی

و...ممکن  نظم وزی،ندا تخصصو  تجربه ،بخشی سرعت مانند رکا تقسیم مزایای همه با که گفت باید. دکر تقسیم

روحیه نوآوری و ابتکار نیز  ،بر کارکناناست در اثر انجام کار یکنواخت و مداوم ،ضمن غالب شدن خستگی و تنبلی 

 به ستا بهتر ،حالت یناز ا یگیر پیش ایبر.  به مرور در انسان به فراموشی سپرده شود و قوه اندیشه از او گرفته شود.

 رشکااز  شخصی چنین رت،صو یندر ا که دشو دهسپراو  سلیقهو  تخصص با متناسب ریکا نکنارکااز  یک هر

 .دبر هداخو تلذ

 تقاد پذیریان 

در  ستا ممکن گاهی ایرز اردبپند ممعصورا  دخو ر نظام اسالمی نبایدد بخش یک سرپرست یااداره  یک لمسئو

 یپیامدهااز  یگیر پیشو  گاهیآ ایبر ،ینابنابر. ستا شتهاند توجهیآن  به نتاکنو دشخو که باشدای  کاستی رشکا
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تحت سرپرستی در محیط اداری تقویت کند، به گونه ای که جرأت است روحیه انتقاد کردن را در افراد  زمال ،حتمالیا

 سخت نگوناگو الیلد به یپذیردنتقاا چه گرا داشته باشند عیب های او را بجا و با رعایت حدود و شرایط بیان کنند.

  .دکن تحملآن را  ممکن شکل هر به ننساا که دشو می سبب ،ستو در بجا دنتقاا یدافواز  گاهیآ لیو ،نماید می

 تبعیضاز  پرهیز 

و  منزلت ،اداره لمسئو دنز ،شغلی مسئولیتو  موقعیت به بنا ،سرپرستی تحت ادفراداری، ا محیط یکدر  ستا ممکن

 قتفاادب و ا عایتر ر،فتار ه،نگا عنودر  لمسئو که دشو سبب نباید هارمعیا ین گونها لیو باشند شتهه دا یژو یجایگاه

 رهبادر(ص )مسالا میاگر لسو.ر .دشو قائل وتتفا تحت سرپرستی پیش آید، برای افراد ستا ممکن که هایی

هرکس بر ده نفر سرپرستی کند و در میان آنها به عدالت رفتار "سرپرستی می فرماید: تحت ادفرا با تبعیض یپیامدها

 ."ننماید ،روز قیامت می آید،در حالی که دست و پا و سرش در شکاف تیری قرار دارد

 تغافل 

 به مناسب گرو ا ستا نمسئوالو  انمدیر ظایفاز و ،قاطعیت رکنادر  که هاست شلغزاز  پوشی چشمی معنا به تغافل

 به ظیفهو منجای در ارمأمو گرا بسا چه. دبو هداخو سرپرستی تحت ادفرا حصالا یهاروش  بهتریناز  د،شو گرفته رکا

 چشم ینا ستا بهتر. دببر  پی دخو هشتباا به مندرکا ،مهربانیو  مربوطه لمسئو پوشی چشم با ،کند کوتاهی عمد یا سهو

 . شتدا هداخو بهتر اینتیجه بیشک که باشد رخطاکا ستاخواز در پیش پوشی

  ایجاد نظم 

 مدیر یک ظایفو ترین هعمداداری، از  محیطدر  سستیو  سامانی بی هرگونهاز  یگیر پیشو  نظم دیجاا ایبر مهتماا

 می هکشید تباهی به ری،کا طنضباا صلا شتناگذ یرپاز با  هامنظاو  ها نمازسا ینبهتر ایرز ستا متعهد لمسئوو 

 ضمناداره  سرپرستو  مدیر شد.هداخو تلف ،نظم شتندا ونبد کارمندان در یک مجموعه اداری ناتریناتوقتو.شوند

و  ستیاز دو هکندآ فضاییو در  باشد شتهدا رمودر ا بیشتر یترنظا باید ،کند می مملز نظم عایتر بهرا  دخو ینکها

 .کند منتقل خویش ستدیرز رانهمکا بهرا  طنضباو ا نظم  ،محبت

 گاهیو آ علمی سطح یتقاار 

 فهد ینا به نسید.ر ستا دممر به بمطلو سانیر خدمتاداری،  یها محیطو  ها نمازسا تشکیل ساسیا افهداز ا

 نکنارکا بمطلو دعملکراز  دیار زبسیا یبخش ،چنینهم.دارد  بستگی نمازسا نکنارکاو  انمندرکا بمطلو دعملکر به
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 ایبر کوشش ن،سرپرستاو  انمدیر یگرد ظایفاز و ،ینابنابر دارد . بستگی نهاآ تخصصو  تجربه ،گاهیآ انمیز به نیز

و  نمازسا هعهد بر ن،کنارکا زشموآ ظیفهو گفت باید. ستا سرپرستی تحت ادفرا تجربیو  علمی سطح یتقاار

 تحت ادفرا تا فراهم آورند هاییمینهز غیرمستقیمو  مستقیم ننداتو می ممحتر انمدیر لیو ستا شیزموآ یهادنها

 .شوند مند هبهر نمازسا غیرو  نمازسادر  نظر صاحب ادفرو ا مدیر شخص تتجربیاو  نشدا از دخو سرپرستی

 ارباب رجوع مقابلدر  مندركا ظايفو

 کریمانه ردبرخو 

و  ممقا فتنر باالو  ستا دممر به سانیر خدمت ایبرای  سیلهو اری،گزرکاو  یمندراک مسئولیتو  ممقا م،سالدر ا

 هجایگا به هنگا ینا با انمندرکا گر.ا کند می همافر ننوعا هم به بهتر اریخدمتگز ایبر تر دهگستر نیامید ،نیز منزلت

 گونه به باید ،ینابنابر .آورد هنداوخ رشما به دخو ساسیا ظایفورا از  عجوب رباار با کریمانه ردبرخو ،بنگرند دخو

را  اریخدمتگز رفتخاا نهاآ ردبرخوو  رفتار ه،نگادر  که شوندرو  بهو ادارات رو ها نمازسا به نکنندگا جعهامر باای 

 رکاو ارزش  تر کامل اریخدمتگز ،باشد تر النهدعا هاردبرخوو  هارفتار ،تر نمهربا نناآ هنگا ازهندا هر کنند سحساا

 د.ش هداوخ بیشتر

 فروتنی 

 ایرز  ستا تنیوفر هپسندیدی خو شتنو دا جوییی برتراز  پرهیز ،سالمیا منظا ارگزرکاو  مندرکا یگرد فظایاز و

 طعمو  کند ذنفو دممر قلبدر  دشو یم موفقی پسنددخواز  پرهیزو  تنیوفر پرتودر  نمسلما ارگزرکاو  مندرکا

 نهما به ،ستا شایسته نمسلما ارگزرکا یا مندرکا یک ایبر تنیوفر ازهندا هررو،  یناز ا .بچشاند دممر بهرا  مهربانی

 لتذ جزای  نتیجه نپایادر )ع( علی مماا دهفرمو به نچو د؛بو هداخو زمالاو  ایبر جا بی ورغرو  کبردوری از  ازهندا

 . "ستا لعز مهنگا به اریخو ،مسئولیت مهنگا به دنکر تکبر ". شتدا هدانخو

 گره گشایی 

و  یارگزرکا)ع( دقصا مماا . ستا دممر رکااز  گشایی هگر ،سالمیا منظادر  نمسلما ارگزرکاو  مندرکا افهدز اا

  دممر رکااز  گشایی هگر ایبر خویش موقعیتاز  ندابتو که نددا می مناسب فرصتیاداری را  مسئولیت شپذیر

 .  بماند غافل دممر به گزاری خدمتاو از  که دشو سبب مسئولیتو  ممقا ینکها نه د،گیربهره

 مدارا 
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 عقل همیورا  دنکر ارامد ،تحضرآن  رطو هاست.همین خصلت ترین )ع(:مدارا کردن از ستوده علی مماا دهفرمو به بنا

در  یگرد هم با که ستا دممر همه بر چه گرا ستا دممر با دنکر ارامد د،خرو  عقل همیو فرماید میو  نددایم دخرو 

 تعاامر بیشتررا  دهستو یژگیو یناباشند،ولی الزم است کارمندان محترم  شتهدا ارامد آید پیش که مشکالتیو  رموا

 هگاآنا،  ای  هعد ایبر اداری راتمقرو ها لعملراستود قیقد ایجرا ستا ممکناداری  یها محیطدر  گاهی ایرزکنند

 با ستا ممکن حتی. باشد ناخوشایند ،ندهست قائل دخو ایبر حقی لیلد هر به یا نیستند بند یپا بطاضو به که کسانی یا

در این موقعیت ،شایسته . ببرند پیشرا  دخو رکاوغیره  یپرخاشگر ،تهدید  ،هانتا ،جملهاز  ناشایست یها کنشوا

 نیست کارمند مسلمان با او مقابله به مثل کند ،بلکه بهتر است مدارا در پیش بگیرد.

 عجور بباار تکریمو  اریندمدوشهر 

رضایت  جلبی و ارمدی  مشتری رمحو صلا به توجه وزی،مرا معاجودر  نوین مدیریت یهای گیر جهتاز  یکی

   انوـعن هـب دولتیاردمتگزـخی  اـهه تگاـسد تخدمااز  دممر ضایتر ،هارکشو ئیاجری و اادار منظا.در  تـسا دمرـم

 اییـه اخصـش.د  وـیشـم یـتلق ماـنظآن  توسعهو  شدی و رمدرآکا انمیز سنجش لیـصی ا اـه اخصـشاز  یـیک

 هزینه ن،جعاامر با رفتار چگونگی ،سانیر تخدما کیفیتو  نجعاامری کارها ماـنجادرستی و  تـقد ،رعتـس دـمانن

 هستگاد تخدمااز  دممر ضایتر یشافزا با که هستند ملیاوـع بـمناس انیـسع ر الـطو ا شفافیت ت،خدما منجاا یها

،بزرگترین سرمایه و تکیه رساال دممر یـیند  ماـنظا در  رـیز  دـش هنداخو عمومی دعتماا یشافزا موجب ،لتیدو یها

 گاه نظام اداری ،اعتماد عمومی است.

 عمومي بخشدر  نجعاامر يمند ضايتر يها شاخص

 ستهاخوو  راتنتظادارد .اخصوصی  بخش با هعمد ی های وتتفا ،عمومی بخشدر  یمشتر یمند ضایتر یها شاخص

 به  تحویل ،باال کیفیت ،ن پایی یبها: نظیر اردی،مو شامل ه،شد ئهارا تمحصوالاز   خصوصی بخشدر  نریامشت یها

در  یمند ضایتر یها شاخص مااست او ...  دکررکا ی،ظاهر شکل وش،فراز   پس تخدما ت،محصوالدوام  ،موقع

 خصوصی بخشدر  یمشتر  که ستا نگرشی از ترافر ربسیا دبعاا ینو ا باشد شتهدا مختلفی دبعاا ندامیتو ،عمومی  بخش

 .دارد شی یک یا کاال یک به

 از دیدگاه زیتهامل شاخص های رضایت مندی مراجعان در بخش دولتی ،عبارتند از :

 ملموس و محسوس بودن :نمایش فیزیکی و آسان وسایل ،کارکنان و عناصر ارتباطی.1
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 .قابل اعتماد بودن کارکنان و سازمان 2

 ی کارکنان .مسئولیت پذیر3

 .صالحیت و شایستگی :داشتن دانش و مهارت های الزم برای انجام خدمات4

 .تواضع و ادب و احترام در برخورد با مراجعان5

 .اعتبار :معتبر بودن و مشرعیت ارائه دهندگان خدمت6

 .ایمنی :داشتن آرامش کافی و دور از خطر بودن 7

 ارتباط با کارکنان  .در دسترس بودن:قابل دسترسی و سهولت تماس و8

 نها بفهمند و گوش کنند.آ.ارتباط مناسب:آگاه ساختن مشتریان به زبانی که 9

 .درك کردن :تالش برای درك نیازها و خواسته های مراجعان10

 از: تندرعبا ،لتیدو بخشدر  نجعاامر یمند ضایتی ر ها شاخص ،یگرد نگاهیاز 

دب و یاری دهنده ؤخوشایند سخن گفتن ،م وشتری ،با رویی گشاده .فروتنی :استقبال از مشتری،توجه به حضور م1

 پایان دادن به دیدار به گونه ای دوستانه ، بودن

 داشتن،ارائه توضیحات و دستور کارهای موجز، تمرکز به موضوعات کاری .موجز بودن:واکنش سریع 2

 کامل  ایه.کامل بودن: ارائه خدمات به طور کامل ،ارائه دستورکارها و پاسخ 3

 .پاکیزگی:ظاهر آراسته و تمیز داشتن ،حفظ محیط کاری تمیز و مرتب و ایمن 4

ی ،استفاده یدن.وضوح: به وضوح صحبت و پرسش کردن ،ارائه دستورکارهای روشن ،ارائه توضیحات شفاف و فهم5

 نکردن از واژه های فنی و نامفهوم.

 گوش دادن رجوع ارباب: با توجه کامل به سخنان  ارباب رجوع.توجه به 6
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 راه هاي جلب رضايتمندي مراجعان

ارباب  یها شکایت به توجه. دمیشو  بمحسو یمشتر ضایتر تأمین زنیا پیش ،ارباب رجوع  نسخنا بهدادن  شگو

 ایند یافتدر نمکاا که هستند هاییروش  ینهاا مانندو  یابیو ارز  سیزربا ،کیفیت تضمین ،هادپیشنها منظا ،رجوع 

 نیست  کافی تنهائی به کند می یافترا در خدمت یا کاال کهای  لحظه یابیارز فقط  لبته.ا ندزیسام  هم افررا  یمشتر

 یها لعملا عکس ،باشند هگاآ یمشتر  تیو آ فعلی یهازنیااز  باید ارباب رجوع  ضایتر کسب ایبر ها نمازسا.

باید حتی به نیازهای وزی،مرا متالطم یها محیطدر .   ندارند  ستدو چه نهاآ نندابدو  هندد تشخیصرا   ارباب رجوع

 نیز توجه کرد. آنهابیان نشده 

 :   ستا هشد یبند طبقه  حشر ینا به نددار تأثیر ارباب رجوع ضایتدر ر که خدمت یا لمحصواز  هایی یژگیو

 وی ضایتیرنا به ،باشند هشد  فحذ گرو ا نددا می بدیهیآن را  ارباب رجوع  که هایی یژگیو: ساسیا راتنتظاا.1

 .دشو می منجر

 . دشو می تقاضا ارباب رجوع توسط که  اردیموو  ها یژگی:و هشد نبیا یهازنیا  .2

 ماا شوند نمی نبیا ارباب رجوع توسط توجهی کم یا موشیافر لیلد به که  اردیموو  ها یژگی: وهنشد نبیا یهازنیا.3

 .  ستا  مهم وی ایبر

و  رشو موجب ،ئهارا رتصوو در  دشو می طمربو ارباب رجوع هیندآ یهازنیا  هب که هایی یژگی:و هکنندتحریک .4

 .دشو می وی شعف

 لتدو انمندركاو اداري  خالقيا رمنشو

 دنرـک هـیندنهاو  روـکشاداری   های انسانی و سازمانی در نظامو ارزش سالمیا فرهنگ یعتالو ا شاعها ایبر رمنشو ینا

 انوـعن به با اطالع از اینکه انمندرکااز  یک هر. ستا هشد ینوتد لتدو انمندرکا عملو  ندیشهادر  اـنهآ داـبعا

 قانونیو  شرعی ظایفو بهتر چه هر منجاا ایبررا  دخو همتو  شتال تمامی بایدمردم اراندمتگزـخو  ادـخ ندگاـبن

 دخو ،گیرند رکا به دممر یمند ضایتر سطح یشافزو ا سالمیا  یاـهش و ارز اـهوربا یمبنا براداری  یمسئولیتهاو 

 :ننددای م دمفاو  لصوا عایتر به مملزرا 
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 رمنشو بر حاكم لصوا الف(

اصل برابری:همه شهروندان در برابر قانون برابرند و باید با همه آنان در شرایط مشابه رفتار یکسان داشت .کارمندان  .1

 ناـنآ اـبو  همافر انندوشهر همه ایبر ی رادولت تخدما به برابر سترسید نمکاا ،دخو شغلی ظایفو باید در محدوده

 .  کنند رفتار تبعیض  هـگون هیچ وندـب

 انمندرکااداری  تمااقدو ا تتصمیمادارد و  قانونی یمبنا لتیدو رموا همهاداری:  تمناسبادر  نقانو حاکمیت صلا.2

 . دشو منجاو ا ذتخاا دموجو راتمقرو  نیناقو به امحترا سساابر   دـبای

ارائه خدمت  انمندرکا امستخدو ا لتیدو یها نمازسا تشکیلاز  غائی فهد(:اریمد دممر) اریندمدوشهر صلا .3

،کردارو نگرش های خود،خدمتگذار مردم بودن رامتجلی رگفتادر  باید انمندرکا.ستا انندوشهربهتر به مردم و

و  دممر تترجیحا ای خودمنافع وفتارهو ر ظایفو منجاا ،ها یگیر تصمیمدر  که هستند متعهد سازند.کارمندان

 خدمات دولتی را فراهم کنند. به تر معاو  تر حترا سترسید نمکاو ا گیرند نظرر درا  ومیـعم الحـمصو  انندوهرـش

 رانهمکا ن،ستادیرز ،ها قمافو قبیلاز  ادفرا یگرد با دخو یهارفتاو ر تتعامالدر  انمندرکا: دعتماو ا امحترا صلا .4

 دعتماا یمبنا برو  شوند قائل همیتا انیگرد تحساساو ا راتنتظاا رایب ،کنند حفظرا  نناآ امحترا دبای  ناـجعامرو 

 .کنند عمل مقابل فطر به

از  رـغی به ) ئیاجرا یها هستگاد ریجا ییندهاافرو  رموا به طمربو تطالعاا متما باید انمندرکا: شفافیت صلا .5

در  بطاضوو  راتمقر بچورچادر  فشفا رطو بهرا (دارد ارقر هشدی بند طبقه تطالعاو ا دسناا همرز در هـک ریوـما

 به انمندرکا پاسخگویی یمبنا ،مانیزسای هایندافر دنکر مشخص ضمن تطالعاا  نـی.ا هندد ارقر ننفعای ذ رختیاا

 ذی صالح را فراهم می آورد. جعامرو  دممر

 انمندرکا. باشند پاسخگو نناآ برابردر  بایستیو  وندیشم دیجاا دممر ایبر لتیدو یها نمازسا: پاسخگویی صلا .6

 .هستند پاسخگو حصالیذ جعامرو  دممر به نهاآ ردموو در  نددار هعهد بررا  دخو تمااقدو ا تئولیتتصمیماـمس

 تـجهدر  دوـخ مانیزاـسو  غلیـش هاـجایگو راتاـختیاز ا نباید انمندرکا:  شغلی موقعیتاز  دهستفاءاسو معد صلا .7

و در  مانیزاـس ایفـظو ماـنجا باید برایرا  مانیزساو  شغلی راتختیاانافع شخص یا گروه خاصی استفاده کنند.م

 .گرفت رکا به عمومی مصالح تـجه
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آن  بطاضوو  یتهارمأمو اف،هدو ا دخو عمتبو هستگاد به نسبت باید انمندرکا: نمازسا به داریفاو و تعهد صلا..8   

و  غلیـش یاـئولیتهـمس و ایفـظو حیحـص ماـنجا قـطریاز  انتو متماو  مندی عالقه باو  باشند دارفاوو  دـمتعه

 .کنند شتال نمازسا ییتهارمأموو  افهدا  قـتحق یتاـسدر را مانیزاـس

 هـظیفو به طوـمرب تخصصو  نشدا رت،مها تا کنند شتال باید انمندرکا: تخصصو  رتمها یگیررکااصل به .9

ای خویش را برای انجام بهینه فعالیت های  حرفهو  تخصصی ،فنی انتو متماو  گیرند افررا  دخو مانیزاـسو  غلیـش

 شغلی و سازمانی به کار گیرند.

 رمنشو د(مفاب 

 مانیزساو  شغلی یها تمسئولیو  ظایفو منجاا-1

 م.کنی توجه نمازسادر  موقع به رحضوو  تها فعالی منجادر ا طنضباو ا نظم عایتر به 

 هیم.د منجاا موقع بهو  صحت ،قتد بارا  نهاو آ باشیم شتهدا جدیتو  رپشتکا تها مسئولیو  ظایفو منجادر ا 

 راـبتکو ا ینمنداتو بارا  نهاآ و یمردا نگه وزبر مانیزسا یها ت فعالی مینهرا در ز دخو نشدا تا کنیم سعی 

    .گیریم رکا به مانیزسااداری و  یتها فعالی انجامدر  دوـخ

 ئیاجرا هستگادر د منطقی شکل به نهاآ دنکر  ئیاجرا ایبرو  شویم قائلارزش  جدید رفکاو ا ها هدیا رایب  

  .کنیم شتالاداری   ماـنظو  عوـمتب

 کنیم شتال دخو فعالیت حیطهوری  هبهر یشافزا طریقاداری از  منظاوری  هبهر یشافزا ایبر  . 

  بکوشیم. نهااز آ بمطلوو  مؤثر دهستفاو در ا کنیم ظتحفااداری  منظا یها سرمایهو  اتتجهیز ،تمکانااز ا 

 ثیری در تصمیمات أدر انجام فعالیت ها و تعامالت ،روابط خویشاوندی ،قومی،جنسی،نژادی،مذهبی و غیره ت

 نداشته باشد. ماو اقدامات 

 حالــصا ایرــب تیــفرص انوــعن هــبرا  انرــیگد هندزاــس داتاــنتقو ا یمــباش تهــشدا یذیرــپدنتقاا هــحیرو 

 نیم.ابد یمانها تفعالیو  دوــخ دوــبهبو 

 نهیاز آن  یا مرا نداوخد که نچهآ برو  هیمد ارقر مدنظررا  لمتعا ایخد ضایتر لحا همهو در  همیشه 

 .   نیمابد خویش دارکرو  لعماا بر ناظرو او را  باشیم شتهداکامل  هـتوج ،دـمیکن

  رانهمکاو  عجوب ر باار اب ردبرخوو  رفتار .2
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 هـئو ارا بـمناس طاـتبار داـیجا با کنیم شتال. هستنداداری  منظا ایبر حقذی انعنو به انندوشهرو  دممر 

 کنیم. دیجاا نناآ هناداری در ذ منظاو   ئیاجرا هستگااز د مثبت یتصویر بهتر دمتـخ

 هیم.د ئهارا خدمت بطاضوو  اترمقر ،نیناقو بچورچاو در  النهدعا رتصو به نکنندگا جعهامر به 

  در محدوده وظایف شغلی ،اطالعات و راهنمایی های الزم و مناسب به ارباب رجوع ارائه و در زمینه خدمات

 شفاف سازی صورت دهیم.

 تریفاـتش ونبدو  سرعتو  قتد،  صحت با دخو ظایفو بچورچارا در  عجور بباار قانونی یها ستهاخو 

 هیم.د ئهوی ارا به ضافیا ههزین تحمیلاداری و  دـئزا

 باشیمرو  دهگشا نناآ با صحبتو  لستقباو در ا بگذاریم امحترا عجور بباار به   . 

  دعملکر دبهبو ایبر عنوان منبعی گرانبها به نجعهکنندگاامرو  انندوشهر یهاردخوزباو  هادپیشنها اتنظر به 

 . کنیم توجه نهاآ به  دید منطقی اـبو  هاـنگ

  کنیم. توجه دخو رکا محلو  شخصی ستگیاو آر نظم به 

  یک به نجعاامرو  دممر تمشکالاز  گشایی هگرو  پاسخگویی ع،جور بباار تکریم فرهنگ تا کنیم سعی 

 .دشو تبدیلاداری  منظادر  اکمـحارزش 

 پذیر کترمشاو  جو کترمشا هیوگر یتهافعالی منجاو در ا کنیم تقویت دخورا در  جمعی رکا حیهرو 

 باشیم.

 کنیم که این امر را در بین همکاران اشاعه دهیم.سعی و  تقویت دخورا در  انیگراز د نیرداقد حیهرو 

 ، ی اـتقو در ار یمـهداررـق راناـهمک رختیادر ا رصد سعه بارا  دخو یهای  نمنداتوو  تجربهدانش

 .باشیم کوشا نانآ یاـهیدـنمناتو

 ان پرهیز کنیم.آنز تجسس در زندگی خصوصی تاحد ممکن در حل مشکالت شغلی همکاران تالش و ا 

 انمندركاو  انمدير خالقيي ا مسئوليتهاو  هاارزش 

 يپذير مسئوليت تحليل

 انیگرو د دخو قحقو عایتر بر یمبتن یشخص ونبرو  یشخصدرون  یتباطار رفتای رلگوهاا به قخالا سساا ینابر

آن،  بر هشد ارستوا قخالو ا ستا لسیاو  ینسب یفهومم نیز انیگرد قحقو دشو گفته ستا ممکن.  دیشوم تعریف
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 درنا ربسیای اردمودر  گرچها یما هسیدر قحقواز  یجهان فقاتو به جهانی قخالا پرتو، در  وزهمر.ا نیست لشمو نجها

 افراد،چالش نظری وجود دارد. قحقو درباره

 با تباطیار رفتار هردر  ،پذیر تمسئولی ننسا.ا ستا دخو طتباار فطر قحقو به توجه ادفرا غدغهد یها نشانهاز یکی 

 عایتر یطیاشر هردر  خالقیا دفر. دبگیر هیددنارا  خویش قحقو نیست حاضررا دارد و  دخو قحقو غدغهد خویشتن

در  کهی  ندوشهر: ختداپر انمیتو هارفتار دنبو خالقیا تحلیل به مقیاسی چنین با. هددمی لویترا او انیگرد قحقو

 بالهز یختنر با یاو  دیگیر م هیددنارا  انیگرو د دخو تحیا حق زغیرمجا سبقت با ،ستا عتناابی راترمق به نندگیرا

ی ابر فعردر  که بالیاال تعبیر. ستا گریز مسئولیت خالقیا ظلحا به ،میکند لپایمارا  انندوشهر قحقو نخیابا به

 نسبت غدغهو د محز ،حتیاطیابیاز  ننشا ینو ا «نیست ی باکو  ستر امر» یعنی ،میبرند رکا به خالقیاغیر یها ننساا

 .ستا ادفرا قحقو به

 پنج گانه مسئوليت هاي

ی تقسیمبند بهآن،  مقساا یگراز د خالقیا مسئولیت تمایزی ابر. دکر تقسیم انمیتو مختلف تجهارا از مسئولیت 

  :یکنیم م رهشاا مسئولیتاز  پنجگانه

 ای حرفه مسئولیت -1

، در چارچوب شرح وظایف مورد توافق ،پاسخگوست. زمان و یا از جانب فردی می پذیردسا کسی که شغلی را در یک

در این مفهوم فرد شاغل در قبال کارفرما نسبت به رفتار شغلی خود مسئولیت دارد .این مسئولیت در چارچوب توافق 

تنها حد و مرز مسئولیت شد یا نه.دو جانبه تعریف می شود ،چه اینکه آن توافق در مواردی ظالمانه و غیر منصفانه با

 مسئولیتی ندارد . ،حرفه ای ،قانون  و شرع است.فرد نسبت به انجام وظایف حرفه ای ناسازگار با قانون یا شرع

 مسئولیت حقوقی-2

ی دارا مسئولیت گونهین. ادمیشو هنداخو قانونی یاو  حقوقی مسئولیت ،باشد موضوعه نقانواز مسئولیتی که ناشی 

 بتکاار مسئولیت ی،کیفر مسئولیتاز  ادمر. دیشو م تقسیم مدنیی و کیفر شاخهدو  بهو  ستا قانونی ئیاجرا ضمانت

 نظمدر  لختالو ا جامعه به نساندر نیاز نقانوی در کیفر مسئولیتی مبنا. ستا نقانودر  هشد تصریح ئماجراز  جرمی

 .ستا عمومی
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 مدنی حقوقی مسئولیت .3

 عما ،ینجادر ا رضراز  ادمر. ستا دهکری وارد یگرد به که ستی ارضر فعر بر شخص قانونی تعهد ،مسئولیت مدنی

 مدنی مسئولیتدر  رضر انجبردر  كمال. ستا(رقصو مانند)او  فعالیتاز  ی ناش رضر یاو  دفر تقصیراز  ناشی رضراز 

 دفر به نساندر نیاز ،مدنی مسئولیتی مبنا. ستی ایگرد رتخسا انجبر به موظف دفر نقانو سساا بر که ستآن ا

 لتاعد ف،نصاا تابعای  ازهندا چه تا نقانو ضعدر و ارقانونگذ کهینا.  قانونند ضعو تابعی رکیفو  مدنی مسئولیت. ستا

 .ستا یگرای د مسئله ده،بو خالقیا یهاارزش  یگرو د

 شرعی مسئولیت  -4

 تکالیف منجاا به موظف ننساو ا ستا هکنند فتکلی نداوخد. ستا تکلیف ا،خد با ننساا طتباار دبعااز ا یکی مسالدر ا

ی گیر جهت لیلد به. ستا پاسخگو هیانو كترو  لهیا مراوا منجاا به نسبت لمتعا نداوخد مقابلدر  ننساا ینابنابر.

از  ادمر. ضعیو مسئولیتو  تکلیفی مسئولیت:دارد  مختلف بعد دو شرعی مسئولیت سالمیا یها زهمودر آ جتماعیا

 ضعیو مسئولیتاز  ادمرو  ستا تکالیف صحیح منجاا به نسبت نداوخدلقبادر  دفر دنبو پاسخگو یتکلیف مسئولیت

 می انیگرد به کهی رضر لقبادر  دفر یعنی دشو می نضما موجب که ستی ارموا منجاا به نسبت دفر دنبو پاسخگو

 . ستا یکدنز حقوقی مسئولیت به این بعد. دشو می ضامن ساندر

 مسئولیت اخالقی-5

 رفتادر ر مسئولیت ینا چه گر.ا ستا انیگرد یا خویش قحقو لقبادر  نمازسا یا دفر املزو ا تعهد ،خالقیامسئولیت 

 .نیستی اردادقرو  یضعو قحقو بحث یندر ا قحقواز  ادمر ،یابد می تحقق تباطیار

 مسئولیت تحققو  استفرمرکا ،حرفهدر  ضع.وا ضعندو تابع شرعیمسئولیت و  حقوقیمسئولیت ای، حرفه مسئولیت 

 شرعی مسئولیتو در  نقانو ،حقوقی مسئولیتدر  ضع.وا ستی ارکشو نیناقو بای رگازساو  طرفین فقاتو وگردر 

 ،شرعی تکالیفرو  یناو از  نیست رگازناسا طبیعی حق هیچ با سمقد رعشا تکالیف. ستا سمقد رعشا تکلیف

 حکمی یعنی کند طستنباا طبیعی قحقو با رگازناسا ی حکم سمقد رعشا نبیا فهمدر  فقیهی گرا ماا هستند نیز خالقیا

 .دکر تخطئهو  نقد انمیتورا  فهم ینا باشد ظالمانهو  غیرمنصفانه مثالً میکند طستنباا نمتو هراظوی از و که
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  آنها حل فنون و سازمان اخالقي مسائل

 دغدغه .   تـاس هـمواج یـفراوان یـق اخال ائلـمس اـب ودـخ ازمانیـس اتـحی در وقیـحق یتـشخص وانـعن به سازمان

 از و یابد می بالتکلیف  را ودـخ ردـف و دـیکنـم روزـب ریـمیمگیـتص امـمق در ًاـغالب غلیـش دگیـزن در اخالقی های

 اخالقی بالتکلیفی ای حرفه القـاخ در ئلهـمس ،رـدیگ ارتـعب هـب ،تـچیس نـم یـاخالق فـتکلی دـپرس یـم خود

 ائلــمس وعــموض. یمــبرس هــیمچگونـده امـانج دـبای هـآنچ هـب یمـدان یـنم اـی یمـبکن دـبای هـچ یمـدان  یـنم: است

 ،تــاس رادــاف اطیــارتب ارــرفت یــیعن ،اطیــارتب ایــرفتاره و اــه  دامــاق هــبلک تندــنیس رادــاف و ءیاــاش ،یــاخالق

 ائیــه  یــویژگ سازمان یــاخالق ائلــمس. یطــمح اــب اــی ودــخ اــب دو رــه ،ازمانــس ودــخ و غلــش در ردــف

در پس هر اقدام و در بن هر تصمیم .وندـش می  املــش را ازمانــس ادــابع هــهم و تندــهس رــفراگی یارــبس اــآنه. دارد

 ونـچ اگونـگون رادـاف وقـحق اـب راـزی ردـک دـرص توان می را اخالقیمدیریتی و هر فعالیت سازمانی ،انبوهی از مسائل

 .دارد اطــارتب انــنفع ذی هـکلی و انـکارکن ،انـمالک ،رجوع ارباب

 نیکآن  سساابر که دشو می تعریف نبایدهاو  بایدها ،مبانی ل،صوا ،هاوربا ،هااز ارزش  سیستمی انعنو به تخالقیاا

 می درقا انمدیر خالقیا لصوا به ءتکاا با ،گردد  می یزمتما بخواز  بد عملو  دشو می مشخص مانیزسا یبدهاو 

 چهرود و  می ستراه در به نمازسادر  کسی چه. ستا بد یچیز چه و بخو یچیز چه که بگیرند تصمیم تا شوند

 تشویق رت،نظا ،شیابیارز ی،گیر تصمیم نظیر دخو ظایفو منجادر ا انمدیر ینابنابر. پیماید میرا  ستدرناراه  کسی

 ننساا ریکا ندگیدر ز قخالا گرا.   کنند عمل قاطعیت با ننداتو نمی نمازسادر  خالقیا منظا یک دجوو ونبد هتنبیو 

و  رموا پیشرفتو  دممر ضایت ضایتر سحساو ا شغلی ضایتر با أمتوو  شیرین دنکر رکا ،باشد شتهدا رحضو

 رتصو یندر ا  خالقیا یهازمر نشد تهشکسو  خالقیا طنحطاا نسانیا ادیدرو ترین كخطرنا. دشو می رکا شکوفایی

 قتیو ایر.ز ستا رداربرخو ویژهو  خطیر جایگاهیاداری از  رمودر ا که ستا نسانیتو ا ماند هدانخو نمادر ا چیز هیچ

 می مانیزسا تیرصو پیوند ینو ا دگیر می ارقر ها ننساا یگرد با پیوندو در  دیشو م رجخا دیفر ودهمحداز  ننساا

 دنبو متخلق نمازسا هردر  مالك. دشو می برابر چندین فاجعه ،نباشد نسانیا بطروا بر حاکم نیک قخالا گرا ،یابد

 ت،معاشرو  خلق حسندادورزی،  ورزی،مهر ری،کا طنضباو ا نظم که ستا لیلد همین به ستا نسانیا قخالا به ادفرا

 با ارامدداری و  خویشتن ع،جورو  بباار تکریم دم،مر به اریگز خدمت ،عهد به یفاو ،تنیوفر ،ضعاتو ورت،مشا

 تأکید ردمو خالقیا بمطلو یها هشیو و جملهاز  یگرد حسنهو  بخو تصفااز  ریبسیاو  رگاروز های نامالیمت

آن در  ساختن عملیو خالقیا رمنشو ینوتد نهاآ تحقق جهت که دشو می بمحسو ها نمازسا مدیریتدر  مسالا

 . ستا زمالو  ویضر نمازسا
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 از   :  تندرعبا مانيزسا قيخالا لصوا کلی رطو به

 فتاشرو  حیثیت ود،حد ق،حقو،  تمکاناا ال،مواز ا بایدو  ستا دممر ارمانتدا مرتبه کسی در هرهر:  اریمانتدا( لفا

 .    کند اریپاسد نناآ

 ،تبامر متمادر  نکنارکاو  ارانگزرکا همه. ستا دممر به اریخدمتگزاداری،  منظا دیجوو فلسفه: اریگز خدمت(ب 

 و مادامی که چنین احساسی وجود داشته باشد، ح استمطراداری  منظادر  صلا یک انعنو به مرا ینا.  منددمر نمادخا

 می نعمتیرا  دخو موقعیتو  هجایگا بلکه ،شتدا هندانخو مالکانه رفتار دممر بااداری  منظا نکنارکاو  رانکارگزا

 .    دممر به خدمت ایبر ستا ای سیلهو که ننددا

 ستیراناو  ها کجیدر  دننها مگاو  ستدر مسیراز  نشد ونبیر ممفهو به  مسئولیتیبی عنو هر: یپذیر مسئولیت(ج 

 اریگزرکا هیچ.ستا پاسخگوو  لمسئو دخو یهارکاو  رموا متما به نسبت،  ای که باشد مرتبه هردر  هرکس.  هاست

و  هانتا کمترین حق کسی مبنا ینا بر. نداند پاسخگو نیزرا  دخوو  مایدن رفتار دممر با ستاخو که هرگونه نداتو نمی

 .   ندا لمسئو دخو رفتاو ر نبیا ه،نگا عنو به نسبت ادفرا حتی.  اردندرا  دممر به میاحترا بی

از  رموا ین.ا رکادر  سامانی بیو  سستی هرگونهاز  پرهیزو  ترتیبو  نظم ،ستگیی، آراپذیر نساما: ریکا طنضباا(د  

 بهترین. دبر هدانخو جایی بهراه  رموا ینا عایتر ونبد نظامیو  نمازسا هیچو  ستا مانیزسا خالقیآداب ا ترین هعمد

 بی نیز نناآ مثبت هجوو و شوند می هکشید تباهی به ری،کا طنضباا صلا نشد شتهاگذ یرپاز ها بامنظاو  ها نمازسا

 کسب توفیقی ری،کا طنضباا ونبد نکنارکاو  انمدیر ن،فرماندها ناتریناتواداری،  مجموعه یک.در  ددگر میارزش 

 .   دبر هندانخوای  هبهر ونیر تالفا جزو  دکر هدانخو

دادن  منجاا چه نچنااست. قخالدر ا هنر الترینوا ورزیمهر سراز  اریخدمتگزو انجام دادن کارها : ورزیمهر (ـه 

و  ددگر می ها قلب  لفتو ا ها نجا پیوند موجبو  یابد می سانینا کامالًو  یباز تیرصو د،شو أمتو ورزیمهر با رموا

 آورد   . می دجوو به یمعنو نقالبیاداری، ا تمناسباو  رفتادر ر

 شتهاند کم حوصلگی نناآ تحتیاجاو ا دممر ستاخو برابرو در  دبر پیشرا باید با بردباری تمام امور : ریبادبر(و 

 .   دمون اریگز خدمت اوانفر تحمل باو  باشیم

 منظادر  لتاعد حاکمیت. دممر به اریگز خدمتاداری و  تمناسباو  بطدر روا فنصاو ا لعد عایتدادورزی: ر (ز 

طرفین را یکسان و برابر  وری حقوقدا ممقاو در  د،خو قحقو همانند انیگرد قحقوو  عدالتس داشتن پااداری، و 
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 منظا تقوو  سالمت حافظ که ستی ا هقاعد ترین مهم نشد قائل دخو برابر حقوقی انیگرد رعایت کردن و برای

 .   ست دل ها پیوند مایهاداری و 

 نتيجه گيري

 همیتو ا هجایگا قخالا مدیریت ،هستند جهامو رکا طمحیدر  فرهنگیو  شیارز عتنو با انمدیر که حاضر عصردر  

و  عملیاتی یهازنیا هکنند فبرطر هشد هنوشت مانیزسا قخالا رهبادر وزمرا به تا که مطالبیاز  ریبسیا.دارد  باالیی

 غنی خالقیا یهادارای ارزش  که انیرا مانند معیاجواداری در  قخالا به توجه عدمو  نیست ها نمازسا دیبررکا

 .آورد  بار به نمازسا ایبر رگبز معضالتی نداتو می ،است

   قخالا عموضو یـلو ،تـسا هدـش ناختهـش رسمیت هـب بحث ارههمو قخالاداره ا  عمومیرموا یا لتیدو بخشدر 

 تترین معضال مهماز  برخی  های دولتی ایران است. نمازاـسمسائل در  رینـنگیزتاچالشبراز  یکیآن  دبررکاو

 معد، یادار مهم مشاغل به یکنزد امقوا بنتصاو ا زیتیبارپا د،فسا:از   ستا رتعبا لتیدو بخشدر  خالقیا

 سوء ،منافع دتضا ، اریخوهشور ، اریمشیگذخط  غامض مسائل،  میعمو ییپاسخگو ت،طالعاا نشر،اداری شفافیت

 .شخصی افهدا ایبر یسر تطالعاا  ن،کنارکا نشاز دا دهستفاا

 تموضوعا یا کاهش ممانعتو  لصوا ینا ایجری اابر مناسب اربزا یاو خالقیا لصوا مدیریتدر  صلیا مشکل

 .دمیشو بمحسو صلیا مشکل ل،صوا ینا یجوترو  لنتقاا جهت مناسب ای هیوش دنبو بلکه نیست خالقیاغیر

 انمدیر حتی و نکنارکااز  گرا دمتعد اردمودر  مادارد، ا دجوو  خالقیا لصوا لتیدو یهانمازسادر  ل،مثا انعنو به

 چیستً قیقاد لصوا ینا یاو  ندا هنداخو  کجارا  لصوا ینا که ننددانمیً قیقاد نمائیم السئو یخالقا لصوا صخصودر 

 مدیریتدر  مدیر یک ییتوانا ماا هددمیی رو مسائل،  ینا ردمودر  فرد ی عالقه انفقد ًقطعا  ؟باشندمی معنا چه بهو 

 ریتمدیدر  قخالا وزه،مرا . کن یتاستهددر مسیر سمت بهرا  نکنارکاو  شبا لگو:ا که ستا ینا خالقیا لصوا

 مسئله یک لتیدو یریتمد عمل زهحودر  خالقیا یهارهنجاو  لصوا رعتباا نبهجاز  بلکهی، نظر منظراز  تنها نه لتیدو

 ستآن ا لتیدو مدیریتدر  قخالا به دیاز توجه لیلد دمیگیرارقر بحث ردمو دهگستر رطو به که ستا  نگیزابر چالش

 .بدهد شخصیت ،لتدو به نداتو می قخالا که

 الئلد جملهاز  هدد ارقر تأثیر تحترا  لتدو به عمومی نمیناطو ا دعتماا ستا ممکن خالقیاغیر رفتار هرگونه ینابنابر

  نست:دا یرز اردمو شامل انتو میرا  قخالا به توجه
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 ضامن قخالا ؛ستا ننساا یمعنو بعد ههندد ورشپر کننده و تقویت قخالا ؛ستا سته هااخو  هکنند تعدیل قخالا.1

 .ستا نیماا حافظو  نیناقو ایجرا

 به عمل  ،پاسخگویی  نظیرسازه هایی  بایست می دولتی بخشدر  ی خالقا لصوو ا هارعیام دننمو ینهدنها رمنظو به.2

 .دگیر ارقر  توجه ردمو  یپذیرمسئولیتو  ستیراو  ستیدر ن،قانو

و آن  هدد یشافزرا ا نمازسای پذیر بینی پیش ندامیتو (نمازسای پذیر مسئولیتو  خالقیا لصوا)ای  حرفه قخالا 

 بجذدر  د،عتماا بهی تکاا با نمازسا ،نتیجه.در  دشو نمازسا به نسبتای  منهدا پرو  سخرا ،صیلا دعتماا موجب نیز

 تنش مدیریتو  مانیزسا فرهنگ تهذیبو  حصالا با قابتیر مزیت یشافزا با شنگیزا دیجااو ریعتباو ا مالی منابع

 .شد هداخو موفق ثربخشا نحو به ،مانیزسا یها

 مؤثر نقشی یخالقی اپذیر مسئولیت.  دارد فرصت به تهدید تبدیلدر  مهم شینق مانیزسا فرهنگ در قخالا حاکمیت

 ناکامی نهائی تحلیلدر  . ستا تر موفق ،باشد خالقیترا نمازسا چه هر.دارد  نمازسا ثربخشیو ا ییراکا یشافزدر ا

 یخالقا لصوا دننها وفری و گریز مسئولیت.  یافت هیماخوآن  ملاعو ترین مهماز  یکیای را  حرفه قخالا انفقد ،ها

 می رستگاو ر موفق ،باشد شتهدا نیکوی خو که هر ،برعکس. نجامدایم نمازساو  دفر یبدفرجام به نهایتدر 

 نمازسا شامل هماداری قخالا تبرکاو  رثاآ.  ستا جامعهو  نمازسا د،فر دنبو یخالقا طبیعی داشپا ،کامیابی.دشو

 به ستیابید ای حرفه قخالا یجوترو  تحققاز  فهدهر چند .دیگیرم افر نیزرا  جامعه ن،مازسااز  ترافر همو  دیشوم

 به قخالا بر ،ندارمیپند فهدرا  هفاید که کسانی. ستا قخالا یجوتر عامل ،نسانیا سالتر بلکه ؛نیست یدافو ینا

 یدافوی ارپند فهدی خطااز  ینابنابر. ستا اداری قخالی در ارنگاارابزا نوعی ینو ا نددار تأکید یدافو ینا طشر

   .نیست جهانی ینا منافع یگرد یا دسو به نیل به وطمشر خالقیا ظیفه.و دکر بجتناا باید اداری قخالا
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