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 زندگانی آدمی، از ھنگامی که به آستانه تمدن گام نھاد، ھمواره با
ھا که »نبايد«ھا و »بايد«اين . ھا ھمراه بوده و ھست»نبايد«ھا و »بايد«

از بنيادھای گوناگون برخاسته اند، ھمواره به صورت آداب و سنن، 
دستورھا، قاعده ھا، و قانون ھا، چگونگی زندگانی آدميان را به فرمان خود 

نيروی اين فرمان ھا می تواند از قدرت مادی يا معنوی، تاثير . داشته اند
.عادت يا سنت، و ھمچنين بيم يا اميد باشد

 و » روا«ھايی که بيشتر به صورت »نبايد«ھا و »بايد«آنگاه که آدمی از 
عرضه می شوند، فراتر رود و به » ناپسند«و » پسنديده«و يا » ناروا«

برسد و اين شناخت ارزش نيک، او را به » بد«از » نيک«بازشناسی 
کردار شايسته برانگيزد، به قلمرو اخالق رسيده و در راه انسان شدن گام 

زيرا با آنکه ھر فردی بطور طبيعی و از ديدگاه زيستی . نھاده است
آدميزاده است، اما انسان شدن او تنھا يک امکان است؛ امکانی که واقعيت 

.يافتن آن ھمانا در رو کردن به ارزش ھای اخالقی است و بس



 اخالق

 اخالق سنتی

 اخالق مدرن 

 اخالق پست مدرن 



اخالق سنتی
 هاي نظام از برخي دارد وجود مختلفي اخالقي هاي نظام جهان در

 برخي . اند الئيك يا و سكوالريستي كامالً و هستند دين از فارغ اخالقي
 آن به كه. اند ديني تعاليم و وي بر مبتني اخالقي هاي نظام ديگر
 مي وضع خدا توسط بشري زندگاني قوانيين يعني ميگوييم سنتي اخالق
گردد

  را خود مهم هاي رسالت از يكي كه است ديني اسالم ديگر طرف از و
  ال بعثت اني « : فرمايد مي )ص( اسالم گرامي پيامبر و داند مي اخالق
االخالق مكارم تمم

  ) سنت و كتاب ( وحي از برخورداري در وحي مخاطب عنوان به انسان
 اصالت حفظ با را او هاي نياز كه است هايي روش و ابزارها محتاج
 تخصصي و دانش را هايي روش و ها ابزار چنين . باشد پاسخگو وحي
 صورت به را وحي اخالقي هاي آموزه كه دانشي . كند مي تامين معين
  اين . است اخالق علم ، دهد مي قرار مخاطبان اختيار در مند نظام
  ، مخاطب زبان و ذهن و وحي بين اي واسطه هويت دليل به دانش
. شود مي خوانده اسالمي دانش



اخالق مدرنيته
 ولترمعتقد است ھمانگونه که آگوست کنت جامعه شناسی را از فلسفه 

جدا نمود من ھم اخالق را از دين جدا نموده واعالم ميکنم بدون 
کليساھم می توان انسان اخالقی بودبه طورمثال اگر انسان خودرو توليد 
می کند خودش قوانين استفاده از آن را وضع می کندھم اينطور قوانين 

موضوعه بشری را
  كه اخالقي اصول نامه آيين عنوان به تواند مي ما نظر از اخالقيات
  مي مشخص كاري انجام در را نادرست يا درست بد، يا خوب ضوابط
 ، كند مي هدايت را گروه يا شخص يك رفتار طريق بدين و سازد
  رفتاري اصول استقرار ، مفهوم حيث از اخالقيات هدف . شود تلقي
 مي كمك ، عمل مختلف شقوق ميان از انتخاب در افراد به كه است
  « و » خوب « عنوان به كه است چيزي آن عمل در اخالقي رفتار . كند

 اجتماعي زمينه يك در » نادرست « يا » بد « مقابل در » درست
. شود مي پذيرفته

  



اخالق پست مدرن
 به تعداد انسانھا قوانين اخالقی داريم به اين معنی خوب و بد 

را به يک معناخودم تبيين ميکنم ھمانطور که فرضا ملودی 
ھای موسيقی را خودم انتخاب می نمايم واجازه نمی دھم ھر 

ملودی ای وارد ذھنم گردد اخالق نيز کامال فردی ايست 
وخودم آن را گزينش وانتخاب وسپس عمل می نمايم 



چهار ديدگاه درباره رفتار اخالقي
  در طول سال ها ، چهار ديدگاه درباره اين كه چگونه ضابط يا

ارزش هاي مختلف ممكن است رويكرد يك فرد را به رفتار  
:اخالقي هدايت كند ، ارائه شده است 

 رفتار اخالقي بيشترين فايده را به اكثر  –ديدگاه اصالت فايده
.مردم مي رساند 

 رفتار اخالقي آن است كه منافع شخصي –ديدگاه اصالت فرد
.را در بلند مدت به بهترين وجه ، تامين مي كند 

 رفتار اخالقي آن است كه به حقوق  –ديدگاه حقوق و اخالق
.اساسي بشر كه مهم در آن مشتركند ، احترام بگذارد 

 رفتار اخالقي آن است كه در رفتار با مردم ،  –ديدگاه عدالت
.بي طرفانه ، عادالنه و منصفانه باشد 



نوع روابط در بين اعضاي خانواده 
هر خانواده معموال در ارتباط با فرزندانخود از يك نوع روش تربيتي معين برخوردار  "

منظور از روش تربيت عبارت از شيوه اي است كه والدين بر اساس آن به تربيت  , است 
.فرزندان خود مي پردازند

انواع شيوه هاي تربيت  
امروزه مي توان  , صرف نظر از تفاوتها ي بسياري كه در ر وش تربيت فرزندان وجود دارد 

:نوع روش تربيت متداول صحبت نمود 3از 
:روش تربيت قدرت مدارانه 

همان روش سنتي قديم مي باشد كه بر اين استدالل استوار است كه براي , اين روش 
.جلوگيري از لوس شدن فرزند بايد از به كار بردن چوب و عصا مضايقه نكرد 

در اين روش والدين قوانين و اصول تربيتي ويژ ه اي را در خانواده خود حكمفرما نموده 
درر اين روش تالش نمي شود تا به كودك توضيح داده شود و در اين روش زماني  , اند 

كه كودك از اصول و قوانين خانواده تخطي نمايد معموال مورد تنبيه بدني قرار مي  
.گيرد 

در اين روش به تشويق و پادا ش به عنوان يك وسيله تربيتي براي رفتار مطلوب كودك 
رفتارمطلوب و متناسب با قوانين بعنوان يك وظيفه به , چندان توجهي نمي شود 

حساب مي آيد 



:روش تربيت آزاد گزارنده
, اين برعكس روش باالست اكثر بزرگساالن تابع كودكان و فرزندان خود مي گردند 

والدين در اين روش به چنين فلسفه اي معتقدند كه كودكان خود بايد از پي  
.آمدهاي عملشان ياد گيرند كه چگونه و به چه شيوه اي رفتار كنند 

در . در اين روش تالش زيادي براي آموزش قوانين به كودك صورت نمي گيرد 
حتي در , اين جا كودكان براي تخلف عمدي از قوانين واصول تنبيه نمي شوند 

در اين روش كه بدترين روشهاست  , مقابل رفتار مطلوب هم تشويق نميشوند 
هيچ يك از سه عنصر الزم در اختيار وجود ندارد



: روش تربيت متعادل
در اين روش  , در اين روش كه بهترين روش است به حقوق كودك توجه زيادي مي شود 

به اين نكته بسيار اهميت داده مي شود كه كودك قبل از هر چيز بايد از قوانين و 
.اصول اخالقي و تربيتي خانواده اطالع داشته باشد 

در اينجا فرزندان فرصت ابراز عقيده داشته و حتي كودكان خردسال كوركورانه وادار به 
اگر كودك مرتكب كار خالف شد به او به عنوان يك مجرم نگاه , اطاعت نمي شوند

.كودكان براي رفتار مطلوب مورد تشويق و پاداش قرار مي گيرند , نميشود
مي كنند و       در اين روش والدين در مواجهه با فرزندان به صورت مشتركي عمل

فرزندان از آنها واكنش هاي يكساني را انتظار دارند و والدين به نيازهاي دوران كودكي  
و نوجواني بخوبي آگاهي داشته و در ضمن برقراري انضباط و محدوديت در مورد 

كودكان نيازهاي عاطفي آنها را نيز تامين مي كنند



اخالق حرفه اي
رفتار ارتباطي فرد با خانواده ،سازمان و محيط بر اساس 

حقوق محيط بر دو قسم  : حقوق و تعهدات و وظايف است 
حقوق عام مانند حق حريم شخصي ، حق آزادي بيان ، : است 

حق برخورداري از امنيت ، حق آگاهي و حقوق خاص كه بر  
.حسب مشاغل و بنگاه ها تعين مي يابد 

يكي از مصاديق اخالق حرفه اي به معناي مسئوليت پذيري  
است



ت7

تكامل

تحول

تعلقتداوم

تخصص

توكل

تعهد



 همه از فراتر قدرتي به نسبت باور و ، ايمان . توكل-1
  و اونيازمندند به همه كه است نيازي بي تنها با ارتباط و ها قدرت
 ) سرمستي و غرور خطر( بالندگي و پيروزي قله اوج در تواند مي
 كمك ) باختگي خود خطر ( درماندگي و شكست دره عمق و

. باشد اي حرفه انسان رسان
  ها گرفتاري و مسايل ، موانع با گاهي اي حرفه امور در ها انسان

  غرق از را ها آن ، توكل نيروي كه شوند مي روبرو ها شكست و
  فرياد و رس داد به معتقد زيرا دهد مي نجات بحران در شدن
. هستند اي حرفه و زندگي امور در خود رس
  رفتار ناظر و هادي ، حامي را خدا به توكل نيروي با ها اي حرفه
 نترسيدن و ودرستي ايمان بر مبتني تربيت توكل .دانند مي خود
 خلق و خدا رضايت متوكل اي حرفه . ست گويي زور و تهديد از

. داند مي ماندگاري و موفقيت الزمه را خدا



 اصول از اي مجموعه به واقعي و دائمي بندي پاي . تعهد- 2
 مندي قانون و مندي نظام ، ها هنجار ، ها ارزش و اخالقي ورموز

. حرفه در
  و اي حرفه هاي ارزش و اخالق به احترام يعني اي حرفه تعهد

  و اصول رعايت و درك ، شناخت ، ها آن هميشگي و همگي رعايت
. اي حرفه و انساني رموز



 بيانگر واقع در و است تخصص تجربه  علم حاصل . تخصص- 3
  آگاهي و اطالعات ، دانش ، ها مهارت ، معلومات از اي مجموعه

  بيشتر وري بهره باعث تخصص . هاست آن كردن آمد روز و ها
 اندازه و حد در گوناگون منابع زيرا  شود مي بهتر گيري ونتيجه

  ها آن رفتن هرزه از و شود مي گرفته كار به درست جاي و
. گردد مي جلوگيري

  استفاده با ها فايده وافزايش ها هزينه كاهش براي عاملي تخصص
  و فراگيري طريق از . است تجربي و علمي هاي گرفته فرا از

. است بيشتر آفريني ارزش براي دائمي يادگيري



عالقه ، اشتياق ، دلبستگي ، عشق ورزي ، انگيزه و  .  تعلق-4
تعلق حرفه اي باعث شادابي ،  . روحيه حرفه اي تعلق است 

پويايي ، اميدواري و اميد آفريني و بالندگي و برازندگي مي  
زيرا تعلق يعني عشق ورزيدن با همه وجود و عاشق بودن . شود 

براي هميشه كه خود بزرگترين نيرو ها و انرژي ها را برا ي 
.تحول در حرفه به وجود مي آورد 



 حرفه با ارتباط حفظ و حرفه در ماندگاري و پايداري . تداوم- 5
  اي حرفه براي اعتبار ، حرفه بر احاطه ، ديد وسعت باعث ، ها اي
 باعث تداوم . شود مي مخاطبين در واعتماد احترام ، آرامش و ها

 مي اي حرفه فرد معلومات و اطالعات ، ارتباطات تقويت و تحكيم
 مناسب پيوند باعث و دارد وتحول بهپويي در مهمي نقش و شود

. است آينده و حال ، گذشته



خون تازه در رگ هاي زندگي حرفه اي باعث طراوت  . تحول -6
، شادابي ، اثر بخشي و ثمر بخشي بيشتر و خالقيت و نو آوري  

تحول ميدان فرصتها و ايده هاي تازه براي مزيت  . مي شود 
تحول در افراد  . حرفه اي و باعث رشد و پيشرفت و توسعه است 

حرفه اي معموالً بر اساس ميل و اراده و قوت و تشنگي و نه 
مقاومت و سهل انگاري و رخوت و خستگي و يا تسليم در برابر  

حرفه اي ها تحول گرا ، تحول آفرين و  . اتفاقات و اضرارها 
تحول پذير هستند و پويايي را الزمه پايايي در حرفه مي دانند  

.



انسان موجودي بسيار توانمند است كه در صد بسيار  . تكامل -7
ناچيزي از استعدادها ، توانايي ها وانرژي هاي خود را به  

حرفه اي مي  . درستي مي شناسد و از آن استفاده مي كند
كوشد نا شايستگي و قابليت ريشه اي خود را بيابد و با انتخاب  

مسير درست يعني مسير متناسب با استعداد ، اميال و استفاده از  
روحيه كمال جوئي ، مسير حرفه اي را با يادگيري ، تحقيق  

ومشورت به درستي طي كند تا خود را به اوج قله هاي پيشرفت 
حرفه اي ماندن نتيجه كمال  . و درجه اجتهاد و كمال برساند 

.جويي هميشگي است 



)الف(كاربردي اخالق 
چك ليست براي تصميم گيري اخالقي

. دهيد تشخيص را اخالقي راهي دو –اول مرحله
. آوريد دست به را واقعيات–دوم مرحله
. كنيد مشخص را تصميم مختلف شقوق –سوم مرحله
: بيازماييد را شق هر –چهارم مرحله

؟ است قانوني آيا
؟ است درست آيا
؟ است مند سود آيا

. كنيد پيروي شق كدام از كه بگيريد تصميم –پنجم مرحله
: كنيد چك دوباره سواالت اين با را تصميمتان –ششم مرحله

» ؟ داشت خواهم احساسي چه ، شوند مطلع تصميم از ام خانواده اگر « 
» ؟ داشت خواهم احساسي چه ، شود منتشر نامه روز در تصميم اگر «

 اقدام –هفتم مرحله



حدود الھی

محيط زيست

حريم اجتماعی

حريم خانوادگی

• ورزشی
• حزبی
• شغلی
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با آرزوي موفقيت
رضا ناظري

http://rezanazeri.ir
rezanazeri273@gmail.com


