درس نامه آموزشی
اخالق حرفه ای

-1اخالق چيست؟
واژه اخالق همانند دو واژ ه  moralو  Ethicsدو كاربرد متمايز دارد :گاهي اخالق به معناي خلق و خوي ،رفتار عادت شده
و مزاج به كار مي رود .همان گونه كه دو واژ ه انگليسي يادشده ،گاهي به معناي عادت 1به كار مي رود .معنااي ديگار
اين واژه ها دانشي است كه از حسن ،قُبُح ،خوبي و بدي رفتار بحث مي كند .اخالق حرف هاي نيز به دو معناا اطاالق
مي شود :خلق و خوي حرف هاي و دانشي كه از مسائل اخالق حرفه اي در كسب و كار بحث ميكند .
يكي از مهم ترين تفاوت هاي ميان انسان و ديگر موجودات ،همين مسئوليت پاييري و رفتاار اخالقاي اسات .انساان
موجودي خودآگاه ،مختار و مسئول است .فضيلت و رذيلت ،سعادت و شقاوت همه به مسئوليت پييري آدمي برمي گردد.

 .1-1رفتار ارتباطی پايدار
وقتي از اخالقي بودن و فضيلت ها و نيز ضد اخالقي بودن و رذيلت ها به منزله اوصاف سخن ميگاوييم ،در واقا باه
توصيف رفتارهاي بشري ميپردازيم و رفتارهاي آدمي را اخالقي يا غيراخالقي مي انگاريم .بنابراين ،درباره ارزش اشيا و
موجودات ،به خودي خود ،داوري اخالقي نميشود .حتي اخالقي دانستن آدميان به اعتبار رفتار اخالقي آنان است« .سخي
» كسي است كه متصف به رفتار سخاوتمندانه مي شود .هر رفتاري نيز متصف به اخالق نميشود .براي مثال ،رفتارهاي
غيرارادي ما موضوع اخالق نيست بلكه موضوع اخالق در واق  ،رفتارهاي ارتباطي ماسات ،اعام از رفتارهااي ارتبااطي
درون شخصي و برون شخصي .

رفتارهاي ارتباطي از حيث ارتباط با شخصيت صاحب رفتار (الف) بر دو گونه اند :رفتارهاي اتفاقي كه نادرند؛ و رفتارهاي
پايدار كه در اثر فراواني و دوام در شخص نهادينه و بخشي از شخصيت او ميشود .عالمان اخاالق چناين رفتارهاايي را
خُلُق و خوي و روان شناسان آنها را الگوهاي رفتاري مينامند .مالك اتصاف افراد به فضيلت و رذيلت ،رفتارهاي پايدار
و خُلُق و خوي آنان است .پرخاشگر ،كسي است كه الگوي رفتار ارتباطي وي پرخاشگري است ،هر چند كه در ماواردي
پرخاشگري نداشته باشد .كسي را كه در شرايط خاصي با تكلف و خودخوري در امور خيرياه ماال ،بايل ميكناد ساخي
نمينامند زيرا سخي كسي است كه سخاوت الگوي رفتاري او باشد به گونه اي كه به سهولت در ماوارد الزم دسات باه

سخاوت بگشايد ،اگرچه بيل مال در امور خيريه ،رفتاري نيكوست .تحليل واژه اخالق كه جم خُلُق است ،توجه به پايدار
بودن رفتار را نشان ميدهد.
 .2- 1اقسام رفتار ارتباطی
رفتار ارتباطي از حيث دو طرف

آن (الف و ب) ،به صورت هاي مختلف تقسي مشدني است :الف ،يعني موجودي كه

رفتار از او سر ميزند ،بر دو قسم است :فرد ،يعني شخصيت حقيقي؛ و سازمان به عنوان شخصيت حقوقي .قسم اول بار
حسب طرف رفتار (ب) بر دو قسم است زيرا رفتار ارتباطي فرد يا درون شخصي است يا برون شخصاي .الگاوي رفتاار
ارتباطي فرد با خود به قسم اول ميشود :خودشناسي ،خودفراموشي ،خودستايي ،عُجب ،حفظ عازت نفا ،،خاود مشات
مالي( خود انتقادي) ،خود افشاگري ،دروغ به خود ،خودفريبي كه نمونه هايي فراوان از رفتار ارتباطي درون شخص ياند.
مراد از رفتار ارتباطي برون شخصي ،رفتار فرد با ديگران است.رفتار ارتباطي برون شخصي خود بر سه قسم عمده است:
رفتار ارتباطي با ديگران كه آن را ارتباط بي نشخصي ميناميم؛ و رفتار ارتباطي با محيط زيست حيواني و طبيعي؛ و رفتار
ارتباطي با خدا .هر چهار قسم (رفتار ارتباطي درون شخصي ،بي نشخصي ،ارتباط با طبيعت و خدا) بر حسب محيطي كه
فرد زندگي ميكند ،تنوع مي يابد :زندگي شخصي و زندگي شغلي دو محيط عمدهاند كه در آنها رفتار ارتباطي باا افاراد
برقرار ميكنيم .همين تقسي مبندي را در رفتار ارتباطي سازمان ميتوان مالحظه كرد زيرا مراد از رفتار ارتباطي ساازمان،
عملكرد و تعامل آن با محيط داخلي و خارجي است :عملكرد درون سازماني و عملكرد برون سازماني .

 .3- 1تقسيم ارزشی رفتار ارتباطی
يكي از روش هاي سودمند در جستجو از مالك تمايز رفتارهاي اخالقي از عملكرد غيراخالقي ،توجه به تحليل نسابتي
است كه در رفتار ارتباطي وجود دارد :الف←ب
الف ،در رفتار ارتباطي خود با ،ب ،اعم از اينكه «ب» همان «الف» باشد (رفتار ارتباطي درون شخصي) يا نه ،نسبت باه
حقوق
«ب» چه موضعي دارد؟ يا به آن حقوق ،تعدي و تجاوز ميكند و حقوق طرف مقابل را تضيي ميكناد و ياا پاا يبناد باه
رعايت حقوق اوست .رفتارهايي كه موجب تضيي حقوق طرف مقابل ميشوند غيراخالق ياناد .منظاور از طارف مقابال،
مورد تعامل الف است و از اين رو ممكن است الف با خود تعامل غيراخالقي داشته باشد و ممكن است با ديگران چناين
رفتاري را انجام دهد.
رفتاري كه آن را تملق و چاپلوسي ميخوانيم ،نوعي رفتار ارتباطي الف با ب است .الف ،در مقام چاپلوسي در ايان رفتاار
ارتباطي ،هم با خود در تعامل است و هم با ديگري يعني ب( فردي كه او را تملق ميكند) و در اين رفتاار ارتبااطي هام
حقوق خود ،مانند عزت نف ،،و هم حقوق فرد مقابل را تضيي ميكناد .دروغ باه خاود ،رفتاار ارتبااطي درون شخصاي
غيراخالقي است
زيرا تضيي حقوق خود است و خودشناسي رفتار ارتباطي درون شخصي اخالقي است زيرا پا يبندي به حقوق خود است.
دروغ به ديگران ،غيبت ،تهمت ،پرخاش گري ،اختالس و امثال آنها رفتار ارتباطي برون شخصي غيراخالقي اند.

 .3-1اخالق نظری و اخالق كاربردی
از آنجا كه اخالق حرفه اي از شاخه هاي مهم اخالق كاربردي است ،بيان تمايز اخالق نظري و كاربردي الزم است.
علم اخالق ،نگرشي تاريخي بر خوي ها و رفتارهاي انساني به عنوان اموري واق  ،يا كوششي براي كشف علل و عوامل
طبيعي آنها نيست ،بلكه از آنچه بايد و آنچه نبايد در حوزه رفتار ارتباطي سخن ميگويد .علم اخالق در بحث از رفتارهاي
خوب و بد دو گونه رهيافت دارد :بحث نظري و كلي؛ و بحث مربوط به رفتار عيني در واقعيت خارجي .در اخالق نظري

ميتوان از بدي حسد به نحو كلي گفتگو كرد و حتي چيستي ،علل ،آثاار و ابعااد آن را نياز تحليال كارد اماا در اخاالق
كاربردي بايد از حسد همسر به مادر شوهر ،حسد شاگرد به استاد ،حسد دو سازمان رقيب و مانند آن ،به نحو مساتقل و
مفصل بحث كرد .حسد معطوف به هر يك از زمينه هاي يادشده ،مسئله اي مستقل است .ارتشاء ،در هار ساازماني باا
تخصص حرفه اي آن سازمان چنان گره ميخورد كه نميتوان از ارتشاء بدون توجه به زمينه هاي حارف هااي ساازمان
سخن كاربردي به ميان آورد .سخني كه آن را در مقام تغيير رفتار و به ويژه فرهنگ سازماني بتوان به كار بست.
به همين دليل در تعريف اخالق كاربردي گفته اند :بخشي از اخالق كه در آن به مباحاث و معضاالت عملاي باه نحاو
خاص و مستقيم توجه ميكنند .از اين رو از طرفي به متن و جزئيات آن مينگرند و از طرف ديگر رويكرد آن ،كل گرايانه
است .اين دو ويژگي را در يك مثال ميتوان تحليل كرد.
انصاف ،از مسائل مهم علم اخالق است در اخالق نظري به تعريف انصاف ،ابعاد و مراتب آن ميپردازيم اما دغدغه هاي
اخالق عملي ،از انصاف در رفتار ارتباطي درون شخصي( انصاف به خود) ،انصاف در قضاوت ،انصاف در داوري علماي و
ديگر مشاغل را جستجو ميكند .فرض كنيد مسئله مورد بحث علم اخالق ،انصاف در قضااوت اسات .تحليال منصافانه
بودن حكم قاضي فراتر از مستند و مستدل بودن آن است و اين تحليل با شرايط وقوع جارم ،حااالت روحاي مجارم و
مصداق جرم به دست مي آيد .
همه اين موارد به بررسي جزئيات و متغيرهاي متوسط فراوان معطوف است .از طرفي بايد به امور فاراوان جزئاي توجاه
كرد و نيز بايد ارتباط متغيرها را در يك مجموعه معنادار (متن وقوع جرم) كشف كرد و در پرتو آنها ،انصاف را در حكم
قاضي تحليل كرد .در حالي كه در بحث نظري از انصاف ،مسائل انتزاعي تر و نيز كلي تر ،تحليال ماي شاود .اماروزه
معطوف به مسائل عيني بودن در زمينه هاي حرف هاي ،مهم ترين جهت گيري تأمالت اخالقي است و به همين دليل
اخالق كاربردي دائماً برجسته تر ميشود و اخالق نظري جاي خود را به اخالق كاربردي ماي ساپارد .نيااز باه شاناخت
معضالت اخالقي معطوف به زندگي عيني ،پيش بيني و پيش گيري از آنها سبب رشد اخالق كاربردي شده اسات .اماا
اين به معناي بي نيازي از اخالق نظري نيست .اخالق كاربردي حاصل توجه دانشمندان باه فاصاله باين نظرياه هااي
اخالقي با مسائل عيني است .از آنجا كه مسائل عيني اخالقي در جامعه و مشاغل را در پرتو نظريه هااي عاام اخالقاي
بايد حل كرد ،كارآمدي اخالق كاربردي در گرو رشد و توسعه ي نظريه هاي اخالقي است.

 .4-1انقالب كپرنيكی در اخالق
تعريف اخالق حرفه اي برحسب مسئوليتهاي اخالقي سازمان هاي كسب و كار عالوه بر جامعيت آن ،از حيث نظري بر
بينش خاصي در اخالق استوار است كه آن را انقالب كپرنيكي در اخالق مي ناميم .اخالق نزد برخي از پيشينيان با تأثر
از نظام ارسطويي ،مفهومي دروني است و فرد نه با مناسبات باين شخصاي و اجتمااعي ،بلكاه از حياث خلاق و خاوي
جوانحي ميتواند صاحب فضيلت و رذيلت باشد .جهت گيري اخالق در اين نظام غالباً معطوف به خود فرد است.
توجه به رفتار ارتباطي و مفهوم سازي نوين از آنجا كه شامل ارتباط بين شخصي و درون شخصي مي شود از رهيافات
هاي جديد در اخالق است .فرهنگ استبدادي ،رفتار ارتباطي را بر« من حق دارم و ديگران وظيفه »بنا مي نهاد اماا در
اخالق حرفه اي اين تلقي به صورت كامل دگرگون ميشود و به صورت « شما حق داريد و من تكليف» مبناي هرگونه
اخالق در كسب و كار قرار مي گيرد .اين مبنا از رفتار ارتباطي فرد در شغل فراتر رفته و به صورت اصلي باراي ارتبااط
سازمان با محيط قرار ميگيرد .
سازمان با دغدغه ي رعايت حقوق ديگران ،تكاليف خود را مي جويد  .بنابراين ،فضاائل اخالقاي و ارزش هاا حاصال
مسئوليت هاي اخالقي است و مسئوليتهاي اخالقي نيز در قبال حقوق ديگران تعريف ميشوند .سازمان با شعار « من در
قبال ديگران مسئوليت دارم»  ،الگوي ارتباط خود را با ديگران بنا مي نهد.
تعريف اخالق حرفه اي به مسئوليت هاي اخالقي سازمان بر اصل حق مردم استوار است .مردم در دو محيط مستقيم و
غيرمستقيم در قبال بنگاه ها و سازمانها حق دارند و سازمانها متقابالً در رعايت حقوق آنها ملازم هساتند و مسائوليت
دارند .وقوف سازمانها بر چنين الزاماتي نشانه بلوغ آنهاست.
بنابراين اخالق حرفه اي ،رفتار ارتباطي سازمان با محيط بر اساس حقوق و تعهدات و وظايف اسات :حقاوق محايط و
وظايف سازمان در قابل آنها .حقوق محيط بر دو قسم است :حقوق عام ،مانند :حق حريم شخصي ،حق آزادي بيان ،حق
برخورداري از امنيت ،حق آگاهي؛ و حقوق خاص ،كه بر حسب مشاغل و سازمانها تعيين مي يابد .
يكي از مصاديق اخالق حرفه اي به معناي مسئوليت پييري سازمان ،مؤسسات مالي و بانك هاي اخالقاي اسات كاه
تالش كردند سرمايه گياري مسئوالنه اجتماعي را به ميان آورند .بانك آلترناتيو سوئي ،،تريدوس بانك در هلند ،باناك
اخالقي ايتاليا ،بانك تعاوني بريتانيا ،بانك شهروندان كانادا و بانك شهروندان ژاپن نمونه هايي از اين دسته اند .

به همين دليل بسياري از شركت هاي موفق نسبت به تدوين راهبرد اخالقي احساس نياز كرده اند و به اين باور رسيده
اند كه در سازمان بايد يك فرهنگ مبتني بر اخالق نهادينه شود.
در فرهنگ و تمدن اسالمي در سده هاي سوم و پ ،از آن ،به اين مفهوم از اخالق حرفه اي توجه شده است .نهادها و
سازمان هاي لشكري و كشوري

 .5-1اخالق در آموزه های دين مبين اسالم
رساله حقوق امام سجاد (ع) نشانگر اهميت دغدغه رعايت حقوق در رفتار ارتباطي است .در اين رساله بخشي قابل توجه
به حقوق در رفتار ارتباطي درون شخصي مربوط است مانند حق چشم ،زبان ،گوش ،حق نف ،،حاق پاا و ماواردي باه
حقوق در ارتباط بنده با خدا مربوط است و نيز مواردي فراوان از حقوق ارتباط بين شخصي افاراد باا ديگاران را مطار
ميكند .مي دانيم رهايي از مسئوليت شرعي در قبال

حق الناس ،بسيار دشوار است و خداوناد قاادر مطلاق ،هرگاز

تضيي حقوق مردم را نمي بخشد مگر آنكه صاحبان حق ،فرد را ببخشند .نكته اي كه اهميت حقوق مردم را باه منزلاه
يك اصل نزد فقها نشان ميدهد اين است كه قاضي در برخورد با تخلف در حيطه حق اﷲ ميتواند كاري كند تا شاخص
از اقرار به جرم منصرف شود در حالي كه در خصوص حق الناس چنين اقدامي بر قاضي حرام است .همچنين توجاه باه
شرايط عدالت نشان ميدهد كه هر جا پاي حق الناس در ميان باشد ،عدالت مربوط به شاهد ،شرايط سخت گيرانه تاري
الزم دارد و به اصطال فقهي عدالت ظاهري كافي نيست.

 .1-5-1اخالق از ديدگاه قرآن
مراد از عبادت و بندگى چياسات؟ روشان است كه مراد از بندگى ،رفتار و كردار و گفتار و عقايدى اسات كاه ماطلوب
خداوند است و اين ،همان است كه در اخالقيات اسالمى مد نظر است .اخاالق اساالماى باه معناى عام ،شامل حاالت،
ملكات ،رفتار و كردار درونى و بيرونى است و بندگى و طااعت خداوند نيز وقتى صورت مى گيرد كاه انساان از درون و
برون ،صبغه الهى پيدا كند .بنابراين ،اخالق الهى و عبادت و بندگى مترادف هم هستند و طبق مفاد آيه ميكور ،مي توان
گفت كه هدف از خلقت جنّ و ان ،،تخلق به اخالق الهى است.

 .2-5-1اخالق از ديدگاه احاديث
طور كل ،هدف از بعثت تمام انبيا و رسوالن الهى (ع) تاتامايام و تاكاميل ارزش هاى اخالقى است؛ زيرا پيامبر اسالم
(ص) خاتم پيامبران است و وقتى هدف خداوند از بعثت ايشان ،تكميل مكارم اخالقى باشد ،اين بدين معناست كه هدف
نهائي خداوند از ارساال رساوالن پيشين  -كه مقدمه خاتميت پيامبر اسالم (ص) بوده اند  -نياز تكميال ارزش هااى
اخالقى بوده است.
 .3-5-1اخالق در كالم امام خمينى (ره )
حضرت امام خمينى (ره) ،بنيانگيار جمهورى اسالمى ايران ،در اهميت اخالق فرمودهاند:
«آنچه دانستنى است آن است كه به موجب حديث منقول از رسول اكرم (ص) « بعثْت الُتَمم مكارِِِِم االَْ خْالقِِ»؛ غايات
بعثت و نتيجه دعوت خاتم االنبيا (ص) اكمال مكارم اخالق است .در احاديث شريفه ،اجماالً و مفصالً به مكارم اخاالق
بيش از هر چيز ،بعد از معارف ،اهميت دادند و اهميت آن بيش از آن است كه ما از عهده حق بياان آن بارآييم .اينقادر
معلوم اسات كاه سرمايه حيات ابدى آخرت و «راءس الماالِِ تعياّش آن ناشائه» ،حصول اخالق كريمه است و اتّصاف
به مكارم اخالق است».

 .2مفهوم اخالق حرفه
در تعريف اخالق حرفه اي به موارد زير اشاره شده است:
.1اخالق حرفه اي رفتاري متداول در ميان اهل يك حرفه است.
.2اخالق حرفه اي مديريت رفتار وكردار آدمي هنگام انجام دادن كارهاي حرفه اي است.
.3اخالق حرفه اي رشته اي از دانش اخالق است كه روابط شغلي را مطالعه ميكند .
.4اخالق حرفه اي عبارت است از مجموعه اي از قوانين كه در وهلهي اول از ماهيت حرفه و شغل به دسات ماي
آيد .

 .1-2ويژگی های اخالق حرفه ای
ويژگي هاي اخالق حرفهاي در مفهوم امروزي آن عبارت اند از :داراي هويات علام و داناش باودن ،داشاتن نقشاي
كاربردي ،ارائه صبغه اي حرفه اي ،بومي و وابسته بودن به فرهنگ ،وابستگي به يك نظام اخالقي ،ارائه دانشي انساني،
داراي زبانِِ روشن انگيزشي ،ارائه رويكردي ميان رشته اي .
كادوزير درباره ويژگي هاي افرادي كه اخالق حرفه اي دارند موارد زير را بيان ميكند:
مسئوليت پذيری
در اين مورد فرد پاسخگو است و مسئوليت تصميم ها و پيامدهاي آن را مي پييرد؛ سرمشق ديگاران اسات؛ حسااس و
اخالق مند است؛ به درست كاري و خوشنامي در كارش اهميت مي دهد؛ باراي اداي تماام مسائوليت هااي خاويش
كوشاست و مسئوليتي را كه به عهده مي گيرد ،با تمام توان و خلوص نيت انجام مي دهد.
برتری جويی و رقابت طلبی
در تمام موارد سعي مي كند ممتاز باشد؛ اعتماد به نف ،دارد؛ به مهارت بااليي در حرفه خود دست پيدا مي كند؛ جدي و
پركار است؛ به موقعيت فعلي خود راضي نيست و از طرق شايسته دنبال ارتقاي خود است؛ سعي نمي كند به هر طريقي
در رقابت برنده باشد.
صادق بودن
مخالف رياكاري و دورويي است؛ به نداي وجدان خود گوش فرا ميدهد؛ در همه حال به شرافتمندي توجاه ماي كناد؛
شجاع و با شهامت است.
احترام به ديگران
به حقوق ديگران احترام ميگيارد؛ به نظر ديگران احترام ميگيارد؛ خوش قول و وقت شناس است؛ به ديگاران حاق
تصميم گيري ميدهد؛ تنها مناف خود را مرجح نمي داند.

رعايت و احترام نسبت به ارزش ها و هنجارهای اجتماعی
براي ارزش هاي اجتماعي احترام قائل است؛ در فعاليت هاي اجتماعي مشاركت مي كند؛ به قاوانين اجتمااعي احتارام
مي گيارد؛ در برخورد با فرهنگ هاي ديگر متعصبانه عمل نميكند .

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

همدردی با ديگران
دلسوز و رحيم است؛ در مصائب ديگران شريك مي شود و از آنان حمايت مي كند؛ به احساسات ديگران توجه مي كند؛
مشكالت ديگران را مشكل خود ميداند.

وفاداری
به وظايف خود متعهد است؛ رازدار ديگران است؛ معتمد ديگران است.

 .2-2هويت معرفتی اخالق حرفه ای
اخالق حرفه اي گستره اي معرفتي در حوزه اخالق كاربردي است .كاربردي بودن آن منافااتي باا هويات معرفتاي آن
ندارد .بحث از هويت معرفتي اخالق حرفه اي ،رهيافت هاي مختلف دارد .رهيافت نخست ،شناخت اضالع معرفتاي آن
بر حسب الگويي از الگوهاي علم شناسي است .همه الگوهاي علم شناسي در اين امر متفقند كه دانش ها مجموعاه اي
منسجم از مسائلي اند كه به نحو روش مند و در چارچوب نظري معين پاسخ مي يابند .رهيافات دوم جساتجو از هادف
علم است .تعريف غائي از روش هاي رايج شناخت علوم در سنت ارسطويي است .رهيافت سوم در الگوي علام شناساي
ارسطويي نشان دادن موضوع علم است.

3-2اخالق حرفه ای دانش هشت ضلعی .1-3- 2اخالق حرفه ای به منزله دانش
هر دانشي هويت جمعي و تاريخي دارد كه به تدريج با به مياان آمادن مساائل آن داناش و در پرتاو همكااري هااي
دانشمندان در طول تاريخ بالنده مي شود .مسئله علم را مي پروراند و دانش ،مشكالت را حل مي كند .بنابراين نخستين
ويژگي هرگونه برنامه آموزشي و ترويجي در اخالق حرفه اي آن است كه بر پژوهش هااي علماي مساتند باشاد و باا
رويكرد علمي به حل مسائل بپردازد .مراد از «علمي» در اينجا علم تجربي نيست بلكه مراد برخورداري از هويت دانش و
معرفت است كه با خود مباني ،روش ،اصول ،چارچوب نظري و ساختاري منطقي مي آورد و دانش را به صورت معرفات
نظام مند تدوين ميكند .تصميم گيري هاي مديريتي را امروزه محتاج به دانش هاي مديريت مي دانايم و حال مساائل
رفتاري را نيازمند به علوم رفتاري مي انگاريم؛ مشكالت اخالقي نيز چنين است .بر حسب تصورات ناسانجيده ،آگااهي
هاي پراكنده ،معلومات تحقيق نشده و تجارب خام ،شخص وابسته و تحليل نشده نمي تاوان تصاميم اخالقاي گرفات.
امروزه دانش اخالق حرفه اي ،كارشناسان اخالق را در خدمت به سازمان ها تربيت ميكند .كارشناسااني كاه در اخاالق
حرفه اي ،تخصص و در مشاوره اخالقي ،مهارت و توانايي الزم داشته باشند.
 .2-3- 2اخالق اسالمی
اخالق حرفه اي محتاج يك نظام اخالقي است .در جهان نظام هاي اخالقي مختلفي وجود دارد .برخاي از نظاام هااي
اخالقي فارغ از دين هستند و كامالً سكوالر يا الئيك اند .برخي ديگر نظام هاي اخالقي مبتني بر وحي و تعاليم ديني
اند .
از طرفي فرهنگ بسته بودن اخالق حرفه اي اقتضا ميكند كه نظام اخالقي در فرهنگ اسالمي ،صبغه اساالمي داشاته
باشد و از طرف ديگر اسالم ديني است كه يكي از رسالت هاي مهم خود را اخالق مي داند و پيامبر گرامي اسالم (ص)
ميفرمايد « :اني بعثت التمم مكارم االخالق» .اين توق ما از اسالم است .اگر هم در ديگار داناش هاا اساالمي باودن
تصوراً و تصديقاً محل اختالف است اما در اينكه اسالم داراي نظام اخالقي معيني است اختالف نظر وجود ندارد .برخاي
از دانشمندان ،اخالق را دومين معجزه پيامبر گرامي اسالم (ص) ميدانند كه به لحاظ رتبه پ ،از قرآن و قبال از ديگار
معجزات قرار دارد.

مفهوم اسالمي بودن اخالق چيست و با دانش بودن آن چگونه سازگار است؟ اسالم خود را پيام ميداند و حضرت رسول
(ص) خود را آورنده آن پيام مي نامد .وقتي كسي خود را داراي پيام بداند و عده اي را خطاب قرار دهد ،وجود دو حق را
در خصوص مخاطب به رسميت مي شناسد .1 :مخاطب مي تواند بپرسد چه مي گويي؟ ، 2.همچنين مي تواناد بپرساد
چرا چنين ميگويي؟ پيام اسالم شامل سه نوع آموزه است :الف) سخن از خلاق و خاوي و خصالت هااي جاوانحي ،ب)
سخن از تكاليف جوارحي ،ج) سخن از عقايد و باورها.
انسان به عنوان مخاطب وحي در برخورداري از وحي( كتاب و سنت) محتاج ابزارها و روش هايي است كه نيازهاي او را
با حفظ اصالت وحي پاسخگو باشد .چنين ابزارها و روش هايي را دانش و تخصصي معين تأمين ميكند .دانشي كه آموزه
هاي اخالقي وحي را به صورت نظام مند در اختيار مخاطبان قرار مي دهد ،علم اخالق است .اين دانش به دليل هويات
واسطه اي بين وحي و ذهن و زبان مخاطب ،دانش اسالمي خوانده مي شود.
اخالق حرفه اي به دليل هويت اسالمي ،مالك نهائي اخالق و اصول راهبردي آن را از قرآن و روايات باه دسات ماي
آورد و جدول فضائل و رذائل را نيز از آنها استنباط ميكند و تكاليف اخالقي موردي را نيز با مراجعه به آنها به دست مي
آورد و مهم تر از همه ،روش تعليم اخالق و زبان آموزش هاي اخالقي را نيز از زبان وحي مي آماوزد .بناابراين اخاالق
حرفه اي كه بتواند توقعات يادشده را برآورد ،بايد در عين حرفهاي بودن ،اسالمي باشد و مراد از اسالمي بودن بهاره
مندي از منب بسيار مهم قرآن و روايات است و البته به اين معنا بي نيازي از ديگر مناب نيست.
بهره گيري از مفاهيم و آموزه هاي قرآن و روايات ،روش و ابزارهاي خاصي الزم دارد و اين نيز بر تخصص هاي ماورد
نياز علم اخالق ميافزايد :توانايي استنباط و اجتهاد مسائل از متون ديني .
 .3-3- 2دانش انسانی
اخالق دانش بشري است .مراد از بشري بودن در اينجا اين است كه توصيه هاي اخالقي اين دانش نبايد با انساانيت و
لوازم آن ناسازگار باشد .هيچ نظام اخالقي نبايد هويت انساني و حرمت او را از ميان بردارد .اخالق براي بشر اسات و در
هر نظام اخالقي محور اخالق انسانيت است .انساني بودن اخالق مساتلزم آن اسات كاه متخصاص اخاالق ،انساان را
بشناسد و لوازم زندگي انساني را دريابد و تمايز بين انسان به خود رسيده و انسان از خاود بيگاناه را فهام كناد و باراي
انسان سخن بگويد .اگر توصيه ها و آموزه هايي مستلزم خودباختگي انسان باشد ،ضد اخالقي است .ايان نكتاه اماروزه

براي بسياري از متألهان ،ارزش روش شناختي در فهم متون ديني دارد و براي شناختن اين مهم بايد انسان را شناخت
و اصالت او را از تعين هاي انسان ستيز متمايز كرد .
تأكيد فراوان آموزه هاي ديني بر حق الناس و صعوبت عفو جرائم مربوط به تعدي به حق الناس ريشه در همين نكتاه
مهم دارد:
اخالق براي انسان است تا به حفظ حرمت ،تعالي و سعادت هميشگي او بيانجامد .تعهدات اخالقاي در واقا رعايات
حقوق مردم است.
 .4- 2آرمان اخالق حرفه ای
رفتار ارتباطي سازمان با محيط از حيث اخالقي ،مسائلي به ميان مي آورد .رسالت اخالق حرفه اي به منزله دانش ،حال
مسائل اخالقي سازمان ها و تبيين تعهدات و مسئوليت هاي اخالقي آنهاست .سازمان ها در شاناخت تعهادات اخالقاي
خود در قبال محيط و نيز تشخيص و حل مسائل اخالقي در كسب و كار ،به دانش تخصصي معين ،محتااج اناد و ايان
دانش همان اخالق حرفه اي است .براي رسيدن به اين آرمان ،چند هدف بايد به دست آيد كه  ،توق صاحبان حارف و
مشاغل از دانشمندان اخالق حرفه اي ،تحقق آنهاست .

 .1-4-2ارائه مالك نهائی ارزش ها
توصيف اخالقي به معناي ارزش داوري در رفتار آدمي است و داوري هاي اخالقي محتاج شاخص و مالك است .وقتي
ميگوييم استخدام با فراخوان عمومي (ملي) اخالقاً خوب و شايسته است و بدون فراخوان زشت و ناپسند است ،شااخص
اخالق در اين داوري ،عدالت است .به عبارت ديگر اگر استدالل ارزش داوري را مطالبه كنيم ،دليال آن عادالت اسات.
صورت منطقي استدالل چنين است:
استخدام با فراخوان عمومي اخالقاً خوب است (داوري اخالقي)
زيرا عادالنه است و عدالت اخالقًاً خوب است (استدالل مبتني بر شاخص اخالقي).

اگر كسي از دليل خوب بودن عدالت بپرسد ،در اين صورت شاخص ديگري را جستجو مي كند كه خود ،شاخص آفرين
است .اين سؤال و جواب ادامه مييابد تا به شاخصي دست يابيم كه محتاج شاخص ديگر نباشد .چنين شاخصي را مالك
نهائي اخالقي گويند .مالك نهائي اخالق به دليل خوبي همه رفتارها و شاخص هاست اما خود في نفسه خوب اسات و
در خوب بودن احتياج به استدالل ندارد.
در فلسفه اخالق ،نظام هاي مختلفي وجود دارند كه به مسئله مالك نهائي اخالق ،پاسخ هايي گونااگون ميدهناد .هار
نظام اخالقي ،چه اينكه نظام سكوالر و الئيك باشد يا نظام الهي و ديني ،داراي مالك نهائي است .براي مثال در نظام
اخالقي كانتي ،تعهد و وظيفه اجتماعي و عقالني ،برترين ترازوي اخالق است در حالي كه در نظام اخالقي كي يركگور
وظيفه اجتماعي و عقالني ،در پرتو وظيفه الهي و تكليف ديني معنادار مي شود.
در نظام اخالقي ديني اين مالك ،كارايي خود را در تقرب به خدا به دست مي آورد .جرمي بنتاام ساودمند باودن را باه
منزله مالك اخالقي بودن معرفي مي كرد .مالكي كه بعدها توسط جان استورات ميل تدوين و توسعه يافت :بااالترين
ميزان منفعت براي بيشترين مردم با كمترين آسيب .كانت آلماني تكليف را مالك نهائي اخالقي باودن ميدانسات .بار
اساس اين مالك ،رفتاري اخالقي است ،اگر و تنها اگر ،هر شخصي موظف شود بدون هيچ شرطي همان عمل را انجام
داده و -با شرايط يكسان و مشابه -به همان نتيجه برسد .جان راولز عدالت را برترين شاخص داوري اخالقي ميداناد و
رابرت نوزيك آزادي فردي را نخستين مالك ارزش آفرين تلقي ميكند.
هر كسي كه در باب رفتار خود با ديگران ،در زندگي فردي يا اجتماعي ،حاوزه حرفاه اي زنادگي شخصاي ،باه داوري
اخالقي مي پردازد بايد ترازوي سنجش داشته باشد و اين ترازو بايد بر اساس مالك برتري تعرياف شاود .ارائاه چناين
مالكي از وظايف دانش اخالق است و در اخالق حرفه اي نيز از آن بي نياز نيستيم ،دانش اخاالق حرفاه اي در بياان
مالك نهائي اخالق با چالش هاي معرفتي فراوان روبروست؛ آيا اساساً مالك نهائي را ميتوان يافت؟ آيا ماالك نهاائي
اخالق واحد است يا متكثر؟ در روزگار ما كه از طرفي پست مدرنيستي در همه ابعاد معرفتي از جمله اخالق به ميان آمده
است و از طرف ديگر فرايند جهاني شدن كره زمين را به دهكده جهاني مبدل مي كند ،ترويج كسب و كار در محيط كار
جهان محتاج مالك نهائي واحد در اخالق است.
چگونه ميتوان آن كثرت را با اين وحدت جم كرد؟

 .2-4-2حل تعارضات اخالقی
پيچيده ترين مسائل اخالقي و پر آسيب ترين آنها ،تعارضات اخالقي است .تعارضات اخالقي هام در زنادگي فاردي و
شخصي رخ مي دهد و هم در فعاليت هاي سازماني .تعارضات اخالقي در سازمان پيچيده تر ،عمي قتر و داراي ابعادي
بيشتر است و در نتيجه حآلن نيز صعوبتي بيشتر دارد .تعارض اخالقي عبارت از رفتاري است كه انجام آن اخالقاً زشت
و ترك آن نيز نارواست .در اين مقام ،فرد برخوردار از دغدغه اخالقي ،بالتكليفي احساس ميكند .
گفتن راز ديگران اخالقاً زشت است اما اگر اين رازداري متضمن خيانت به وظيفه ساازماني باشاد نياز نارواسات .دادن
رشوه اخالقاً نكوهيده است اما خودداري از پرداخت رشوه در مواقعي ضرري فراوان براي شركت به بار ماي آورد .تأكياد
مدير بر بزرگداشت شعائر اسالمي و اقامه نماز جماعت اخالقاً تحسين برانگيز است اما ترويج رياا ،تظااهر و نفااق نياز
نارواست .مدير برخوردار از دغدغه اخالقي بر آن است كه هم ريا را ترويج نكند و هم نماز جماعت را ترويج كند .روش
رايج در حل تعارضات اخالقي ،قاعده دف افسد به فاسد (انتخاب بد از ميان بد و بدتر) است.

 .3-4-2ارائه فرايند تغيير و تصحيح رفتار
صرف توصيه افراد به اخالق حسنه و خوب عمل كردن ،آنها را متخلق نمي كند .در مواردي زياد فرد ميداندكه تكلياف
اخالقي اش چيست و چه بايد كرد اما نمي داند چگونه تكليف را انجام دهد .براي مثال ،ماي دانايم در عرصاه رقابات،
اصول اخالقي را بايد رعايت كرد اما نميدانيم چگونه بايد آنها را رعايت كنيم .فرد حسود تباه شدن خود را در آتش حسد
ميبيند و در پي درمان خود است اما نميداند چگونه بايد از شرّ حسد رها شود .اين ندانستن نه تنها فارد را از درماان دور
ميكند بلكه مشكل را پيچيده تر نيز مي كند .از دانش اخالق حرفه اي انتظار مي رود ،روش هاي عيني پايش گياري و
درمان معضالت اخالقي را ارائه كند .
تزكيه و تهييب نفساني و آراستن فرهنگ سازماني به آرمان هاي ارزشي و اخالقي ،مستلزم كشف فراينادهاي كارآماد
است .پيچيدگي اقدام اخالقي اين نياز را صد چندان مي كند .روش هاي ناسنجيده نه تنهاا درماان اخالقاي را تساهيل
نميكند بلكه گاه بحران و فاجعه اخالقي مي آفريند .راه پرهيز دادن نيروي انسان از كم كاري ،اتالف زماان و سارمايه
چيست؟ روش نهادينه سازي اصل حرمت انسان نزد مديران كدام است؟

 .5-2تحليل اخالق حرفه ای
اخالق حرفه اي ،آداب و ويژگي هاي افراد حرفه اي نيست بلكه اخالق حرف هاي از شاخه هاي اخاالق كااربردي در
قلمرو حرفه است.
 )1اخالق كار :مراد از اخالق شغلي ،مسئوليت اخالقي فرد از حيث شغل است .اخالق شغلي مانند اخالق فردي ،هم بر
مسئوليت افراد به عنوان شخص حقيقي تأكيد دارد و هم برخالف اخالق فردي ،عناوان برخاساته از شاغل را نياز در
مسئوليت هاي اخالقي لحاظ مي كند .دو گزاره زير را درباره آقاي حسن پور مقايسه كنيد:
.1حسن پور ،مسئوليت اخالقي دارد.
.2دكتر حسن پور پزشك ،مسئوليت اخالقي دارد.
هر دو گزاره محمول واحد دارند و موضوع آنها نيز فرد انسان است با اين تفاوت كه در اولي فرد بدون توجاه باه شاغل
عنوان شده است و در گزاره دوم فرد با عنوان برخاسته از شغل مطر است .بنابراين مي توان اخالق فردي را در بياان
دقيق تر بر دو قسم دانست :اخالق فردي  -شخصي و اخالقي فردي  -شغلي .
يك پزشك به عنوان شخص حقيقي مسئوليت اخالقي دارد .مسئوليت هاي اخالقي او برخاسته از شغلي است كاه دارد
،به گونه اي كه اگر شغل ديگري ميپييرفت ،مسئوليت هاي اخالقي وي تغيير ميكرد .هر شغلي به اقتضاي حرف هاي،
مسئوليت هاي اخالقي خاصي مي آفريند .افراد در شغل هااي مختلاف باا مساائل گونااگون اخالقاي مواجاه هساتند.
اخالقيات كارمندان بانك با اخالقيات كارمندان بيمارستان يكسان نيست .مشاغل در بخش خدمات ،اخالقياات خاصاي
دارد و در بخش صنعت ،اخالقيات ديگري مي يابد .در بخش خدمات بر حسب اينكه موضوع خدمات چه چيزي اسات،
اخالقيات خاصي بايد رعايت شود .در يك بانك ،مسائل اخالقي مربوط باه تحويال دار از مساائل اخالقاي مرباوط باه
بازرس و يا رئي ،شعبه متفاوت است .اخالقيات سرپرست با مدير در بخش صنعت تفاوت دارد و اين تفااوت باه تناوع
شغلي و كار آنها برميگردد.
تنوع پييري و تخصص گرايي يكي از مهم ترين تفاوت هاي اخالقي فردي و اخالق شغلي است .اخالق در اين مفهوم
« شغل وابسته» است .بر حسب تنوع مشاغل ،محتاج اخالقيات خاص هستيم :اخالق پزشكان ،اخالق معلمان ،اخاالق

مديران ،اخالق سرپرستان ،اخالق وكال ،اخالق و آداب قاضي و ...البته شغل بسته بودن اخالق ،به معناي نسبي باودن
اخالق نيست.

دانشمندان مسلمان در سده هاي پيشين ،به اخالق مشاغل بسيار توجاه كارده اناد و آثااري بسايار در بياان بايادها و
نبايدهاي اخالقي مربوط به طالب علم ها ،سياستمداران ،اهل جنگ و مرزداران ،پيشه وران و بازرگانان و  ...نوشاته اناد
.اخالق پيشه وران واربابان صناعت و مناصب لشكري و كشوري و آداب قضا ،آداب متعلمان ،آداب اهل جدل از مباحث
رايج در سده هاي چهارم هجري به بعد است.

اخالق حرفه اي در مفهوم سازي هاي اوليه به معناي اخالق كار و اخالق مشاغل به كار مي رفت و امروزه نيز برخي از
نويسندگان اخالق حرفه اي را به معناي نخستين آن تعريف ميكنند .نمونه هايي از اين قسم تعاريف اخاالق حرفاه اي
قابل تأمالند:
عده اي در تعريف اخالق پزشكي گفته اند:
« علمي است كه موضوع آن بررسي مجموعه آداب و شيوه هاي رفتاري و پسنديده اي است كه صاحبان مشاغل گروه
پزشكي بايد رعايت و مجموعه صفات و اعمال نكوهيده اي كه بايد از آن اجتناب كنند».
تعريف هاي ديگر اخالق حرفه اي :
 شيوه هاي رفتاري متداول در ميان اهل يك حرفه است. مديريت رفتار و كردار آدمي هنگام انجام كارهاي حرف هاي است. رشته اي از دانش اخالق است كه روابط شغلي را مطالعه ميكند .در همه اين تعاريف نگرش اصالت فرد يا فردگرايي وجود دارد و اخالق حرفه اي به مسئوليت ها و الزامات اخالقي فرد
در شغل ،محدود شده است .به همين دليل تعريف اخالق حرفه اي به اخالق كار يا مشااغل ،ناوعي تحاويلي نگاري و
تقليل دادن اخالق حرفه اي است زيرا هويت جمعي و سازماني در نهادهاي شاغل در كسب و كار بسي فراتر و پيچياده

تر از شغل فردي اشخاص است .از اين رو اخالق حرفه اي را مي توان و بلكه بايد در مفهومي وسي عتر از اخالق كاار
تعريف كرد.
 .6- 2توقع حرفه از اخالق
اخالق حرفه اي شاخه اي از اخالق كاربردي است كه به مباحث اخالقي در حرفه ميپردازد .صااحبان حرفاه ،از داناش
اخالق دو توق دارند :بيان نظاممند مسئوليتهاي اخالقي در حرفه و تشخيص دقياق و حال اثاربخش مساائل اخاالق
حرفه .در اخالق حرفه اي دو رهيافت سنتي و جديد وجود دارد .رهيافت سنتي ،رويكرد مديريت مناب انساني به اخاالق
حرفهاي است كه فقط بر مسئوليت اخالقي افراد در مشاغل و حرََف توجه ميكند و رهيافت جديد -كه در دهه هاي اخير
رواج يافته است  -رويكرد مديريت راهبردي به اخالق حرفه اي است .در اين رهيافت به مسئولي تپاييري ساازمان باا
نگرش سيستمي توجه مي شود .اخالق حرفهاي بر حسب تنوع حرَفَ ،دامناه اي بسايار وساي دارد :اخاالق پزشاكي،
اخالقي آموزش و پرورش ،اخالق پژوهش و … .

 .7-2مشكالت و موانع اخالق حرفه ای
 .1-7-2ارزش مداری به جای مسئله محوری
بسياري از مشكالت ،ناشي از نگرش سنتي ما به اخالق است  .ما در نگرش سنتي خاود باه معضاالت اخالقاي صارفاً
فضيلت محور يا ارزش مدار هستيم نه مسئله محور؛ جهت گيري ما فضيلت گرايانه است  ،نه كارآمدي .ورود ماا باه
معضل اخالقي ،صرفاً موعظه اي ،تبشيري و انياري است  .در حالي كه برخورد صحيح و مؤثر با معضالت اخالقاي باه
تخصص و مهارت نياز دارد.

رويكرد فضيلتگرايانه ما را واميدارد تا در مواق رويارويي با معضالت اخالقي ،صارفاً احكاام و فضايلت هااي اخالقاي
رايادآوري و بر آن اصرار كنيم  .در چنين مواقعي ،تا مي توانيم از احساسات و عواطف خود خرج ميكنيم اماا باراي حال
معضل  ،ذر هاي مهارت به خرج نميدهيم .فضيلت گرايي ،يك رويكرد نيست ،بلكه يك نوع موضعگيري و نهايتاً يك
نوع نگرش است .
رويكرد ،غيرشخصي و روشمند ،ناظر به درك درست مسئله و در نهايت حل معضل اس ت .همچنين ،رويكرد ،مبتني بر
»توصيف علّيّ« موضوع است و در مسير خود از معيارها و ابزارهاي علمي و سنجشگر سود مي برد اما نگارش ،موضا
گيري شخصي است و اساساً ناظر به حل مسئله نيست  .با جهت گيري مسئله محور ،ذهن ،بي آنكه به بي راهاه بارود،
فقط همان را مي يابد و همانقدر و همانگونه مي يابد كه به كار حل مسئله مي آيد .

 .2-7-2غفلت از عوامل تأثيرگذار بر اخالق حرفه ای
در دانش مديريت اين مسئله كامالً روشن است كه عوامل محيط بيرون سازمان  ،به ويژه عوامل محيط جهاني كمتر در
دسترس سازمان است و امكان تأثيرگياري يا كنترل اين دسته عوامل تقريباً ناممكن است اما باا وجاود ايان ،در مقاام
تحليل مسائل داخلي سازمان ،از آن غافل نيستند .كمترين فايدهاي كه درك اين عوامل دارد اين است كه ما را در اتخاذ
راهبرد و خطمشي سازماني  ،واق عبي نتر و در نتيجه موفق تر خواهد كرد  .در حوز ه اخالق حرف هاي نيز ،الاقال در
مقام تبيين و تحليل معضالت اخالقي سازمان ،از عوامل فردي ،سازماني و محيطي نباياد غفلات كارد  .غفلات از ايان
عوامل در تحليل و تببين علل معضل اخالقي ،ما را دچار تحويلي نگري و غير واقعگرايي ميكناد كاه نتيجهااي جاز
ناكامي نخواهد داشت .
پنيوعوامل تأثيرگيار بر اخالق حرفهاي را در سه جنبه تقسيم ميكند:
.1

جنب هي فردي :يعني ويژگي ها و خصوصيات فردي ،ارزش هااي مايهبي ،ماالك هااي شخصاي ،عوامال

خانوادگي ،باورها و اعتقادات و شخصيت از جمله عوامل تأثيرگيار بر اخالق حرفهااي از جنباه فاردي هساتند .مسالماً
فردي كه فاقد صالحيتهاي اخالقي شايسته از لحاظ فردي باشد ،از معيارهاي اخالق حرفهاي متناسبي نيز برخاوردار
نخواهد بود.

.2

جنبه سازماني :عواملي مثل رهبري ،مديريت ،ارتباط با همكاران ،ارتباط با زيردستان و فرادستان ،نظام تشويق و

تنبيه ،انتظارات همكاران ،قوانين و مقررات و رويه ها ،جو و فرهنگ سازماني در اين حيطه قرار مي گيرند .بديهي اسات
كه نامطلوب بودن عوامل مزبور ،عامل تهديدكنند ه اخالق حرفهاي خواهد بود و بالعك.،
.3

جنبه محيطي :عوامل اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي و همچنين ديگر سازمان ها و عوامل رقابتي بين

آنها ،از جمله عوامل تأثيرگيار بر اخالق حرفه اي است.
افزون بر اين ،كمبود امكانات و ابزار كار  ،نامناسب بودن ابزار  ،فضاي نامناسب كاري  ،حجم كاري مازاد بر توان كارمند
 ،محيط شلوغ اداره و رخنه هاي قانوني ،بر معضالت اخالقي دامن مي زنند  .ب يثباتي اقتصادي ،باي ثبااتي سياساي ،
دردهاي مزمن فرهنگي ا تاريخي مانند استبدادزدگي كه به شدت با فرهناگ مشااركتي و كاار تيماي ناساازگار اسات،
آموزش هاي نادرست اجتماعي مانند مسئوليت گريزي و تنبلي در كار را نوعي زرنگاي تلقاي كاردن  ،وضاعيت ناابرابر
رقابت جهاني كه تهديدكنند ه اخالق كسب و كار است و ديگر عوامل اينچنيني ،بي گمان در وضعيت اخالقي سازمان
تأثير گيار است .
 .3-7- 2تحويلی نگری
تحويلي نگري يعني ارجاع هر پديدار به امري فروتر از آن و اخي وجهي از آن شاي باه جااي ككُناه و حقيقات آن ،كاه
منطقدانان مسلمان شكل ساد ه آن را ،مغالطه كُنُه و وجه مينامند .تمثيل فيل در يكي از داستان هااي مثناوي معناوي
(فيل در خانه تاريك) براي آشكار كردن خطاي تحويلينگري مطر شده است .رهيافتي كه سيستم را خارج از توصايف
زيرسيستمهايي كه آن را تشكيل داد هاند ،توصيف و تبيين مي كند و ارتباط بين آنها را مالحظه نمي كند .تحويلي نگري
تصور ناقص و ناروا از اخالق حرفه اي است كه آثار زيان بار فراوان دارد؛ به گوناه اي كاه آن را از موانا عماده رشاد
اخالقي در سازمان ها دانسته اند .هر كسي متناسب با تصور خود از يك فعاليت به آن مي پردازد .تصوري كاه از مقصاد
داريم ،راه و ابزار ما را تعيين مي كند .مديران ،متناسب با تصورشان از اخالق حرفهاي به تارويج آن ميپردازناد .تصاور
ناقص يا ابزارانگارانه مان ترويج اخالق در فرهنگ سازماني مي شود .در زير به برخي از ابعاد زيان بار تحويل ينگري در
اخالق حرفه اي اشاره مي كنيم:
الف) تحويل اخالق حرفهاي به قانون ،مقررات ،آييننامه ها :قانون نسبت پيچيدهاي با اخاالق حرفهااي دارد .بيشاتر
قانون ها ابتدا اخالقيات بودهاند و به تدريج براي برخورداري از حمايت كيفري از اخالق ،صورت قانون به خاود گرفتاه

اند .اخالق ،رو قانون است و ضمانت اجرائي آن است بدون قوانين و مقررات است اما اخالق دامنهاي بسيار فراگيرتر از
قانون دارد و تعهدات اخالقي در سطحي ژرف تر از مناسبات حرفه اي ماؤثر اسات .باه هماين دليال ،تحويال اخاالق
حرفهاي به مقررات و قانون آسيب زاست.
ب) تحويل مسئوليتهاي اخالقي در حرفه به مسئوليتهاي حرفهاي :حرف هاي بودن در انجام وظايف شغلي ،خود
امري اخالقي است؛ اما اخالق حرفهاي بسي فربهتر از مسئوليت هاي حرفهاي فرد است .در مواض فراواناي ،بسانده
كردن به شر وظايف مواجهه حداقلي است و مسئوليت اخالقي ،فرد را به اقدام بيشتر و در مواردي همراه باا فاداكاري
برمي انگيزد .مسئوليت حرف هاي شما را مجاز ميداند كه سود سال مالي را تا نيمه ي دوم سال بعد به تعويق بيندازيد؛
اما مسئوليت اخالقي به تسري در تقسيم سود سهامداران الزام ميكند .
ج)

تحويل اخالق حرفه اي به هنجارهاي رايج در مشاغل :بر هر شغلي گفتماني حاكم است و يكي از عناصر ايان

گفتمان ،هنجارها و آداب رايج در آن شغل است .به دليل اين گفتمان است كه مي تاوان از زباان ماديران ،خ طمشاي
استادان و آداب صاحبان مشاغل سخن گفت .اخالق حرفه اي را نبايد همان هنجارهاي رايج در حرفه دانست .هنجارها
گروهبسته اند و جهان شمول نيستند.
هنجارها مي توانند اخالقي و ضداخالقي باشند .براي مثال ،كمكاري مي تواند در محيطي به صورت يك هنجار شاغلي
درآيد؛ در حالي كه كمكاري در هيچ نظام اخالقي پسنديده نيست و در فرهنگ اسالمي به منزله مصداقي از كمفروشي
نكوهيده شده است.
د)

تحويل اخالق حرفه اي به مسئوليت هاي اخالقي مناب انساني :اخالق در سازمان ها را با دو رهيافت مي توان

بررسي كرد:
 .1رهيافت مديريت مناب انساني كه بر اخالقي بودن افراد در مشاغل تأكيد مي كند .چنين رهيافتي پيشينهاي طاوالني
در سنت شرقي و غربي دارد .در مناب اخالق و آداب حرفه اي ،غالباً با اخالق مديران ،اخالق پزشكان و اخالق مهندسان
روبه رو مي شويم .2 ،رهيافتي كه بر آن است مناب انساني در كنار ديگر اجزاء و عناصر ،بخشي از هويت سازماني است
و رفتار اخالقي مناب انساني در گرو عملكرد اخالقي سازمان است .سازمان از افراد تشكيل مي شود ،اما سازمان به منزله
شخصيت حقوقي هرگز جم جبري اشخاص حقيقي نيسات .ايان تلقاي كاه ساازمان چيازي جاز افاراد نيسات ،تلقاي
تحويلينگر است .رهيافت راهبردنويسان به اخالق حرفه اي ،سازمان اخالقي اسات و اخالقاي باودن ساازمان را مزيات

راهبردي مي دانند .سازماني اخالقي است كه اهداف ،وظايف و ساختار خود را باه مميازي اخالقاي بساپارد و مناسابات
سازماني خود را با همه عناصر محيط داخلي و خارجي گروه هاي ذينفا  ،اخالقاي كناد .ماديريت مساائل اخالقاي در
شركت بر اساس رهيافت اول به حوز ه مديريت مناب انساني محول مي شود اما بر اساس رهيافت دوم ،نهااد باالدساتي
(اعم از شورا ،كميته ،دفتر و …) زير نظر مستقيم مديرعامل عهده دار اخالق سازمان مي شود .نامهربانانه تارين واكانش
به اخالق سازمان ،سپردن آن به روابط عمومي است .اين سخن هرگز به معناي كم ارج تلقي كردن نقش روابط عمومي
سازمان نيست بلكه نقد تصوري از اخالق حرفه اي است كه پرداختن به آن را از وظايف روابط عمومي مي داند .
ها) تحويل منشور اخالقي سازمان به اصول اخالقي :منشور اخالقي سازمان متضمن مسئوليت هاي اخالقي شاركت در
قبال حقوق عناصر محيط داخلي و خارجي شركت است .منشور همان گونه كه از معناي لغوي آن پيداسات ،چنادوجهي
است و هر وجه آن بيانگر خ طمشي اخالقي شركت در قبال يكي از گزارههاي ذينف در محايط آن اسات :خ طمشاي
اخالقي شركت در قبال مشتريان ،خطمشي اخالقي شركت در قبال رقيباان ،ساهامداران ،تأمينكننادگان ،شاهروندان،
محيط زيست .برخي از سازمانهاي اخالقي ،به جاي تدوين منشور چندوجهي اخالقي ،به بيانيه هايي متضمن چند شاعار
كلي و اصل عام اخالقي بسنده ميكنند .چنين بيانيه هايي به صورت كاالي تزييني درمي آيند و گاه مان ترويج اخاالق
حرفه اي در سازمان مي شوند.
و) تحويل منشور اخالقي سازمان به عهدنام ه اخالقي حرفهها :هر حرفهاي عهادنامهاي دارد كاه صااحبان حرفاه در
مناسبات شغلي به آن پا يبند ميشوند .عهدنامه پزشكان ،عهدنامه وكيالن ،عهدنامه حسابرسان و … عهدنامه اخالقي در
اخالقي سازي حرفه نقشي عمده دارد اما جهتگيري فردگرايانه دارد و افراد را در حرفه خطاب قرار ميدهد؛ در حالي كه
منشور اخالقي سازمان جهتگيري سازماني دارد و به اخالقيسازي سازمان مي پردازد .اين گماان كاه منشاور اخالقاي
سازمان چيزي جز عهدنامه اخالقي نيست ،نوعي نگرش تحويلينگري است .امروزه شاركتها درگيار مشااغل مختلفاي
هستند و مناسبات حرفهاي سازمان چندگانه است .بنابراين ،منشور اخالقي سازمان بسي پيچيده تر از عهدنامه اخالقاي
است.

--3فاكتورهای اثرگذار بر رفتار اخالقی
 .1-3سطح كالن
فرهنگ :منظور از فرهنگ در سطح كالن ،چيزي است كه با قوميت افراد نسبتي نزديك دارد .فرهناگ هااي مختلاف،
باعث ايجاد استانداردهاي اخالقي ناهمگون و نامتشابه ميشوند.
اقتصاد :شرايط اقتصادي سازمان (مثل مسائل مالي) موجب رفتار غيراخالقاي در ساازمان ميشاود .معيارهااي اقتصاادي
بلندمدت با تصميمات اخالقي بيشتر همبستگي دارند .شرايط اقتصادي ب يثبات و فشارهاي رقابتي مي تواناد باه رفتاار
غيراخالقي در سازمان دامن بزند.
محيط سياسي :شرايط سياسي بي ثبات ميتواند بر رفتار اخالقي تأثير بگيارد.
فناوري :فناوري ميتواند بر افزايش رفتار غيراخالقي در سازمان ها تاأثير بگايارد مانناد :شانود مكالماات ،ضابط پسات
الكترونيك و . ...
ميهب :تمايالت ميهبي يكي از تنظيم كننده هاي اخالقي مهم مردمي هستند.
قانون :گاهي قوانين مبهم هستند و افراد نميتوانند در چالش هاي اخالقي كه به صورت روزمره با آنها درگيار هساتند ،از
اين قوانين استفاده كنند .خيلي وقت ها مردم فكر ميكنند چون كارشان مشكل قانوني نادارد ،پا ،اخالقاي اسات .اماا
قانوني بودن و اخالقي بودن ضرورتاً با هم هم معنا نيستند.
 .2- 3سطح ميانی
رقابت :اقدامات رقبا ميتواند تعديل كننده تصميمات اخالقي و رفتار اخالقي باشد.
نظام پاداش :پاداش هاي مالي و غير مالي موجب ترويج رفتار غير اخالقي مي شود.
اصول رفتاري :خط مشي هاي اخالقي سازمان به صورتي قابل مالحظه تصميمات غيراخالقي را كاهش ميدهد.
خصوصيات شغلي :در مشاغلي كه ارتباطاتي با خارج از سازمان دارند به صورت بالقوه نسبت به مشاغلي با ارتباطات داخل
سازماني ،امكان ايجاد معضالت اخالقي بيشتر است .هر چه شغل متمركزتر باشد ،احتمال اتخاذ تصميمات اخالقي بيشتر
است.

مناب  :كميابي مناب و فشار سهامداران ممكن است موجب تخطي از رفتار اخالقي در درون سازمان شود.
فرهنگ سازماني :فرهنگ ميتواند موجب ايجاد هنجارهاي جمعي شود كه راهنماي رفتار هستند.
عواملي متعدد از جمله اهداف سازمان ،خط مشي بيان شده و فرهنگ سازمان يا شركت در حيطه كار تصميمات ماديران
را در مورد اخالقي يا غيراخالقي عمل كردن ،قوياً تحت تأثير قرار ميدهد .فرهناگ شاركت و سااختار رسامي ساازمان
تأثيري فوق العاده بر شرايط اخالقي كاركنان دارد.
اهداف سازمان :وقتي هدف اصلي ،نرخ بازگشت سرمايه تعريف شود ،اخالقي عمل كردن تبديل به يك هدف فرعاي
ميشود .
رفتار مدير :مديريت ارشد خودش يك الگوست و نبايد پيا مهايي مبهم ارسال كند و در حالي كه از استانداردهاي اخالقي
خاص سخن ميگويد ،در عمل تاب استانداردهاي ديگري باشد .مديريت ارشد نبايد رفتارهاي غيراخالقي را ترويج كند .از
طرفي رفتارهاي اخالقي شركت و صنعت بايد ارتقاء داده و تقويت شود.
جو سازماني :جو يا فضاي سازمان ،يك درك مشترك و استوار از جنبه هاي مهم روان شناختي محيط كار است.
اختيار سمت :مديران ارشد كمتر از كاركنان سمت هاي پايين تر متوجه مشكالت اخالقي ميشوند .همچنين حوزه فعاليت
مديران مياني غالباً مراكز سود هستند ،بنابراين فشاري زياد براي حل مشكالت تصميم گيري در اقدامات سودآورتر وجود
دارد .درجه ارشديت يك پست سازماني و ميزان اختيارات فرد صاحب پست ،بر احتمال رفتار غيراخالقي اثر ميگيارد.
ارزيابي عملكرد :اهداف عملكردي بايد شدني و معتبر باشند و به خاوبي انتقاال داده شاوند و بازگوكنناده اساتانداردهاي
اخالقي باشند .فشار و انتظارات بي دليل به رفتار غير اخالقي منجر ميشود.
افراد مرج  :آگاهي نسبت به عملكرد همكاران ،تأثيري بسيار بر رفتارهااي غيراخالقاي افاراد دارد .همچناين سرپرسات
تأثيري شديد بر رفتار اخالقي و اخالقيات زيردستانش دارد .اگر سازمان ها دوست دارند بر رفتار اخالقي اعضايشان تأثير
گيارند ،بايد بر افراد مرج مناسب متمركز شوند و آن رفتار خاص را تقويت كنند .فشار همكاران ،يكي از متغيرهاي مهم
در پيش بيني رفتار انحرافي است.

 .3- 3سطح خرد
نگرش :يعني افراد تا چه اندازه درگير شدن در يك رفتار خاص را خوب يا بد ميدانند .هر چه فارد رفتاار را مطلاوب تار
ارزيابي كند ،از خود نسبت به اجراي آن رفتار بيشتر تمايل نشان ميدهد.
قصد :اگر تصميم گيرندگان توانايي رفتار كردن به شيوه اخالقي را داشته باشند ،هيچ تضميني وجود ندارد كاه آن گوناه
عمل كنند مگر اين كه آنها قصد داشته باشند اخالقي عمل كنند .
قدرت نف :،افرادي كه از درجه باالي قدرت نف ،برخوردارند ،نسبت به افرادي كه قدرت نف ،پايين تري دارند ،بيشتر
در مقابل انگيز ه ها مقاومت مي كنند و بيشتر از عقيده خود پيروي ميكنند .افرادي كه قدرت نف ،باالتري دارند ،معموالً
در ارتباطات اخالقي و ادراكي از خود سازگاري بيشتري نشان ميدهند و معموالً آنچه را كه فكار ميكنناد درسات اسات،
انجام ميدهند.
مركز كنترل :افراد با كنترل بيروني كمتر مسئوليت پيامدهاي كارهاي خود را مي پييرند و كمتر بر كنتارل كنناده هااي
دروني رفتارخوب و بد تكيه دارند .افرادي كه مركز كنترل دروني دارند ،بيشتر به برهان اخالقي پا يبندند .
وابستگي ميداني :افراد با وابستگي ميداني ،بيشتر از مراج اجتماعي خارجي به عنوان راهنمااي رفتارشاان اساتفاده ماي
كنند .افرادي كه استقالل ميداني دارند ،براي رفتارشان به مراجا اجتمااعي توجاه چناداني ندارناد و كارهايشاان را باا
اختيارات بيشتر انجام ميدهند.
دموگرافي :افراد مسن تر تمايل دارند نمره كمتري به برهان اخالقي بدهند هر چه سطح تحصيالت افازايش ماي ياباد،
تمايل به دادن نمره باالتر به برهان اخالقي بيشتر ميشود .تفاوت نقش جنسيتي ،عقايد مايهبي ،سان ،تجاارب كااري و
مليت ،عواملي تأثيرگيار بر تصميمات اخالقي افراد است.
تأثير والدين :توسعه اخالقي و رفتار فرد تحت تأثير بزرگساالن و خصوصاً والدين قرار ميگيرد .
سطح توسعه اخالقي :ميزان توسعه اخالقي فرد ،تصميم فرد در مورد كارهاي درست و نادرست را تحت تأثير قرار ميدهد.
ارزش ها :ارزش هاي فردي تصميم گيرنده بر تصميم گيري وي تأثير مي گيارد .در زنادگي حارف هااي ،ارزش هااي
فردي توسط نيروهاي ديگري كه در درون ساختارهاي سازمان وجود دارند ،تعديل مي شوند .اين فشارها مي تواند موجب
تغيير نقش ارزش هاي فردي در تصميم گيري شود .

باورها :باورها نيز تأثيري قابل مالحظه بر تصميمات اخالقي دارند.
 -4ابعاد نياز سازمان به اخالق حرفه ای
 .-1-4تعامل سازمان با محيط
سازمان در رفتار ارتباطي پيچيده با عناصر دروني و بيروني محيط خود است .اين تعامل ميتواند در معرض آسايب هااي
رفتاري قرار بگيرد .پيش گيري از اين آسيبها و فراتر از آن تعالي و رشاد اخالقاي ارتباطاات باين شخصاي در ساازمان
مستلزم اخالق حرفه اي است .سازمان هاي معطوف به امور خيريه نيز از اين آسيب ها در اماان نيساتند .تارويج فسااد
اداري ،رفتاري و مالي همه سازمانها ،از جمله مؤسسه هاي خيريه را تهديد مي كند .پيش گياري ،مهمتار از درماان و
مقدم بر آن است .حفظ سالمت سازمان نيازمند ترويج اخالق در سازمان است .دعوت مناب انساني به اخاالق و تحايير
آنان از آسيب هاي اخالقي وقتي به ثمر مي نشيند و افراد دعوت اخالقي را زماني به جان مي نوشند كه سازمان اخالقي
باشد .در سازمان غيراخالقي دعوت افراد به اخالق اگر هم لغو نباشد ،اثربخش نيست.
هر فعاليتي از دو حيث نيازمند ارزيابي اخالقي است :خود اقدام و نحوه آن .صدقه دادن اقدام اخالقاي اسات زيارا عمال
خيرخواهانه و نف رساني به ديگران به ويژه افراد نيازمند است اما صدقه دادن شكل هااي مختلاف دارد .باراي مثاال
اعطاي تحقيرآميز صدقه ،دادن صدقه همراه با منت ،يا توأم با آزار فرد نيازمند ،شكل هاي غيراخالقي از عمال اخالقاي
هستند .در منطق قرآن نيز منت و اذيت موجب ابطال صدقه است « .اي كساني كه ايمان آورده ايد صدقات خود را باه
سبب منت و آزار تباه نسازيد ».امداد و نجات اقدام خيرخواهانه و اخالقي است اما نحاوه اماداد و شايوه نجاات مصادوم
ميتواند همراه با حريم شكني و تضيي حقوق مصدوم باشد كه در اين صورت اين روش اقدام غيراخالقي است.
بنابراين سازمانها در نحوه تعامل خود با محيط دروني و بيروني به اخالق نيازمندند .در موارد زيادي مرزبندي مشخصاي
بين اقدام هاي اخالقي و غيراخالقي روشن نيست .مثالً اغلب بين مداخله و مشورت يا بين نظارت بر كاركنان و ورود به
حريم شخصي آنان تمايز نمي نهند .همان گونه كه در تعامل بي نشخصي افراد در مواردي مرز تواض و ذلات نفا ،را
تشخيص نميدهند.
سازمانها براي تعيين مرز فضائل و رذائل اخالقي نيازمند دانش اخالق حرفه اي هستند .

 .-2-4تشخيص و حل اثربخش مسائل اخالقی سازمان
فعاليت هاي حرف هاي سازمان و تعامل آن به طور طبيعي معضالتي متنوع به وجود مي آورد .اين معضاالت در زميناه
هاي مختلف حرف هاي مانند مالي ،بازار ،توليد ،حقوقي و از جمله اخالقي بروز ميكند .مواجهه روش مناد باا معضاالت
اخالقي در گروه تشخيص دقيق و حل اثربخش آنهاست و اين امر نيز محتاج تخصص و مهارت اخالق حرفه اي است.
از ابعاد نيازمندي هاي سازمان به اخالق افزايش مهارت مديران در تشخيص و حال معضاالت اخالقاي اسات .يكاي از
پيچيده ترين ،رايج ترين و پر آسيب ترين معضالت اخالقي سازمان هاا ،تعارضاات اخالقاي اسات .تأمال در تعارضاات
اخالقي نياز سازمان به اخالق را بيشتر آشكار ميكند .سازماني اخالقي است كه مهارت تشخيص دقيق و حال اثاربخش
مسائل اخالقي را در مديران افزايش دهد.
احساس نياز نكردن به متخصص و خود درماني در مواجه با معضالت اخالقي سازمان ،شيوه رايج و پر آسيب در جامعاه
ماست.

 .-3-4نهادينه سازی الگوهای اخالقی در تعامل بی نشخصی در سازمان
كاركنان در محيط شغلي در سازمان به طور مستمر با ديگران در تعامل اند و شارايط خااص آناان را باه واكانش هااي
هيجاني مي كشاند .مهار واكنش هاي هيجاني و برگرفتن الگوهاي اخالقي در تعامل از طريق اخاالق حرفاه اي ميسار
است.
بر اين اساس نياز سازمان به اخالق شش بعد مختلف دارد .توجه به اين ابعاد هم ضرورت اقبال سازمانها به اخالق حرفه
اي را نشان ميدهد و هم ابعاد اخالقي بودن سازمان را ترسيم ميكند .برخي از اين امور اساساً به سازمان مربوط اسات و
برخي به مناب انساني آن ارتباط دارند .برخي از اين امور از طريق مميزي و ارزيابي باه دسات ميآيناد و برخاي ديگار از
طريق آموزش مستمر و اثربخش حاصل ميشوند.
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 -5نظام های اخالقی عمده
اخالق حرفه اي در تفكر سنتي ،كم و بيش بر نظام ارسطويي استوار بوده اما امروزه نظام هاي ديگري نيز كاانون توجاه
است .در حال حاضر ،بيشتر از پنج نظام عمده اخالقي در بيان اخالق حرفه ا ي استفاده مي شود .مالك مقبوليات ايان
پنج نظام در ميان دهها نظريه و نظام اخالقي ،توانايي آنها در بيان نظام مند فضائل و رذائل اخالقي ،ارائه نظام سازگار،
فراگير و كاراست .اين پنج نظام اخالقي (نظريه هاي عمده) عبارتناد از« :فاياده گراياي»« ،وظيفاه گراياي»« ،عادالت
فراگير»« ،آزادي فردي» و« زيبا و خير مطلق» .چهار نظريه نخست در واق اصول راهبردي اخالق را مالك نهائي مي
انگارند اما در نظريه پنجم ،خداوند متعال ،برترين زيبايي و مشخص كننده ماالك نهاائي اخاالق اسات .در ايان نظاام
اخالقي كه روشني بخش ديگر نظام هاي اخالقي است ،تقرب به خدا و كسب رضايت او آرمان اخالق است و دساتيابي
به عدالت فراگير اجتماعي ،آزادي ،حرمت انسان و بيشترين سود براي بيشترين كسان نيز از اهداف زنادگي اجتمااعي در
چهار ساحت فردي ،شغلي ،سازماني و اجتماعي است .گفتني است ،همه تحقيقات در چارچوب نظام اخالقاي اساالم ،بار
اساس نظريه« زيبا و خير مطلق» انجام مي شود.

 -6اهميت استانداردها و خط مشی های اخالقی
مديران و كارگزاران سازمان ها براي به انجام رساندن امور سازماني خود ،عالوه بار معيارهااي ساازماني و قاانوني ،باه
مجموعه اي از رهنمودهاي اخالقي و ارزشي نياز دارند كه آنان را در رفتارها و اعمال اداري و سازماني شان ياري دهد و
در حركت به سوي شيوه مطلوب جمعي و عمومي نوعي وحدت رويه برايشان ميسر كند .پژوهشگران اخالقيات كسب و
كار نيز براي كمك به كارمندان در گرفتن تصميمهاي اخالقي مناسب تر ،اغلب بهسازي و گساترش خاط مشاي هااي
رسمي اخالقيات را توصيه ميكنند.
در بررسي تأثير استانداردها و خط مشي هاي اخالقي بر نگرش هاي كاركنان و تعهد آنان ،مي توان باه نتاايج برخاي از
پژوهش ها اشاره كرد .بوير و وب در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند كه وقتي مجموعه مقررات اخالقي به گوناه اي
اثربخش به كار گرفته شود ،رضايت كاركنان افزايش مي يابد .وتيل و ديوي ،نيز دريافتند كه اگر مديريت عالي بر رفتار
اخالقي تأكيد ورزد ،كاركنان رضايتي بيشتر از

شغل شان خواهند داشت .ويكزونانتل دريافات كاه بهباود رضاايت

شغلي با مجموعه مقررات اخالقي مرتبط است كه به خوبي انتقال يافته باشد .ويزووارن و دشياند نيز در بررسي خود باه
اين نتيجه رسيدند كه آن دسته از مديران سطح مياني كه با رفتار غيراخالقي مديران ارشد شان مواجه شده اند ،رضايت
شغلي كمتر دارند .عالوه بر رضايت شغلي ،گزارش هايي نيز درباره احساس پا ي بندي و رابطه آن باا وجاود ياا اعماال
مجموعه مقررات اخالقي نيز مشاهده شده است .هانت و همكارانش به اين نتيجه رسيدند كاه باين وجاود ارزش هااي
اخالقي سازماني و احساس پا ي بندي سازماني كاركنان رابطه اي مهم وجود دارد .بايينگتون و جانسون نيز يافته هاايي
مشابه گزارش كرده اند كه نشان مي دهد كاركناني كه معتقدند رفتارهاي غيراخالقي موجب موفقيت فردي در ساازمان
مي شود ،تعهد سازماني كمتر دارند.

 . 1كار و جايگاه آن در تمدن بشری
 .1- 1مفهوم كار و فرهنگ كار
از نظر لغوي ،كار به معناي فعل و عمل و كردار انسان است و در اصطال  ،فعاليتي است نسبتاً دائمي كه به توليد كاال يا
خدمات مي انجامد و به آن دستمزدي تعلق ميگيرد .
در فرهنگ فارسي« سخن» كار چنين تعريف شده است« :آنچه از كسي سر مي زند ،عمل و ديگار اينكاه فعااليتي كاه
شخص به طور روزانه به آن مشغول است و معموالً بابت آن حقوق دريافت ميكند ».
استفاده معمول و متداول واژه كار به كار بدني محدود مي شود ليكن اين يك معناي عام از واژه كاار نيسات .از ايان رو
هرگونه تعريف علمي از كار بايد شامل كوشش هاي فكري نيز بشود .مفهوم جديد كار اين است كاه هار كوششاي كاه
نيازي را ارضا يا فايده اي را ايجاد كند ،كار مولد به حساب مي آيد .مسلماً هر نوع كوشش انسان كه منظور آن تحصيل
مزد باشد كار ناميده مي شود ولي هر كاري مولد نيست؛ يعني چيزي توليد نمي كند يا در خدمت توليد قرار نمي گيرد ،به
هر صورت كار است ولي كار مولد نيست.
به تعبيري ديگر كار عبارت است از «مجموعه عملياتي كه انسان با استفاده از مغاز ،دساتها ،ابازار و ماشاي نهاا باراي
استفاده عملي از ماده روي آن انجام مي دهد و اين اعمال نيز متقابالً بر انسان اثر ميگايارد و او را تغييار ميدهاد» .بار
اساس تعريف ميكور ،كار داراي سه خصوصيت است :كار مبتني بر فعاليات فكاري و بادني اسات؛ دوم ،از طرياق كاار،
كااليي توليد ميشود يا خدمتي عرضه ميشود؛ سوم ،در قبال انجام كار ،دستمزدي پرداخت مي شود.

 .2- 1عوامل مؤثر بر ارتقای فرهنگ كار
اساساً فرهنگ از ماهيتي سيال برخوردار است و به مرور زمان با تغيير شرايط و عوامل مي توان انتظاار داشات كاه ايان
پديده نيز دچار تغيير و تحول شود .فرهنگ كار نيز چنين است و از جمله عوامل مؤثر بر ارتقاء و توساعه آن ميتاوان باه
موارد زير اشاره كرد:

 .1-2- 1فرهنگ محيط كار مطلوب
يكي از جلوه هاي فرهنگ كار اين است كه ساعات كار مفيد كاركنان افزايش يابد .براي باال باردن سااعات كاار مفياد
كاركنان الزم است عملكرد كاركنان به شكل منطقي مديريت شود ،يعني با اندازه گيري عملكرد ،زميناه هااي عملكارد
نامطلوب و خالء كاري از بين خواهد رفت .يكي از جنبه هاي ضعيف فرهنگ كار ،بيكاري پنهان كاركنان است كه خاود
منشأ بروز بسياري از نارساي يها و مشكالت سازماني است.
 .2-2-1نقش نخبگان و سخت كوشی در ارتقای فرهنگ كار
 .3-2-1نقش تشكل های صنفی در ارتقای فرهنگ كار
 .4-2- 1نقش خانواده در ارتقای فرهنگ كار
 .5-2-1نقش مديريت در ارتقای فرهنگ كار
 .6-2-1انگيزه كار

 .2ديدگاه اسالم در مورد كار
توجه به مقوله كار و تالش در فرهنگ و متون اسالمي چشم گير است .قرآن كريم انسان را «ساعي و تالشگر» معرفي
كرده است.
«يا أََيها الِِِِْنسانُ إِِنَّك كاد إِِلَىَ ربك كَدحا فَملَاقيه»؛ اي انسان! تو به سوي پروردگارت تالش بسياري داري و سرانجام
به لقاي او خواهي رسيد .در اين آيه كلمه «كاد » به معناي تالش و كوشش آمده و مضمون آن اين اسات كاه انساان
بايد در راه رسيدن به پروردگارش تالش و كوشش فراوان كند .همچنين ،قرآن ،قاطعانه ،اصلي مهم را تعليم ميدهد كاه
در همه امور بايد تعميم پييرباشد و با عناوين و واژه هايي در آيات ،به مفهوم كار اشاره شده است..

 .1-2جايگاه كار و تالش در اسالم
اسالم ،پاداش كساني را كه در راه تأمين معاش خود و خانواده شان تالش مي كنند ،همانند پاداش مجاهدان و رزمندگان
در راه خدا و بلكه باالتر از اجر آنان قرار داده است.
پيامبر اسالم (ص) در حديثي مي فرمايد:
«عبادت و پرستش خداوند هفتاد جزء دارد كه باالترين جزء آن طلب روزي حالل است».
حضرت امام صادق (ع) ميفرمايد:
«كسي كه براي تأمين مخارج خانواده اش تالش ميكند مانند كسي است كه در راه خداوند جهاد مي كند ».

 . 3اخالق كار
هر كسي به تناسب استعدادها و توانايي هاي خويش و يا به اقتضاي شرايط اجتماعي و محيطي ،باراي تاأمين معيشات
خويش شغل خاصي را برمي گزيند .تأمين معاش ،به طور كلي و صرف نظر از اينكه در قالب چه شغل يا تخصصي باشد،
احكام اخالقي مشتركي دارد.
 .1- 3عوامل روان شناختی مرتبط با اخالق كار
بسياري از صاحب نظران معتقدند ازخودبيگانگي افراد مي تواند تأثيري مستقيم بر ميزان عالقه ،دقت ،مسئوليت ،ابتكار و
مولد بودن داشته باشد .اخالق كار ،قواعد و زمينه هاي برانگيزاننده و فعال شده تعهد ذهني ،رواناي و فيزيكاي فارد ياا
گروه است .بديهي است كه يك ذهن از خودبيگانه نمي تواند زمينه اي مناسب براي انگيزه و تعهدات اخالقي و فيزيكي
از خود بروز دهد .كاهش اخالق كار ،به كاهش مسئوليت پييري منجر ميشود .
تعهد ذهني و فيزيكي ،از خود بيگانگي صنعتي شدن جوام و تأثير آن بر اخالق كار ،تغييرهايي بنيادي در ساختار جامعه
پديد مي آورد.
در نظام پيشه وري ،رابطه موجود بين كارگر و كارفرما شخصي بود و اين رابطه ايجاب مي كرد كه كاارگر و كارفرماا در
مقابل يكديگر ،تعهدات و وظايفي گسترده تر از آنچه امروز انتظار مي رود داشته باشند اما توليد كارخانه اي ،در وضاعيت
اجتماعي همه كارگران تغييرهاي اساسي به وجود آورد و بر مهارت هاي پيشه اي و روابط كاار اثاري عمياق گياشات.

بدين ترتيب ،نيروي كار در يك كارگاه يا كارخانه متمركز و محل زندگي و كار از يكديگر جدا شد .كارگران مي بايست
از نظمي كه كارفرما اعمال ميكرد ،يعني ساعات و سرعت كار منظم تبعيت ميكردند و اگر چه از نظر حقوقي آزاد بودند،
از نظر اقتصادي و اجتماعي وابسته و تاب بودند.
يكي از ابعاد بسيار مهم اخالق كار ،بعد روان شناختي آن است زيرا اخالق متغيري است كه آگاهي و اراد ه فردي نقشي
محوري در آن دارد .بسياري از انديشمندان براي بهبود اخالق كار ،بر نظريه هاي رفتاري تأكيد داشته اند .هرگاه فردي
كار اخالقي انجام داد و از سوي جامعه تشويق شد ،احتمال انجام كارهاي اخالقي ديگر تقويت مي شود تا جايي كه كار
اخالقي به صورت ارزش هاي دروني درمي آيد .به اين ترتيب ،برنامه ريزان كالن كشوري قادر خواهند بود اخالق كار
را در افراد جامعه دروني كنند زيرا تغيير مديريت اساساً در شيوه هاي انگيزش افراد در محيط هاي كاري و نحوه پاداش
هاي مادي آنها تأثير مي گيارد كه ابعاد اقتصادي و رواني اخالق كار محسوب مي شوند.

 .-4وظايف كارمند نسبت به خود
مراقبت و محاسبه نف ،از ويژگي هاي پسنديده اي است كه بارها پيشوايان معصوم (ع) كارمندان و كارگزاران را باه آن
فراخوانده اند .چنا نكه امام علي (ع) در نامه اي به يكي از كارگزاران مينويسند « :نف ،خود را در حالي كه اميدوار باه
پاداش الهي بوده و از كيفر او هراسناكي ،به انجام آنچه خداوند بر تو واجب گردانيده است وادار ساز».

 .4وظايف كارمند در برابر همكاران
 .1-4صميمت
محيط اداري ،محيطي مقدس براي خدمتگزاري است .از اينرو ،مناسب است سرشار از مهر و دوساتي و عااري از هرگوناه
كينه باشد تا زمينه بهره مندي از الطاف الهي فراهم آيد .بي شك اختالف سليقه ،حتي اختالف عقيده در ميان كاركنان يك
محيط اداري ،طبيعي است ولي مهم آن است كه اختالف سليقه ها نبايد به لجاجت و كارشكني در امور بيانجامد و كيناه و
نفرت جاي مهر و محبت را بگيرد.
اگر اين گونه نباشد ،ادامه كار براي خود كارمند نيز ممكن نخواهد بود .شهيد مطهري در كتااب داساتان راساتان حكاايتي
بسيار آموزنده از صفا و صميمت دو همكار نقل مي كند كه چنين است:

 .2-4مشورت
از جمله وظايف متقابل كارمند نسبت به همكاران ،مشورت در اموري است كه در رابطه با آن اطالعاتي مناسب ندارد زيارا
امروزه به سبب گستردگي و پيچيدگي امور ،نياز به همفكري بيش از گيشته احساس مي شود .در محايط اداري كارمنادان
ممكن است به تنهائي توان حل همه مسائل را نداشته باشند و در عمل دچار اشتباه شوند .بهره گيري از شايوه مشاورت در
محيط اداري ،رويكردي است كه مي تواند كاستي ها را جبران كند و از ميزان خطاها بكاهد .از سوي ديگر ،مشورت از شيوه
هايي است كه در آموزه هاي آسماني اسالم به آن تأكيد شده است .امام علي (ع) درباره مشورت ميفرمايد:
«هر ك ،تنها به رأي خود اكتفا كرد ،به هالكت رسيد و هر ك ،با ديگران مشورت كرد در عقلهاي آنان شاريك شاد».
بي شك ،هر چه روابط در محيط اداري مناسب تر و دوستانه تر باشد ،فرصت هايي بيشتر براي مشورت فراهم خواهد آمد
و همكاران صميمي مي توانند با هماهنگي بيشتر ،با ارائه طر حها و پيشنهادهاي سازنده ،فرصت خدمت رساني بيشتر براي
مردم فراهم آورند .البته نبايد فراموش كرد كه مشورت با همكاران زيردست نيز ميتواند راهگشا باشد .با اين كاار آناان نياز
احساس ميكنند وتالش شان براي رسيدن به اهداف ،دو چندان خواهد شد ،ولي وقتي احساس كنند ،سرپرسات باه ديادگاه
هاي درست آنان اعتنايي ندارد ،ممكن است به انزوا كشيده شوند و از اظهارنظرهاي ضروري نيز خودداري كنند.

 .3-4احساس تعهد
در دين مبين اسالم ،همه مؤمنان با هم برادر و برابرند و نسبت به هم تعهد اخالقي و ديني دارند .چنا نكه رسول خدا (ص)
در جمله اي زيبا ميفرمايد:
«مؤمن آيينه مؤمن است ،مؤمن برادر مؤمن است ،از پشت سر مراقب اوست».
همچنين در فرازي ديگر مؤمنان را به بناي مستحكمي تشبيه ميكند كه استحكام آنها در گرو پايداري همديگر است.
مؤمن نسبت به مؤمن چون بناي محكم است كه اجزاي آن يكديگر را استحكام مي بخشد.
از اين رو ،شايسته است در يك محيط اداري اسالمي نيز كارمندان محترم روحيه برادري اسالمي را تقويت كنند و نسبت به
سرنوشت همديگر حساس باشند .همچنين با احساس وظيفه ديني و اخالقي ،در گرفتاري ها و نامراديها كنار هم و ياار و
ياور يكديگر باشند .هم ديگر را از اشتباهات و لغزشها باز دارند ،از احسان و نصيحت ،رف زحمت و رسااندن نفا باه هام،
حفظ آبرو و در يك كلمه اداي دين نسبت به هم دريغ نكنند و به تعبير رسول خدا ،در همه حال ياور هم باشند:
«برادر خود را ياري كن ،چه ستمگر باشد و چه ستم ديده ،اگر ستمگر است او را از ستم باز دار و اگر ستمديده اسات ،او را
ياري كن».
بهتر است بدانيم در حال حاضر ،كارمنداني هستند كه مرتكب تخلفات اداري شدهاند و عمر خود را در كنج زندان
ميگيرانند.
اگر دوستان همكار ايشان ،با ديدن نخستين تخلف ،به جاي چشم پوشي ،سكوت و بيتفاوتي ،از روي خيرخواهي و تعهد آنها
را از اعمال ناپسند باز مي داشتند ،بي شك آنان هم اكنون گرفتار چنين مشكالتي نمي شدند.
 .4-4پرهيز از حسادت
حسادت ،بدخواهي براي ديگران است كه از پست ترين صفات اخالقي و بدترين بيماريهاي نف ،به شمار ميرود .حسادت
،عامل بسياري از گناهان و مفاسد در جوام شهري است كه بايد گفت در محيط هاي اداري به سبب وجاود زميناه هااي
موفقيت ،پيشرفت و ارتقاي همكاران ،ممكن است از بعد امور مادي و امور اخالقي بروز كند و باراي كارمناد و محايط
اداري مشكل آفرين باشد .بنا به فرموده امام علي (ع)« :حسادت بر دوست ،از آفات دوستي است».

از اين رو ،كارمند مسلمان بايد خود را از اين صفت پست دور كند و از موفقيت هاي همكااري و دوسات خاود در كارهااي
مثبت ،خرسند شود و تالش كند او نيز با بهره گيري از تجربيات موفق همكاران خود و اميد به خدا در كارها پيروز باشد ،نه
اينكه بخواهد كوتاهي خود را توجيه كند.

 -5وظايف كارمند نسبت به زير دست
 .1-5الگو بودن
همان گونه كه كارمندان و كارگزاران نسبت به افراد مافوق و همكار ،وظايفي دارند ،نسبت باه افاراد زيردسات و چگاونگي
عملكرد آنان نيز مسئول هستند .هرگونه سهل انگاري و بي تفاوتي نسبت به اين مسئله پيامدهايي زيانبار به همراه خواهد
داشت.
از نخستين وظايف يك مدير مسلمان نسبت به افراد زيردست خود ،الگو بودن اوست .خواسته يا ناخواسته ،افراد زيردست به
تمامي كارها ،گفتار و حركاتش توجه خواهند كرد .از اين رو ،بهتر است نه تنها رفتار و عملكردش در نهايات ادب و احتارام
باشد و آنان را به فعاليت بيشتر و كارايي بهتر تشويق كند ،افزون بر آن ،در حفظ حريم گفتار و دستورها ،پاي بناد و عامال
باشد .او بايد با پرهيز از كجروي ها ،توصيه بازي ها ،امتياز دادن ها و امتياز گرفتن ها و … ،با عمل خود حرمت قانون را
نگه دارد تا از ديگران نيز انتظار اجراي اين قوانين را داشته باشد زيرا تأثير رفتاري و الگويي مسئوالن و مديران انكارناشدني
است .چنانكه امام علي(ع) ميفرمايد« :مردم به اميران خود شبيه ترند تا به پدران خود».

 .2-5تقسيم كار مناسب
تقسيم كار ،تقسيم مسئوليت است و تقسيم مسئوليت حدود و وظايف هر فرد را مشخص ميكند؛ به گونه اي كه بايد درباره
عملكردش پاسخگو باشد .امام علي (ع) در نامه اي به فرزندش امام حسن (ع) اهميت تقسيم كار را چنين يادآور ميشوند:
«كار هر كدام از خدمتكارانت را معين كن كه او را در برابر آن مسئول بداني كه تقسيم كاار سابب ماي شاود كارهاا را باه
يكديگر وا نگيارند و در خدمت سستي نكنند».

با توجه به اين فرمايش ارزشمند و نقش تقسيم مسئوليت در پيشرفت كار ،يكي ديگر از وظايف اساسي مديران تقسيم كاار
مناسب ميان افراد تحت سرپرستي است .بي شك با تقسيم كار مناسب ،بدون آنكه كسي دچاار ساختي شاود ،ماي تاوان
مسئوليت هاي بزرگ را ميان كاركنان تقسيم كرد .بايد گفت كه با همه سودهاي تقسيم كار مانند سرعت بخشي ،تجربه و
تخصص اندوزي ،نظم و … ممكن است در اثر انجام كار يكنواخت و مداوم ،ضمن غالب شدن خستگي و تنبلي بر كاركنان،
روحيه نوآوري و ابتكار نيز به مرور در انسان به فراموشي سپرده شود و قوه انديشه از او گرفته شود .براي پيشگيري از اين
حالت ،بهتر است به هر يك از كاركنان كاري متناسب با تخصص و سليقه او سپرده شود كه در اين صورت ،چنين شخصي
از كارش ليت خواهد برد.

 .3-5انتقادپذيری
مسئول يك اداره يا سرپرست يك بخش در نظام اسالمي هرگز نبايد خود را معصوم بپندارد زيارا گااهي ممكان اسات در
كارش كاستي اي باشد كه خودش تاكنون به آن توجهي نداشته است .بنابراين ،باراي آگااهي و پيشاگيري از پيامادهاي
احتمالي ،الزم است روحيه انتقاد كردن را در افراد تحت سرپرستي در محيط اداري تقويت كند؛ به گونه اي كه جرأت داشته
باشند عيب هاي او را بجا و با رعايت حدود و شرايط بيان كنند؛ زيرا « منتقد با نظر به اعمال ديگران ،خاوب و باد آنهاا را
تشخيص ميدهد و آنها را از يكديگر جدا ميكند و بدي هاي شخص مورد نظر را بيان مي كند تا آنها را از خود دور ساازد و
اعمالش خالص شود ».
اگر چه انتقادپييري به داليل گوناگون سخت مي نمايد ،ولي آگاهي از فوايد انتقاد بجا و درست ،سبب مي شود كه انساان
به هر شكل ممكن آن را تحمل كند .بهتر است تقويت روحيه انتقادپييري را از شهيد رجايي بياموزيم.

 .4-5پرهيز از تبعيض
ممكن است در يك محيط اداري ،افراد تحت سرپرستي ،بنا باه موقعيات و مسائوليت شاغلي ،نازد مسائول اداره منزلات و
جايگاهي ويژ ه داشته باشند ولي اين گونه معيارها نبايد سبب شود كه مسئول در نوع نگاه ،رفتار ،رعايت ادب و اتفاق هايي

كه ممكن است براي افراد تحت سرپرستي پيش آيد ،تفاوت قائل شود .رسول گرامي اسالم (ص) درباره پيامدهاي تبعيض با
افراد تحت سرپرستي ميفرمايد:
«هر ك ،بر ده نفر سرپرستي كند و در ميان آنها به عدالت رفتار ننمايد ،روز قيامت مي آيد ،در حالي كه دست و پا و سرش
در شكاف تيري قرار دارد».
از اين رو ،بايد مسئوالن نظام اسالمي با افراد تحت سرپرستي ،رفتاري سرشار از عدالت داشته باشند كه بنا به فرموده اماام
علي (ع)« :جمال و زيبايي اداره امور در (اجراي) عدل است».
 .5-5تغافل
تغافل به معناي چشم پوشي از لغزش هاست كه در كنار قاطعيت ،از وظايف مديران و مسئوالن است و اگر مناسب به كاار
گرفته شود ،از بهترين روش هاي اصال افراد تحت سرپرستي خواهد بود .چه بسا اگر مأموري در انجام وظيفه به ساهو ياا
عمد كوتاهي كند ،با چشم پوشي مسئول مربوطه و مهرباني ،كارمند به اشتباه خود پي ببرد .بهتر است اين چشم پوشي پيش
از درخواست خطاكار باشد كه بي شك نتايج هاي بهتر خواهد داشت .همان كاري كه كارگزار برجسته قرآن ،حضرت يوسف
(ع) با برادران خطاكار و گناه كار خويش انجام داد و فرمود« :امروز بر شما سرزنشاي نيسات ،خادا شاما را ماي آمارزد و او
مهربان ترين مهربانان است».
 .6-5ايجاد نظم
اهتمام براي ايجاد نظم و پيش گيري از هرگونه بي ساماني و سستي در محيط اداري ،از عمده ترين وظاايف ياك مادير و
مسئول متعهد است زيرا بهترين سازمانها و نظامها با زيرپا گياشتن اصل انضباط كاري ،به تباهي كشيده مي شوند .وقات
تواناترين كارمندان در يك مجموعه اداري ،بدون داشتن نظم ،تلف خواهد شد .اهميت اصل نظم باه انادازه اي اسات كاه
حضرت علي (ع) بارها بر آن تأكيد كرده اند و در كتاب شريف نهج البالغه ذكر شده است .ايشان به مالك اشتر مي فرمايند:
«كار هر روز را در همان روز انجام ده؛ زيرا هر روز كاري مخصوص به خود دارد».
مدير و سرپرست اداره ضمن اينكه خود را به رعايت نظم ملزم مي كند ،بايد نظارتي بيشتر در امور داشته باشد و در فضاايي
آكنده از دوستي و محبت ،نظم و انضباط را به همكاران زيردست خويش منتقل كند

 .7-5ارتقای سطح علمی و آگاهی
از اهداف اساسي تشكيل سازمان ها و محيط هاي اداري ،خدمت رساني مطلوب به مردم است .رسيدن به اين هادف باه
عملكرد مطلوب كارمندان و كاركنان سازمان بستگي دارد .همچنين ،بخشي بسيار زياد از عملكرد مطلوب كاركنان نياز باه
ميزان آگاهي ،تجربه و تخصص آنها بستگي دارد .چنانكه امام علي (ع) ميفرمايد:
«عمل پاكيزه هرگز بدون علم صحيح حاصل نمي شود».
هم چنين آن حضرت مي فرمايد:
«امور با تجربه پيش مي روند و كارها با آگاهي و مهارت».
مسلم است هر اندازه كاركنان نسبت به امور محوله آگاه تر باشند ،سطح كارايي آنان نيز افزايش خواهد يافت.
بنابراين ،از وظايف ديگر مديران و سرپرستان ،كوشش براي ارتقاي سطح علمي و تجربي افراد تحت سرپرستي است .باياد
گفت وظيفه آموزش كاركنان ،بر عهده سازمان و نهادهاي آموزشاي اسات ولاي ماديران محتارم ماي توانناد مساتقيم و
غيرمستقيم زمينه هايي فراهم آورند تا افراد تحت سرپرستي خود ،از دانش و تجربيات شخص مادير و افاراد صااحبنظر در
سازمان و غير سازمان بهرهمند شوند.

 -6وظايف كارمند در مقابل مردم
كارمندان و كارگزاران نظام اسالمي از هر رده و مقامي كه باشند ،نسبت به مردم و مراجعه كنندگان وظايفي دارناد كاه باه
بيان مهم ترين آنها مي پردازيم:

 .1-6برخورد كريمانه
در اسالم ،مقام و مسئوليت كارمندي و كارگزاري ،وسيله اي براي خدمت رساني به مردم است و باال رفتن مقام و منزلات
نيز ،ميداني گسترده تر براي خدمتگزاري بهتر به هم نوعان فراهم مي كند .اگر كارمندان باا ايان نگااه باه جايگااه خاود
بنگرند ،برخورد كريمانه با اربا ب رجوع را از وظايف اساسي خود به شمار خواهند آورد.

امام صادق (ع) در اين باره ميفرمايد« :احترام مؤمن بيشتر از كعبه است».
بنابراين ،بايد به گونه اي با مراجعه كنندگان به سازمان ها و ادارات روبه رو شوند كه در نگاه ،رفتار و برخاورد آنهاا افتخاار
خدمتگزاري را احساس كنند .هر اندازه نگاه آنان مهربان تر ،رفتارها و برخوردها عادالنه تر باشد ،خادمتگزاري كامال تار و
ارزش كار بيشتر خواهد شد .تا اين احساس هست ،كارمندان و كارگزاران نظام اداري با مردم رفتار مالكانه و فرمان فرمايانه
نخواهند داشت بلكه آنان را ولي نعمت خود و جايگاه و موقعيت خود را نعمتي از سوي خدا ميدانند كه خداوند آن را باراي
رف نيازمندي هاي مردم و خدمت به آنها قرار داده است .حضرت علي (ع) در اين باره ميفرمايد:
«خدا را بندگاني است كه براي سود رساندن به ديگران ،نعمت هاي خاصي به آنان بخشيده ،تا آنگاه كه دست بخشنده دارند
،نعمت ها را در دست شان باقي مي گيارد و هر گاه از بخشش دريغ كنند ،نعمت را از دستشان گرفته و باه دسات ديگاران
خواهد داد».

 .2-6فروتنی

از وظايف ديگر كارمند و كارگزار نظام اسالمي ،پرهيز از برتري جويي و داشتن خوي پسنديده فروتني است زيرا كارمناد و
كارگزار مسلمان در پرتو فروتني و پرهيز از خودپسندي موفق مي شود در قلب مردم نفوذ كند و طعم مهرباني را باه ماردم
بچشاند.
حضرت علي (ع) در نامه هاي خود بارها كارگزاران را به فروتني فرا خوانده است .از جمله ،در نامهاي به مالك اشتر
(رحمه اﷲ عليه) ،او را به داشتن اين صفات اخالقي پسنديده فرا خوانده است:
«پر و بالت را براي مردم بگستران ،با مردم گشاده روي و فروتن باش».
از اين رو ،هر اندازه فروتني براي يك كارمند يا كارگزار مسلمان شايسته است ،به همان اندازه دوري از كبر و غرور بي جاا
براي او الزم خواهد بود؛ چون به فرموده امام علي (ع) در پايان نتيجه اي جز ذلت نخواهد داشت« .تكبر كردن به هنگاام
مسئوليت ،خواري به هنگام عزل است».

 .3-6گره گشايی
از اهداف كارمند و كارگزار مسلمان در نظام اسالمي ،گره گشايي از كار مردم است .اين مطلاب را باه آسااني ميتاوان از
پاسخ نامه امام صادق (ع) به عبداﷲ نجاشي دريافت .هنگامي كه عبداﷲ از سوي خليفه به استانداري اهاواز منصاوب شاده
بود ،از امام ميخواهد دستورالعملي حكومتي برايش بنويسد .امام (ع) در بخشي از نامه ميفرمايد:
«بعد از خواندن نامه ات دانستم كه به استانداري اهواز منصوب شاده اي ،ايان خبار هام مارا خوشاحال گردانياد و هام
غمگين… خوشحالي ام از اين بابت بود كه گفتم شايد خداوند به وسيله تو مظلوم خائفي از دوستان آل محمد صلي اﷲ عليه
و آله را نجات دهد و خوار شد ه اي از آنان را عزت دهد ،برهنه اي از آنان را بپوشاند و ضعف آنان را تقويت نماياد و آتاش
مخالفت شان را خاموش نمايد و اما آنچه كه از اين خبر مرا ناراحت ساخت اين است كه كمترين خوف من دربااره تاو ايان
است كه حال و رفتارت را نسبت به يكي از دوستان ما تغيير دهي و در اثر آن بوي بهشت به مشامت نرسد«.
در اين نامه ارزشمند ،امام صادق (ع) كارگزار و پييرش مسئوليت اداري را فرصتي مناساب ميداناد كاه بتواناد از موقعيات
خويش براي گره گشايي از كار مردم بهره گيرد ،نه اينكه مقام و مسئوليت سبب شود كه او از خدمت گزاري به مردم غافل
بماند.

 .4-6مدارا
بنا به فرموده امام علي (ع)« :مدارا كردن از ستوده ترين خصلت هاست ».همين طور آن حضرت مدارا كردن را ميوه عقل و
خرد ميداند و مي فرمايد« :ميوه عقل و خرد ،مدارا كردن با مردم است ».اگر چه بر همه مردم است كه با هم ديگر در امور و
مشكالتي كه پيش ميآيد مدارا داشته باشند ،ولي الزم است كارمندان محترم اين ويژگي ستوده را بيشتر مراعات كنند زيارا
گاهي در محيط هاي اداري ممكن است اجراي دقيق دستورالعمل ها و مقررات اداري ،براي عده اي ناآگاه يا كساني كه به
ضوابط پايبند نيستند يا به هر دليل حقي براي خود قائل هستند ناخوشايند باشد .حتي ممكن است با واكنش هاي ناشايست
از جمله ،اهانت ،تهديد ،پرخاشگري و … كار خود را پيش ببرند .در اين موقعيت ،شايسته نيست كارمند مسلمان با او مقابلاه

به مثل كند ،بلكه بهتر است مدارا در پيش بگيرد .چنانكه حضارت علاي (ع) ميفرماياد« :اسااس اداره اماور (ماديريت) باه
كارگيري مدارا است».
البته نبايد فراموش كرد كه از طريق مدارا مي توان از دوستي و برادريشان برخوردار شاد و كيناه هاا و كادورت هاا را باه
فراموش سپرد .چنانكه امام علي (ع) ميفرمايد:
»

«با مردم مدارا كن تا از برادريشان بهره مند و با گشاده رويي ديدارشان كن نا كينه هايشان بميرد.

 .7شهروندمداری و تكريم ارباب رجوع
يكي از جهت گيريهاي مديريت نوين در جوام امروزي ،توجه به اصل محوري مشتري مداري و جلب رضايت ماردم اسات.
در نظام اداري و اجرائي كشورها ،رضايت مردم از خدمات دساتگاه هااي خادمتگزار دولتاي باه عناوان يكي از شااخصهااا
ي اصالي سنجش ميزان كارآمدي و رشد و توسعه آن نظاام تلقي مايشاو د .شااخصهايي مانناد سارعت ،دقات و درساتي
انجاام كارهااي مراجعان و كيفيت خدمات رساني ،چگونگي رفتار با مراجعان ،هزينه هاي انجام خدمات ،شفافيت و اطاال ع
رسااني مناساب عاواملي هستند كه با افزايش رضايت مردم از خدمات دستگاه هاي دولتي ،موجب افزايش اعتماد عماومي
خواهند شاد زيارا در نظاام ديني مردم ساالر ،بزرگترين سرمايه و تكيه گاه نظام اداري ،اعتماد عمومي است.
با توجه به اهميت اين موضوع ،براي ايجاد ساز و كارهاي الزم در ارائه خدمات مطلوب ،مناسب و مؤثر به ماردم و برخاورد
مناسب كارمندان با مراجعان و نهادينه شدن موضوع رضايتمندي مراجعان دستگاه هاي دولتي«طر تكاريم ماردم و جلاب
رضايت ارباب رجوع در نظام اداري» در جلسه مورخ  1381/10/52شوراي عالي اداري تصويب و به دستگاه هاي دولتي
ابالغ شد.
همچنين فصل سوم قانون مديريت خدمات كشوري به موضوع «حقوق مردم»اختصاص يافته اسات .در ماوارد  52تاا 82
قانون ميكور ،بر تكاليف دستگاه هاي اجرائي و مديران و كارمندان آنها را در قبال مردم به صورت زير تأكيد شده است:

ماده  -25مديران و كارمندان دستگاه هاي اجرائي ،خدمت گزاران مردم هستند و بايد با رعايت ماوازين اخاالق اساالمي و
اداري و طبق سوگندي كه در بدو ورود اداء نموده و منشور اخالقي و اداري كه امضا مي نمايند وظايف خود را به نحو احسن
در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته هاي قانوني آنها انجام دهند.
ماده  - 22دستگاههاي اجرائي مكلفند مردم را با حقوق و تكاليف خود در تعامل با دستگاه هاي اجرائي آشانا نماوده و از
طريق وسايل ارتباط جمعي به ويژه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران سطح آگاهي عمومي در اين زمينه را ارتقاء داده و
اطالعات الزم را به نحو مطلوب و مناسب در اختيار مردم قرار دهند.
ماده  -72مردم در استفاده از خدمات دستگاههاي اجرائي در شرايط مساوي از حقوق يكسان برخوردارناد ،دساتگاههاي
اجرائي موظفند حداكثر ظرف سه ماه مراحل ،زمان و كيفيت و استاندارد ارائه خادمات و تغييارات آنهاا را مساتند و شافاف
نموده و از طرق مختلف به اطالع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف ،مسئولين دستگاه هاي اجرائي مسائوليت
پاسخگويي به مردم و شكايت آنان را به عهده خواهند داشت.
ماده  - 82دولت مكلف است به منظور تأمين حقوق مردم و مراجعان ،رضايت و عدمرضايت مردم از عملكرد كارمنادان را
در ارتقاء ،انتصاب و تمديد قراردادهاي استخدامي و بهره مندي از ديگر امتيازات استخدامي و اعماال تشاويقات و تنبيهاات
لحاظ نموده و كليه آييننامه ها ،شيوه نامه ها ،ضوابط اداري و استخدامي مربوط به كارمندان دولت را به عنوان يك عامال
مؤثر منظور نمايد.

