






مفاهيم ، رويكرد ها و اصول اخالق حرفه اي

 اخالقي اصول نامه آيين عنوان به تواند مي ما نظر از اخالقيات
  كاري انجام در را نادرست يا درست بد، يا خوب ضوابط كه

  را گروه يا شخص يك رفتار طريق بدين و سازد مي مشخص
 ، مفهوم حيث از اخالقيات هدف . شود تلقي ، كند مي هدايت
  ميان از انتخاب در افراد به كه است رفتاري اصول استقرار
 آن عمل در اخالقي رفتار . كند مي كمك ، عمل مختلف شقوق
  » بد « مقابل در » درست « و » خوب « عنوان به كه است چيزي

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



قانون ارزش ها و رفتار اخالقي
 كه هررفتاري يعني دارد وجود اخالقي و رفتار در قانوني جزء يك كه است واضح

 انصاف و عدالت از برخوردار جامعه يك در بايد چنين هم شود مي شمرده اخالقي
  قانوني غير كه اين سبب به صرفاً عملي كه نيست معني آن به اين اما باشد قانوني
 بيش كاري انجام براي كه است اخالقي آيا مثال عنوان به . است اخالقي لزوماً نيست

  تمارض ؟ بزنيم را مان شخصي هاي تلفن اداري وقت در ؟ كنيم صرف وقت الزم حد از
؟ ندهيم گزارش را همكاران تخلف ؟ بگذرانيم فراغت بع را روز يك تا كنيم
 يا يك مردم از بسياري اما ، نيست قانوني غير مشخص طور به كارها اين از يك هيچ
 پديد وقتي اخالقي مسائل اكثر ، واقع در . دانند مي اخالقي غير را ها آن از تا چند
 دست خواهند مي خودشان يا دهند انجام كاري شود مي خواسته افراد از كه آيد مي
 عمل اگر ، ها انسان از بعضي براي . است وجدانشان خالف بر كه بزنند كاري به

 آزمون ، ديگران براي اما. دهند مي انجام خاطر اطمينان با را آن ، باشد قانوني
 ، يابد مي تسري شخصي هاي ارزش به و رود مي فراتر عمل بودن قانون از ، اخالقي
 كه جايي آن تا . كنند مي تعيين را فرد رفتار كه هايي نگرش و اساسي باورهاي يعني
  كه چه آن از را مختلفي تفسيرهاي توانيم مي ما ، متفاوتند ها انسان بين رد ها ارزش

 داشته انتظار ، شود مي شمرده اخالقي غير يا اخالقي رفتار ، معين موقعيت يك در
. باشيم



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 بهاكثر  –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 



  محسوب اخالقي فايده اصالت ديدگاه اساس بر كه رفتاري
  مردم بيشترين به را فايده  بيشترين كه است آن شود مي
 هاي نوشته آن اساس كه فايده اصالت ديدگاه . رساند مي
 ديدگاه يك ، است نوزدهم قرن فيلسوف ميل استوارت جان
  بر را تصميمات اخالقي عواقب و آثار كه است گرا نتيجه
  ، مثال عنوان به . كند مي ارزيابي آمدهايشان پي حسب
  بازدهي ، آوري سود به كار و كسب امور گيرندگان تصميم

  امثر براي چيز چه كه قضاوت به معيارعملكرد ساير و ،
 ممكن مدير يك  . كنند مي استناد ، است بهترين مردم
 30 تا كند اتخاذ فايده اصالت اساس بر تصميمي است

 كاهش كارخانه آوري سود منظور به را كار نيروي درصد
. بدارد محفوظ بقيه درصد 70 براي را مشاغل و دهد



 اين بر مبتني اخالقي رفتار مورد در فرد اصالت ديدگاه
  فردي منافع افزايش به شخص اساسي تعهد كه است اعتقاد

 ديدگاه از فردي منافع اگر . است مطرح مدت بلند در ،
  كارهايي كه كرد استدالل توان مي ، شود دنبال مدت بلند
  جايز تبايد مدت كوتاه نفع براي تقلب و گفتن دروغ مثل

  ديگران ، دهد انجام را آن نفر يك اگر زيرا ، شود شمرده
  شود نمي حفظ مدت بلند در كس هيچ منافع و كنند مي هم

  و صداقت هوادار بايستي ظاهراً فرد اصالت ديدگاه .
  اخالق به است ممكن تجاري امور در اما ، باشد درستكاري

  تعبير  اينگونه محقق يك وسيله به كه شود منتج پرستي پول
  كردن پايمال و قانون حدود از تجاوز « : است شده

.» خويش هاي هدف به دستيابي براي ديگران



  حقوق كه است آن اخالق – حقوق ديدگاه از اخالقي رفتار
 ، مثال عنوان به . كند مي حمايت و رعايت را ها انسان اساسي

  از ها انسان همه حقوق جفرسون توماس و الك جان نظر از
 مصون بايد قانون موب به عادالنه رفتار و آزادي ، زندگي حيث

 آن تا مفهوم اين ، امروزي هاي سازمان در . بماند محفوظ و
  هميشه ذيل موارد در كاركنان حقوق كه است يافته تسري جا

 دادرسي ، شخصي حريم داشتن حق : شود مي حفظ و تامين
 آزادي و ايمني و سالمت ، آزاد انتخاب ، بيان آزادي ، عادالنه
. عقيده



  مبناي براخالقيرفتارخصوصدر  عدالتديدگاه
  و قواد اساس بر اخالقي تصميمات در كه است استوار اعتقاد اين

 عادالنه و طرفانه بي صورت به مردم با دهنده رهنمود ضوابط
 توجه با را تصميم هر اخالقي هاي جنبه نگرش اين . شود برخورد

 كند مي ارزيابي ، است » منصفانه « كسي هر براي كه اي درجه به
 است دادرسي عدالت ها سازمان در عدالت به مربوط مسأله يك .
 منصفانه طور به حد چه تا مقررات و ها مشي خط كه يعني ،

  مدير كه ] خالف عمل يك [ آيا ، مثال عنوان به . شوند مي اعمال
  در كه شود مي بررسي روش همان با باشد شده مرتكب عالي
 ؟ گيرد صورت كارگاه سرپرست طرف از عمل همان ارتكاب مورد
  از نظر صرف  افراد اينكه يعني ، است عدالت توزيع ديگر مسأله

  ساير يا سن ، جنسيت ، قوميت ، نژاد اساس بر فردي خصوصيات
  كار يك انجام براي ، دارد مرد يك كه تجاربي و خاص ويژگيهاي

. كند مي دريافت مرد با مساوي حقوق مشابه



مسئوليت ها پنج گانه
  تمايز براي . كرد تقسيم توان مي مختلف جهات از را مسئوليت
  از گانه پنج بندي تقسيم به ، آن اقسام ديگر از اخالقي مسئوليت
: كنيم مي اشاره مسئوليت



كسي كه شغلي را در يك سازمان و يا از  .مسئوليت حرفه اي-1
جانب فردي مي پذيرد ، در چارچوب شرح وظايف مورد توافق ،  

در اين مفهوم فرد شاغل در قبال كارفرما نسبت به  . پاسخگو است 
اين مسئوليت در چارچوب . رفتار شغلي خود مسئوليت  دارد 

توافق دو جانبه تعريف مي شود ، چه اين كه آن توافق در مواردي 
عضو هيئت علمي . و يا كالً ظالمانه و غير منصفانه باشد و يا نه 

دانشگاه نسبت به چهل ساعت حضور در دانشكده مسئولند چه اين  
تنها حد . كه افراد آن را غير منصفانه و يا نادرست تلقي كنند يا نه 

فرد نسبت به . و مرز مسئوليت حرفه اي ، قانون و شرع است 
انجام وظايف حرفه اي ناسازگار با قانون يا شرع مسئوليتي ندارد  

.



مسئوليتي كه ناشي از قانون موضوعه . مسئوليت حقوقي   -2
اين گونه  . باشد ، مسئوليت حقوقي و يا قانوني خوانده مي شود 

مسئوليت داراي ضمانت اجرايي قانوني است و به دو شاخه  
مراد از مسئوليت كيفري،  . كيفري و مدني تقسيم مي شود 

. مسئوليت ارتكاب جرمي از جرائم تصريح شده در قانون است 
مبناي مسئوليت كيفري در قانون زيان رساندن به جامعه و  

.اختالل در نظم عمومي است 



مسئوليت مدني ، تعهد قانوني . مسئوليت حقوقي مدني  -3
مراد  . شخص بر رفع ضرري است كه به ديگري وارد كرده است 

از ضرر در اينجا اعم از ضرر ناشي از تقصير فرد و يا ضرر ناشي  
مالك در جبران ضرر در  . است ] مانند قصور [ از فعاليت او 

مسئوليت مدني آن است كه بر اساس قانون فرد موظف به 
مبناي مسئوليت مدني ، زيان  . جبران خسارت ديگري است 

مسئوليت مدني و كيفري تابع وضع  . رساندن به فرد است 
اين كه قانون گذار در وضع قانون تا چه اندازه اي  . قانوننند 

تابع انصاف ، عدالت و ساير ارزش هاي اخالقي بوده است ،  
.مسأله ديگر است 



  ، خدا با انسان ارتباط اضالع از يكي اسالم در . شرعي مسئوليت -4
  . تكاليف انجام به موظف انسان و است مكلف خداوند . است تكليف

  و الهي اوامر انجام به نسبت متعال خداوند قبال در انسان بنابراين
  آموزه در اجتماعي گيرير جهت دليل به . است پاسخگو نواهي ترك
  و تكليفي مسئوليت . دارد مختلف بعد دو شذعي مسئوليت اسالمي هاي

  قبال رد فرد بودن پاسخگو تكليفي مسئوليت از مراد . وضعي مسئوليت
  وضعي مسئوليت از مراد و است تكاليف صحيح انجام به نسبت خداوند
  مي ضمان موجب كه است اموري انجام به نسبت فرد بودن پاسخگو

  گردد مي ضامن رساند مي ديگري به كه ضرري قبال در فرد يعني شود
  هاي مسئوليت بيان . است نزديك حقوقي مسئوليت به اخير قسم .

 مسئوليت بيان ضمن در فقها البته . آرده ميان به را فقه دانش شرعي
  مي اجتماعي تعامل در خصوص به اخالقي  مباحث طرح به شرعي

  از مستقل را القضا آداب ، قضا چون مباحثي در غالباً آنان . پردازند
. آورند مي قضا شرعي احكام



مسئوليت هاي اخالقي ، تعهد و الزام  . مسئوليت هاي اخالقي  -5
اگر چه . فرد يا سازمان در قبال حقوق خويش يا ديگران است 

اين مسئوليت در رفتار ارتباطي تحقق مي يابد ، مراد از حقوق  
به همين دليل  . در اين بحث حقوق وضعي و قرار دادي نيست 

به تويح مفهوم حقوق در اخالق و تمايز معناي آن در دانش  
.حقوق مي پردازيم 



تحول پاردايم ها در حوزه اخالق حرفه اي
انقالب كپرنيكي در اخالق  

 وكار كسب هاي بنگاه اخالقي هاي مسئوليت حسب بر اي حرفه اخالق تعريف
  كه است استوار اخالق در خاصي بينش بر نظري حيث از ، ظان جامعيت بر عالوه
  تأتر با پيشينيان از برخي نزد اخالق . ناميم مي اخالق در كپيرنيكي انقالب را آن
  و شخصي بيت مناسبات در نه فرد و است دروني امري ارسطويي نظام از

  رذيلت و فضيلت صاحب تواند مي جوانحي خوي و خلق حيث از بلكه اجتماعي
. است فرد خود به نعطوف غالباً نظام اين در اخالق گيري جهت . باشد
 و شخصي بيت ارتباط شامل كه آن از نوين سازي مفهوم و ارتباطي رفتار به توجه
 استبدادي فرهنگ . است اخالق در جديد هاي رهيافت از شود مي شخصي درون

  اخالق در اما نهد مي بنا » وظيفه ديگران و دارم حق من « بر را ارتباطي رفتار ،
  داريد حق شما « صورت به و شود مي دگرگون كامل صورت به تلقي اين اي حرفه

  از مبنا اين . گيرد مي قرار كار و كسب در اخالق گونه هر مبناي » تكليف من و
  با سازمان ارتباط براي اصلي صورت به و رفته فراتر شغل در فرد ارتباطي رفتار
  خود تكاليف از ديگران حقوق رعايت دغدغه با سازمان .  گيرد مي قرار محيط
. پرسد مي



 هاي مسئوليت حاصل ها ارزش و اخالقي فضايل  بنابراين
  ديگران حقوق قبال در اخالقي هاي مسئوليت و است اخالقي
  ديگران قبال در من « شعار با سازمان . شوند مي تعريف

: نهد مي بنا را ديگران با خود ارتباط مدل » دارم مسئوليت
شما حق داريد و سازمان تكليف  

  بر سازمان اخالقي هاي مسئوليت به اي حرفه اخالق تعريف
  و مستقيم محيط دو در مردم . است استوار مردم حق اصل
  و دارند حق ها سازمان و ها بنگاه قبال در مستقيم غير

  و بوده ملزم ها آن حقوق رعايت در متقابالً ها سازمان
  بلوغ نشانه الزاماتي چنين بر ها بنگاه وقوف . دارند مسئوليت

. هاست آن



  بر محيط با سازمان ارتباطي رفتار ، اي حرفه اخالق بنابراين
  وظايف و محيط حقوق : است وظايف و تعهدات و حقوق اساس
  عام حقوق : است قسم دو بر محيط حقوق . ها آن قبال در بنگاه
  از برخورداري حق ، بيان آزادي حق ، شخصي حريم حق مانند
  ها بنگاه و مشاغل حسب بر كه خاص حقوق و آگاهي حق ، امنيت
. يابد مي تعين
  ، بنگاه پذيري مسئوليت معناي به اي حرفه اخالق مصاديق از يكي

  سرمايه كردند تالش ك است اخالقي هاي بانك و مالي موسسات
  آلترناتيو بانك . آورند ميان به را اجتماعي مسئوالنه گذاري
  بانك ، ايتاليا اخالقي بانك ، هلند در بانك تردوس ، سوئيس
 ژاپن شهروندان بانك و كانادا شهروندان بانك ، بريتانيا تعاوني
. اند دسته اين از هايي نمونه



  مسائل از انبوهي با ها سازمان و ها شركت نگاهي چنين اساس بر
 ، زيست محيط با ارتباط در مسائلي .اند مواجه اخالقي
  محيط در ايدز بيماري ، كاركنان سالمت ، محصوالت بهداشت

  ، ها زباله دفن ، اسيدي هاي باران ، دخانيات استعمال ، كار
 بلعيدن به منجر اقدامات ، جاسوسي ، خارج در تجارت شيوه

 ، كاركنان شخصي حريم به تجاوز ، منافع تعارض ، ها شركت
 موج ، مالي دفتر دو داشتن ، گريزي ماليات ، معقول نا هداياي
  آورده وجود به را ها بنگاه به مربوط اخالقي مسائل از جديي
  اين به صنعتي جهان در ها شركت از بسياري امروزه . است
 از فرار و اخالقي مسايل به اعتنايي بي كه اند رسيده بلوغ

  انجامد مي بنگاه رفتن بين از به اتماعي تعهدات و ها مسئوايت
.



  وبال اي حق از ؟ برباييم كه از         محال اي خود از ؟ بگريزيم كه از
 اخالقي استراتژي تدوين به نسبت موفق هاي شركت از بسياري دليل همين به

 فرهنگ يك بايد سازمان در كه اند رسيده باور اين به و اند كرده نياز احساس
. كند رسوخ اخالق بر مبتني

 از مفهوم اين به ، آن از پس و سوم هاي سده در اسالمي تمدن و فرهنگ در
 از كشوري و لشكري هاي ارگان و  ها نهاد . است شده توجه اي حرفه اخالق
 به مربوط اخالقي هاي نامه آيين و اند بوده برخوردار اخالقي وظايف
. اند شده تدوين آن غير و شهري مديريت
 در گرانبها ميراث دو از برخورداري رغم علي ما كه است آن تلخ واقعيت
 ايم نتوانسته اسالمي هاي آموزه و باستان ايران تجارب يعني اي حرفه اخالق
 تفصيل . دهيم توسعه ها سازمان در نه و دانشگاه در نه را اي حرفه اخالق
 خواهيم اخالقي هاي سازمان كتاب در را سازماني اخالق ابعاد در سخن
  .آورد



رويكرد  (مولفه اساسي اخالق و رفتار حرفه اي 
)  تحليل مفهومي به حرفه

  دست به روزي ديگر مولفه .است حرفه هاي مولفه از يكي اشتغال
  و كار در اختيار سوم، مولفه . است اشتغال طريق از آوردن
 خدمت مهم مولفه . است اختياري كار يك حرفه . است اشتغال
 اجتماعي مطلوبيت يا بودن مفيد ، بودن ثمر به مثمر ، محوري
  و مهارت ف دانش از برخورداري ، پنجم مولفه . است حرفه

  و مهارت ، دانش ( وجهي سه مولفه اين از قدما . است توانايي
 حرفه تعريف در دهخدا لذا و . كنند مي تعبير صناعت به ) توانايي
  از صناعت تمايز . » آيد دست به بدان روزي كه صناعت « گويد
. است توانايي و مهارت ف دانش عنصر سه در كار صرف



  كه آبادگرانه و توليدي فعاليت : اند گفته حرفه تعريف در اي عده
 نحو به و آزاد اراده و ميل با ) جنسي يا نقدي ( مزد ازاي به

  تعريف اين در مند حرفه از مراد . گيرد مي صورت مند حرفه
  تعبير صناعت به آن از كه است اخير مولفه سه از برخورداري

 ) خود به شي تعريف ( دور بر مبتني شده ياد تعريف اال و كرديم
 استقالل : افزود حرفه به توان مي نيز ار ديگر مولفه دو . شود مي

 فرد اي عده . اقتدار از توجهي قابل ميزان و ) مختاري خود (
  افراد از اختصاصي گروه عضو : كنند مي تعريف چنين را اي حرفه

 حوزه به نسبت و برخوردار محور ارزش  مفيد خدمات از كه
  است خاص صناعت بر تاكيد نيز اين . اند دانش صاحب خود كاري

. رسد مي كمال به حرفه از سنتي تعريف وسيله اين به .



تمايز حرفه از  : اما اين تعريف با چالش هاي فراواني روبروست 
، تمايز  ) شاخه اي از حرفه ( حرفه نما و تمايز آن از زير حرفه 

حرفه هاي سنتي از حرفه هاي نوين معضالت اصلي در اين مقام  
پرستاري را غالباً حرفه مي ناميم و پرستاران از مفهوم حرفه . اند 

اي بودن استقبال مي كنند ولي آن را مي توان شاخه اي از حرفه 
.  مهندسي را عده اي حرفه نما خوانده اند . پزشكي دانست 

.كساني كسب و كار و تجارت را حرفه ندانسته اند 



تحليل فرايندي حرفه 
عده اي برآنند كه شايد از طريق برشمردن مولفه ها نمي توان به  
نحو تحليلي و پيشين به تعريف دقيقي از حرفه دست يافت بلكه 

تعريف به ( بايد آن را از طريق مصاديق مورد تحليل قرار داد 
چنين تحليلي مي تواند حرفه را به فرايند تعريف  ) . مصداق 

در اين صورت ، رهيافت جامعه شناختي به آن چه حرفه . كند 
.تلقي مي شود رهگشاست 



  به شغل يك آن طريق از كه را فرايندي فريدسن دليل همين به
  اين در تامل يعني خواند مي حرفه معرف ، انجامد مي حرفه

 مي دست اي حرفه منزلت به شغلي خاصي گروه چگونه كه
  و است رسيده اي حرفه منزلت به كه است شغلي ، حرفه . يابند
 شرايط . خورد مي گره اجتماعي شرايط با فرايند اين

  آمريكايي ، انگليسي كشورهاي در . است متنوع نيز اجتماعي
  مهارت به معرفتي تخصص از بيش اي حرفه منزلت ، صنعتي
  تأمل قابل چدويك تعريف ، رهيافت اين در . است وابسته شغلي
 از آن وسيله به فرد كه است فعاليت از خاصي نوع حرفه : است

  اخالق و آداب به و شود مي برخوردار خاصي اعتبار و منزلت
  هم توان مي ديويس با ، مبنا اين بر . گردد مي متعلق خاصي
  كار اگر شوند مي اي حرفه نيز كارمند و كارگر كه شد سخن
. دهند انجام خاصي نحو به را خود



اوصاف ازتوانمي،حرفهتعريفجايبه ديويسسخناساسبر
 اي حرفه اخالق نبايد را اي حرفه اوصاف اين . گفت سخن اي حرفه هاي آدم 

 اي حرفه اخالق عنوان با ، را  ها اي حرفه اوصاف و ها خصلت ، زير توصيف . پنداشت
: است آورده ،

 مندي نظام و قانونمندي به بندي پاي در را خود توانمندي كه است كسي اي حرفه
  كه است كسي اي حرفه . كند مي  حفظ و كند مي تقويت ، سازد مي ، داند مي حرفه
  كسي اي حرفه شخص و دارد باور حرفه در را » توانستن ، خواستن ، دانستن « افعال
 اي حرفه و شدن اي حرفه الزمه را ف وخودباوري سازي خود ، خودشناسي كه است

 روش و بينش ، دانش ، منش داراي » مدبر « است كسي اي حرفه . داند مي ماندن
  يكپارچگي و پيوند حاصل حرفه در را خود موفقيت كه است كسي اي حرفه . اي حرفه

 است كسي اي حرفه . داند مي و يابد مي » اي حرفه عمل و عرضه ، عشق ف عقيده «
  مي و داند مي خود كار و كسب نظام اجزاي را » پشتكار و ابتكار ، پيكار ، كار « كه

 حرفه .يابد دست خود اي حرفه اهداف به ديگران با همكاري و درستكاري با كوشد
 كسب جستجوي در همواره يعني است خويش حرفه در كاسبكار كه است كسي اي

 و ها ايده و ها فرصت اين روي ارزش ايجاد براي آفريني كار  ها ايده و ها فرصت
  . است تازه هاي سازي فرصت



  را خود عمر يعني زندگي منبع ترين مهم كه است كسي حرفهاي
  به اوست استعدادهاي و عاليق و عقايد با متناسب كه اي حرفه در
 است كسي اي حرفه . كند مي استفاده موقع به و اندازه به و جا
 اي عده . گذارد مي احترام مديريت حرفه و حرفه مديريت به كه
 . اند كرده جمع ت هفت نام به عمده وصف هفت در را اوصاف اين



ت7

تكامل

تحول

تداوم
تعقل

تخصص

توكل

تعهد



 همه از فراترقدرتيبهنسبتباورو ، 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 داقعي 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 نا پذير هستند و پويايي را الزمه پايايي در حرفه مي  

.دانند 



نسان 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 



  سبد در ها »ت « از يك هر سهم تعيين ، مبحث اين در غايب نكته
 ذهني توسعه از » تكامل« جاي به امروزه .است بودن اي حرفه
 توسعه راهبردي، مديريت متخصصان نظر از . كنند مي ياد

. است دارا بودن اي حرفه درسبد را سهم بالترين ذهني



راهكارهاي شناخت موضوعات اخالقي و ترويج اخالق 
)  تحليل اخالق حرفه اي(حرفه اي

  ، حرفه تعريف و ) پنجم فصل در ( اي حرفه اخالق تعريف از پس
 . پرداخت اي حرفه اخالق مفهومي تحليل به توان مي اينك

 ويژگي و آداب ، اي حرفه اخالق كه داد نشان پيشين مباحث
  هاي شاخه از اي حرفه اخالق بلكه . نيست اي حرفه افراد هاي

  تفاوت پيشين فصل در . است حرفه و قلمرو در كاربردي اخالق
.داديم توضيح را نظري اخالق و كاربردي اخالق



 اخالقي مسئوليتشغلياخالقازمراد . كاراخالق1)
  اخالق مانند طرفي از شغلي اخالق . است شغل حيث از فرد

 تاكيد حقيقي شخص عنوان به افراد مسئوليت بر فردي
  عنوان فردي اخالق خالف بر ديگر طرف از ، دارد

 لحاظ اخالقي هاي مسئوليت در نيز را شغل از برخاسته
 مقايسه پور حسن آقاي درباره را زير گزاره دو . كند مي
. كنيد

. دارد اخالقي مسئوليت پور حسن-1
. دارد اخالقي مسئوليت ، پزشك پور حسن دكتر -2
 انسان فرد نيز ها آن موضوع و دارند واحد محمول گزاره دو هر

  شده عنوان شغل به توجه بدون فرد اولي در كه تفاوت اين با است
 . است مطرح شغل از برخاسته عنوان با فرد دوم گزاره در و .است

  دانست قسم دو بر دقيق بيان در را فردي اخالق توان مي بنابراين
. شغلي –فردي اخالق و شخصي فردي اخالق :



 مهم شرط دو كند مي اشاره شغلي به كه مثنوي مختلف مواضع در مولوي
 . داند مي كار اخالق به متخلق و بودن اي حرفه را شغل تصدي و انتصاب
  است صادق و امين كو دان صادقش             است حاذق حكيم او آيد چونكه

عدول بس كافيان و حاذقان        رسول دو يك طرف آن فرستاد شه
 هاي مسئوليت . دارد اخالقي مسئوليت حقيقي شخص عنوان به پزشك يك

 كه اي گونه به است گرفته بردوش كه است شغلي از برخاسته او اخالقي
  . كرد مي تغيير وي اخالقي هاي مسئوليت پذيرفت مي ديگري شغل اگر
 . آفريند مي خاصي اخالقي هاي مسئوليت ، اي حرفه اقتضاي به شغلي هر

  . هستند مواجه اخالقي گوناگون مسائل با مختلف هاي شغل در افراد
  . نيست يكسان بيمارستان كارمندان اخالقيات با بانك كارمندان اخالقيات
  صنعت بخش در و دارد خاصي اخالقيات ، خدمات بخش در مشاغل

 موضوع كه اين حسب بر خدمات بخش در . يابد مي ديگري اخالقيات
 بانك يك در .گردد رعايت بايد خاصي اخالقيات ، است چيزي چه خدمات

  و بازرس به مربوط اخالقي مسائل از تحويلدار به مربوط اخالقي مسائل ،
  صنعت بخش در مدير با سرپرست اخالقيات . است متفاوت شعبه رئيس يا

. گردد مي بر ها آن كار و شغلي تنوع به تفاوت اين و دارد تفاوت



 هاي تفاوت ترين مهم از يكي گرايي تخصص و پذيري تنوع
 شغل« مفهوم اين در اخالق .است شغلي اخالق و فردي اخالقي
 خاص اخالقيات محتاج ، مشاغل تنوع حسب بر . است » وابسته
 اخالق مديران، اخالق معلمان، اخالق پزشكان، اخالق :هستيم

 اخالق ، قاضي آداب و اخالق ، وكال اخالق سرپرستان،
  و تجار اخالق نگاران، خبر اخالق ، محققان اخالق ، رزمندگان

. نيست اخالق بودن نسبي معناي به بودن وابسته شغل البته ....
 پيشين هاي سده در مسلمان دانشمندان نزد مشاغل اخالق
 و بايدها بيان در زيادي آثار و است بوده فراوان توجه مورد

 اهل سياستمداران ، ها علم طالب به مربوط اخالقي نبايدهاي
  شده نوشته ... و بازرگانان و وران پيشه ، مرزداران و جنگ
 و لشكري مناصب و صناعت اربابان و وران پيشه اخالق . است

 از جدل اهل آداب ، متعلمان آداب ، قضا آداب و كشوري
. است بعد به هجري چهارم هاي سده در رايج مباحث



  اخالق معناي به اوليه هاي سازي مفهوم در اي حرفه اخالق )2
  از برخي نيز امروزه و رفت مي كار به مشاغل اخالق و كار

 مي تعريف آن نخستين معناي به را اي حرفه اخالق نويسندگان
 تأملند قابل اي حرفه اخالق تعاريف قسم اين از هايي نمونه . كنند

: اند گفته پزشكي اخالق تعريف در اي عده :
 شيوه و آداب مجموعه بررسي آن موضوع كه است علمي « - 

  پزشكي گروه مشاغل صاحبان كه است اي پسنديده و رفتاري هاي
  كه اي نكوهيده اعمال و صفات مجموعه و كنند رعايت بايد مي
» . كنند اجتناب آن از است الزم



:ايحرفهاخالقديگرهايتعريف
است حرفه يك اهل ميان در متداول رفتاري هاي شيوه .  
حرفه كارهاي انجام هنگام آدمي كردار و رفتار مديريت  

. است اي
مورد را شغلي روابط كه است اخالق دانش از اي رشته  

. ميدهد قرار مطالعه
 دارد وجود گرايي فرد يا فرد اصالت نگرش تعاريف اين همه در
 در فرد اخالقي الزامات و ها مسئوليت به اي حرفه اخالق و

 حرفه اخالق تعريف دليل همين به . است شده محدود ، شغل
  دادن تقليل و نگري تحويلي نوعي ، مشاغل يا كار اخالق به اي

 نهادهاي در سازماني و جمعي هويت زيرا است اي حرفه اخالق
 فردي شغل از تر پيچيده و فراتر بسي كار و كسب در شاغل

 بايد بلكه و توان مي را اي حرفه اخالق لذا و . است اشخاص
. كرد تعريف كار اخالق از تر وسيع مفهومي در



باال سطح در اخالقي ضوابط حفظ
 ضوابط حفظ براي مختلفي طريق از مترقي هاي سازمان

  ها تالش از بعضي . كنند مي حمايت كار محيط در اخالقي
  از حمايت ، اخالقيات آموزش از عبارتند زمينه اين در

 ، رسمي نظامنامه ، عالي مديريت حمايت ، كنندگان افشاء
. قوي اخالقي فرهنگ و اخالقي



آموزش اخالقيات 
  به كمك منظور به ساختاري هاي برنامه صورت به اخالقيات آموزش
  بدين ، گيري تصميم اخالقي هاي جنبه درك براي كنندگان شركت
  اخالقي باالي ضوابط تا شود كمك افراد به كه شود مي طراحي منظور

  هاي برنامه از بسياري . دهند دخالت شان روزانه هاي رفتار در را
  چنين هم . دارند اخالق درباره هايي درس ، ها دانشكده تحصيلي
  شده متداول صنفي دنياي در ، موضوع اين درباره سمينارهايي تشكيل
  قرار نظر مد هميشه اخالقيات آموزش هدف كه است آن مهم اما . است
  مي بيان گونه اين را مطلب اين بانك كميكال مديران از يكي . گيرد
  فرض ، دهيم نمي ياد را نادرست از درست تشخيص مردم به ما « : كند
  را اخالقي شجاعت مردم به ما .دانند مي را آن مردم كه است اين بر

  را آن ، صورت هر در بايد ها آن . دهيم نمي درست كار انجام براي
  بسياري ». كنيم مي تأكيد اخالقي هاي دوراهي روي ما . دهند انجام

  مي پيديد گيري تصميم موقع رد زمان فشار نتيجه در ها دوراهي اين از
  كه اند شده تنظيم نحوي به اخالقي هاي آموزش اكثر . آيند

  فشار زير كه زماني ( اخالقي هاي دوراهي با برخورد در بهكاركنان
  غير رفتار عقالتي توجيه متداول طريق چهار از اجتناب و ) هستند
. كنند كمك)گرفتندقراربحثمورد قبالًكه(اخالقي



  براي مرحله هفت شامل ليستي چك )الف( كاربردي مديريت
 هاي دوراهي با رويارويي هنگام ، اخالقي گيري تصميم

 كه كنيد توجه ششم مرحله به مخصوصاً. دهد مي ارائه ، اخالقي
  منظور به آن اجراي از قبل را تصميم يك مجدد كنترل روش
  ، بپذيريد علناً را ظان عواقب توانيد مي حد چه تا كه اين تعيين
 يك همخواني كردن معلوم براي شايد اين . كند مي توصيه
  باشد آزمون ترين قوي ، شخصي اخالقي ضوابط با تصميم



)الف(مديريت كاربردي 
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

 خواهم احساسي چه ، شوند مطلع تصميم از ام خانواده اگر « 
» ؟ داشت

 خواهم احساسي چه ، شود منتشر نامه روز در تصميم اگر «
» ؟ داشت
  اقدام –هفتم مرحله



حمايت از افشاء كنندگان  مربوط حادثه دو كه كرد وارد فشار فرمايش كار به  كانالي اگنس
قانون كه بود معتقد چون ، كند گزارش را سمي شيميايي مواد به

كه داد گزارش جونز ديو . است دانسته آور الزام را امر اين
كارخانه يك احداث در شرايط واجد غير فروشندگان از شركتش

كه كرد فاش نيوشام مارگارت . است كرده خريد اتمي برق
دولت با كه حالي در است داده اجازه كاركنان به اش موسسه
هرمن . بپردازند شخصي كارهاي انجام به هستند قرارداد طرف
با رفتاري بد به را نيويورك در حيوانات از حمايت انجمن ، كوهن

كه هايي آدم يعني ، هستند افشاگران ها اين . كرد متهم حيوانات
ضوابط تا كنند مي افشاء ، ها سازمان در را ديگران سوء اعمال

زيان يا مخرب اعمال مقابل در سازمان از و كنند حفظ را اخالقي
در . شدند اخراج نفر چهار هر . كنند حمايت قانوني غير و آور
مسير پيشرفت به رساندن آسيب ريسك با كنندگان افشاء ، واقع
خاتمه حتي و سازماني جويانه تالفي اقدامات انواع و خود شغلي
  هستند مواجه ، خدمت



 افشاء از هايي حمايت فدرال و ايالتي قوانين در ، اخيراً
 . است شده بيني پيش جويانه تالفي اخراج برابر در كنندگان

  از حمايت ها دادگاه كه اين از حاكي هايي نشانه وجود با اما
  قانوني حمايت معهذا ، اند داده افزايش را كنندگان افشاء
  و ، دارند تفاوت يكديگر با ايالتي قوانين . نيست كافي هنوز

 . كنند مي حمايت را دولت كاركنان عمدتاً فدرال قوانين
  بالقوه كنندگان افشاء ، قانوني حمايت با حتي كه اين مضافاً
  در اخالقي غي رفتار كردن افشاء كه يابند در است ممكن
 براي ، سازماني موانع از بعضي . است دشوار كار محيط
  ( فرماندهي مراتب سلسله وجود عبارتنداز كنندگان افشاء
 وفاداري ( قوي گروهي هويت ،) است مشكل رئيس زدن دور
  ( مبهم هاي اولويت و ، ) كند مي تشويق را سانسوري خود و

). است مشكل نادرست از درست تشخيص



اخيراً ، در قوانين ايالتي و فدرال حمايت هايي از افشاء  
كنندگان در برابر اخراج تالفي جويانه پيش بيني شده 

اما با وجود نشانه هايي حاكي از اين كه دادگاه ها  . است 
حمايت از افشاء كنندگان را افزايش داده اند ، معهذا 

قوانين ايالتي با يكديگر  . حمايت قانوني هنوز كافي نيست 
تفاوت دارند ، و قوانين فدرال عمدتاً كاركنان دولت را  

مضافاً اين كه حتي با حمايت قانوني ، . حمايت مي كنند 
افشاء كنندگان بالقوه ممكن است در يابند كه افشاء كردن  

بعضي از  . رفتار غير اخالقي در محيط كار دشوار است 
موانع سازماني ، براي افشاء كنندگان عبارتنداز وجود  

، )دور زدن رئيس مشكل است ( سلسله مراتب فرماندهي 
وفاداري و خود سانسوري را تشويق  ( هويت گروهي قوي 

تشخيص درست از  ( ، و اولويت هاي مبهم ) مي كند 
.)نادرست مشكل است 



  در اشكاالت ساير و موانع اين رفع منظور به ها سازمان از بعضي
 عنوان به را ستادي كاركنان رسماً اخالقي غير رفتارهاي افشاي

  رسماً ها سازمان ساير . اند كرده منصوب »اخالقيات مشاوران«
  وجود به تخلفات هاي گزارش بررسي براي ستادي واحدهاي

 كه است رفته پيش جا آن تا ظهور نو پيشنهاد يك . اند آورده
  هر براي تا كند مي توصيه را » اخالقي كيفيت دواير « تشكيل
 به اخالقيات رعايت با و آيد وجود به مشترك تعهدات كسي

  براي آزمايشي هاي رهنمود از بعضي . كنند كار ، وجه بهترين
. است مندرج )ب( كاردبري مديريت در كنندگان افشاء



)ب(كاربردي مديريت 
براي افشاء كنندگان» نبايد ها « و » بايد ها « 

كه ايد فهميده واقعاً كه كنيد حاصل اطمينان  
  مطلقاً شما ادعاي و است افتاده اتفاقي چه

. است درست
حمايت از اتوماتيك طور به شما كه نكنيد تصور  

) ايالتي يا فدرال ( هستيد برخوردار قانون
از كه شويد مطمئن تا كنيد صحبت وكيل يك با  

  آيين بر مبتني و شود مي حمايت شما حقوق
. است دادرسي

را ادعايي مورد تا نگهداريد دقيق را سوابق  
  از خارج رادر آن از هايي نسخه . كنيد مستند
. نگهداريد اداره



حمايت مديريت عالي 
كارمند ممكن است صداقت داشته و از خصوصيات اخالقي بااليي  

برخوردار باشد ، اما اعمال سرپرستان و مديران رده باال سرمشقي مي  
شود براي كارمند كه ممكن است موجب شود اعمال غير اخالقي  

ديگران را ناديده بگيرد ، يا حتي خودش هم به چنين اعمالي دست  
مديران رده باال قدرت آنرا دارند كه خط مشي هاي سازمان را  . بزند 

همچنين مسئوليت عمده  . شكل دهند و روال اخالقي را پي ريزي كنند
آنها مي توانند و بايد  . اي دارند كه از اين قدرت خوب استفاده كنند 

به عنوان بهترين الگوهاي رفتار اخالقي براي كل سازمان خدمت كنند  
نه تنها براي اعمال روزانه مديران اخالقي باالرا در بر داشته ياشد ،  . 

بلكه بايد انتظارات همين رفتار را در سراسر سازمان به كاركنان انتقال 
متاسفانه ، ارتباطات از باال ممكن  . دهند و نتايج مثبت را تقويت كنند 

است با  ظرافت به ديگران بفهماند كه نمي خواهد ا اعمال فريب كارانه  
و غير قانوني كاركنان ، اطالع حاصل كند و اگر معلوم شود كه مديريت  
عالي از منابع سازماني براي بهره جويي شخصي خود استفاده  مي كند  

.، كاركنان سطوح پايين تر نيز ممكن است اين چنين عمل كنند 



  . گذارد مي اثر دستان برزير كه است موقعيتي در مديري هر 
  و كنند عمل خوب اخالقي الگوهاي عنوان به بايد مديران همه
 اين و كنند ريزي پي اخالقي ضوابط مسئوليتشان هاي حوزه براي
  ، خصوص اين در. بگيرد صورت آگاهي با و مثبت نحو به بايد كار

  عملكرد انتظارات انتقال و ها هدف تعيين در سرپرستي مهم اقدام
  از درصد 64 بررسي يك در ، مثال عنوان به . است خوبي مثال ،

  احساس فشار تحت را خود كه دادند گزارش اجرايي مدير 238
  هاي هدف به دستيابي براي را شخصي هاي استاندارد تا كنند مي

  كه داد گزارش فورچون مجله بررسي يك . بگيرند ناديده شركت
 مي شركت رئيس يك كه معتقدند گانش دهند پاسخ درصد 34

 وجود به مطلوبي اخالقي جو ، معقول هاي هدف تعيين با تواند
 تحت اخالقي غير كار انجام براي دستان زير كه طوري به ، آورد
  ممكن سرپرست يك كه است واضح نكته اين . نگيرند قرار فشار
  بسيار هاي هدف تحقق براي زياد فشار اعمال با ،ندانسته است

. كند تشويق را اخالقي غير هاي رويه ، دشوار



نظام نامه رسمي اخالقي
 مدون هاي العمل ازدستور است عبارت اخالقي رسمي نظامنامه
  ايجاد مستعد كه هايي موقعيت در رفتار چگونگي درباره رسمي

  ، مهندسي قبيل از هايي حرفه در ، است اخالقي هاي دوراهي
  اين نظامنامه اين از هدف ، عمومي حسابداري و وكالت ، پزشكي
  مشترك ضوابط با فردي رفتار كه شود حاصل اطمينان كه است

 ملي انجمن . دارد همخواني ، اي حرفه گروه وتاريخي
 داخلي حسابداران تا دارد اخالقي رسمي نامه نظام حسابداران

  و دهد رهنمود ، كنند مي كار صنفي كارفرمايان براي كه را
  نا هررفتار كه كند مي ملزم را حسابدار يك ، جمله از نظامنامه
  مقامات . كند گزارش شركت سرپرستان به را شده مشاهده مناسب
  ضوابطي مديريت حسابداران به نظامنامه كه كنند مي فكر انجمن

  سوء يا كنند سازي حساب بخواهند ها آن از چه تاچنان دهد مي
  در نيز را ها اين ، بگيرند ناديده را حسابداري هاي استفاده
. كنند منعكس خود گزارش



 شهروندي حسب بر را انتظار قابل رفتار ها نظامنامه بيشتر
  در مناسب نا يا قانوني غير اقدامات از اجتناب يعني ، سازماني

  يك در  كنند مي تعيين ، مشتريان با خوب روابط و ، فرد يك كار
  كه اقالمي ، مكتوب هاي نظامنامه با ها شركت از مربوط بررسي
  نيروي در تنوع : از بودند عبارت شد مي اشراه ها آن به بيشتر
 بودن درست ، سياسي هاي مساعدت ، گرفتن يا دادن رشوه ، كار

 بودن محرمانه و ، كننده عرضه –مشتري ،روابط دفاتر يا سوابق
. صنفي اطالعات



  در اخالقي رفتار هاي نامه نظام به عالقه كه اين وجود با
  ها ظامنامه كه داشت خاطر به بايد ، است افزايش حال

  را ها وضعيت همه توانند نمي ها آن . دارند هايي محدوديت
 . باشد گير فرا اخالقي رفتار كه كنند نمي تضمين و بپوشانند
  منابع مباني بر هنوز اخالقي رسمي نظامنامه هر ارزش
  كاركنان ساير و ، مديرانش يعني است استوار سازمان انساني

 كه كارآمد استخدامي هاي روش براي جايگزيني هيچ
  سازد مي تأمين صادق افراد رااز سازمان انساني نيروي
 براي جايگزيني هيچ و . ندارد وجود ، دهند انجام را تاكارها
  مصمم و كنند هدايت را افراد تا ندارد وجود متعهد مديران
  به سپس و سازند مشخص را انتظارات ها سرمشق كه باشند
 نتايج تا كنند ايفا مثبت طور به را خود نقش الگوهايي عنوان
. سازند تأمين را مطلوب



ارزيابي عملكرد  اجتماعي صنفي 

 موسسات جانب از اجتماعي مسئوليت گيري پي براي عمل عرصه
 جمله  از ها اين . است بسيار ها سازمان انواع ديگر و بازرگاني
  درستكاري ، زيست محيط كيفيت و وضعيت به توجه از عبارتند

  ، پرورش و آموزش به كمك ، مشتري از حمايت و دروامدهي
 اقليت به مربوط استخدامي هاي رويه ، اجتماعي يا ها نياز تامين

  بشر و دوستي نوع و ، كاركنان به كمك و مترقي كار روابط ، ها
. كلي طور به صنفي دوستي



 زماني فواصل در تواند مي اجتماعي مميزي ، سازماني سطح در
  مورد در سازمان تعهد سيستماتيك ارزيابي منظور به منظم

 گزارش و بگيرد صورت دشه انجام كارهاي و منابع از استفاده
  عملكرد هاي حوزه ساير و موارد اين در . شود تنظيم آن هاي

  براي تالشي عنوان به را اجتماعي مميزي توان مي اجتماعي
  براي حسابرسي مانند درست سازمان اجتماعي عملكرد ارزيابي
 . گرفت نظر در ، مالي امور عملكرد ارزيابي



  يك در صنفي اجتماعي عملكرد ارزيابي براي متدوال مدل يك
  معيار چهار شامل رسمي غير هاي ارزيابي يا اجتماعي مميزي

: است اتماعي هاي فعاليت افزايش تقدم حسب بر
؟ شود مي انجام سازمان اقتصادي مسئوليت آيا -1
؟ شود مي انجام سازمان قانوني مسئوليت آيا -2
؟ شود مي انجام سازمان اخالقي مسئوليت آيا -3
؟ شود مي انجام سازمان صالحديد مسئوليت آيا -4



 مي انجام هنگامي راخوداقتصاديمسئوليتسازمانيك
  ، مشتريان مطلوب خدمات و كااها تامين طريق از كه دهد
 يابد مي تحقق موقعي قانوني مسئوليت . آورد دست به سود
  و مقررات الزامات اساس بر و قانون طبق سازمان يك كه

  ، آماني شرايط در . كند عمل مختلف بيروني هاي نظارت
 جامه قانوني مسئوالنه روش با اقتصادي هاي مسئوليت اصوالً
  را خود اخالقي هاي مسئوليت سازمان يك . پوشد مي عمل

 اساس بر صرفاً نه عملياتش كه دهد مي انجام هنگامي
  و ها ارزش با داوطلبانه طور به بلكه ، قانوني انتظارات
  عملكرد سطح باالترين . كند تطبيق جامعه اخالقي انتظارت
 انتظارات از فراتر داوطلبانه طور به سازمان اجتماعي
  پيشبرد در تا كند مي حركت اقتصادي و ، قانوني ، اخالقي

 اقتصاد در . باشد پيشرو ، جامعه كل و ها گروه ، افراد رفاه
 جاي اتماعي مسئوليت فزاينده احساس ، امروزي جهاني
  مي پيدا المللي بين كارهاي و كسب از بسياري در را خودش

.كند



پيوستار استراتژي هاي مسئوليت اجتماعي
  مسئوليت برابر در را ها سازمان تعهد مختلف درجات )ج( شكل

 ، شدن مانع استراتژي ، كلي طور به . دهد مي نشان اجتماعيشان
 در كه معني اين به . كند مي منعكس را اقتصادي هاي اولويت اساساً
 شخصي نفع درك از خارج در كه اجتماعي هاي خواست برابر

  كارهاي سبب به سازمان اگر . شود مي مقاومت ، دارد قرار سازمان
 موضوع كه رود مي انتظار آن از ، گيرد قرار انتقاد مورد ، ادرست

 از ، اجتماعي مسئوليت تدافعي هاي استراتژي . كند انكار را
 حمايت انتظارات تامين براي قانوني الزام حداقل انجام با سازمان

 فشار و قانوني الزامات از تنها ، سطح اين در صنفي رفتار . كند مي
 قرار انتقاد مورد سازمان ارگ . كند مي پيروي بازار رقابتي هاي
 پاسخ اما ، شود مي انكار عمدي طور به نادرست كار انجام گيرد،
  استراتژي از كه سازمان يك . شود مي داده قانوني قبول قابل

 تامين را قانوني مسئوليت معيار احتماالً ، كند مي استفاده تدافعي
 افشاء نقطه تا حتي – بيروني هاي فشار خاطر به اغلب اما ( كند مي

.) كردن



تقبل رهبري در نهاد اجتماعي
مسئوليتهاي مستقيم اقتصادي ، قانوني ، اخالق و صالحديد

انجام حداقل ضرورت اخالقي
پاسخ به مسئوليتهاي اقتصادي و قانوني و اخالقي

انجام حداقل الزام قانوني
پاسخ به مسئوايتهاي اقتصادي و قانوني

مبازره با خواستهاي احتماعي
تامين مسئوليت اقتصادي

استراتژي پيشقدمي

استراتژي تطبيقي

استراتژي تدافعي

استراتژي مانع 
شدن



 مسوليت ، كنند مي دنبال را تطبيقي استراتژي كه هايي سازمان
 معيارهاي طبق تا دارند سعي ها آن . پذيرند مي را اجتماعيشان

  صنفي رفتار . كنند عمل اخالقي و ، قانوني ، اقتصادي مسئوليت
 جامعه غالب انتظارات و ، ها ارزش ، ضوابط با سطح اين در

 سبب به فقط همسويي اين است ممكن گاه اما ، دارد همسويي
  وانش در مورد اين مكرر هاي مثال .باشد بيروني هاي فشار

  كه هنگاي . ها اقيانوس نگهداشتن تميز در است نفتي هاي شركت
 مي را خود مسئوليت خوشرويي با ها آن ريزد مي دريا به نفت

 طفره پيشگيري عمليات از وادثي چنين وقوع از پيش اما ، پذيرند
. روند مي



 همه به گويي پاسخ منظور به پيشقدمي استراتژي ، سرانجام
 طراحي ، صالحديد عملكرد شامل ، اجتماعي عملكرد معيارهاي

 مي معمول پيشگيري اقدام ، سطح اين در صنفي رفتار . شود مي
 شركت و عملكرد از ناشي مطلوب نا اجتماعي آثار از تا دارد

  در يا كند مي بيني پيش حتي استراتژي اين . شود اجتناب
  پيشقدم اجتماعي بروز حال در مساول به گويي پاسخ و تشخيص

 لوي مانند پيشرو هاي سازمان از اي فزاينده تعداد . شود مي
.كنند مي تعقيب را پيشقدمي هاي استراتژي ، استراس



استدالل عقالني براي رفتار غير اخالقي 
)موانع پايبندي به اخالق و رفتارحرفه اي(

 دست اخالقي غير اعمال به است ممكن ، هستند تعقل اهل معموالً كه هايي آدم چرا
 از استفاده با مزايده ئر شركت : بيانديشيد ممكن هاي نمونه اين درباره ؟ بزنند

 در وكار كسب آوردن دست به براي رشوه پرداخت شركت، داخل محرمانه اطالعات
 خود از بايد شما . ها اين نظاير و هزينه هاي حساب صورت كردن مخدوش ، خارج
 نوع چهار حداقل » ؟ زنند مي كارهايي چنين به دست ها آدم چرا « : بپرسيد
. رود كار به است ممكن نادرستي اعمال چنين توصيه براي معمول عقالني استدالل
 توجيه ، شود شمرده اخالقي غير است ممكن كه عملي ارتكاب از پس كه آدمي
 را اشتباه باور يك اين ؟ نيست قانوني غير واقعاً كار اين گويد مي ، كند مي عقالني

 قبول قابل معلوم نا و مبهم هاي وضعيت در خصوصاً فرد يك رفتار كه كند مي بيان
 كه داريد كار سرو » مرز حد در « يا » مشكوك « هاي وضعيت با كه هنگامي . است
 نادرست از  درست تشخيص كه گرفتهايد قرار سختي موقعيت در ديگر فرد يا شما

 انجام مورد رد يا گيري تصميمي در كه زماني : است ساده كامالً پاسخ ، است دشوار
. ندهيد انجام را آن ، داريد ترديد كاري
  همه نفع به اين« كه است اين كند مي عقالني توجيه كه فردي ديگر متداول سخن
 اين ، برد مي سود اررفتاري شخصي چون كه است باور اين از ناشي پاسخ اي »است
 توجيه نحو اين بر غلبه . دارد بر در نيز سازمان يا فر براي را نفع بيشترين رفتار

 مدت كوتاه نتايج وراي به نگريستن توانايي به حدي تا ، اخالقي غير عمل عقالني
 به روش و راه به كردن نگاه كلي طور به و مدت بلند عواقب آثار كردن مشخص براي
. دارد بستگي ، نتايج خود از نظر قطع نتايج، آوردن دست



«  بعضي اوقات توجيه كنندگان عمل غير اخالقي ، به خودشان ميگويند ، 
آن ها به غلط باور دارند كه يك  » . هر گز  كسي از آن اطالع پيدا نميكند 

. رفتار سوال بر انگيز واقعاً مصون مي ماند و هرگز كشف يا علني نمي شود 
معناي اين استدالل اين است كه هيچ جرمي تا زماني كه مكشوف نشود 

فقدان حساب پس دهي ، فشارهاي غير واقعي . واقعاً صورت نگرفته است 
همه مي » اطالع نيابد « براي انجام كار ، و رئيسي كه ترجيح مي دهد 

در اين مورد بهترين بازدارنده . توانند طرز فكري را القا و تقويت كنند 
اين است كه كاري بكنيم تا همه بدانند كه عمل خالف مجازات دارد وره 

.وقت كار خالف كشف شد مجازات را اعمال كنيم 
  سوال عمل يك است ممكن كنند مي عقالني توجيه كه كساني ، انجام سر
 ها آن از سازمان « كه دارند باور غلط به زيرا ، دهند انجام را انگيز بر

 در كارمند . است وفاداري از نادررست برداشت يك اين » كند مي حمايت
 سازمان منافع كه دارد باور و است شده اسير سازمان تعهدبه احساس
  ، ] وفاداري اين[ ازاي در كه دارد اعتقاد او . است ديگر چيز همه از باالتر

  . بخورد او به اي لطمه گذارند نمي و پذيرند مي را او رفتار عالي مديران
  مديريت . نيست خالف عمل براي قبول قابل عذر يك  سازمان به وفاداري

 سازماني وفاداري كه بياموزد همه به عمالً و وضوح به و باشد مشق سر بايد
. بگيرد قرار اجتماعي اخالق و قانون باالي نبايد



عوامل موثر بر اخالقيات 
رو به رو شدن با دو راهي هاي اخالقي ، در فضاي امن يك كتاب  مديريتي
در  . درسي يا يك كالس درس دانشگاهي ، تقريباً آسان است 

عمل ، يك مدير براي انتخاب راه كارهاي اخالقي د روضعيت  
هايي كه فشار ممكن است متقابل و زياد باشد ، با چالش رو به 

آگاهي از عوامل موثر در اخالق مديريتي ، ممكن  . رو مي شود 
است به شما در پرداختن به اين چالش ها در آينده ، كمك كند  

)  2(مدير ) 1(اين تاثيرات را نشان مي دهند كه از ) د(شكل . 
.محيط ناشي مي شود ) 3(سازمان ، و 



محيط بيروني
دولتي مقررات•
جامعه ارزشهاي ضوابط•
صنغت اخالفي جو•

مدبرعنوان يك شخص
خانواده نفوذ•
مذهبي ارزشهاي•
شخصي نيازهاي ضوابط•

سلزمان متبوع
 قواعد ها، مشي خط•

رفتاري
سرپرستان رفتار•
همقطاران رفتار•

رفتار اخالقي مديريتي



 مي قرار تاثير تحت ، مدير سابقه و شخصي تجارب وسيله به مديريتي اخالق
 شامل ( شخصي هاي نياز و ضوابط ، مذهبي هاي ارزش ، خانواده نفوذ . گيرد
 مي در ، هستند ثابت و قوي اخالقي رفتار تعيين در )غيره و مالي هاي نياز
 شخصي منافع رساندن حداكثر به براي كه چنان هم ( تصميماتشان كه يابند
 داراي كه مديراني . است متفاوت ديگر موقعيت تا موقعيتي از ) كنند ي تالش

 تصميم براي شخصي هاي استراتژي يا قواعد ( قوي اخالقي هاي چارچوب
 ها انتخاب زيرا ، كنند مي عمل بيشتر اعتماد و ثبات با ، هستند ) اخالقي گيري

 ، مثال عنوان به . شوند مي انام قوي اخالقي ضوابط از اي مجموعه به توجه با
 هاي شركت از كه كبير بريتانياي در آلفا شركت يابي بازار مدير وايتينگ بيل

 يك خبرنگار سوال برابر در ، است چوبي محصوالت فروشي خرده بزرگ
 را حاره مناطق چنگلي هاي چوب از انواعي اچه و چقدر پرسيد كه روزنامه
 طولي اما ، يدانست نم را اسخ وايتينگ . شد غافلگير ، است فروخته شركت
 به توجه با شركت مشي خط بازنگري به او سپس . يافت را پاسخ كه نكشيد
 نوع هر كردن انبار از شركت كه شد امر اين به منتج كه پرداخت زيست محيط
 مي وايتينگ . كند خودداري ] قاچاق چوب يعني [ ناشناخته منابع از چوب
 يك مشي خط كه كند مي احساس جامعه كه رسد مي فرا زماني « : گويد
.»نيست قبول قابل ديگر صنعت



  اشاره قباً ما . است مديريت اخالق در ديگري موثر عامل ، سازمان
  بر مهمي تاثير تواند مي ، كارمند مستقيم سرپرست كه كرديم
  و كند مي خواست در سرپرست كه چه آن . باشد داشته او رفتار

  مطمئنًا ، است تنبيه مستوجب يا شود مي داده پاداش عملي چه به
. بگذارد اثر فرد تصميمات و اقدامات بر تواند مي

  گروه و قطاران هم وسيله به كه كننده تقويت اقدامات و انتظارات
 هاي بيانيه البته . دارند مشابهي تاثير احتماالً ، شود مي اعمال ها

 جو يك ايجاد در كلي طور به ، مدون مقررات و مشي خط
  رودريك آنتيا . هستند بسيار اهميت حائز سازمان براي اخالقي
 كاركنان هدايت براي اصلي يازده منشور يك بتا شركت موسس
  مباني مراقبت و درستي ، صداقت « . آورد وجود به شركت
  دهيم مي انجام كه كاري هر در بايد و دهند مي تشكيل را شركت

 آن در كه دنيايي از را خود مراقبت ما . باشند داشته حضور ،
  به نرساندن آزار ، همنوعان به احترام طريق از كنيم مي زندگي
». دهيم مي نشان ، ها جنگل نگهداري و حفظ با و ، حيوانات



 و ، دولتي مقررات و قوانين رقبا، جمله از مختلف عوامل از متشكل بيروني محيط در ها سازمان
 تفسير و تعبير را اجتماعي هاي ارزش ، قوانين . كنند مي عمل ، اجتماعي هاي ارزش و ضوابط

 در ها دولت به مقررات . كنند تعيين اعضايشان و ها سازمان براي را مناسب تارفتار كنند مي
 مي كمك ، قبول قابل هاي استاندارد چوب چار در ها آن نگاهداشتن و ها رفتار اين بر نظارت
 موفق آن در اميدوارند كه هايي آن براي را رفتاري ضوابط نيز صنعت يك در رقابت جو . كنند
 بيشتر را مديران اخالقي مسائل ، رقابت از ناشي فشارهاي اوقات بعضي . كند مي تعيين ، شوند
 رئيس پوتنام هوارد به بار يك ايرلينز امريكن شركت سابق رئيس كرندال رابرت . زند مي دامن
 موجب كه رقابتي از شركت دو هر . كرد تلفن ) است شده منحل كه ( ايرلينز برانيف شركت
 قسمتي . بودند افتاده زحمت به ، شود مي داالس فرودگاه از ها آن هاي پرواز در مالي زيان

: است چنين ها آن مكالمه از
؟ داريد پيشنهادي من براي آيا : پتنام

 را بليط قيمت بعد روز صبح هم من . دهيد افزايش درصد 20 را بليط قيمت .... بلي : كرندال
. برم مي باال

............... ما ، رابرت : پوتنام
. طور همين هم من ، آوريد مي دست به بيشتري شما : كرندال
. كنيم صحبت قيمت درباره توانيم نمي ما : پوتنام

. كنيم صحبت بخواهيم كه چيزي هر مورد در توانيم مي ما . هوارد ، اوه : كراندال
 قيمت افزايش مورد در كرندال پيشنهاد كه بود معتقد و كرد مخالفت آمريكا دادگستري وزارت
 . است هوايي خطوط كردن انحصاي جهت در قانوني غير اقدام يك ، درصد 20 ميزان به بليط
 دعوا ، نكند صحبت رقبا با بليط قيمت مورد در آينده در كه كرد قبول كرندال كه وقتي ً بعدا

. شد اعالم مختومه



تشريح رعايت اصول و مقرارت در محيط كار
)  اخالق حرفه اي دانش هشت ضلعي(



اخالق حرفه اي به منزله  )1
دانش    مجموعه . است معرفت و دانش يك اول درجه در اي حرفه اخالق

  قابل غير و جزيي ، موردي ، پراكنده هاي آگاهي و اطالعات
 معضالت و مسايل . آورد بر را شده ياد توقعات تواند نمي تحقيق

  ، سازماني بعد به توجه ويژه به و ها حرفه و مشاغل در اخالقي
  و خاص نظري چارچوب داراي و روشمند تحقيق پژوهش محتاج
. معناست همين اخالق بودن دانش . است معيني مباني
 نحو به اي خانواده هم و منسجم مسايل آن در كه است آن دانش

  ها قانون ، اخالقي مسائل پاسخ . يابند پاسخ و شده تحقيق روشمند
  صرفاً نه و كلي صرت و اخالقي تكاليف كه است رفتاري قواعد و

  دانش هر ترويجي و آموزشي برنامه . كند مي معين موردي
 هايي پژوهش چنين با . است آن روشمند هاي پژوهش به مسبوق

  كه نظرياتي . يافت دست اعتماد قابل و علمي نظريات به توان مي
  ايفا اخالق رسالت و بيانجامد مسئله حل به و بوده رهگشا عمل در
. كند را



  آمدن ميان به با تدريج به كه  دارد تاريخي و جمعي هويت دانشي هر
  بالنده تاريخ رطول د دانشمندان هاي همكاري پرتو دانش آن مساول

  نمايد مي حل را مشكالت دانش و كند مي فربه مسئله را علم . شود مي
 اخالق ترويجي و آموزشي برنامه گونه هر ويژگي نخستين بنابراين .

  آورد روي با و باشد مستند علمي هاي پژوهش بر كه است آن اي حرفه
  نيست تجربي علم جا اين در » علمي « از مراد . بپردازد مسائل با علمي
  مباني خود با كه است معرفت و دانش هويت  از برخورداري مراد بلكه

  دانش و آورد مي منطقي ساختاري و نظري چارچوب ، اصول ، روش ،
  مدير هاي گيري تصميم . كند مي تدوين مند نظام معرفت صورت به را

  رفتاري مسائل حل و دانيم مي مديريت هاي دانش محتاج  امروزه يتي
  است نيزچنين اخالقي مشكالت ، انگاريم مي رفتاري علوم به نيازمند را
  تحقيق معلومات پراكنده، هايي آگاهي ، سنجيده نا تصورات حسب بر .

 تصميم توان نمي نشده تحليل  وابسته شخص ، خام تجارب و نشده
  را  اخالق كارشناسان ، اي حرفه اخالق دانش امروزه . گرفت اخالقي

  در تخصص از كه كارشناساني . كند مي تربيت سازمانها به خدمت در
. باشند برخوردار اخالقي مشاوره توانايي و مهارت و اي حرفه اخالق



نقش كاربردي )2
  را آن كه كند مي تقويت را گمان اين اي حرفه اخالق بودن دانش بر اكيد
 تلقي تئوريك و مفهومي هاي تحليل و تجزيه از آكنده و نظري كامالً علم
 ابزاري و كاربردي بعد با معرفتي هويت . نيست چنين كه حالي در كنيم

 كاربردي هستند علم كه اين عين در علوم از بسياري . ندارد منافات دانش
... و كاربردي رياضيات ، منطق مانند ، اند

  . نيست عيني مسائل با ارتباط بي و نظري صرفاً دانش اي حرفه اخالق
 دانش كه است اين به منوط موردي و عيني مسائل تحليل توقع برآوردن

 ارائه گرو در نيز اخالق دانش بودن كاربردي. باشد كاربردي ، اخالق
 سازمان عيني شرايط در كه است راهبردي اصول و عملياتي قواعد

. باشند داشته كارآيي
 آگاهي براي آگاهي ، آموزش براي آموزش ، اي حرفه اخالق دانش
 و است مسئله حل براي آموزش و  اقدام براي آگاهي بلكه نيست مقبول
  بنابراين . است آموزشي برنامه چنين بخشي اثر و كارآيي شاخص ، همين
 مهارتي هويت از هم و است معرفتي هويت داراي هم اي حرفه اخالق

  سخن اي حرفه اخالق كاربردي هويت از ششم فصل در . است برخوردار
. گفتيم



صبغه حرفه اي )3
  روزمره زندگي فرش به نظري هاي تحليل عرش از را آن اخالق علم كاربردي هويت
 طور به بلكه كار و كسب در را آن كاربردي گيري جهت ، بودن اي حرفه و نشاند مي
 كرده توه نكته اين به گذشته در اخالق دانشمدان . دهد مي نشان مشاغل در كلي

  آن خاص معضالت بتواند تا هستيم خاص دانشي محتاج ، حرفه عالم در كه بودند
 متعلمان اخالق ، اصناف اخالق ، سياستمداران اخالق در لذا و . باشد پاسخگو را حرفه

  حرفه اخالق هاي نامه آيين صناعت اهل و اطباء براي و نوشتند مي متنوعي آثار ... و
 بر تحول اين و دارد بنيادي تحول حرفه مفهوم امروزه . كردند مي تنظيم اي

. است افزوده آن پيچيدگي
 فن در انقالب و صنعتي انقالب : است بنيادي انقالب دو به مسبوق حرفه امروزي مفهوم
 بر شدن جهاني پديده و مشاغل عالم در ها بنگاه و ها سازمان تولد . اطالعات آوري

 ، سويه چند مناسبات و ارتباطات پيچيده هاي شبكه و است افزوده ها حرفه پيچيدگي
  در مديريت عميق تاثير نيز و ) زيست محيط ( طبيعت و انسان متقابل همبستگي
 شگفت پيچيدگي از امروزه ، حرفه هويت كه دارد آن از حكايت اجتماعي نهادهاي
 بايد اي حرفه ومسائل معضالت محتاج آن به ناظر دانش هر و است برخوردار آوري
  نمي بازرسي سازمان اخالقي مشاور . كند پيدا را خود شايسته هاي روش و ها ابزار
  اخالقي مشاور كه گونه همان باشد خبر بي حرفه يك عنوان به بازرسي حرفه از تواند
 مديريت و خودرو صنعت با تواند نمي ، مثال عنوان به ، خودروساز صنعتي شركت در
 هاي گرايش تولد سبب اي حرفه اخالق بودن مشاغل به معطوف . باشد آشنا كم آن

. است گرديده معرفتي گستره اين در متنوع بسيار



فرهنگ ( دانش بومي )4
)وابسته    زمينه در .اند وابسته فرهنگ مسايل به اخالق اي حرفه و عيني مسائل

  و . يابند مي شكل و آيند مي وجود به اجتماعي و فرهنگي معين هاي
  بسزايي اهميت شده ياد هاي زمينه به توجه ها آن رفع و حل در لذا

 كم و بيش اخالقي مسائل و مشترك هاي نياز ها انسان چه اگر . دارد
  به اجتماعي تاريخي سوابق و زبان ، قوميت ، فرهنگ اما دارند واحدي
  معضالت رفع در تعين اين و ميدهند تعين اخالقي معضالت و مسايل
  جهان اصول انكار معناي به سخن اين . دارد اساسي نقش اخالقي
  از اخالقي معضالت سخت تاثر معناي به بلكه نيست اخالقي شمول
  . است فرهنگ
  توان نمي را ايران در سازي خودرو صنعت اي حرفه اخالق نامه آيين
  . كرد تامين تويوتا خودرو اي حرفه اخالق نامه آيين ترجمه با صرفاً

  مي بر را خاصي مسائل ، اعتقادي هاي زمينه و ملي و قومي هنجارهاي
  اگر اي حرفه اخالق بنابراين . طلبند مي را معيني هاي راه و انگيزاند

  و نيست فرهنگي هاي زمينه از فارغ دانش اين اما است دانش يك چه
. ندارد وجود گريزي بومي اي حرفه اخالق داشتن از



اخالق اسالمي )5
  مختلفي اخالقي هاي نظام جهان در . است اخالقي نظام يك محتاج اي حرفه اخالق
 يا و سكوالريستي كامالً و هستند دين از فارغ اخالقي هاي نظام از برخي دارد وجود
. اند ديني تعاليم و وي بر مبتني اخالقي هاي نظام ديگر برخي . اند الئيك

 در اخالقي نظام كه كند مي اقتضا اي حرفه اخالق بودن وابسته فرهنگ طرفي از
  يكي كه است ديني اسالم ديگر طرف از و باشد داشته اسالمي صبغه ، اسالمي فرهنگ

 « : فرمايد مي )ص( اسالم گرامي پيامبر و داند مي اخالق را خود مهم هاي رسالت از
 دانش ساير در هم اگر . است اسالم از ما توقع اين .» االخالق مكارم تمم ال بعثت اني
 نظام داراي اسالم كه اين اما است اختالف محل تصويقاً و تصوراً بودن اسالمي ها

 را اخالق ، دانشمندان از برخي . ندارد وجود نظري اختالف است معيني اخالقي
 از قبل و قرآن از پس رتبه لحاظ به كه دانند مي )ص( اسالم پيامبر معجزه دومين
. دارد قرار معجزات ساير

 اسالم ؟ است سازگار چگونه آن بودن دانش با و چيست اخالق بودن اسالمي مفهوم
  وقتي . نامد مي پيام آن آورنده را خود )ص( رسول حضرت و داند مي پيام را خود
 را حق دو وجود ، دهد قرار خطاب مورد را اي عده و بداند پيام داراي را خود كسي
 مي چه بپرسد تواند مي مخاطب - 1 : شناسد مي رسميت به مخاطب خصوص رد

 سه شامل اسالم پيام ؟ گويي مي چنين چرا بپرسد تواند مي يچنين هم - 2 ؟ گويي
 از سخن )ب ، جوانحي هاي خصلت خوي و خلق از سخن ) الف : است آموزه نوع

. ها باور و عقايد از سخن )ج ، جوارحي تكاليف



 كتاب و سنت ( انسان به عنوان مخاطب وحي در برخورداري از وحي  (
محتاج ابزارها و روش هايي است كه نياز هاي او را با حفظ اصالت وحي 

چنين ابزار ها و روش هايي را دانش و تخصصي معين تامين . پاسخگو باشد 
دانشي كه آموزه هاي اخالقي وحي را به صورت نظام مند در . مي كند 

اين دانش به دليل هويت . اختيار مخاطبان قرار مي دهد ، علم اخالق است 
واسطه اي بين وحي و ذهن و زبان مخاطب ، دانش اسالمي خوانده مي 

.شود 
  اخالق حرفه اي به دليل هويت اسالمي ، مالك  نهايي اخالق و اصول

راهبردي آن را از قرآن و روايات به دست مي آورد و جدول فضايل و 
رذائل را نيز از آن ها استنباط مي كند و تكاليف اخالقي موردي را نيز با 
مراجعه به آن ها به دست مي آورد و مهمتر از همه ، روش تعليم اخالق و 

بنابراين اخالق . زبان آموزش هاي اخالقي را نيز از زبان وحي مي آموزد 
حرفه اي بتواند توقعات ياد شده را برآورد ، بايد در عين حرفه اي بودن ، 

اسالمي باشد و مراد از اسالمي بودن بهره مندي از منبع بسيار مهم قرآن و 
.روايات است و البته به اين معنا بي نيازي از ساير منابع نيست 

 بهره گيري از مفاهيم و آموزه هاي قرآن و روايات ، روش و ابزارهاي
:  خاصي الزم دارد و بر تخصص هاي مورد نياز علم اخالق مي افزايد 

.توانايي استنباط و اجتهاد مسائل از متون ديني 



دانش انساني )6
مراد از بشري بودن در اين جا اين است كه  . اخالق دانش بشري است 

.  توصيه هاي اخالقي دانش نبايد با انسانيت و لوازم آن ناسازگار باشد 
.  هيچ نام اخالقي نبايد هويت انساني و حرمت او را از ميان بر دارد 
اخالق برا ي بشر است و در هر نظام اخالقي محور اخالق انسانيت  

انساني بودن اخالق مستلزم آن است كه متخصص اخالق ، انسان  . است
را بشناسد و لوازم زندگي انساني را دريابد و تميز بين انسان به خود  

.  رسيده و انسان را از خود بيگانه را فهم كند و براي انسان سخن بگويد 
ضد  . اگر توصيه ها و آموزه هايي مستلزم خود باختگي انسان باشد 

اين نكته امروزه براي بسياري از متالهان ارزش روش  . اخالق است
شناختي در فهم متون ديني را و براي شناختن اين مهم بايد انسان را  

.شناخت و اصلت او را از تعينهاي انسان ستيز متمايز ساخت
تاكيد فراوان آموزه هاي ديني بر حق الناس و صعوبت عفو جرايم  

اخالق براي  : مربوط به تعدي حق الناس ريشه در همين نكته مهم دارد 
.  انسان است تا به حفظ حرمت ، تعالي سعادت هميشگي او بيانجامد 

.تعهدات اخالقي در واقع رعايت حقوق مردم است
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دانش اخالق . كارآيي اخالق حرفه اي تا حدود زيادي مرهون زبان آن است 

به دليل  هويت تربيتي و آموزشي آن نمي تواند زبان رياضي يا فلسفي 
از دانش اخالق انتظار مي رود از قدرت تاثير بر همه ابعاد . داشته باشد 

وجودي آدمي برخوردار باشد و مخاطب اخالق ساخت وجودي آدمي است 
زبان انگيزشي و موثر و زباني : و چنين خطابي زبان خاصي را مي طلبد 

.روشن صريح و دقيق
روشني زبان ، شرط گريز ناپذير هر گونه دانشي است كه از تكاليف آدمي سخن مي  

زيرا ابهام در زبان ، ... تكاليف اخالقي ، حقوقي ، فقهي ، اجتماعي و . گويد 
كسي كه از نفاق اخالقي تحذير مي دهد بايد . بالتكليف ماندن مخاطب را در پيدارد 

آن را دقيق ، روشن و متمايز توضيح دهد ابهام گويي ف استفاده از زبان مشكل و غير 
.قابل فهم ، مانع روشنگري در تكاليف اخالقي است 

انگيزشي بودن زبان نيز شرط انكار ناپذير موفقيت برنامه آموزشي در اخالق 
اخالق دانش صرفاً اخالقي بايد وجود آدمي را بر انگيزد و به انجام .  است

عاطفي و هيجتني بودن زبان كه به دليل دقت . تكاليف اخالقي سوق دهد 
.  زدايي از آفات زبان علوم تجربي است ، زبان اخالقي را كار آتر مي سازد 

ذكر نمونه و مثال هاي عيني و تاريخي و تجسم كردن آثار رفتار اخالقي 
.قدرت تاثير را افزايش ميدهد 



دانش ميان رشته اي)8
 – شده بيان كه – معرفتي هاي ويژگي و اي حرفه اخالق از شده ياد توقعات
 دانش از كننده مصرف علم يك عنوان به اخالق دانش كه است اين نشانگر
 اما ، هاست دانش اين ترين نزديك روانشناسي . گيرد مي بهره مختلفي هاي

 و فرهنگ شناخت . است اخالق دانشمند حاجت نيزمورد مديريت هاي دانش
 هاي آورد روي با شناسي انسان ، پژوهشي دين و تفسير علم ، شناسي جامعه
 در را اي حرفه اخالق دانشمند كه اند هايي دانش ، آن غير و فلسفي مختلف
 بر سازمان اخالقي معضالت از بسياري . نيست گريزي ها آن از مندي بهره
 مختلفي علوم نظريات و تحقيقات از استمداد با جز آن اي حرفه مشاغل حسب
 حل و فهم قابل ... و مديريت علوم و تفسير ، شناسي جامعه ، روانشناسي چون
. نيست
 ريشه مختلف علوم در مسئله كه است آن مسئله بودن تباري چند از مراد
 تحليل قابل اي رشته يمان مطالعات طريق از جز تباري چند باشد داشته
 ميان مطالعه. است ناگريز اي رشته ميان آورد روي علم بنابراين . نيستند
 بي آميختن در رشتهاي ميان رهيافت بايد اي رشته چند تتبع از را اي رشته
  آيد نمي بار به حاصلي التقاط كه چرا نيست مختلف علوم روش بدون و برنامه

 ابزار با بايد اخالق بنابراين . ندارد كارآيي نيز مكانيكي و ساده هاي روش .
.برساند ثمر به را خود اي رشته ميان مطالعه ديناميكي هاي وروش ها



تشريح اصول اخالق حرفه اي 
از جمله امانت داري ، حفظ 
اموال سازمان، نگهداري از  
لوازم و تجهيزات در دسترس، 
حفظ اطالعات و اسرار محيط  
كار



ارتباط با همكاران در سازمان 
و حفظ اموال اخالقي و 
احترام متفابل

الگوي رفتار ارتباطي درون شخصي و برون شخصي مبتني بر رعايت  
حقوق طرف ارتباط

اگر من در ارتباط با خود، حقوق خويش را رعايت كنم، رفتار من بـا  
. همچنين است رفتار من با ديگـران . اخالقي است) درون شخصي(من 

رفتار ارتباطي : در اين تعريف دو مؤلفه مهم نيازمند توضيح و بررسي اند
و مفهوم حقوق  



پايدار ارتباطيرفتار
  و بودن اخالقي ضد نيز و فضيلتها و بودن اخالقي از وقتي

  توصيف به واقع در مي گوييم، سخن اوصاف منزلة به رذيلتها
 يا اخالقي را آدمي رفتارهاي و مي پردازيم بشري رفتارهاي

 به موجودات، و اشياء بنابراين، .مي انگاريم اخالقي غير
 حتي .نمي شوند اخالقي داوري ارزش مورد خود، خودي
 .است آنان اخالقي رفتار اعتبار به آدميان دانستن اخالقي
 .مي شود سخاوتمندانه رفتار به متصف كه است كسي سخي

 مثال، عنوان به .نمي شود اخالقي به متصف نيز رفتاري هر
  موضوع بلكه نيستند اخالقي موضوع ما ارادي غير رفتارهاي
  از اعم هستند، ما ارتباطي رفتارهاي واقع، در اخالقي

  .شخصي برون و شخصي درون ارتباطي رفتارهاي



  رفتار الف .است ب، و الف يعني امر، دو بين نسبت ارتباطي، رفتار
  شخصيت با ارتباط حيث از ارتباطي رفتارهاي .دارد ب با ارتباطي
  نادرند، كه اتفاقي رفتارهاي :گونه اند دو بر )الف( رفتار صاحب

  و شده نهادينه شخص در دوام و فراواني اثر در كه پايدار رفتارهاي
  را رفتارهايي چنين اخالق عالمان .مي گردند او شخصيت از بخشي
  رفتاري الگوهاي را آنها روان شناسان و مي نامند خوي و خلق

  پايدار رفتارهاي رذيلت، و فضيلت به افراد اتصاف مالك .مي خوانند
  رفتار الگوي كه است كسي پرخاشگر .است آنان خوي و خلق و

  پرخاشگري مواردي در كه چند هر است پرخاشگري وي ارتباطي
  بذل خودداري و تكلف با خاصي شرايط در كه را كسي .باشد نداشته

  است كسي سخي زيرا نمي نامند سخي مي كند خيريه امور در مال
  موارد در سهولت به كه گونه اي به باشد او رفتاري الگوي سخاوت كه

  رفتار خيريه، امور در مال بذل چه اگر .بگشايد ساخت به دست الزم
  پايدار به توجه است، خلق جمع كه اخالق واژة تحليل .است نيكويي
  .مي دهد نشان را رفتار بودن



 ارتباطيرفتاراقسام
 صورتهاي به )ب و الف( آن طرف دو حيث از ارتباطي رفتار

  او از رفتار كه موجودي يعني الف :است تقسيم قابل مختلف
  و حقيقي شخصيت يعني فرد، :است قسم دو بر مي زند، سر

  طرف حسب بر اول قسم .حقوقي شخصيت عنوان به سازمان
  درون يا فرد ارتباطي رفتار زيرا است قسم دو بر )ب( رفتار

  با فرد ارتباطي رفتار الگوي .شخصي برون يا است شخصي
  عزت حفظ عجب، ، خودشناسي :برمي گردد اول  قسم به خود
  دروغ خودافشاگري، ،)انتقادي خود(مالي مشت خود نفس،

 ارتباطي رفتار از فراواني نمونه هاي فريبي خود خود، به
 رفتار شخصي، برون ارتباطي رفتار از مراد شخصي اند درون
  .است ديگران با فرد



رفتار ارتباطي برون شخصي خود بر سه قسم عمده 
رفتار ارتباطي با ديگران كه آن را ارتباط بين   :است

شخصي مي ناميم و رفتار ارتباطي با محيط زيست حيواني  
هر چهار قسم ياد شده . و طبيعي و رفتار ارتباطي با خدا

بر  ) رفتار ارتباطي درون شخصي، ارتباط با طبيعت و خدا(
: حسب محيطي كه فرد زندگي مي كند، تنوع مي يابد

زندگي شخصي و زندگي شغلي دو محيط عمده اند كه در  
همين . آنها رفتار ارتباطي با افراد برقرار مي كنيم

تقسيم بندي را در رفتار ارتباطي سازمان مي توان مالحظه 
كرد زيرا مراد از رفتار ارتباطي سازمان، عملكرد و تعامل  

عملكرد درون  : آن با محيط داخلي و خارجي است
سازماني و عملكرد برون سازماني



ارتباط رفتاري

فرد

درون شخصي برون شخصي

ديگران محيط زيست

حريم خانواده حريم شغلي تعامل اجتماعي

خدا

سازمان

عناصر محيط 
بيروني

عناصر محيط 
دروني



 مسئوليتهاي انواع تمايزوشناختدرارتباطيرفتارتنوعبهتوجه
  رفتار عامل يك، :است امر دو تابع تنوع اين .دارد اهميت اخالقي
 شخصيت و حقيقي شخصيت است گونه دو بر حداقل كه ارتباطي
  خدا، گونه چهار بر نخست قسم در كه ارتباط  طرف دو، و حقوقي
  .مي شود تقسيم حيواني و طبيعي زيست محيط انسانها، ديگر خود،

  يا و است سازمان دروني محيط يا ارتباط طرف دوم قسم در و
  حريم ارتباط محيط گاهي .ارتباط محيط سه، .آن بيرون محيط

  دارد خود با رفتاري خود شخصي حريم در فرد .است خصوصي
  حريم ارتباط محيط گاهي )شخصي درون ارتباطي رفتار(

  رفتار( مي كند رفتار خانواده اعضاي با فرد .است خانواده
 اجتماعي تعامل ارتباط محيط مواردي در و )خانواده ارتباطي

  در ارتباطي رفتار مواردي در و )اجتماعي ارتباطي رفتار( است
 اخالق خانواده، اخالق ترتيب به محيط سه اين است شخصي حريم

 فصل در .مي آورند وجود به را مشاغل اخالق و )مدني( اجتماعي
 مسئوليت پذيري گوناگون عرصه هاي درباره تفصيل به آتي

  .شد خواهد بحث اخالقي



 ارتباطيرفتار ارزشيتقسيم
 يا آنها يعني مي شود، متصف بد و خوب به ارتباطي رفتار

 .خيزند رذيلت و اخالقي غير يا و آميزند فضيلت  و اخالقي
  از معنوي حمايت صداقت، فداكاري، و ايثار انتقادي، خود

 رفتارهاي از نمونه هايي خسارت جبران كاركنان،
  اختالس، حسد، غيبت، خودفريبي، و عجب و اخالقي اند

  غير رفتارهاي از مصاديقي ارتشاء و رانت خواري
 چه با چيست؟ رفتار گونه دو اين تمايز مالك .اخالقي اند

 يا اخالقي را كار و كسب در معيني رفتار مي توان مالكي
 مميزي مقام در سئوال اين دانست؟ اخالقي غير

  اهميت كار و كسب در سازماني و فردي تصميم سازيهاي
 يك بودن اخالقي از مي توان مالكي چه با .دارد فراواني
  بود؟ مطمئن عملكرد يك يا و تصميم



مناسب و شايستهخوب،چونمفاهيمي بهپاسخدراگر
 از سئوال مفاهيم، اين ناپذيري سنجش دليل به كنيم تمسك 

 كه بپرسيم بايد ناچاريم يعني .شد خواهد تكرار تمايز مالك
 رفتار شايستگي مالك و چيست مناسب و شايسته يا خوب رفتار
 اجتماعي، هنجارهاي چون اموري پاسخ، در اگر و است؟ كدام
 وابسته، گروه ترازويي آوريم، ميان به را رسوم و آداب عرف،
 مسلم طور به كه كرده ايم ارايه نسبي و سيال شمول، جهان غير
 همچنين .ندارد كاربرد آن جاني مفهوم در كار و كسب در

  مفهومي اخالق زيرا داد تحويل رسوم و آداب به را اخالق نبايد
  فربه تر بسي اخالقي رفتار و دارد وابسته گروه رسوم از ژرف تر

  اجتماعي هنجارهاي از برخي همچنين .هنجارهاست و آداب از
 پركاري كه جامعه اي در .باشند اخالقي غير است ممكن

 تشبيه حيواني به را كوش سخت دانش آموز و هنجارنيست
 هنجار مي دانند، زيركي نوعي را كاري كم و مي كنند

  .است كار اخالق مخالف اجتماعي،



 رفتارهاي تمايز مالك ازجستجودرسودمند روشهايازيكي
  در كه است نسبتي تحليل به توجه غيراخالقي، عملكرد از اخالقي
  ب←الف :دارد وجود ارتباطي رفتار
  الف همان ب اينكه از اعم ب، با، خود ارتباطي رفتار در الف،
 طرف حقوق به نسبت نه، يا )شخصي درون ارتباطي رفتار( باشد
 رفتارهايي .اوست حقوق رعايت به پاي بند يا و مي پردازد مقابل

  مرا .اخالقي اند غير مي شوند مقابل طرف حقوق تضييع موجب كه
  با الف است ممكن لذا و است الف تعامل مورد مقابل، طرف از

 چنين ديگران با است ممكن و باشد داشته اخالقي غير تعامل خود
  .دهد انجام را رفتاري



رفتاري كه آن را تملق و چاپلوسي مي خوانيم، نوعي رفتار  
الف به عنوان چاپلوس در اين رفتار  . ارتباطي الف با ب است

فردي (ارتباطي هم با خود در تعامل است و هم با ديگري يعني ب
و در اين رفتار ارتباطي هم حقوق خود، ) كه او را تملق مي كند

دروغ  . مانند عزت نفس، و هم حقوق فرد مقابل را تضييع مي كند
به خود رفتار ارتباطي درون شخصي غير اخالقي است زيرا تضييع  

حقوق خود است و خودشناسي رفتار ارتباطي درون شخصي 
دروغ به . اخالقي است زيرا پاي بندي به حقوق خود است

ديگران، غيبت، تهمت، پرخاشگري، اختالس و امثال آنها رفتار  
. ارتباطي برون شخصي غير اخالقي اند



تشريح آئين كارورزي



انجام وظائف به نحو احسن



مسئوليت پذيري در سازمان و پاسخگو بودن
خسروا گوي فلك در خم چوگان تو باد
ساحت كون و مكان عرصه ميدان تو باد

 مسئله طرح
 ديگران، حقوق قبال در مسئوليت پذيري به اخالق تعريف
  قلمرو غالباً .مي سازد آشكار نيز را آن ساحت دامني فراخ

 .مي انگاريم هست آنچه از محدودتر را مسئوليت احساس
  از بسياري در را اخالقي دغدغه هاي انگاره اي چنين

  مكان، و كون ساحت كه حالي در مي دهد كاهش مواضع
  چه در انسان .است آدمي ورزي اخالق ميدان عرصة

  برخوردار اخالقي مسئوليت  از زندگي اش از قلمرويي
 است؟



  داراي زندگي از قلمرويي چه در انسان :بگوئيد پاسخ در اگر
 جا هر .آورده ايد ميان به دقيقي سخن .نيست اخالقي مسئوليت

  .همانجاست نيز مسئوليت وي، اختياري افعال و باشد انسان
 ما بحث مي گريزند، مسئوليت و آزادي از افراد چرا اينكه بيان
 قلمروهاي آدمي، مسئوليت دامن فراخ ساحت در تأمل .نيست

 گوناگون قلمروهاي اين .مي كند ترسيم را آن از مختلفي
 در فرد مختلفي مواضع در .دارند يكديگر با وثيقي ارتباط

 قلمرو در اما دارد وقوف خود اخالقي مسئوليتهاي بر قلمرويي
 بين نيز مواضعي در و نيست آشنا خود مسئوليتهاي با ديگري
.مي دهد رخ تعارض قلمروها



  حريم در خود مسئوليت بين نمي تواند فرد مثال، عنوان به
  .كند ايجاد تعادل شغل حريم در خويش مسئوليت با خانواده

 حرفه اي اخالق مباحث مهمترين از كه اخالقي تعارضات حل
  آدمي مسئوليت پذيري مختلف قلمروهاي شناخت گرو در است،
 پاي بندي در مهمي نقش اخالق ساحت شناخت بنابراين .است
  .دارد آن به

 چه آدمي مسئوليت پذيري ساحت شما نظر به .شما ديدگاه
  .كنيد ترسيم جدول در را خود پاسخ دارد؟ قلمروهايي



قلمروهاي مسئوليت پذيري



  شما ديدگاه آزمون
  به را پرسش اين مي توان فرهيخته خواننده شما نقدنظر براي
 چه تابع آدمي مسئوليت پذيري مختلف قلمروهاي كه آورد ميان

  است؟ متغيري
  پرسش اين در تأمل مي پذيرد؟ گوناگوني حوزه هاي اخالق چرا

  قلمروهاي خصوص در را شما پيشنهاد ارزيابي مالك
  مفهوم منزله به را ارتباطي رفتار .مي دهد ارايه مسئوليت پذيري

 اين به وابسته عناصر تحليل .كرديم اخذ اخالق تعريف در مهمي
  .مي دهد نشان را اخالق قلمرو مفهوم



بر حسب تنوع . رفتار ارتباطي مسئوليت پذيري الف در برابر ب است
الف وب گونه هاي مختلف رفتار ارتباطي و به تبع آن قلمروهاي  

پيش از اين در باب رفتار  . مختلف مسئوليت پذيري به ميان مي آيد
بنابراين ، قلمروهاي  . ارتباطي و اقاسم آن به تفصيل سخن گفته ايم

الف  : مسئوليت پذيري تابع ساحت رفتار ارتباطي در زندگي بشر است
الف مي تواند يك  . در رفتار ارتباطي در قبال حقوق ب مسئول است

ب  . شخص حقيقي و يا يك شخصيت حقوقي و گروه اجتماعي باشد
اخالق برون (يا غير الف ) اخالق درون شخصي(مي تواند همان الف 

در فرض دوم، ب ممكن است خدا، محيط زيست  . باشد) شخصي
.  باشد) اخالق بين شخصي(و ساير انسانها ) طبيعت و حيواني(

قسم اخير مي تواند در حريم شخصي يا حريم ). ه(بنگريد به نمودار 
بر اين اساس  . خانواده و يا در تعامل اجتماعي ملي و فراملي باشد
مسئوليت فرد  . قلمروهاي مختلف مسئوليت پذيري ترسيم مي گردند

در قبال خود، خانواده، وظايف اخالقي فرد در شغل و سازمان،  
مسئوليت اخالقي سازمانها، ادب در  عبادت خدا، مسئوليت اخالقي  

در مواجهه با محيط زيست طبيعي و حيواني



حدود الھی

محيط زيست

حريم اجتماعی

حريم خانوادگی

• ورزشی
• حزبی
• شغلی



 مسئوليت پذيريعرصه هاي 
 مسئوليت پذيري ساحت اجتماعي فردي زندگي در مختلف حريم هاي تنوع حسب بر

  .مي شود مهم عرصه هفت شامل اخالقي
  خصوصي حريم در فرد مسئوليت )1 

 تعامل در خويش با كسي هر .است شخصي درون ارتباطي، رفتارهاي انواع از يكي :گفتيم
 عده اي .است مسئوليت داراي خويش با تعامل در فرد .دارم كنشها و سخنها خود با من .است
 حريم در را فرد عده اي .هستيم رها مسئوليتي گونه هر از شخصي حريم در كه مي كنند گمان

 حرفه اي اخالق در را فرد استقالل گاهي و مي دانند نبايد و بايد هرگونه از رها و مستقل شخصي
 امر اين در ريشه پزشكي در اتاناري از ناشي معضالت .مي كنند اخذ اخالقي اصل يك منزله به

  .است ناروا نيز خويش با خود تعامل در مسئوليت از فرار و آزادي از گريز اما .دارد
 .نيست مسئوليت فاقد آزادي حق نفس، عزت حق حيات، حق به خودنسبت با تعامل در انسان

 رفتارهاي ذلت پذيري و فراموشي خود پذيري، اسارت اهانت پذيري، خودآزاري، خودكشي،
 ،)انتقادي خود( مشت مالي خود محاسبه گري، خود خودشناسي، و است خود با فرد اخالقي غير

 رفتارهاي آن مانند اموري و شغل همسر، انتخاب در حريت و آزادي نفس،حفظ عزت حفظ
 .است خويش قبال در فرد اخالقي مسئوليتهاي از يكي خود خصوصي حريم حفظ .اخالقي اند
  .است اخالقي رفتار كند، تعدي فرد خصوصي حريم به مي خواهد كه كسي برابر در غيرت ورزي

 ژرفترين .باشم مسئوليت گريز مي توانم و كنم رفتار اخالقي مي توانم خود با ارتباط در من پس
  .است خويش با تعامل عرصة در خود حقوق و خويش حفظ دغدغة اخالقي، زيست سطح



اخالق در حريم خانواده-2
اخالق در حريم شغلي-3
اخالق در حريم سازمان-4
اخالق در حريم اجتماع-5
اخالق در حريم محيط زيست-6
اخالق در حريم الهي-7
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