
 

  

  

  

  

  سازمان با الگو گرفتن از مبانی دینی ای در های اخالق حرفه مؤلفه

  *دكتر مسلم محمدي

  **وردي مهدي گل

  چكیده

های اخالقی  به ارزشكردن ای در حال تغییر است، نیاز توجه  كه هر پدیده ارتباطات و تكنولوژی در عصر
ه بـا  هایی است ك ای از حوزه شود. اخالق حرفه در تعامالت انسانی و سازمانی، بیش از گذشته احساس می

و توجـه   اسـت مبانی ارزشی و اعتقادی، ارتباطی وثیق دارد. انسان عامل بنیادی حركت و تحول در سازمان 
به این عامل استراتژیك در محیط كار و فعالیت، تعالی و رشد مجموعه را بـه دنبـال خواهـد داشـت. از     

سازمانی، نقشی مهم در این  درونسازی ارتباطات  ای با توجه به ارائه راهكارهای سالم اخالق حرفه ،رو این
هـای مـرتبط شـده اسـت، سـپس       مورد ایفا خواهد نمود. در این پژوهش ابتدا، گذری بـه تبارشناسـی واژه  

مبتنی بر نظام ارزشی اسالم در دو قالب تفصـیلی و نمـوداری    ،ای سازمان های اخالق حرفه مؤلفه ترین مهم
هـای اخـالق    سازی تحقیقات مشابه، مؤلفه جهت فراهم استخراج و ارائه گردیده است. همچنین در پایان

  .اند های مهدوی مورد تبیین قرار گرفته ای، از دیدگاه قرآن، سیره نبوی، سیره علوی و آموزه حرفه
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  بیان مسئله

با توجه به تحوالت عمیق و شگفتی که ناشی از هفت مؤلفه  ی،قرن بیست و یکم میالددر آغاز 
اسـت نیـاز توجـه  1»قدرت، سرعت، ثروت، فرصت، ارتباطات، اطالعات و فضـای مجـازی«

وکار و تعـامالت انسـانی و  هـای اخالقـی در کسـب طور خـاص ارزش بـه و هـا بـه ارزشکردن 

موضـوعات . )۶۸_۶۵، ص۲۰۰۷ 2شود (آلستون، سازمانی بیش از هر زمان دیگری احساس می
. در ارتبـاط دارنـدای و زندگی روزمره افراد  های سازمانی، حرفه طور مستمر با فعالیت اخالقی به

همچون منابع انسـانی، بازاریـابی،  گذاری سازمانی، مشی گیری و خط مباحث مربوط به تصمیم

هسـتند (مقیمـی،  مدیریت عملیات و تولید، امور مالی و... موضوعات اخالقی حـائز اهمیـت
  ).۶۴، ص۱۳۸۷

فلسفی و مالک و  را باید و نبایدهای ارزشْی  هاآن بایست میاخالق و مسئولیت اجتماعی که 

از  ،معیار سنجش درستی و نادرستی رفتار شخص نسبت به خود، دیگران و جامعه تعریـف کـرد
بـر آنهـا توجـه در یکی دو دهۀ اخیـر که دانشمندان و علمای مدیریت در جهان  ندستهمباحثی 

گـردد، امـا هنـوز بـین  برمـی قـرن اول مـیالدی،از  پـیش. اگرچه قدمت این موضوع به اند کرده

  در این رابطه وجود ندارد. یاندیشمندان اتفاق نظر
های اخالقـی سـازمان و بنگـاه در قبـال  ای که در رویکرد راهبردی به مسئولیت اخالق حرفه

های  ست، در دهه اخیر مورد توجه بسـیاری از سـازمانمحیط مستقیم و غیر مستقیم معنا شده ا

 عد داخلـیبرای سازمان از بُ  بسیاریای، منافع  ایرانی نیز قرار گرفته است. حاکمیت اخالق حرفه
ــه و ــّو  های از جنب ــزایش ج ــط، اف ــود رواب ــاهش تعارض بهب ــاهم و ک ــ تف ــد و ه ــزایش تعه ا، اف

حاکمیـت  ،اشـی از کنتـرل دارد. همچنـینهای ن پذیری بیشتر کارکنان و کاهش هزینـه مسئولیت

ای، از دیدگاه مسئولیت اجتماعی نیز از راه افزایش مشروعیت سـازمان و اقـدامات  اخالق حرفه
نفعان، افزایش درآمد، سودآوری و بهبود مزیت رقـابتی  آن، التزام اخالقی در توجه به اهمیت ذی

  ).۵۸، ص۱۳۸۹، و همکاران ادز دهد (بیک و...، توفیق سازمانی را تحت تأثیر قرار می

بـه را سـازمانی  و هـم آثـار و نتـایج فرا اسـتهای سازمانی  بستردارای هم  ،ای اخالق حرفه
تنها محیط با نشاط  اخالقی فرهنگ سازمانی، نه آورد. ترویج اخالق در بنگاه و تعالِی  ارمغان می

، نقش مؤثری در جامعه نیز دارد. آفریند، بلکه فراتر از سازمان وری می و مساعد برای افزایش بهره

های آن سـخت  هـا و سـازمان تعالی اخالقی جامعه، از بنگاه ،بهداشت، سالمتی و فراتر از آنها
بشری پایـه خـود را  های همه جامعه). اخالق در ۱۱۲، ص۱۳۸۷قراملکی، فرامرز ( هستندمتأثر 

                                                           
1. power, speed, money, opportunity, communication, information & cyber. 
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کـه  هـایی جملـه مکتباز  گیـرد. از مکتب و ایدئولوژی و نظام ارزشی حاکم بر جامعه خود می

 های تـاریخی بهـایی از آیـات و روایـات و نمونـه های گـران اخالق را مهم تلقی کرده و اندوخته
برخـی . تقدس و قداستی کـه اسـالم بـه است، دین مبین اسالم فراوان از خود به یادگار گذاشته

که همین روح الـزام  کند، اخالقی بخشیده آنچنان تعهد و الزامی در انسان ایجاد می های ویژگی

کارکنان تثبیت نموده و پشتوانه محکمی در دایره اجـرا  ویژه ، بهها د، صفات نیک را در انسانو تقیّ 
هـای اخـالق  آورد. مسئله اصلی تحقیق این است که مؤلفه و میدان عمل برای آنان به وجود می

هـا چگونـه در سـازمان  مؤلفه ند؟ و اینکه اینا ای در سازمان از دیدگاه مبانی اسالمی کدام حرفه

ای از دیدگاه مبانی های اخالق حرفه د؟ لذا در این تحقیق، به دنبال شناسایی مؤلفهیابن  نمود می
  ها در ادبیات سازمانی هستیم. و متون اسالمی و کاربست این مؤلفه

  اهمیت و ضرورت مسئله

ان را بـه ایـن حقیقـت دهد پیشـرفت و تحـول در علـوم، محققـ تاریخ علم نشان می پژوهش در
هاسـت. در پرتـو ایـن  هدایت نمود که بهبود و پیشـرفت جهـان در گـرو اصـالح نگـرش انسان

ایـت پژوهشـگران عنهـای بشـری، مـورد  ای بـرای میـل بـه غایت معرفت، مقوله اخالق وسیله
نفـوذ  بیـانگر ،م۱۹۹۰و  ۱۹۸۰هـای  مختلف قرار گرفت. مروری بر آثـار علـم مـدیریت در دهـه

های اجتماعی، تفکر اجتماعی در مدیریت بوده که قلمـرو  و ضوابط اخالقی، مسئولیتمباحث 

بـر زنـدگی  افـزون ). هر فـرد۱۳۷۷این مباحث هنوز در معرض توسعه و تکوین است (ندیمی، 
رابطـه د ایـبکند (محیط کاری) مسئول اسـت. فـرد  خویش در قبال محیطی که در آن زندگی می

ایجـاد وجـدان  ند کـه همزمـان بـاکای تنظیم  به گونه شغلی که دارد خود با محیط را با توجه به

کارگیری  خوبی انجام دهد. بـه به را اخالقی، وظیفه و مسئولیت اصلی خویش در قبال دیگر افراد
های  اخالق صحیح شغلی در محیط کار، اعتماد دیگران را جلب نموده و باعث ایجـاد فرصـت

ایـن عوامـل، مسـتلزم رعایـت حقـوق  همـهدسترسی بـه  شود و اجتماعی و اقتصادی بیشتر می

کارگیری وجـدان اخالقـی  دیگران و ادای وظیفه شغلی به بهترین صورت ممکـن، بـه همـراه بـه
های اخالقـی  . اهمیت دیگر بررسی اخالق در این است که در صورت درونی نشدن ارزشاست

دیگـر لـوازم و نـه ر دولـت و های آن، نـه قـانون و نـه مسـاعی و تـدابی در یک جامعه و سـازمان

  ).۴۸، ص۱۳۸۸، و کریمان زاده سازوکارها، کارکرد و کارایی نخواهند داشت (قربان

ای  ای اسـت. اصـول اخـالق حرفـه ترین متغیر در موفقیت سازمان، اخـالق حرفـه امروزه مهم

آفـرین  قشها و هنجارهای اجتماعی ن های واالیی است که رعایت آنها در سازمان دارای بار و ارزش

گری را بـرای فـرد، یـا در ُبعـد یـک سـازمان  کنترلی و خودبهبود ای قدرت خود است. اخالق حرفه
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وکار افـزایش داده و  ها را در کسـب ای قابلیت سازمان سازد. همچنین رعایت اخالق حرفه فراهم می

  ).۵۸، ص۱۳۸۹زاد و همکاران،  دهد (بیک های جامعه و سازمان را کاهش می هزینه

  رشناسی اخالقتبا

لق
ُ

ق 1اخالق جمع خ
ُ
ل

ُ
هـای  ویژگیای از سرشت و  در لغت و اصطالح به معنای مجموعه ،یا خ

لق، به شـکل و هستباطنی است که تنها با دیده بصیرت و با چشم دل قابل درک 
َ

ند. در مقابل خ

، ۱، ج۱۳۶۱شـود (راغـب اصـفهانی،  صورت محسوس و قابل درک بـا چشـم ظـاهر گفتـه می

به همین معنا بـه  )،۴(قلم،  »لَع�ل� خُلُق� ع�ظ	یم� ا�نَّک«که در قرآن کریم نیز در آیه  چنان)؛ ۷۰۴ص

هنگـامی کـه  ،خـوردکار رفته است. در سخن پیامبر اکرم(ص) نیز چنین تمایزی بـه چشـم مـی

(مجلسی، » خَلقَک فَأح�س�ن خُلْقَک� نَّک� ام�ر�ء� قد اَح�س�ن� ال��ه�ا« ن فرمود:اناخطاب به یکی از مسلم

  ).۳۰۴، ص۶۸، ج۱۴۰۳

لق به معنای هیئت
ُ

های راسخ نفسـانی انسـان اسـت کـه زمینـه انجـام برخـی  درمجموع خ

کـه رویکـرد غالـب  ،تعریـفاین کند. از  فراهم می ،بدون فکر و تأمل ،رفتارها را در وجود انسان

  پژوهان اسالمی است، سه نکته قابل استنتاج است: اخالق

لق  . ۱
ُ

  شود. می ، هر دوات مثبت و منفیشامل صف ،خ

۲ .   
ً
ــطالحا ــه اص ــت، ک ــدار اس ــفات پای ــراد ص ــه«م ــده می »ملک ــو نامی ــل  ؛دنش در مقاب

  د.شو ه میگفت »حال«به آنها های گذرا که  خصیصه

لق را بیشتر نـاظر بـر رفتـار مـی  . ۳
ُ

داننـد تـا سرشـت برخالف نظر اندیشمندان غربی که خ

لق
ُ

بلکه منشأ صـدور کارهـای خـوب یـا بـد از انسـان خود در رفتار نیست،  ،درونی، خ

  ).۲۹_۲۷، ص۱۳۸۹شود (محمدی،  می

بـه معنـای  و مشتق شده "Ethos"است که از ریشه یونانی  "Ethics"واژه  معادل واژه اخالق

آمـده » عادت و رفتار«به معنای  و "Moral"از ریشه التینی که  "Morality"و واژه است » منش«

ــه شــد ــین گفت ــانی اســت. همچن ــای  "Ethikos"ه واژه یون ــه معن ــّنت«ب ــدار رســوم و س و » اقت

ــت ــچر، باورداش ــت (وود و رنس ــرد اس ــی ف ــراک ).۳۵۰_۳۴۴، ص۲۰۰۳ 2های فرهنگ  3روزن ب

کند: اخالق به اصول اخالقی فردی یـا گروهـی مربـوط  گونه تعریف می اخالق را این)، ۱۹۹۵(

قابل قبول، تصور شـده اسـت. اخـالق  است و خوبی یا بدی، درست یا غلط، قابل قبول یا غیر

                                                           
1. charecter  2. Wood & Rentscher  

3. Rosenbrock 



  165  ای در سازمان با الگو گرفتن از مبانی دینی های اخالق حرفه مؤلفه

  

یابـد (آذر،  عبارت است از قواعد ارزشی و هنجاری یک جامعه کـه در رفتـار افـراد انعکـاس می

 مـا اعمـال یعنی ،دارد ارتباط یارزش رفتار اصول با که است یعلم اخالق علم ).۶۱، ص۱۳۸۷

 1(دیکـا و همیتـی، اسـت بد کدام و است خوب کدام ست،ین یارزش کدام و است یارزش کدام

واژه اخالق با استاندارهای مربوط به درست و غلط بودن رفتارها  ،طور کلی ). به۱۱۱۱، ص۲۰۱۱

  ).۱۵۶۱، ص۲۰۰۷ 2سروکار دارد (فیشر و بون،

م بـر تقـّد  افـزونمانند اعتقادات و فقه،  ،دین یاهمیت و جایگاه اخالق نسبت به دیگر اجزا

اخـتالف در دو حـوزه دیگـر امـری طبیعـی و  ؛ زیرااستزمانی، دارای شرافت و جایگاه خاصی 

اتفـاق نظـر  ،در اصول بنیادین اخالق مانند خوبی، عدل، بـدی و ظلـم ،، حال آنکهاسترایج 

  وجود دارد.

از بعثـت و اعـالن عمـومی  پـیشکـه  اسـت (ص)نمونه عملی آن، داسـتان پیـامبر اسـالم

طوری کـه دلیـل  کردند بـه ترام و تمجید میصداقت و امانت، ایشان را اح دلیلپیامبری، مردم به 

های مثبت اخالقی ایشان پیش از بعثت بـود. حتـی  ویژگی همینایمان آوردن بسیاری از افراد از 

هـم اهـد قـوم  اللّ: «کـرد کـهدعا  ، آن حضرترا شکستند (ص)سر و دندان پیامبردشمنان وقتی 
تخلقـوا بـاخالق «دم فرمـود: ) و خطاب به مـر۲۱، ص۲۰، ج۱۴۰۳(مجلسی، » الیعلمونفانهم 

هدف از بعثت خـود را تـرویج آن حضرت است که  یرو ). از این۱۲۹، ص۵۸جهمان، » (هال��ـ

 هل�4ـعلـی0م بم0ـارم االخـالق فـان ا«کند. پیامبر(ص) در سخنی فرمود:  مکارم اخالق معرفی می

؛ »االخـالقا9نّ  بعثـت التمـم م0ـارم «). همچنین، در حدیث ۳۷۵، ص۶۶، جهمان» (بعثن  بها

  ).۱۱، ص۱، ج۱۴۲۲هدف از بعثت خویش را تکمیل فضایل اخالقی بیان کرد (قمی، 

 ای اخالق حرفه

هـای عـام  ای به معنای یـافتن مکانیسـم اجرایـی بـرای تبـدیل کـردن اصـول و تئوری اخالق حرفه

حـیط های موجـود در م اخالقی به فضای اداری و سازمانی است، که بیشتر ناظر به نیازها و آسیب

هـای اخالقـی پذیرفتـه شـده  ها و واکنش ای از کنش ای مجموعه اخالق حرفه کار و جامعه است.

ترین روابـط اجتمـاعی  شـود تـا مطلـوب ای مقـرر می ها به مجامع حرفه است که از سوی سازمان

  ).۱، ص۱۳۸۳ای فراهم آورد (سالمتی،  ممکن را برای اعضای خود در اجرای وظایف حرفه
ــه ــی در ی را میا اخــالق حرف ــاربرد اصــول اخالق ــوان ک ــه ت ــدگی و مناســبات حرف ای  زن

ما در مناسـبات «گونه مطرح نمود که:  توان بدین ای را می پرسش اصلی اخالق حرفه  دانست.

                                                           
1. Dika & Hamiti  2. Fisher & Boon  
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» ای را رعایـت کـرده باشـیم؟ ای و کاری خود چگونه باید رفتار کنـیم تـا اخـالق حرفـه حرفه

  ).۲۴، ص۱۳۸۷(دیلمی، 

ای دو رهیافـت سـّنتی و  ای از اخالق کاربردی است. در اخـالق حرفـه خهای شا اخالق حرفه

ای اسـت کـه بـر  آورد مدیریت منابع انسانی به اخالق حرفه جدید وجود دارد؛ رهیافت سّنتی، روی

کنـد و رهیافـت جدیـد، کـه در  های اخالقی افراد در مشاغل و ِحَرف، حصـِر توجـه می مسئولیت

ای است. در این رهیافت بـر  ویکرد مدیریت استراتژیک به اخالق حرفههای اخیر رواج یافته، ر دهه

  ).۶۰، ص۱۳۸۹زاد و همکاران،  شود (بیک پذیری سازمان با نگرش سیستمی توجه می مسئولیت

بسـتن اصـول اخـالق هنجـاری یـک  کـار به ،ای درمجموع از نظر نگارندگان، اخالق حرفه

ها، نیازهـا  ک بنگاه یا سازمان، مبتنی بر آسیبسازی ی مکتب و نظام خاص در پیشگیری و سالم

خالقـی مبـانی و معیارهـای ااز ؛ که در ایـن پـژوهش ی استرو های موجود و پیش و ضرورت

  .شود میبحث  اسالم در سالمت سازمان

اخـالق   ای،تر از اخالق حرفـه امروزه برخی پژوهشگران این حوزه معتقدند در مرحله خاص

بسـا افـرادی  زیرا حرفه دلیل بـر مشـغله نیسـت، چه ؛د به آن توجه شودکه بای وجود دارد مشاغل

شغل نباشند. که درحقیقـت آن اما دارای  ،باشندداشته ای  حرفهشغل و توانمندی و تخصص در 

  ای است. تدوین و ترویج منشور اخالق حرفه برایها  این تالش برای انگیزه دادن به سازمان

ها  فراوان، همه سازمان یاهبا تأکید و های متعدد و در بیانیهسازمان جهانی یونسک ،رو از این

های تحقیقاتی و صنفی را به تدوین منشور اخالقی ویژه موضوع، حرفه و صنعتی کـه بـا  و ارگان

 ،باشـندنداشته هایی که چنین منشوری  سازمان ،آن سروکار دارند ملزم کرده است، بر این اساس

  1دار نخواهند شد.المللی برخور از استاندارد بین

  ای در نظام توحیدی اخالق حرفه

ای توحیـدی، رعایـت حقـوق طـرف ارتبـاط و سـازمان،  منظور از اخالق حرفه ،در این پژوهش

پذیری فرد در قبال حقوق  زیرا اخالق در اینجا همان مسئولیت ؛مبتنی بر الگوی رفتار الهی است

وم رعایت حقوق افراد غیر از رضایت آنـان مفه است کهقابل توجه این نکته . استطرف ارتباط 

المؤمنین علی(ع) به کارگزارانش نیز بر رعایت حقوق افراد و نه رضایت های امیر است. در توصیه

   ).۳، ص۱۳۸۷قراملکی، فرامرز تأکید شده است ( ،آنان

                                                           
  :ک.ر ها هیانیباین  از اطالع یبرا. ١

http://www.unesco.org - universal declaration on bioethics and human right. October 2005. 
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اخـالق از آنجا که رابطه جزء و کل و ارگانیک میان دین و اخالق برقرار است؛ اخالق و بالتبع  
ها، مانند اخالق سکوالریستی، اخـالق را  ای محتاج یک نظام مشخص است. برخی نگرش حرفه

 ناظر به جنبه
ً
دانند. حال آنکه بـا توجـه بـه مفهـوم نظـام،  های خاصی مانند اخالق فردی می صرفا

رد توجـه اخالق دینی را باید به عنوان یک نظام یا سیستم با ارکان و عناصر الزم در ایجـاد و بقـا مـو
ای از  ای توحیـدی نیـز در جایگـاه قطعـه). اخـالق حرفـه۸۰و  ۷۹، ص۱۳۹۰قرار داد (محمدی، 

رو، هرچند در اخالق سازمانی، جامعۀ هـدف،  یابد. از این های منظومه اخالق دینی معنا می قطعه
 ارباب رجوع و همکاران هستند، امـا ایـن، در طـول مسـئولیت داشـتن در مقابـل خـدا معنـ

ً
ا غالبا

های الهـی  جهت که رضایت خدا در رضایت مردم است و سفارش مؤکد آموزه  یابد؛ یعنی بدان می
  ای توحیدی و سکوالریستی نیست. است. در غیر این صورت تفاوتی میان اخالق حرفه

تـدوین برخـی  ،در گذشته یتمدن اسالم اتاز ثمر یکی است کهقابل توجه این مطلب هم 
 میچون آداب تعلهم یافته نگارش های است. کتاببوده ای  حرفهدی و کاربراخالق  آثار در حوزه

 تیاخـالق در هـدا یراهبـرد تیـاز اهم تیـهـا، حکا وانید یهای اخالق نییقضا و آتربیت، و 
 چون اصـناف، ییسبه و نهادهاِح  (نهاد) چون یهای رسم نهادهمچنین دارد.  ها هو حرف ها شغل

 .)۱۶، ص۱۳۸۶قراملکی، فرامرز ( ندا ل را بر دوش داشتهاخالق در مشاغ جینظارت و ترو فهیوظ
در قالب یک اصل کلـی و کریم د. قرآن ناین موارد همه ریشه در آیات قرآن و نص روایات ما دار

خود ناظر این ؛ »ا-شْ_یاءه�م�فَا-و,فُواْ الْ*یل� و$الْم	یز�انَ و$ال" تَب�خَس�واْ النَّاس� « که: کند فراگیر تصریح می
از ایـن دسـت  ای توحیـدی ای در هر نوع بنگاه و سازمان است و اخـالق حرفـه ق حرفهبر اخال

  .)۸۵(اعراف،  یابد اشتقاق می آیات

  اهداف تحقیق

ای سـازمان، مبتنـی بـر مجموعـه  های بومِی اخـالق حرفـه هدف نهایی این تحقیق طراحی مؤلفه
ی سازمان، مبتنی بر نظـام ارزشـی ا های مهم اخالق حرفه مبانی دینی است. که در این راستا مؤلفه

  اند. اسالم استخراج شده و در دو قالب توضیحات تفصیلی و جدول محقق ساخته ارائه شده

  روش تحقیق

صورت بوده که ابتدا با مـروری بـر  بدین و روش تحقیق در این پژوهش از نوع روش کیفی است
��� ���، ���نمنابع (L<
بـا اسـتفاده از تکنیـک تحلیـل  و 1، روایـات مهـدوی)ا
	��ـ� ���، ا

                                                           
 حکومت دینـی را در زمـا بدین یادشدهمعیار انتخاب موارد . ١

ً
ن خـود اجـرا و دلیل بوده است که پیامبر اکرم(ص) و علی(ع) عمال

مدیریت کردند و حضرت مهدی(عج) نیز دادورزترین حکومت را برپا خواهد نمود. هرچند این دست مباحث در سیره گفتـاری 
  بیش از این پژوهش قابل پیگیری است. همه امامان معصوم(ع)،
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هـای اخالقـی،  های اخالقی استخراج شده است. پس از استخراج حـداکثری مؤلفـه مؤلفه 1تم
ای در سازمان انتخاب شدند.  های اخالق حرفه ترین مؤلفه مؤلفه به عنوان کاراترین و مهم دوازده

ن بـوده آای در سـازمان  هـای اخـالق حرفـه ترین مؤلفـه مؤلفه به عنوان مهم دوازدهوجه گزینش 
با خالق، ارتبـاط  ، یعنی ارتباطگانه ارتباطچهاراز میان انواع روابط  ،است که موضوع این تحقیق
کیـد دارد با خود، ارتباط با دیگر انسان  سـخنبـه  ؛ها و ارتباط با دیگر موجودات، بر نوع سـوم تأ

بـر اخـالق  ،محیطی زیسـتهای اخالق بندگی، فردی، اجتماعی و اخالق  از میان حوزه ،دیگر
دهنـد. از  های اصلی آن را تشـکیل مـی های مورد بحث شاکله اجتماعی متمرکز است که مؤلفه

  های گزینش مؤلفه ،سوی دیگر
ِ

از اولویـت  شده بررسی شده به لحاظ فراوانی و تکرار نیز در منابع
علمـی دربـاره  کمک بـه محققـان در تحقیقـات که برای است شایان گفتنباالتری برخوردارند. 

های اخالقـی به استخراج موردپژوهانه مؤلفه ،ای سازمانی، براساس نظام توحیدی اخالق حرفه
تحقیـق  بـا ایـن هـدف و همچنـین تعـالِی  ،رو بـود. از ایـن در منابع دینی به صورت خاص نیاز

ت های اخالقی در قالب چهار جـدول برگرفتـه از آیـا ، در پایان پژوهش، برخی مؤلفهیرو پیِش 
. در ندا شده استخراج و ارائه شده مهدوی به صورت تفکیک ۀعلوی و سیر ۀنبوی، سیر ۀقرآن، سیر

��� ���کتاب ضمن، برای بررسی سیره نبوی از L<
بـرای و  ا
	��� ���سیره علوی از بررسی ، ا
سیره مهدوی از اخالق مهدوی استفاده شده است. اگرچه سیره پیامبر اسالم(ص) و امام بررسی 

��� ���علی(ع) در L<
دامنـه کـردن  ؛ ولی به جهت محـدوددنشو خالصه نمی ا
	��� ���و  ا
  ند.ا شدهتر، تنها این منابع مطالعه  پژوهش و بررسی دقیق

  ای در نظام دینی های اخالق حرفه مؤلفه

نقشـی نظـارتی و  سـوی،ای دورو است. از یک  های اخالقی در حوزه علوم انسانی، سکه مؤلفه

). ۶۵، ص۱۳۸۰بخـش دارد (سـیدفاطمی،  دهنده و آرام نقشی اطمینان ،ی و از سویی دیگرکنترل

 بیان رسمی ارزش مؤلفه
ً
معیـار  ،هـا . مؤلفـههسـتندها دربـاره مسـائل معـین  های اخالقی غالبا

شـود کـه  کنند و براساس آن تعیین می های مختلف را بیان می ای در موقعیت صحیح رفتار حرفه

اخـالق  تیـرعا). ۱۰۶، ص۱۳۸۷(لشکر بلـوکی،  نهه است یا شدای تخطی  رفهآیا از اخالق ح

 ؛های اخالقی مورد توجه دیـن اسـت مستلزم رعایت مؤلفه ،آن به یبندیو پا ای در سازمان حرفه

زیرا در نظام دینی، انسان در قبال خویشتن، جامعه و محیط زیست مسئول است، که تمام اینهـا 

  ر مقابل خداست.درنهایت در طول مسئولیت د

                                                           
1. Thematic Analysis 



  169  ای در سازمان با الگو گرفتن از مبانی دینی های اخالق حرفه مؤلفه

  

مبانی دینـی را بـه  ی برگرفته ازاخالق های ترین و مؤثرترین مؤلفه ن مهمادر این تحقیق، محقق

  اند: برشمردهشرح ذیل 

 . امانتداری1

کید قرآن و سّنت پیامبر معناسـت کـه بایـد مـورد اعتمـاد  بـدان (ص) استاین اصل که مورد تأ

هـای سـازمان، امـین ظـاهر  اشیم و نسبت به فعالیتنفع ب داران و دیگر افراد ذیسازمان و سهام

شویم. تلقی امانتدارانه از کـار و مسـئولیت و انجـام دادن امـور بـا رویکـرد امانتـداری، اصـلی 

  .استو عامل اساسی در تعامل صحیح با مردم  بوده اساسی در اخالق

که  کوشد میارد و د را پاس می گمان حرمت آن  اگر انسان کار و مسئولیت را امانت بداند، بی
را پیش ببرد و بالنده سازد. امـام علـی(ع) از کـارگزاران و کارکنـان نظـام اداری خـود  خوبی آن  به

ننـد کخواست که کار و مسئولیت را امانت بدانند و در مناسـبات و روابـط خـود امانتـداری  می

  ).۱۸۱، ص۱۳۸۱(دلشاد تهرانی، 
ضـرورتی   ها، منصـبها و  شـغل همـهبـرای  هایی است که قـرآن کـریم امانتداری از ویژگی

انکارناپذیر دانسته است. وقتی حضرت موسی(ع) تمایل پیدا کرد به حضـرت شـعیب خـدمت 

ای پدر! این جوان را برای خدمت اجیر کن، زیرا بهترین کسـی «کند، دختر شعیب به وی گفت: 
، ۱۳۸۴عطاران طوسی، ( 1»توانی اجیر کنی کسی است که در کارش توانمند و امین باشد که می

 ه اصل امانتداری پرداخته اسـتای خود به هایی از نامه علی(ع) نیز در بخش). ۱۶۳و  ۱۶۲ص

  .)۵۳و  ۴۱، ۳۷، ۳۶، ۵های  ، نامها
	��� ���سیدرضی، (
توان بـه حفـظ منـابع موجـود و اطمینـان از مصـرف  های امانتداری در سازمان می از مصداق

هـای سـازمانی اشـاره کـرد.  ها و انتخاب افراد شایسته در جایگاه کاری صحیح آنها، پرهیز از دوباره

فـرد در سـازمان، در هـر مرتبـه هـر مدیران و کارکنان سازمان بایـد از خیانـت در امانـت بپرهیزنـد. 
  نفعان سازمان قرار خواهد گرفت. ذیاعتماد مردم و  مورداگر امانتداری را رعایت کند،  سازمانی،

  یرازدار. 2

در  دبایـ تن دارد کـهفـخـواه مطلبـی بـرای نگ نا ردی در زندگی فردی و اجتماعی خویش، خواههر ف

مربـوط بـه خـود و برخـی مربـوط بـه خـانواده یـا از این مطالـب برخی . نگهداری آن کوشا باشد

رازداری  باید هر راز و رمزی در محدوده مجـاز خـود حفاظـت شـود. امـروزه .است ...جـامـعـه و

. بسـزا دارد یثیرأتـ سازمان نیز ییاآید، در موفقیت و کار می شمارفضیلت اخالقی به  آنکهافزون بر 

                                                           
  .)۲۶قصص، ( »ن* اس�تَاج�ر�ت� الْقَوِی ا$#"!م ین�خَیر� م� ا�نَّا�ح�دَاه�م�ا یا ا�ب�تِ اس�تَاجِر�ه�  قَالَت�« .١
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کـاری اسـت و آن هـم  پـیـروزی بـسـتـه بـه محکـم«: ایدفرم ام علی(ع) در اهمیت رازداری میام

، هـای حفـظ اسـرار سـازمانی یکی از راه 1».بستگی به اندیشه دارد و اندیشه به نگهداری رازهاست

  که مورد وثوق تشکیالت سازمانی باشند. دار اسـتنتب افـراد شـایـسـتـه و امـاانـتـخـا

  در برابر دیگران یفروتن. 3

جامعه و زیردستان  ایجاد فاصله میان رهبران و مدیران با مردِم سبب تکبر و غرور آسیبی است که 
حل  یز خود موجبشود مدیران شنود مؤثر نداشته باشند و این امر ن می این آفت باعث .شود می

حــالی اســت کــه امامــان و پیــامبران و مــدیران و رهبــران  . ایــن درســتآنها مشــکالت نشــدن
اند و همواره خـود و دیگـران را از گرفتـاری  همیشه آراسته به زیور تواضع بوده ،مدار جهان اخالق

  .دادند در دام غرور بیم می

ه و شایان تقدیر اسـت، ولـی کس، امری پسندید  تواضع و فروتنی در همه حال و برای هر
شاخه هرچـه «اند:  تر است. گفته برای کارکنان و مسئوالن حکومت اسالمی، زیباتر و پسندیده

، زیرا از پیامدهای قهری قدرت، سرکشی و تکبر است (عطاران طوسی، »تر پربارتر، سرفروآورده

  ).۱۰۵، ص۱۳۸۴
و  یبـر تسـاو یمبتنـ دیـباطشـان بااسـاس ارت ،که باشند یتیرابطه در هر مقام و موقع نیطرف

 فخـر و علـی(ع) حضـرت باشـد. ییجـو یاز تفـاخر و برتـر زیـبدون کبر و غـرور و پره یاهگن

 یمعرف طانیوسوسه و هجوم ش یبرا یو فرصت یو عامل سرکش یرا مانع رشد و فزون ییجو یبرتر
ان بـا زیردسـتان بایـد رفتار مدیران و رهبـر ،ور از این ).۱۸۷، ص۱۳۸۶قراملکی، فرامرز ( اند کرده

  حاکم شود.تا فرهنگ تواضع و ادب در فضای سازمانی باشد  متواضعانه

 . رعایت حق دیگران4

بـه رعایـت کردن از حق خدا دارد و توجه اهمیتی بیشتر های اسالمی حق بندگان خدا،  در آموزه
از  ،دیـن حقوق مادی و معنوی دیگران از اصول اخالق معاشرت دینی است که در عرف و منطق

کید فراوانی شده است. کردنو توجه  دابر ا والناس نیز یاد شده  حق نامبه  آن    2آن تأ

یـا  ،پسندی آنچه برای خود می«که، است  ترین این حقوق آن فرمودند: ساده امام صادق(ع) 
). همچنـین ۳۵۴ ، ص۱۳۸۴(فـیض کاشـانی، » یات نیز چنین باش برادر دینی دربارۀاکراه داری 

به مالک اشتر، او را به حرمت به همه افراد، اعـم از مسـلمان و غیـر  فرمان خودعلی(ع) در  امام

  .)۵۳، نامه ا
	��� ���سیدرضی، ( دهد مسلمان توجه می

                                                           
  ).۱۱۱۰، صا	���� ���( »ى� بِتَح�صین! اال�س�رارِأىِ و� الر�أاَلظَّفَر� بِالْح�ز�م� و�الْح�ز�م� بِا�جالَة� الر�« .١
  .، قم: بوستان کتابا��ق ����ت )،۱۳۷۹جواد ( محدثی، :. برای مطالعه تفصیلی حقوق و وظایف ر.ک٢
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  . صداقت5

صداقت در گفتار و عمل اسـت  ،در سازندگی انسان دارد مهم ییکی از فضایل اخالقی که نقش
راسـتگویان . دهد که اساس جوامع انسانی را تشکیل می ترین اصولی است و راستی یکی از مهم

هـای  هـای غلـط و بغـض خالی از تعصـب ،طمع قاطع، بااخالص، کم جسور، افرادی شجاع،

در کتـاب  ).۲۲۵، ص۱۳۸۰(ابراهیمـی،  زیرا صداقت بدون اینها ممکن نیست ؛افراطی هستند
�C)
، ۲۷۵، ۲۶۵، حـدیث ۱۴۲۶دی، (تمیمی آمِ  دنبه این موضوع اشاره داراحادیثی ، نیز ��را

تــوان بــه صــداقت در گفتــار و کــردار  صــداقت در ســازمان، می های قا. از مصــد)۷۹۹و  ۳۸۷

اعـم از  ،نفعـان سـازمان صـداقت سـازمان بـا ذی و نیـزکارمندان و مدیران در تعامل با یکدیگر 
خود را در باال بردن کنندگان و شرکای تجاری اشاره کرد. این صداقت در رفتار تأثیر  جامعه، تأمین

  وری در عملکرد سازمان خواهد گذاشت. بهره

  پذیری . مسئولیت6

مسـئولیتی بـه  ای که هـر نـوع بی به گونه ؛پذیری در اخالق اداری، اصلی مبنایی است مسئولیت
هاسـت. کمـال آدمـی، بـه  هـا و ناراستی یژمفهوم بیرون شدن از مسیر درست و گام نهادن در ک

پذیری سستی ورزد، تباهی در کـارش  قدر، کسی در مسئولیت ری اوست. هرپذی کمال مسئولیت
پذیر باشد، به کمال بیشتری از نظر اخـالق  مسئولیتبیشتر ، کسی اندازه بیشتر خواهد بود، و هر

  ).۱۸۷و  ۱۸۶، ص۱۳۸۱یابد (دلشاد تهرانی،  فردی و اخالق اداری دست می

پـذیرد، در  سئولیت باشد.کسی که مسئولیتی را میپذیرش مسئولیت باید توأم با قابلیت انجام م
قبــال انجــام امــور مربــوط مســئول اســت و بایــد جوابگــوی اعمــال و رفتــار خــود باشــد. اصــل 

ای که باشد، نسبت به همه امور و کارهـای مربـوط  کس در هر رتبه  آموزد که هر پذیری می مسئولیت

احترامی به مـردم را نـدارد و  اهانت و بیترین  به خود مسئول است. براساس این مبنا، کسی حق کم
). حضـرت ۵۳، ص۱۳۸۵افراد حتی نسبت به نوع نگاه، بیان و رفتار خود مسئول هستند (نویدفر، 

ای بـه فرمانـدهان سـپاه خـود، کسـانی را کـه در انجـام مسـئولیت خـود سسـتی  علی(ع) در نامه

  ).۵۰، نامه ا
	��� ���سیدرضی، شمارد ( برمی» خوارترین افراد«ورزند، به عنوان  می

 . دادورزی7

ترین کلید واژه اخالقی که در حکومت مهـدوی از آن  مسئله عدالت به قدری مهم است که مهم

تـی طـوالنی بـه و ظلم شود مفهوم عدالت و دادورزی است، که او جهان را پس از ظلـمیاد می
ادورزی را بـه عنـوان هـدف گونه که علی(ع) نیـز د ساحلی آرام و دادورزانه خواهد کشاند. همان

  .)ا
	��� ���سیدرضی، ( کند اصلی حکومت خویش معرفی می
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ها، روحیه کارکنان را باال  ها و تقسیم مسئولیت ها و پاداش رعایت عدل و انصاف در قضاوت

با دلگرمـی بیشـتر بـه ارائـه  ،شود برد و آنان با اعتماد و اطمینان به آنکه حقوقشان ضایع نمی می
و درنتیجه  سازندهها باعث فعالیت  دهند. رعایت انصاف و عدالت در سازمان مه میخدمات ادا

  ).۵۳، ص۱۳۸۵گردد (نویدفر،  توسعه و پیشرفت سازمان می

ای است که حـافظ سـالمت و  ترین قاعده حاکمیت عدالت در سازمان، در مقام داوری مهم
کـاری رعایـت شـود، رابطـه  هاسـت. اگـر همـین قاعـده در نظـام قوت سازمان و مایه پیوند دل

کنـد. امـام  یابد و عدل و احسـان جلـوه پیـدا می درست سامان می ،کارگزاران و کارکنان با مردم

درستی که عدل و دادگری آن است که به هنگام حکـم دادن بـا انصـاف  به«فرماید:  علی(ع) می
  ).۲۲۰، ص۱۴۲۶(تمیمی آمدی، » باشی و از ظلم دوری نمایی

  . شفافیت8

های  ا و وضـعیته فرایندی است که از طریـق آن اطالعـات دربـاره اعمـال، تصـمیم ،تشفافی
شود. شفافیت براساس جریان آزادانه اطالعـات  پذیر می یافتنی، قابل رؤیت و فهم موجود دست

های پاسخگو باید شفاف باشند و براساس ضوابط قـانونی عمـل کننـد.  گیرد. سازمان شکل می

کیفیـت یـا حالـت شـفاف «شفافیت چنین تعریف شده اسـت:  1ژ،براساس فرهنگ لغت هریتا
. »وضـوح قابـل رؤیـت باشـد ای که اشـیا یـا تصـاویر به یعنی قابلیت تاباندن نور به گونه ،بودن

ها قابـل  شده از طرف سازمان شفافیت در صورتی حاصل خواهد شد که محتوای اطالعات ارائه

به فرماندهان سـپاه  ای نامه امام علی(ع) در). ۲۳، ص۱۳۸۳، زاده و اسماعیل رؤیت باشد (بولو
گاه باشـید که حـق شما این اسـت «نویسد:  های رهبری و نظامیان می خود، در باب مسئولیت آ

شما مخفی  هیچ مطلبی را از از شما پنهان ندارم و ،جنگی اسرار از غیر ،اطالعات را ۀکه من هم

تـوان بـه  شـفافیت در سـازمان می های قاد. از مصـ)۵۰، نامـه ا
	��ـ� ���سیدرضی، ( »نکنم
  ).۲۵۱، ص۱۳۸۸، و مقیمی شفافیت در قبال کارمندان، مشتریان و رقبا اشاره کرد (خنیفر

  شفافیت در سازمان های قا: مصد1جدول 

های  مصداق

شفافیت در 

  سازمان

  ها نمونه  محور و مخاطب

  كارمندان
های قانونی  ا توجه به محدودیتای باز و صادقانه و ب سازمان با كاركنان به شیوه

  و رقابتی رفتار كند.

  مشتریان
دهنده و نیز از حذف هدفمندانه برخی اطالعات  های فریب از عرضه گزارش

  چون بازاریابی، فروش و پژوهش بپرهیزد. ،گزارش، در امور مربوط به مشتری

  ادقانه بپرهیزد.از به چنگ آوردن اطالعات تجاری با ابزار غیر اخالقی و غیر ص  رقبا

                                                           
1. Heritage Dictionary 
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 . وفاداری9

وفاداری، احساس تعلق روحی و عاطفی به سازمان و حساسیت الزم به آن چیزی است که مظهـر 
مند و وفادار بـه  کارکنان عالقه). ۱۳۸۴سازمان بوده و متعلق به آن در نظر گرفته شده است (امیران، 

ا در سازمان بیشتر است، کمتر غیبـت تمایل به ماندگاری آنه، سازمان عملکرد شغلی باالتری دارند

همراهی آنـان بـا تغییـرات سـازمان  و موافقت و نداز انگیزه کاری باالتری برخوردار کنند، میکاری 
عهـد و «فرماید که:  ). امام علی(ع) نیز در مورد اهمیت وفاداری می۱۳۸۲(ساعتچی،  بیشتر است

  1).۱۵۵، حکمت ا
	��� ���ضی، (سیدر» خصوص با وفاداران ها را پاس دارید، به پیمان

 . صبر و بردباری10

در  اسـت. »صدر و بردبـاری  ۀعِس « داشتنهای مهم و برجسته مدیران از نگاه اسالم،  ویژگی یکی از

نظام سازمانی ارزشی باید بر اعمال و رفتار کارگزاران و کارکنانش حلم و بردبـاری حـاکم باشـد. در 
آمـده اسـت:  2قـرآن کـریم، همین بس کـه در زشی اسالمدر نظام ار صدر  اهمیت و ضرورت سعه

همانا پیامبران قبل از تو مورد آزار و تکذیب واقع شدند، ولی صبر و بردباری کردند تا اینکه نصرت «

هـا در راه خـدا، یکـی از  صدر و بردباری و تحمل دشواری  ۀسعدر این آیه ارجمند، ». الهی فرارسید
صـراحت از  خداونـد متعـال، بـه. همچنـین، شـده اسـت مردهبرشـصفات برجسته پیامبران الهی 

آورد و از زبـان حضـرت  ضرورت شرح صدر و بردباری، برای ایفای رسالت الهی سخن به میان می

. )۲۵(طـه، » ام را برایم گشاده گـردان پروردگارا سینه؛ ر�ب9ِ اشْر�ح� ل	� ص�_دْرِی«گوید:  موسی(ع) می
 ابـزار«فرمایـد:  مـی دانسـته،هـا  را از ابزارهـای مهـم مـدیریتمنان علی(ع) نیز، شرح صدر ؤامیرم

و  مـدیران ، بایـدنـابراین). ب۳۵۷ص، ۷۵ج، ۱۴۰۳مجلسی، ( 3»است ریاست، شرح صدر داشتن

و  و ارباب رجـوع د و در برابر خواست مردمنبا بردباری تمام امور را پیش ببرحتی کارمندان سازمان 
  ).۶، ص۱۳۸۸(یاسینی،  دنباش حوصلگی نداشته آنان کم های درخواست

  روی و اعتدال . میانه11

 از. کننـد مـی سـفارش عبـادت و معیشـتی امور و کار در روی میانه به راها  انسان) ع(اطهار ائمه
 ف�ـ  ب�نَـ = یـا ا9قْتَص�ـدْ: «فرماید می توصیه) ع(حسن امام به) ع(علی منینؤامیرالم ،روایتی در جمله

 جملـه از را روی میانـه حضرت ، آندیگری روایتهمچنین، در . »ع�ب�اد�ت�ک  ف� و=اقْتَص�دْ م�ع�یشَت�ک

 تعـابیری نیز کریم قرآن در. »لْقَص�دُا س�یر�تُه�ا اَلْم�وBم�ن�: «فرماید می و شمارد برمی ایمان اهل اخالق

                                                           
  ».اعتَص�م�وا بِالذِّم�م� ف�( اَوتَادِها«. ١
  .)۳۴(انعام،  »نَص�ر�نَا ا�تَاه�م�ر�س�ل; م: ن قَب�ل 9 فَص�ب�ر�واْ ع�ل0َ م�ا کذِّب�واْ و+ا3وذُواْ ح�ت0َّ  کذِّب�ت� و+لَقَدْ«. ٢
  .»الصدر ةسع ةاسئالر ةآل«. ٣
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کیـد بـر روی میانـه از حکایـت کـه است شده وارد »قصد« مانند ، ۱۳۹۱(یاسـینی،  دآن دار و تأ

آیـد،  ، بـه دسـت می»اLوB م�فَر�ِطاً التَری الْجاه�ل� ا9الH م�فْرِطاً«از بیان امام علی(ع) که فرمود: ). ۶ص
س شدن به صفت عدالت است. قانون معروف اعتـدال ارسـطو نیـز علم و حکمت در گرو متلبّ 

 ویـژه بـه ،همان چیزی کـه امـروزه گمشـده اصـلی جامعـه مـا 1نظریه است.این بیانگر و مؤید 

  های سازمانی و اداری است. عهمجمو

  . شهامت در رأی12

هـای انسـانی بـه دلیـل مالحظـات  شهامت در رأی این است کـه انسـان در بیـان حقـایق و واقعیت

ـف و نداشـتنبـه  ی(ع)علـ طلبانه و غیر ضروری دریـغ نـورزد. امـام مصلحت
ّ
اجبـار و محـدود  تکل

 دهیـرا آزاد آفر مبـاش کـه خـدا تـو یگـرینده دب« :دیفرما می امر نموده گرانیدخود در مقابل ساختن ن
بـا در روابـط  یبـر حفـظ اسـتقالل و آزاد ی،عملـ رهیهمچون سخود  ینظر رهیس در. حضرت »است

گرفتـه  افـراد یآزاد و اریـکـه اخت کـرد زیـآم چنان تنگ و تکلف دیروابط را نبا یعنی ؛دارد دیکأتدیگران 
یان و ارائـه افکـار و انتقادهـا در چـارچوب فرهنـگ ). آزادی ب۱۸۹، ص۱۳۸۶(فرامرز قراملکی، » شود

های اسـتقالل و شـهامت  تواند از نمونـه سازمانی و استقالل رأی و مشارکت همه اعضای سازمان می

رأی در سازمان باشد. یکی از معضالت پنهان سازمانی این روزگار، سکوت سازمانی است. سـکوت 
ها و نظریات و اطالعات راجع به مشکالت سـازمانی  هطور کلی، خودداری از بیان اید سازمانی که به

هـای  های سـازمانی همچنـین روش شود، از عوامل مختلفی از قبیـل سـاختار و سیاسـت تعریف می

شود. لذا در این زمینه مناسب است هم کارکنـان در ارائـه نظریـات خـود شـهامت  مدیریتی ناشی می
  بازخورد نظریات کارکنان را از خود نشان دهند.داشته باشند و هم مدیران تمایل و تحمل دریافت 

  ای های اخالق حرفه منابع دینی و مؤلفه

  ای سازمان در قرآن های اخالق حرفه ه: مؤلف2جدول 

  آیات آیه/  سوره  های اخالقیمؤلفه  ردیف

  60  منونؤم  احساس مسئولیت  1

  105  توبه  ارزیابی نامحسوس  2

  159  عمران آل  خویی نرم  3

  92  نحل  كاری دوباره پرهیز از  4

  62  نور  انضباط كاری  5

  83_80  انعام  اندیشی آزاد  6

                                                           
رذیلـت اسـت. هـا و افراط و تفـریط در آناست ، غضبیه و ناطقه که به اندازه کار کنند فضیلت یک از سه قوه شهویه از نظر وی هر. ١

  کند. منظور او حد وسط ریاضی نیست، بلکه معتقد است آن را عقل تعیین میالبته 
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  ینبو ۀریس در سازمان یا حرفه اخالق های مؤلفه: 3 جدول

  الفصاحه نهج  های اخالقیمؤلفه  ردیف

  154حدیث   خودكنترلی و خودارزیابی  1

  192حدیث   تكریم ارباب رجوع  2

  192حدیث   به موقع پرداخت كردن دستمزد  3

  539حدیث   خواری نكوهش رانت  4

  1058و  1372،1374،1376،1363،1381احادیث  خویی خلقی و نرم خوش  5

  1368حدیث   رازداری  6

  1127حدیث   راستی  7

  1176حدیث   اخالص در عمل  8

  1079و  1318احادیث   نكوهش احتكار  9

  1324و  1199، 1198، 1197احادیث   راستگویی  10

  1079حدیث   از یكدیگربخشش و گذشتن   11

  1331حدیث   سخاوت  12

  1547حدیث   امانتداری  13

  1481حدیث   روی میانه  14

  1347حدیث   عدالت و دادورزی  15

  1502حدیث   مردمكار گشایی از  گره  16

  1039حدیث  خیرخواهی و تالش  17

  یعلو رهیس در سازمان یا حرفه اخالق یهامؤلفه: 4 جدول

  البالغه نهج  یهای اخالق مؤلفه  ردیف

  53و  41، 26های  و نامه 199خطبه   امانتداری  1

  381و  162های  و حكمت 53، 31های  نامه  رازداری  2

  425و  150های  و حكمت 99خطبه   شكر و سپاس  3

  333، 113، 38، 6های  و حكمت 18نامه   خلقی رفتاری و خوش رویی، خوش خوش  4

  422و  249های  حكمت و 188و  237، 23های خطبه  كاری نیكو  5

  44خطبه   پذیری مسئولیت  6

  50نامه   شفافیت  7

  78و حكمت  53و  31های  ، نامه216خطبه   آزادی (آزادی بیان)  8

  170خطبه   استقالل (استقالل رأی)  9

  122حكمت   درستكاری  10

  47حكمت   صداقت  11

  53و نامه  16و  15های  خطبه  عدالت و دادورزی  12

  232و  211، 138، 127، 67های  و حكمت 69، نامه 183خطبه   ثارگریبخشش و ای  13

  113و حكمت  192خطبه   فروتنی و مهربانی  14

  140و  181های  و حكمت 59و  21، 19های  ، نامه193خطبه   روی اعتدال و میانه  15

  259و حكمت  53، نامه 41خطبه   وفاداری  16
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  )1389 ،یمحمد: ك.ر(ی مهدو رهیس در یا حرفه اخالق یها مؤلفه: 5 جدول

  اخالق مهدوی  های اخالقی مؤلفه  ردیف

  دادورزی  1
شود و تـرازوی عـدالت، میـان     گاه آن امام خروج كند، زمین به نور پروردگارش روشن می هر

  ).321، ص52، ج1403گردد؛ پس كسی به كسی ستم نخواهدكرد (مجلسی،  مردم برقرار می

  روی اعتدال و میانه  2

در این بیـان، تنـدروی و    1داند. بیت(ع) را مصداق حد اعتدال می (ع) در حدیثی اهلامام رضا

  .كندروی، دو طرف راه میانه هستند

روی در امور، رعایـت مسـاوات و    درواقع، حكومت الهی و آرمان شهر مهدوی، با اعمال میانه

ـ     حكم به حق، زمینه  د (صـدوق، ساز پیدایش اعتدال در ابعاد فكـری و عملـی مـردم خواهدش

  ).114ص ،1378

  حلم و بردباری  3

فعلـی�م . مـا أحسـن الصـبر و انتظـار الفـرج..«گونه تبیین فرموده:  ایشان، انتظار فرج را این

جنبه اخالقی انتظار فرج آن اسـت كـه نـوع     2؛»بالصبر فإنه إنما یج�ء الفرج عل� الیـأس...

  .آید خالقی به حساب میخاصی از صبر و بردباری به عنوان یكی از برترین فضایل ا

  تواضع   4

ـ     ـ  عجـل  ایشان درباره این فضیلت اخالقـی امـام مهـدی ــ ـ  ه تعـالی فرجـه الشـریف   اللّ  ــ

مجلسـی،  ( 3»ترین انسان در فروتنی در مقابل خداوند عزّوجلّ اسـت  او پرتالش«فرماید:  می

  ).116، ص25، ج1403

 ای سازمان های اخالق حرفه مدل پیشنهادی مؤلفه

سـیرۀ نبـوی،  ۀجو و مطالعه در مبانی ارزشی و ادبیات تحقیق برگرفته از قرآن کـریم، سـیربا جست

 دوازدهای سازمان، مالحظه شـد کـه  های اخالق حرفه مهدوی در خصوص مؤلفهسیرۀ علوی و 

 معارف دینی در سازمان هستند. ی برگرفته ازاخالق های ، کاراترین مؤلفه مؤلفه

مثبتی از جملـه ایجـاد خوب و های  های خود پیامد واسطه مؤلفهای سازمان به  اخالق حرفه

وری سازمانی  ای در سطح سازمانی، بهره فرهنگ سازمانی اخالقی را به دنبال دارد. اخالق حرفه

اخالق جامعه و رشد و توسعه پایـدار را بـه دنبـال  و ایجاد مزیت رقابتی و در سطح ملی، تعالِی 

ازمانی اخالقـی، تحـول و رقابـت جهـان سـالم را میسـر فرهنـگ سـ ،خواهد داشت. درنهایت

موجب نهادینه شدن  ،سازد و در صورتی که اخالق به صورت فرهنگ در سازمان متبلور شود می

است که مـدل ذیـل،  شایان گفتنشود.  ای مبتنی بر مبانی دینی در سازمان می مدل اخالق حرفه

تحقیقـات  از سـوی آننده باشد و اعتبار آن تواند مبنایی برای تحقیقات آی پیشنهادی است و می

   مورد آزمون قرار گیرد.

                                                           
  ».لذی الیدرکنا الغال( وال یسبقنا التال(انحن آل محمد النمط األوسط «. ١
  .آید میو نومیدی فرج پس از یأس ی گشایش و راست به، که کنید پس شما صبر. ٢
  ».له عزGوجلGلّ اًیEون أشد الناس تواضع«. ٣
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  ای سازمان (محقق ساخته) های اخالق حرفه : مدل پیشنهادی مؤلفه1 مودارن

  گیری  نتیجه

درون  یهـا ای از اصول و استانداردهایی است کـه رفتـار افـراد و گروه ای، مجموعه اخالق حرفه

ترین  ضمن بررسـی مفـاهیم نظـری مـرتبط، اصـلی ،این مقاله کند. در یک سازمان را تعیین می

های  سـاخته، مؤلفـه ای سازمان تبیین شدند. همچنین مدل محقق های بومی اخالق حرفه مؤلفه

ها در  ای سازمان مبتنی بر ادبیات و پیشینه تحقیق، ارائـه گردیـد و آثـار ایـن مؤلفـه اخالق حرفه

هایی که در این پـژوهش از آنهـا بحـث شـد  ین مؤلفهتر . مهمندسطح سازمانی و ملی تبیین شد

ی در مقابـل دیگـران، رعایـت حـق دیگـران، صـداقت، فروتنی، امانتداری، رازدار :از اند عبارت

روی و اعتدال، و شـهامت  پذیری، دادورزی، شفافیت، وفاداری، صبر و بردباری، میانه مسئولیت

ارائـه  رایقرآنی، نبـوی، علـوی و مهـدوی بـ های در رأی. همچنین چهار جدول برگرفته از آموزه

  های اخالق جهت گسترش تحقیقات جدید در این زمینه طراحی شد. مؤلفه
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�(ع)ق)، ۱۳۷۸بن علی (  شیخ صدوق، محمد?�
  ، تهران: جهان.#'=ن ا0	�ر ا
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  مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
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