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Abstract 
Forming one of the pillars of the human system, organization and management, on the 

one hand, have thematic and civilizational longevity, and on the other hand, are 

mentioned in the Islamic system. Professional ethics is one of the unknown 

dimensions of the managerial value system in the organizations. Professional ethics 

and its components in the organization can be effective in improving the 

administrative system based on Islamic teachings. By citing verses and narratives in 

the form of detailed explanations and a researcher-made table, this paper gives in a 

conceptual model of professional ethics in the organization. This study is applied in 

terms of purpose, qualitative in terms of data type, and comparative content analysis in 

terms of research nature. The statistical population of this research is all documents, 

religious texts, and exegetic books. Piety, reliance on God, justice, honesty, 

trusteeship, responsibility, amiability, and farsightedness are considered as the main 

components of professional ethics in this article. In this report, we try to explain and 

interpret the intended ethical components in the organization using the qur’ānic verses 

and Islamic narrations in order to set the grounds for the human resources of 

organizations to achieve a value-based organization. The findings of the study reveal 

that the observation of professional ethics principles in the organization by employees 

and managers is of utmost importance, and the observation of professional ethics 

principles can be considered a competitive advantage in the organizations.  
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 نص اساس بر ای حرفه اخالق از یادراک چارچوبارائة 

 یسازمان یانسان منابع یبرا یانیوح

 3فریخن فاطمه ،2راد یمهدو یمحمدعل ،1یعابد احمد

 رانیا ،قم ،قم دانشگاه ات،یالهدانشکدة  ،اریدانش .1

 رانیا قم، تهران، دانشگاه یفاراب سیپرد ات،یالهدانشکدة  ،اریدانش .2
 رانیا قم، ن،یالد اصول دانشگاه ث،یحد و قرآن علوم یکترد یدانشجو .3

 (19/06/1399 رش:یپذ خیتار ـ 09/10/1398 افت:یدر خی)تار

 دهیچک

 نظام در گرید طرف از و دارد یتمدن و یموضوع ینگیرید طرف کی از ،یبشر نظام ارکان از یکیمنزلة  به، تیریمد و سازمان
 های مؤلفه و ای حرفه اخالق هاست. سازمان در یتیریمد یارزش نظام ناشناختة ابعاد از یکی ای حرفه اخالق است. مطرح یارزش
 ای حرفه اخالق یالگو بهنوشتار  نیا در باشد. مؤثر یاسالم های آموزه بر یمبتن یادار ستمیس بهبود در تواند می سازمان در آن
 از یمفهـوم  مـدل  کی استخراج و ساخته محقق جدول و یلیتفص حاتیتوض قالب دو در اتیروا و تایآ به استناد با سازمان در

ـ ا یآمـار جامعـة   اسـت.  یفـ یک ها داده نوع نظر از و یکاربرد هدف نظر از قیتحق شد. پرداخته سازمان در ای حرفه اخالق  نی
، یپـذیر  مسـوولیت  ،داری مانتا ،قتاصد، لتادــ ع ا،خد به توکلتقوا،  بود. ریتفس کتب و ،ینید متون مستندات،همة  پژوهش

های مورد نظـر   های اصلی این نوشتار است. در این تحقیق سعی شد با این نگاه نو مؤلفه گفتاری، دوراندیشی، و ... مؤلفه خوش
نی زمینـة تحقـق   در سازمان با استفاده از آیات و روایات تبیین و تفسیر شود تا با الگوگیری از آن بـرای منـابا انسـانی سـازما    

 از سـوی  نمازساای در  حرفه قخالا لصوا عایتر مدآ ستد به حاضر هشوپژ از نچهآ سساابر سازمان ارزشی فـراهم شـود.   
هــا  نمازسادر  قابتیر مزیت یــک ندامیتوای  حرفه قالـــخهــای ا هـــمؤلف تـــعایو ر ددار هژـــیو اهمیتــی انمدیرو  نکنارکا

 .دشو بسوـمح

 کلیدواژگان

 .مدیریت منابا انسانی ،مدیریت ،ای حرفه قاخال ،اخالق
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 مقدمه

 درک را 1یاخالق های ارزش یفطر طور به یزندگ انیپا تا اتیح یروزها نخستین از انسان

 بقاا  رمز یاخالق های ارزش و اصول به توجه دارد. یدرون و یذات شیگرا ها به آن و کند یم

 نیا به تمسک قیطر از بشر یزندگ طول در جوامع از یاریبس است. یانسان جوامع کمال و

 باه  داده قارار  برابرشاان  در خیتاار  که هایی بحران از اند توانسته نیادیبن های ارزش و اصول

 و شاقاوت  آن یفراموشا  و یبختا  کیا ن و سااادت  اتیاخالق تیرعا . زیرابگذرند سالمت

 در ای حرفاه  و یاخالق ةشناسنام ازمندین امروز بشر آورد. خواهد بار به بشر یبرا را ینابود

 .(Dika ,& Hamiti 2011: 1110-1114) است شیخو یزندگ طول

 و یاخالقا  مسائل به ییاعتنا یب که بر این باورند ها سازمان مطالاات محققان از یاریبس امروزه

 (.30 :1385 انینی)حسا  انجاماد  مای  ساازمان  یناابود  باه  یاجتماع تاهدات و ها تیمسئول از فرار

 هاای  دهیپد بروز موجب تواند می عملكرد و رفتارها نبودن ای بودن یاخالق دهد می نشان قاتیتحق

 کاه  ،یخطا  فیط کی در کارکنان یاخالق متفاوت یرفتارها .دشو سازمان سطح در یمنف ای مثبت

 (.1388  ییتوال) است لیتحل قابل ،است یادار فساد آن گرید سر و سالمت آن سر کی

 حاضار،  حاال  در .اسات  یبشار  جواماع  ةهما  یساسا ا مسائل از یكی یا حرفه اخالق

فرامارز  ) شاود  یما  وجاه ت یا حرفاه  اخاالق  به کمتر کار طیمح در ایران جاماة در متأسفانه

 یمتاادد  آثاار  آن مالحظاات  و ،یاخالقا  یمباان  اخالق، خصوص در .(57 :1397 یقراملك

 و یانیا وح هنگاا  با ها سازمان در اخالق کاربرد خصوص در اما .است شده فیتأل و نیتدو

 مغفاول  وجه رسد می نظر به که استده ش عرضه یاندک یها مدل و دیتول اندکی آثار ییروا

محققان در  بنابراین، .است کار و عمل ةعرص در ای حرفه اخالق و اخالق مبحث مجهول و

 هاای  مؤلفه و ابااد ییشناسا و ای حرفه اخالق یادراک چارچوب یطراح درصدد قیتحق نیا

 .برآمدند ،ینید یمبان ةمجموع بر یمبتن سازمان، ای حرفه اخالق

 تیا موفق در اخلااق یریکارگ به روش ها گروه و افراد رفتار در اخلااقدن کر یکاربرد ندیفرا

 ای  حرفه قخالا لصوا عایتر در ،مدآ ستد به حاضر هشوپژ از نچهآ سساا بر است. یسازمان

                                                                                                                                            
1. ethic values 
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 ندامیتو ای حرفه قالاخا های هامؤلف تاعایر و نددار هژایو اهمیتی انمدیر و نکنارکا نمازسا در

 های واژه یتبارشناس به یگذر ابتدا زمینه نیا در .دشو بسوامح ها نمازسا در قابتیر مزیت یک

 ،اساال   یارزشا  نظاا   بار  یمبتنا  سازمان، ای حرفه اخالق مهم های مؤلفه ،سپس شود. می مرتبط

 کیا  انتهاا  در .شاود  مای  ارائه ساخته محقق جدول و یلیتفص حاتیتوض قالب دو در و استخراج

 شود. می به دست داده سازمان در ای حرفه اخالق های مؤلفه از یمفهوم مدل

 لهئمس انیب

 اخاالق  مفهو  کردند یسا مختلف مكاتب در متفكران اخالق، موضوع شدن مطرح از پس

 ورزیدناد.  مباادرت  اخاالق  فیا تار به خود نگرش نوع به توجه با یک هر و را بشناسانند

 Martin & Cullen) اناد  کارده  یتلقا  مهم اخالق موضوع در را انسان رفتار تیمحور یبرخ

2006; Steven et al. 2005)، یادار و یاسیس نظا  ، و برخی دیگررا یاجتماع ساختار یبرخ 

 نیا ا البتاه  (.Victor& Cullen 1988; Wllrmer 2009 (Wittmer & Coursey, 1996)) را

 مفروضاات  یا بار اسااس   کرده بودند رشد ی بوده که در آنطیمح از ثرأمت فكرانمت فیتاار

 .شكل گرفته است جوامع آن بر حاکم یاساس

 لفااااااةمؤ هفت از ناشی که شگفتی و عمیق تتحوال به توجه با ،یدمیال 21 نقر زغاآ در

 هاا ب هاا توج تاا سا 1«یزااا مج یاافض ،تطالعاا ت،تباطاار ،فرصت وت،ثر ،سرعت رت،قد»

 مانیزسا و انیانسا تامالاتا و رکاو باکس در یاخالقا های ارزش صااخ رطو هاب و ها زشار

 رطو به خالقیا توعااموض (.Alston 2007: 65-68) شود می سحساا ییگرد نماز هر از بیش

 مباحث در .دااااندار طاااااتبار ادفرا ةمرروز ندگیز و ای حرفه و مانیزسا یها فاالیت با مستمر

 مدیریت ،ابیایزاربا ،انیانسا منابع نهمچو ا مانیزسا یارگذ مشی خط و ییرگ تصمیم به طمربو

 .(64 :1387 یا)مقیماند  تاهمیا ائزاح خالقیا تموضوعا ا ... و ،مالی رموا ،تولید و تعملیا

 و یفلساف  یارزشا  یدهایا نبا و هادیبا را ها آن توان می که ،یاجتماع تیمسئول و اخالق

 فیا تار جاماه و گرانید و خود با شخص رفتار ینادرست و یدرست سنجش اریما و مالک

 هبا  ریا اخ دهة دو یكی در جهان در تیریمد یعلما و دانشمندان که هستند یمباحث از کرد،
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 هنوز گردد، یبرم یالدیم اول قرن از شیپ به موضوع نیا قدمت اگرچه اند. کرده توجه ها آن

 دگاهیا د از ای حرفاه  اخاالق  تیا حاکم ارد.ند وجود زمینه نیا در نظر اتفاق شمندانیاند نیب

 توجاه  در یاخالق التزا  آن، اقدامات و سازمان تیمشروع شیافزا راه از یاجتماع تیمسئول

 یساازمان  قیا توف ... و ،یرقابت تیمز بهبود و یسودآور درآمد، شیافزا نفاان، یذ تیاهم به

 .(58 :1389 همكاران و زاد کیب) دهد می قرار ریتأث تحت را

 در کاه  ،كپارچاه ی یاخالق نظا  کی وجود بدون که اند افتهیدر امروزه ها سازمان انیرمد

 و یاقتصااد  مختلاف  هاای  جنباه  و جهاات  از جامااه  و سازمان و دفر یاخالق یازهاین آن

 باا  كپارچاه ی یاخالقا  ظاا  ن .ساتند ین اتیا ح ةادام به قادر ،شود برآورده یاعتقاد و یاسیس

 و تااادل  جااد یا باا  و دهاد  مای  قرار مدنظر را یاخالق ابااد همة یستمیس و گرا کل ینگرش

 .(1: 1383 یالوان) ابدی می قیتوف یهمگان و رشیپذ قابل اتیاخالق خلق در توازن

 ای حرفاه  اخاالق  مناساب  )مادل(  یادراکا  چارچوب که است نیا قیتحق یاصل ةمسئل

 ای حرفه اخالق ارچوبچ نیا نكهیا و ست؟یچ ها سازمان یانسان منابع یبرا ییروا و یقرآن

 است؟ نیامروز یها سازمان یبرا هایی مؤلفه و ابااد چه یدارا انیبن قرآن

 قیتحق هدف
 و اباااد  ییشناساا  و ای حرفاه  اخاالق  یادراکا  چاارچوب  یطراح قیتحق نیا یینها هدف

 ن منظاور یباود. باد   ،ینید یمبان ةمجموع بر یمبتن سازمان، ای حرفه اخالق یبوم های مؤلفه

 و اتیا آ و اساتخراج  اساال   یارزشا  نظا  بر یمبتن سازمان، ای حرفه اخالق مهم های مؤلفه

 ،یانیا وح ناص  اساس بر ،سازمان یانسان منابع یبرا مناسب ای حرفه اخالق دربارة اتیروا

شود. نیاز   می ارائه ساخته محقق جدول و یلیتفص حاتیتوض قالب دو در که شد بندی دسته

 ای حرفه اخالق از مناسب یادراک چارچوب ها مؤلفه و محورها و داباا به تیعنا با در ادامه

 پس: شود. می به دست داده

 مناابع  یبارا  یای روا و یقرآن ای حرفه اخالق مناسب )مدل( یادراک چارچوب ةارائ .1

 ها سازمان یانسان

 نیامروز یها سازمان یبرا انیبن قرآن ای حرفه اخالق چارچوب های مؤلفه و ابااد یمارف .2
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 شود. صة آن چیزی است که در این نوشتار تبیین میخال

 پژوهش ة نظرینیشیپ
 اخالق

 خاواه  اسات   آماده  «هیساج  و سرشت» یمانا  به لغت در که  است «خُلْق» جمع «اخالق» ةواژ

 مانناد  ناپسند، و زشت یایسجا خواه ،یدامن پاک و ییگو راست مانند ده،یپسند و كوین یایسجا

 ایا  خُلاق  جماع  ،«اخالق» راغب نگاه از (.87 ،10 ج :ق 1414 منظور )ابن تهمت و ییگو دروغ

 با فقط که است یباطن های یژگیو و سرشت از ای مجموعه یمانا به اصطالح و لغت در ،لُقخُ

 و محساوس  صورت و شكل به ،لقخَ مقابل در .هستند درک قابل دل چشم با و رتیبص ةدید

 امبریا پ ساخن  در .(704 ،1 ج: 1361 یاصافهان  )راغاب  شود می گفته ظاهر چشم با درک قابل

 »د: فرماو  مسلمانان از یكی به خطاب که یهنگام خورد، می چشم به یزیتما نیچن زین )ص(اکر 

،َا للَّهََُأ ْحس نَ َق دََْاِْمُرؤَ َإِنَّكَ   (.30 4 (304: 68 ج :1403 ی)مجلس «.َُخُلق كَ َف أ ْحِسنََْخ ْلق ك 

 باه  و شاده  مشاتق  «Ethos» یونانی ةریش از که است« Ethics»واژة « اخالق» ةواژ ماادل

 «رفتاار  و عاادت » یمانا به« Moral» ینیالت ةریش از «Morality»ة واژ و است «منش» یمانا

 و «سانت  و رساو   اقتادار » یمانا به «Ethikos» یونانی ةواژ شده گفته نیهمچن است. آمده

 (.Wood & Rentshler 2003: 344-530) است فرد یفرهنگ های باورداشت

اعماال ماا    کادا   یانا ی  دارد ارتبااط  یارزش رفتار اصول با که است یعلم اخالق علم

 Dika & Hamiti) اسات  بد کدا  و است خوب کدا  و ستین یارزش کدا  و است یارزش

 باودن  غلاط  و درسات  باه  مربوط یهاداستاندار با اخالق ةواژ ،یکل طور به (.1111 :2011

 (.Fisher & Bonn 2007: 1561) ددار سروکار رفتارها

 یا حرفه اخالق

 را هاا  گاروه  و افاراد  رفتار که است انسان رفتار مایارهای و اصول شامل 1ای حرفه اخلااق

 کاه  اسات  منطقای  تفكار  از فراینادی  ای حرفه اخالق دیگر، عبارتی به. نماید می مشخص

 .شود منتشر و حفظ سازمان در باید ارزشی چه که است این درک آن هدف
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 .رفات  مای  کاار  به مشاغل اخالق و کار اخالق یمانا به ای حرفه اخالق مفهو  آغاز در

 work نظیار  یاصاطالحات   اناد  داده ارائه ای حرفه اخالق یبرا یمختلف های فیتار محققان

ethics ای professional ethics اسات  یفارس زبان در ای حرفه اخالق ای یکار اخالق ماادل 

 .(25ص :1385 یشانکا پور انیآر)

 در یجماا  ةاید به گروه ای فرد یكیزیف و یروان و یذهن یانرژ شدن متاهد 1:کار اخالق الف(

 .(Cadozier 2002: 137) نحو هر به توساه یبرا فرد و گروه یدرون استاداد و قوا اخذ جهت

 کیا  در مقاا   صارفا   خود، یفرد رفتار برابر در فرد یریپذ تیمسئول :یفرد اخالق (ب

 خاود،  یشاغل  و ای حرفه رفتار برابر در فرد کی یریپذ تیمسئول :یشغل اخالق  یانسان فرد

 اخالق نیا .(Moberg & Mark, 2011 :845) یسازمان پست ای حرفه کی صاحب در جایگاه

 یبارا  ییدساتورها  و سالوک  و رفتاار  فیتكاال  و یارزش احكا  از یا مجموعه رندةیدربرگ

 (.92 :1355 )ژکس هاست آن یاجرا

 مساائل  باه  کوشاد  مای  کاه  اسات  اخاالق  دیجد های شابه از یكی :ای حرفه اخالق (ج

 Hartog et) اسات  متصور خاص یاصول آن یبرا و دهد پاسخ گوناگون های حرفه یاخالق

al. 2007: 6.) شیافازا  در مهام  یعاامل  را آن اسات  شاده  موجاب  ای حرفاه  اخالق تیماه 

 هاای  مهاارت  شیافزا با شود می موجب ینید های آموزه .رندیبگ نظر در ها سازمان یور بهره

 افاراد  اسااس،  نیا ا بار  شود. تر یقو مرد  روابط سازمان یانسان منابع انیم ای حرفه اخالق

 افاراد  دادن وناد یپ باا  ،ای حرفاه  اخاالق  دهناد.  می تیاهم روابط به گرانید از شیب دار نید

 همانند ،بشردوستانه و رخواهانهیخ اهداف تیتقو با و کند می تیتقو را آن انسجا  ،سازمان

 .آورد می فراهم را ها سازمان یور بهره شیافزا ةزمین خداوند، تیرضا کسب

 باه  را نامحققبسیاری از  توجه ها سازمان و ای حرفه اخالق موضوع ،آنچه آمد به توجه با

 ها سازمان یور بهره شیافزا و اخالق نیب ةرابط یبررس منظور به یقاتیتحق و کرده جلب خود

 شود. پرداخته می ها آن از یبرخ به ادامه در که است گرفته انجا  گذشته یها سال در

                                                                                                                                            
1. work ethics 
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 يداخل های پژوهش

 در یپرساتار  اخاالق  تیا رعا زانیا م یبررسا » عناوان  با یپژوهش در (1382) یمحمد نید

 اهدانشاگ  منتخب یها مارستانیب ساالن بزرگ یها بخش در شاغل پرستاران ای حرفه عملكرد

 و دارو دادن در پاژوهش  ماورد  یواحادها  درصاد  نیشتریب داد شانن« تهران یپزشك علو 

 عملكارد  همكااران  باا  ارتبااط  در . امااند داشته نامطلوب عملكرد مارانیب با ارتباط یبرقرار

 .اند داشته یمطلوب نسبتا 

 از کارد.  یبررسا  را« اساال   در خبار  ای حرفه اخالق» (1383) یجبل گرید یپژوهش در

 ،یاجتمااع  تیمسائول  کناد  می دیتأک آن بر خبر ةحوز در که اسال  نیمب نید یاخالق اصول

 .است صداقت و ،شجاعت عمو ، مصالح تیرعا

 و مشااوران  شاناخت  زانیا م یبررس» نا  به یپژوهش در (1387) و همكارانش یاحمد

 در یبررسا  ماورد  افاراد  شاناخت  زانیا م ندداد نشان« ای حرفه اخالق اصول از روانشناسان

 مطالااه  ماورد  افاراد  شاتر یب و اسات  یمنفا  یدگیکشا  یدارا ای حرفاه  اخالق ضوابط ةنیزم

 دارند. ای حرفه اخالق ضوابط از یخوب شناخت

 يخارج یها پژوهش

 رفتاار  و یاخالقا  رفتاار  یارتقاا » عنوان با یپژوهش در (2006) همكارانش و 1كریب توماس

 ساازمان  یدیا کل یرهایمتغ در توانند یم یاخالق یها ارزش دادند نشان «یسازمان یشهروند

 .دارد ارتباط مثبت یسازمان یشهروند رفتار با یاخالق رفتار باالتر سطوح و باشند رگذاریتأث

 عملكارد  بار  یاسالم اخالق ریتأث» عنوان با خود پژوهش در (2010) 2راکمن بوریواه ا

 ترک به لیتما ،یشغل تی)رضا یشغل عملكرد بر یاسالم کار اخالق ریتأث یبررس به« یشغل

 ونیرگرس لیتحل آزمون از استفاده با جینتا پرداخت. یاندونز کشور در (یسازمان تاهد ،کار

 اما .دارد تأثیر مثبت یشغل تیرضابر  هم یسازمان تاهد بر هم یاسالم کار اخالق داد نشان

 .نداردتأثیر  کار ترک به لیتما بر

                                                                                                                                            
1. Thomas Baker 
2. Wahibur Rokhman 
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 مادل  یطراحا  باه  یانیا وح ناص  در کاوش با شتنددا نظر در حاضر قیتحقمحققان در 

 نظاا   اتیا روا و اتیا آ اسااس  بار  یتیریماد  دگاهید از ای حرفه اخالق های لفهؤم یمفهوم

 چاارچوب  هاای  مؤلفاه  و ابااد ةدهند نشان شود می ارائه ادامه در که یمدل د.نبپرداز یانیوح

 است. نیامروز یها سازمان یبرا انیبن قرآن ای حرفه اخالق

 یا حرفه اخالق بر رگذاریتأث لعوام

 ، ساازمان از  رونیا ب طیمحا  عوامال  کاه  اسات  روشن کامال  موضوع نیا ،تیریمد دانش در

 نیا ابار   یگاذار  ریتاأث  امكان و است سازمان دسترس در کمتر ،یجهان طیمح عوامل ژهیو به

 مسائل لیحلت مقا  در مدیران ن،یا وجود با .است ناممكن با یتقرها  آنیا کنترل  عوامل دسته

کماک   کاه  اسات  نیا ا عوامال  نیا ا درک ةدیفا نیکمتر ستند.ین غافل آن از سازمان یداخل

 جاه ینت در و تار  نیبا  واقاع  یساازمان  یمش خط و یاستراتژ تایین در گیرندگان کند تصمیم می

 ماضاالت  لیا تحل و نیای تب مقا  در الاقل ز،ین یا حرفه اخالق حوزة در . عمل کنند تر موفق

 نیا ا از غفلات  . کارد  غفلات  دیا نبا یطا یمح و یسازمان و یفرد عوامل از مان،ساز یاخالق

 کند یم ییگرا رواقعیغ و ینگر یلیتحو دچار را ما ، یاخالق ماضلین یتب و لیتحل در ،عوامل

 . داشت نخواهد یپ در یناکام جز یا جهینت که

 کند: یم میتقس دسته سه به را یا حرفه اخالق بر رگذاریتأث عوامل( 123: 2004) ویپن

 
 (1398 ساخته محقق) یا حرفه اخالق بر رگذاریتأث عوامل. 1 نمودار

 ، یکاار  نامناساب  یفضا ، ابزار بودن نامناسب ، کار ابزار و امكانات کمبود ن،یا بر افزون

 ماضاالت  بار  یقاانون  یهاا  رخناه  و ،اداره شالوغ  طیمح ، کارمند توان بر مازاد یکار حجم
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  یخیتاار  ا یفرهنگ مزمن یدردها ، یاسیس یثبات یب ،  یاقتصاد یثبات یب .زنند می دامن یاخالق

 یها آموزش است، ناسازگار یمیت کار و یمشارکت فرهنگ با شدت به که یاستبدادزدگ مانند

 ، کاردن  یتلقا  یزرنگا  یناوع  را کاار  در یتنبلا  و یزیگر تیمسئول مانند  یاجتماع نادرست

 عوامال  گار ید و اسات  وکاار  کساب  اخاالق  دکننادة یدته که یجهان رقابت نابرابر تیوضا

 (.Fassin 2005: 269)  است گذار ریتأث سازمان یاخالق تیوضا در گمان یب ینیچن نیا

 را یماوارد  دارناد  یا حرفه اخالق که یافراد یها یژگیو دربارة( 137 :2002) 1ریکادوز

 گران،ید به احترا  ودن،ب صادق ،یطلب رقابت و ییجو یبرتر ،یریپذ تیمسئول :نا  برده است

 .یوفادار ،گرانید با یهمدرد انصاف، و عدالت

 

 
 ریکادوز نظر از ای حرفه اخالق یادار افراد های یژگیو .2 نمودار

                                                                                                                                            
1. Cadozier (2002) 

 
 پذیری مسئولیت

صادق 

 بودن

 
 جویی برتری

 

 تعهد

عدالت و 

 انصاف

 ای اخالق حرفه

احترام به 

  دیگران

 وفاداری

همدردی با 

 دیگران
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 ای حرفه اخالق های مؤلفه

 .شود می ارائه ینید منابع و تیریمد در ای حرفه اخالق های مؤلفه نیتر مهمادامه  در

 (ي)خداترس تقوا

 یشارع  محاذور  کاه  است یعمل از خود کردن حفظ یمانا به و شده گرفته «هیوقا» از تقوا

 نیعنااو  تحات  ای حرفه اخالق بخش در و یعلم متون در این مفهو  .است خالف و دارد

 ی)ذاکار  اسات  شاده  مطارح  یشا یاند کین و یعملكرد و یرفتار تیشفاف و یکردار راست

 یمانااا بااه تقااوا زیاان اصااطالح در (.125 ا   120: 1391 همكااارانو  فااریخن  19 :1381

 انساان  بازداشتن و ،یاله یدستورها دادن انجا  بر نفس مراقبت ،یدار شتنیخو ،اریکپرهیز

 حیصاح  تیریمد شرط نینخست (.183 :1385 همكاران و یای)شف است یمااص ارتكاب از

ساید  ) «.طرعتِرهََِثرر یاَوَ َاهللَیبِت قر َ َأمرر  َُ» سات: ا یاله یتقوا دیفرما می مالک به )ع(نیرالمؤمنیام که

 (.893 :53ة نام، 1388، رضی

 توکل

 ماان یا است. واگذاشتن یمانا به لغت در توکل است. یاخالق اصول گرید از خدا بر توکل

 باه  هماه  که است یازین یب تنها با ارتباط و ها قدرت ةهم از باالتر یقدرت به باور و اعتقاد و

 ةدر عمق و (یسرمست و غرور )خطر یبالندگ و یروزیپ ةقل اوج در تواند می و ندازمندین او

 امور در ها انسان باشد. ای حرفه انسان رسان کمک (یخودباختگ )خطر یدرماندگ و شكست

 یرویا ن کاه  شاوند  مای  رو هروبا  ها شكست و ها یگرفتار و مسائل و موانع با یگاه ای حرفه

 ادرسیا فر و دادرس باه  ماتقاد  رایا ز دهد. می نجات بحران در شدن غرق از را ها آن توکل

 ةساور  13 ةآیا  در (.170 :1397 یقراملكا  )فرامارز  هستند ای حرفه و یزندگ امور در خود

 اعتمااد  خادا  بار  تنهاا  دیا با منانؤم و ستین یمابود او جز که خداست» است: آمده تغابن

 توکال  )ع(یعلا  نیرالماؤمن یام ت.اس شدهکید أت توکل بر یاریبس اتیروا در نیهمچن 1«.کنند

ررََِهَ یركف رَالترَّ  كر َُ» کناد:  هیا تك آن باه  که یکس یبرا داند می ارزنده یکارساز را خدا بر رنََِف هَ یش  َِلم 

 (.22550 ح ،462 ،13 ج :1386 یشهر یر ی)محمد «.هَِیع لَ َاْعت م دَ 
                                                                                                                                            

 اَللّهُ ال اِلهَ هُوَ وَ عَلیَ اللّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الموُمِنُون. 1
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 صداقت

 دهاد  مای  خبار  آن از آنچاه  باا  و اعتقادات با گفتار کردن مطابقت را صدق یاصفهان راغب

 جواماع  اساس که است یمهم اصول از یكی یراست (.171 :1380 ی)محمد کند می فیتار

 یساخنان  و آورناد  نمی جا به اما دهند، می وعده رانیمد از یاریبس دهد. می لیتشك را یانسان

 و دهد می شیافزا سازمان در را فساد وضایت نیا کنند. می عمل را آن خالف اما ند،یگو می

 ماان یپ گارو  در دیا با پدیاده،  نیا ا از یریجلوگ یبرا ،مدیران کند. می دیتهد را آن متسال

 نشاوند.  دور صاداقت  از هرگز و باشند بندیپا اند گفته آنچه به و بمانند کارمندان با شیخو

 یدرضیس) «.دیگو سخن یراست به مرد  با دیبا جاماه رهبر» د:یفرما می )ع(یعل نیرالمؤمنیام

 (.143 ،108 خ: 1388

 داد و عدل

 عادل » اناد:  گفتاه  عدالت یمانا در لغت های کتاب در است. ستم و جور متضاد داد و عدل

 یداور و حكام  حاق  باه  یانا ی عدالت نیهمچن .«خودش یجا در زیچ هر دادن قرار یانی

 یممتاز و عیرف گاهیجا عدالت یقدس ماارف و یارزش نظا  در. (127 :1387 ی)داود کردن

 15 ةآیا  در دهد. می دستور مرد  انیم عدالت تیرعا به را امبریپ خداوند ژهیو طور به دارد.

 اسات  کارده  نازل خدا که یکتاب هر به بگو و» است: آمده خصوص نیهم در یشور ةسور

 توساط  عادالت  ییبرپا به اتیروا در 1.«کنم عدالت شما انیم که شد  مأمور و آورد  مانیا

 عادالت  پادشااه  ناتِ یز  «.اْلع رْد َاْلم لركَنَُیرزَ » د:یفرما می )ع(نیرالمؤمنیام .است شده دیتأک ریمد

  عادالت  «.ا ْحس رنََُٱْْلم ررا ََِیفََِو لكن ح س نَ َا ْلع ْد َُ» د:یفرما می )ص(امبریپ .(477: 1385)نراقی  است

 اتیا روا نیا ا از .(2428 ح ،364 :1388 یدرضیس) از زمامداران نیكوتر استاما  ،نیكوست

 و شارفت یپ و یداریا پا باه  که است یموارد از ریمد توسط عدالت ییبرپا شود می استنباط

 .است مهم یسازمان سالمت تحقق برای و کند می کمک سازمان بهبود

 
 

                                                                                                                                            
 وَ قُلْ آمَنتُ بِما اَنْزَلَ اللّهُ مِنْ کِتابٍ وَ اُمِرْتُ لِاَدْلَ بَیْنَكُمُ. .1
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 (ساخته محقق) سازمان در عدالت یبرقرار یچگونگ .3نمودار

َإ» :دیا فرما یما  )ع(یعل حضرت است. عدالت گرو در یتیریمد و یسرپرست هر قوا  َ َََِْْعردَِ
 راه در کاه   گواراست چنان یا عده یبرا عدالت .(319 ،11 ج :1408 ی)نور «.اْلُقرْد   ََُل ر َ َت رُد َْ

 و کنند می سقوط آن از که است ریناپذ تحمل و سخت چنان یا عده یبرا و بازند یم جان آن

 .ندشو می گرفتار عذاب قار به

 يشيدوراند

 ،2 ج :1390 یآماد  یما یتم) اسات  خردمندان با مشورت و جینتا به کردن نگاه یشیدوراند

 هاا  انسان شرفتیپ عوامل از گرید عامل دو دیشد مراقبت و دقت داشتن و یشیدوراند (.50

 .(73 ا 72 :1383 تبار یبی)حب است تیریمد و یسازمان کارکنان و

 پشتکار و يکوش سخت

، 5ج :1390 یآماد  یما یتم) ندهاد  یاری را انسان اقبال و بخت هرچند ،است الز  کوشش

 مساتمر  یریا گیپ ارهاا. یما حفاظ  یانا ی ماداو   یریا گیپ یاخالق یرفتارها ةمقول در (.131

 نگااه  ساو  هام  یاعتقاد اصول با را عملكرد و کند می جادیا کار به تالق و تاهد و یوابستگ

 ةساور  157 و زمار  ةمبارکا  ةساور  10 اتیا آ قارآن  در (.80ا   77: 1384 )بالنچارد دارد می

 باه  کرد کوشش که یکس» د:یفرما می )ع(نیرالمؤمنیام است. پرداخته اصل نیا به بقره ةکمبار

 رساول  تیا فاال ةادام و پشتكار لزو  بارةدر (.444 :1390 یآمد یمیتم) 1«.دیرس خود مراد

                                                                                                                                            
 .مُرادَهُ بَلَغَ اجتِهادَهُ أعمَلَ مَن  .1

 عدم امتیازدهی

 

 امكانات و منابع ةتوزیع عادالن

 
 اجرای قوانین برای همگان

 سازمان در چگونگي برقراری عدالت 

 

ویق و تنبیه یابی عادالنه و تش نظارت و ارزش

 متناسب با عملكرد
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 هبا  و اعماال  امور [تیاهم و ارزش]  « االُمر ُ َبت مرِمارر،َوَاْلْعمررُ َا  اِهِارر .» د:یفرما یم )ص(خدا

 زیا ن )ع(یعلا  اماا   (.315 ،1 ج :1395 یما یحك و یمی)حك است.ه آن انیپا به و کردن تما 

رْ َ ََی ُدو َََُق ِلی َ  .» د:یفرما می ثِر َرََِمرنََْخ   اسات  یادیز از بهتر باشد مداو  که یکم[ زیچ]  «َیر ْنق ِطر ََُك 

 (.481 :1390یآمد یمیتم) باشد نداشته تداو  که

 تیقاطع و شجاعت

 زیعز باشد برخوردار آن از کس هر که است یانسان یواال و باارزش های خصلت از شجاعت

 ناه یگز نیبهتار  مادار  ارزش تیریماد  نظاران  صاحب یبرخ (.32 ا  31 :1381 ی)ذاکر شود می

 :Wood & Rentshler 2003) دنا کن یما  قلماداد  شجاعت را مختلف یفشارها با مواجهه یبرا

 یانسان های تیواقا و قیحقا انیب در انسان که است نیا زین یرأ در شهامت و تیقاطا (.530

 و تكلاف  نداشتن به )ع(یعل اما  نورزد. غیدر یرضروریغ و طلبانه مصلحت مالحظات لیدل به

 تو خدا که مباش یگرید ةبند» :کرده است امر گرانید مقابل در خود نساختن محدود و اجبار

 و اساتقالل  حفاظ  بر یعمل ةسیر همچون خود ینظر ةسیر در حضرت «.است دهیآفر آزاد را

 کاه  کارد  زیا آم تكلف و تنگ چنان دینبا را روابط یانی دارد  دیتأک گرانید با روابط در یآزاد

 (.189 :1397 یقراملك فرامرزی) شود گرفته افراد یآزاد و اریاخت

 تواضع

 لیا رذا از کاه  ،تكبار  و ینیخاودبرترب  ریا نظ یاتیا روح باردن  نیب از در مؤثر عوامل از یكی

 د:یا فرما یم )ص(اکر  امبریپ است. ردستانیز برابر در تواضع ،است جاه حب ةزایید خطرناک

رر»  براباار در تواضااع یهااا نشااانه از یكاای .(47 ،14 ج :1403 ی)مجلساا «.خرررِمُمُا َاْلقرر  َدیس 

 از زیا پره و هاا  آن باه  اماور  ارجااع  و فرماان  صدور هنگا  یگفتار آداب تیرعا ردستانیز

 )ع(یعلا  حضارت  ةفرماود  باه  .(260 :1387 ی)فرحازاد  اسات  آمرانه گفتن سخن و تحكم

 :1390یآماد تمیمای  ) «. َ یر  فَّلَََِإَت  اض ر َ َمرر» شود یم مقا  رفتن باال باعث تواضع که طور همان

برُّرُکَ » انجامد یم یخوار به تكبر (249  .(342 :1390آمدیتمیمی ) «ََِ.اْلع ز َیفَُذ ََََُِّةیاْل ال یفََِت ک 

 ييبایشک و صبر

دادن  انجاا   از را خاود  یکس اگر نیبنابرا است. بازداشتن و کردن حبس یمانا به لغت در صبر
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 نفس ثبات از است عبارت صبر که اند بر آن اخالق علم متفكران است. کرده صبر بازدارد یکار

 یغزال .ها یسخت و ها حادثه برابر در کردن مقاومت و ها بتیمص و بالها در آنن شدن مضطرب و

 ،نیبناابرا  داناد.  مای  یطانیش و ینفسان های زهیانگ برابر در ینید ةانگیز یداریپا یمانا به را صبر

 و هاا  یساخت  برابار  در خداوناد  یدساتورها  از یرویا پ مقاا   در انساان  که ماناست نیبد صبر

 منحارف  خادا  طاعت راه از و کند مقاومت و یداریپا ،طانیش یها وسوسه جمله از ،ها بتیمص

 )عطااران  اسات  بلندهمت مردان ریناپذ کیتفك ةالزم حلم و یبردبار (.92 :1387 ی)داود ودنش

 فراخواناده  یداریا پا و صبر به رامنان ؤم و )ص(اسال  امبریپ کرات به خداوند (.42 :1384طوسی

 هر و کن یستادگیا ای افتهی دستور که گونه همان پس» است: آمده هود ةسور 112 ةآی در است.

 اتیا آ 1«.ناسات یب دیا ده می انجا  آنچه به او که دینكن انیطغ و کند نیچن زین کرده توبه وت با که

 تیا اهم خصوص در وسفی ةسور 18 ةآی و ،بقره ةسور 153 ةآی ،عمران آل ةسور 146 و 200

 به واقع در است. هدف به دنیرس آن اثر نیاول که دارد یارزشمند آثار صبر است. صبر به دادن

 )ع(یعلا  اماا   خصاوص  نیهما  در افات. ی دسات  تاوان  نمی استقامت و صبر با جز یهدف چیه

 (.283 :1390 یآمد یمیتم) .«است یروزیپ ضامن صبر» د:یفرما می

 یريپذ تیمسئول

 ناوع  هار  کاه  ای گوناه  باه   اسات  ییمبناا  یاصال  یآموزش و یادار اخالق در یریپذ تیمسئول

 هر هاست. یناراست و ها یکج در نهادن ا گ و درست ریمس از شدن رونیب مفهو  به یتیمسئول یب

باه کماال    یادار اخاالق  و یفارد  اخالق نظر از باشد داشته یشتریب یریپذ تیمسئول یکس چه

 را یتیمسائول  کاه  یکسا  (.187ا   186 :1386 یتهرانا  )دلشاد برعكس و ابدی می دستبیشتری 

 و اهانات  نیکمتار  حاق  یکس اساس، نیا بر باشد. خود رفتار و اعمال یجوابگو دیبا ردیپذ می

 ناد ا مسائول  خاود  رفتاار  و انیا ب و نگااه  نوع در زمینة یحت افراد و ندارد را مرد  به یاحترام یب

 (.53 :1385 دفری)نو

 کارده  ریا د سااعت  مین فقط که ،هدهد یبرا )ع(مانیسل حضرت داستان در هم قرآن در

                                                                                                                                            
 .وا اِنَّهُ بِمَا تَاْمَلُونَ بَصیِرفَاسْتَقِمْ کَماَ اُمِرْتَ وَ مَن تَابَ مَاَکَ وَ التَطْغَ .1
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 و 3باود  یاا یطب مناابع  و آب ریا وز هدهد رایز 2.داد قرار شداد و غالظ حكم حضرت ،1بود

 و ییگاو  پاسخ زد. می بیآس جاماه به یحكومت ةجلس از ارشد مسئول یتیمسئول یب و بتیغ

 .دارد اریبساا تیاااهم و اساات کارمناادان و رانیمااد ای حرفااه اخااالق از یریپااذ تیمساائول

 انجاا   دیبا خود که است ای گونه به کارها از یبخش شود می ادآوری مالک به )ع(نیرالمؤمنیام

 هاا  آن باه  دادن پاساخ  از انیمنشا  کاه  آنجاا  در  یدولتا  کارگزاران به دادن پاسخ مانند ،دهد

رررر ِا ر:َِمرررنََْالبُررردَّل كَأُمررر  ِ َِمرررنََْأُمررر  َ َُثَّ:َ»اناااد درماناااده ررررَُمب رش  رب رررهََُِمنرْا   «.كتَّربُررركَع ْنرررهََُریرررعَْیَِب ررررَُعمَّرلِررركَِإج 

 گاو  پاساخ  و ریپذ تیمسئول که یصورت در کارمندان (.415 ،53ة نام :1388سیدرضی،نهما)

 گاا   ساازمان  اهداف اساس بر و دهند انجا  می دقت با اریبسرا  خود ةمحول فیوظا باشند

 ابد.ی می بهبود عملكردشان روز به روز و دارند یبرم

 یدار امانت

 انساان  اگر .تاس یسازمان اتیح و یشغل و یشخص یزندگ در یرفتار مهم لیفضا از یدار امانت

 را آن یخاوب  باه  کوشاد  مای  و دارد می پاس را آن حرمت گمان یب بداند، امانت را تیمسئول و کار

 و کار که خواست می خود یادار نظا  کارکنان و کارگزاران از )ع(یعل اما  سازد. بالنده و ببرد شیپ

 (.181 :1386یتهرانا  )دلشادباشند  دار امانت خود روابط و مناسبات در و بدانند امانت را تیمسئول

 ریانكارناپذ یضرورت ها منصب و مشاغل ةهم یبرا میکر قرآن که است ییها یژگیو از یدار امانت

 بیشا دختر کند، خدمت بیشا حضرت به کرد دایپ لیتما )ع(یموس حضرت یوقت است. دانسته

 ریا اج یتاوان  مای  که یکس نیبهتر رایز .کن ریاج خدمت یبرا را جوان نیا ،پدر یا» گفت: یو به

 نگااه  در (.162و  13 :1384 یطوس عطاران) 4.«باشد نیام و توانمند کارش در که است یکس یکن

 و هیا پا یبا  را آن بادون  نیا د کاه  باود  برخوردار یتیاهم و گاهیجا چنان از یدار امانت )ع(یعل اما 

 (.251 ا 218 :1390یآمدتمیمی ) کرد قلمداد می شهیر یب را آن بدون یمسلمان

                                                                                                                                            

 (22 نمل/) ... بَاِیدٍ غَیْرَ فَمَكَثَ. 1

 (21/ نمل) .مُبِینٍ بِسُلْطَانٍ لَیَأْتِیَنِّی أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ شَدِیدًا عَذَابًا لَأُعَذِّبَنَّهُ .2

 .یری الماء تحت الثری. 3

 (26 )قصص/ .الْأَمِینُ الْقَوِیُّ اسْتَأْجَرْتَ مَنِ خَیْرَ إِنَّ رْهُاسْتَأْجِ أَبَتِ یَا إِحْدَاهُمَا قَالَتْ. 4
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 یگفتار خوش

 زیا ن او یبرتر باعث و کند می زیمتما موجودات گرید از را او که ،انسان های یژگیو از یكی

 یاریا  خاود  یازهاا ین رفاع  و مقاصد انیب یبرا نآ از تا است گفتن سخن ییتوانا ،دشو می

 ناصاواب.  ریمس در ای شود گرفته کار به صواب ریمس در تواند می یبشر ییتوانا نیا رد.یبگ

 در اسات.  شده نکید فراواأت گفتن كوین سخنان و زبان از حیصح ةاستفاد بر یارزش نظا  در

 یكا ین باه  گار ید کی با یهمگ تا دهد می دستور بندگان همة به خداوند اسراء ةسور 53 ةآی

 امبریا پ از یتا یروا در اند. شده امر گفتن كوین سخن به منانؤم زین اتیروا در ند.یبگو سخن

 از تار  محباوب  ای نهیهز مرد  ،اوست دست در جانم که آن به سوگند» است: آمده )ص(اکر 

 و جاامع  یشاخصا  و اریا ما قرآن در (.2742 ،3 ج :1382یشهر یر) .«کنند نمی ریخ سخن

 و دیا دار پاروا  خادا  از دیا ا آورده ماان یا که یکسان یا: »است آمده كوین سخن بارةدر کامل

 هاوده یب ا یا ثان ،اسات  واقع با مطابق اوال  که است آن دیسد قول پس 1.«دییگو استوار یسخن

 كاو ین یساخن  گفت توان می نیبنابرا (.148 :1387 یداود) ندارد نامناسب امدیپ ثالثا  ،ستین

 (150ا  149 :1387 ی)داود باشد داشته  ویژگی چند کهد شو می قلمداد

 
 (ساخته محقق) یگفتار خوش یها یژگیو .4 نمودار

                                                                                                                                            
 (.70یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقولوا قَول ا سَدیدًا. )احزاب/ .1

اندازه سخن  به

 گفتن

سخن گفتن از روی علم و 

 آگاهی

 سخن گفتن بجا

های  ويژگي

 گفتاری خوش
نداشتن پیامدهای سوء چون 

 سرزنش و پشیمانی و شرمندگی
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 ظن( )حسن يگمان خوش

 شامار  به یمدن ةجاما های هیپا تیتقو یبرا مهم و یاساس یاصل یگمان خوش یتماعاج روابط در

 گاذارد  مای  یعماوم  شیآساا  و یاجتماع تاامالت روندر ب قیعم اریبس یثیرأت آن فقدان و آید می

 دور نظار  از را خاود  ةرمجموعیز افراد گاه چیه ستهیشا ریمد .(140 ا  138 :1384 یوسط عطاران)

 ایا  یگماان  خاوش  هماواره  دیا نبا و دارد یطیشرا توجه نیا دارد. خاص توجه ها آن به و دارد ینم

 مقابال  طارف  فسااد  نكاه یا مگر است  کرده سفارش ظن حسن به را مؤمنان اسال  باشد. یبدگمان

 کاه   یکسان ای   «.ْثَ ََِإَلظَّرنَ اَبر ْعر َ َنََََِّإَالظَّنَ َِمنَ َا َرک ثََِاْجت نبُ اَآم نُ اَنَ یالَّذََِا ریَ َأَری» د:یفرما یم خداوند شود. ثابت

 .(12)حجارات/   است گناه ها گمان از یباض رایز .دیکن یخوددار ها گمان شتریب از دیا آورده مانیا

 )ع(یعلا  حضارت  اسات.  شاده  دیا تأک ظان  ساوء  از یدور و ظان  حسن داشتن به زین اتیروا در

 .(231 :1390یآمدتمیمی ) «ََِ.نیالدَ َس الم ةََُوَ َاْلق ْلبَ اح ةََُالظَّنَ َُحْسنَُ» د:یفرما یم

 يشناس وقت و نظم

 و یسسات  گوناه  هار  از زیپره و ،بیترت و نظم ،یآراستگ ،یریپذ سامان یانی یکار انضباط

 بادون  ینظام و سازمان چیه و است یادارمهم  اخالق آداب از امور نیا کار. در یسامان یب

 .(191 :1386 ینتهرا )دلشاد برد نخواهد ییجا به راه امور نیا تیرعا

 .است کار میتقس و یزیر برنامه و یهسازماند ةزیرمؤلف سه شامل رانیمد انضباط و نظم

 و مشااخص هااا پساات و واحاادها هااای تیمساائول و اراتیاااخت و فیوظااا یسااازمانده در

 و اسات  مساتمر  یتیفااال  یسازمانده شود. می نیما ها آن نیب ارتباط و یهماهنگ یچگونگ

 ی)الاوان  شاود  نمی آغاز کار در سازمان یطراح به منحصر و روست وبهر آن با همواره ریمد

َ  أسررَرَأُمر  ِ َِمرنََْأْمررَرَكر َ َلِرر أ ََِاْجع ر ََْوَ » کند: می هیتوص مالک به )ع(یعل نیرالمؤمنیام .(95 :1386
 و اباد ین یرگیچ او بر کار یبزرگ که نیبرگز یسرپرست تیکارها از کی هر یبرا  «...َِمرنرُْا َْ

 .(413 ،53 ةنام :1388)سیدرضی  نسازد درمانده را او کار یفراوان
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 (ساخته محقق) سازمان در رانیمد انضباط و نظم های مؤلفه .5 نمودار

 باا  و کند مشخص را یکار هر وقت امور در یبند تیاولو با که است یکس موفق انسان

 نظم تحقق در مهم و یساسا لواز  گرید از زد.ینر هم به را امور انتظا  جا یب ریخأت و عجله

 نیماا  زماان  در کاار  هار  که یطور  است ریمد توسط کارها درست یزیر برنامه انضباط و

 سابب  اماور  شادن  انباشاته  و کارهاا  درست یبند زمان عد  و برنامه فقدان رد.یپذ صورت

 از کاار  میتقسا  انادازد.  مای  خطر به را سازمان سالمت ود شو می ینظم یب و یختگیر درهم

ررنَرَِلكر َ َاْجع ر ََْوَ » د:یفرما می )ع(حسن اما  به )ع(اما  کارهاست. به دادن نظا  لواز  گرید َِمرنََِْإْنس 
رد ِمك رالَرَخ   کاار  آن برابر در را او و کن نیما را خدمتكارانت از یک هر کار  «...َبِرهََِت أُخرُذ ََُع م 

 در و ذارناد وانگ گار ید کیا  باه  را کارهاا  شاود  می سبب کار درست میتقس که بدان مسئول

 .(31 ةنام :1388)سیدرضی  نكنند یسست خدمت

 قرآن در اخالق گاهيجا

 دهیپوش کسى بر آن گاهیجا و تیاهم و است قرآنىمهم  مباحث از ها انسان تیترب و اخالق

 اساال   در و اسات  نىید علو باارزش  مباحث از آن به مربوط مسائل و اخالق علم ست.ین

 بس نیهم آن به مربوط مسائل و اخالق گاهیجا و تیاهم در است. شده فراوان دیتأک آن بر

 .است ودهب خیتار طول در الهى میعظ رسوالن باثت مهم اهداف از انسان تیترب و هیتزک که

 کرد. مارفى اخالق مكار  لیتكم را خود باثت از هدف (ص)اکر  امبریپ
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 ساخته( محقق) قرآن در سازمان ای حرفه اخالق های مؤلفه .1 جدول

 قرآن اتیآ یمعن
 های مؤلفه

 یاخالق
 فیرد

 را امرش تیکفا کند توکل خدا بر کس هر و

 انجا  به را خود فرمان خداوند .کند می

 قرار یا اندازه یزیچ هر یبرا خدا و رساند می

 است. داده

َق دََْأ ْمرِ ََِبرِلغََُاللَّهَ َِإنَََّح ْسُبهََُفر ُا َ َاللَّهََِیع لَ َتر   کَّ َْیَم نََْوَ 

 (3 )طالق/ .ق ْد اَرَ َرَیشَ َِلُک َ َاللَّهََُج ع  َ 
 1 توکل

 راه خداوند کند شهیپ یاله یتقوا کس هر

 ییجا از را او و کند می فراهم او یبرا ینجات

 دهد. یم یروز ندارد گمان که

َالَثَُیحَ َِمنََْْرزُْقهَُیَوَ ََم ْر جرَرَل هََُع  َْیََْاللَّهَ َتَّقَِیَم نَْ
 (3 و 2 )طالق/ .ت ِسبَُیَْ

 2 تقوا

 با خداوند که دیکن استقامت و صبر و

 است. کنندگان استقامت
 3 صبر (46 )انفال/ .نَ یالصَّربِرََِم  َ َاللَّهَ َِإنَََّاْصِبُواَوَ 

 4 یگفتار خوش (83 )بقره/ .ُحْسنرَرَلِلنَّر ََُِق ُل اَوَ  د.ییبگو سخن خوش زبان( )به مرد  با و

 به دیکن می یداور مرد  انیم که یهنگام

 د.یکن یداور عدالت
ْمُت ََِْإذا  5 عدالت (58 )نساء/ .بِرْلع ْد َََِت ُْکُم اَأ نََْالنَّر ََِیَ ب ََح ک 

 6 صداقت (119 )توبه/ .یَ الصَّرِمقََِم  َ َُک نُ اَوَ َاللَّهَ َاترَُّق ا د.یباش انیراستگو با و دیبترس خدا از

 را ها امانت که دهد می فرمان شما به خداوند

 د.یبده انشصاحب به

 )نساء/ .أ ْهِلارَیإِلَاْْل مرنرتََِتُرؤ مُّواَأ نََْْأُمرُُک َْیَاللَّهَ َِإنََّ

58) 
 7 یدار امانت

 به طاعات در را کوشش تینها که ها آن و

 شانیها دل حال نیا با و دهند می خرج

 یسوه ب سرانجا  نكهیا از است هراسناک

 .گردند یبازم پروردگارشان

َ  ِّبِ  ََِْإل ََأ نرَُّا ََِْجل ةَ َوَ َقُرُل بُرُا ََْوَ َآتر ْ اَم رَْؤتُ نَ یَنَ یالَّذَِ و
 (60 مؤمنون/)َ.  اِجُع نَ 

 احساس

 تیمسؤل
8 

 و خدا به که هستند یکسان فقط ؤمنانم

 در او با که یزمان و اند آورده مانیا امبرشیپ

 اجازه یو از که یزمان تا باشند یعموم یکار

 .روند نمی رندینگ

رنُ اَو ِإذ اَو   ُس لِهََِبِرللَّهََِآم ُن اَنَ یالَّذََِاْلُمْؤِمُن نَ َِإَّنَّ ر َم ع هََُك 
رِم َرَأ ْمرَرَع ل ى بَُیَل ََْج   (62 )نور/ .ْست ْأِذنُ  َُیَح ّتَََّ اْذه 

 9 یکار انضباط

 

 ای حرفاه  هر برای امروزه که طوری به دارد ای گسترده بسیار ی دامنه ای حرفه اخالق

 در را ای حرفاه  اخاالق  های مؤلفه ماموال ولی. است شده داده قرار خاصی اخالقی اصول

 تاکیاد  اخالقی، واالی های ارزش این همگی بر کریم قرآن که کنند می بیان مشترکی موارد

 .است داشته

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_60_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_60_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
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 ثياحاد در اخالق گاهيجا

 است. شده انیب ماصو  انیشوایپ و اسال  گرامى رسول سخنان در اخالق گاهیجا و تیاهم

 :مارفی کرد رفتارها گرداندن کین و اخالق مكار  لیتكم را شیخو باثت (ص)گرامى رسول

 ا . شده مباوث اخالقى لیفضا لیتكم براى فقط من  .«االخالقَمکر  َاله َبعثتَاَّنر»

 ساخته( محقق) اتیروا در سازمان ای حرفه اخالق های مؤلفه .2 جدول

 فیرد
 های های مؤلفه

 یاخالق
 ترجمه اتیروا

 تقوا 1
 نهج) .و الِخر  ََِریالدُّنَ َ خَ َُ زِقَ َفر ق دَتُقىَرَُ زِقَ َم ن

 (3015 ح :769 الفصاحه
 او روزى آخرت و ایدن ریخ شود اش روزى تقوا کس هر

 .است شده

 توکل 2
 فقه) .َاللَّهَع ل ىَتر   كَّ َْیفر لََْالنَّر ََِأ قرْ  ىَُك نَ َیأ نََْأ   امَ َم نَْ

َ(358: الرضا
 توکل خدا بر باشد مرد  نیتر یقو که خواهد می که هر

 کند.

نهج ) .هَِیِفََم رَْ  َرَیلِك َ َف ِإنَََّع م ل هََُْ  َرَیلِك َ َأْم ََِوَ  انضباط و نظم 3
 (415 ،53 ةنام :1388البالغه 

 یروز هر رایز .ده انجا  روز همان در را روز هر کار و
 دارد. خود به مخصوص یکار

 عدالت یبرقرار 5
ر ََُوَهَِیالرَّعََِق  ا ََُا لْع ْد َُ  7ج :1380)طبرسی  .ٱْل ال ََج 

 :714) 

 و جمال سبب و ملت و ملک یداریپا موجب عدالت
 .هاست حكومت و ها دولت ییبایز

 یریانتقادپذ 6
تحف ).ق ِب َ َُع ِتبَ َإذاَار،َ خَبِع ْبدَرَا  امَ َإذ اَاهللَ َإنََّ

 (481: الاقول

 چنان او بخواهد را ای بنده یخوب و ریخ خداوند هرگاه
 گرفت قرار سرزنش و عتاب مورد اگر که شود می

 د.ریپذ می

 صداقت 7
، ح 218: غرر الحكم) .برلّصدقَتَُُّّیَم نََْغل بََُیال

4356) 

 مغلوب هرگز کند می احتجاج راست سخن با که یکس
 .شود نمی

8 
 و ییگو پاسخ
 یریپذ تیمسئول

َِإج رب هََُِمنرْا رَُمب رش ر ِا رَِمنََْالبُدَّل كَأُم  ِ َِمنََْأُم  َ َُثَّ
ة نام :1388 نهج البالغه).كتَّربُكَع ْنهََُریعََْیِب رَُعمَّرِلك

53 :415) 

 ،یده انجا  دیبا خود که است ای گونه به کارها از یبخش
 انیمنش که آنجا در ،یدولت کارگزاران به دادن پاسخ مانند

 .اند درمانده ها آن به دادن پاسخ از تو

 .دیرس خود مراد به کرد، کوشش که یکس (444: غرر الحكم) .ُمرام  ََُبر ل غَ َاجِتارم  ََُأعم  َ َم ن تالش و یسا 9

 یگفتار خوش 10
 .النّر ََِیَ ب ََمریَفاحل س ن ةََُخالقَُاالَسال َ االَنَُیز ََیِمّرَإنََّ

 (28731 ، ح143 ،10 ، جالامال کنز)
 .است اسال  نتیز مرد  نیب اخالقى خوش

 یدار امانت 11
 االِسال ِ رَأسُ/ َا لد ی رن ةَ َأ ْكم  َ َفر ق دََْبِرْْل م رن ةََِع ِم َ َم نَْ

 (92،ص 75حاراالنوار، ج ب )مجلسی، .اأَلمانَةُ
 کامل را خود انتید کند عمل یدار  امانت به که یکس

 .است اسال  اصل یدار مانت/ ااست کرده

 یداریپا و صبر 12
 (6312، ح 283، الحكم غرر). برلظَّّفرََِ َ یكفَالّصِبَُ

 
 .است یروزیپ ضامن صبر

 

 نگااه  با یتیریمد اخالق از جامع یمدل مثابة به توان می آن از که مهم های یبند طبقه از یكی

 :دهد به دست می (1384) فریخن ست کها یچارچوب برد نا  یاسالم تیریمد مختلف منابع به
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 (ساخته محقق) یتیریمد اخالق از جامع یمدل .6 نمودار

 انتقادپذیری

برادری و 

 صمیمیت

پیروی و 

 اطاعت

 ةسع

 صدر

 اخالص

پیشنهاد و 

 انتقاد

 اکرام و

 تراماح

قاطعیت و 

 نظم در امور

 انتقاد و 

 پیشنهاد

حفظ کرامت و 

 منزلت انسان

مقابله با 

 نفس اماره

 اخالق فردی

در تعامل با 

 خود

 اخالق

 مديريتي

خالق ا
مديريتي در 

تعامل با 
 جامعه

اخالق 

در  فردی

تعامل با 

 همتراز

اخالق فردی 

در تعامل با 

 زیردست

 اخالق فردی

تعامل با  در

 ادستفر

در دسترس  هدز

 بودن

 تشویق

 و تنبیه
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 قیتحق يمفهوم مدل و روش
ثیر أتا  آناان  رفتاار  بر توانند می اما .کنند کنترل را خود افراد های دگاهید توانند نمی ها سازمان

 هاای  ارزش یدها  ساازمان  یاساالم  یساازمان  اخالق ةحوز در مؤثر یعمل راه تنها .بگذارند

 باا  گرپژوهشا  (.8 :1393 یلیاساماع  و ی)دهكارد  تاس یسازمان فرهنگ قالب در یاخالق

 ساازمان  در ای حرفاه  القاخا  هاای  مؤلفاه  و اباااد  یبررس به یانیوح نظا  دادن قرار محور

 پاژوهش،  عنوان به مربوط مطالب انتخاب در منظم كردیرو داشتن منظور به .است پرداخته

 در اخلاااق  کاردن  ناه ینهاد شاد  مشخص که طور همان شد. استفاده قیتحق یمفهوم مدل از

 .است یسازمان تیموفق در اخلااق یریکارگ به روش همان ها گروه و افراد رفتار

 
 (ساخته محقق) یانیوح نص اساس بر سازمان در ای حرفه اخالق یمفهوم مدل .7 نمودار

 موفقیت

 

 منابع انسانی درست و کارآمد

 عدل و انصاف
 یریپذ مسئولیت

 کوشی و پشتكار سخت
 مشورت کردن

 مداری حق
 وفای به عهد
 پاسخگویی

 رجوع حفظ حرمت ارباب
 تشویق و تنبیه بجا

 

 تعقل و تدبر
 قاطعیت
 تواضع

 و شكیبایی صبر

 نظم و انضباط
 داقتص

 داری امانت
 گفتاری خوش
 صدر ةسع

 

 توکل

 تقوا

 ایمان

 اخالص

 بعد سازمانی بعد فردی بعد معنوی

 ای  های اخالق حرفه مؤلفهابعاد 

 برای منابع انسانی سازمانی

 قرآن آیات

 ای مبانی دینی اخالق حرفه

 روایات
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 جهینت و بحث

 هاای  گاروه  و افاراد  رفتاار  کاه  است هایی استاندارد و اصول از ای مجموعه ای حرفه اخالق

 و تیموفق در اخالق تیرعاثیر أت ةدربار )ع(نیرالمومنیام کند. می نییتا را سازمان کی درون

نَّةَرَنر ْرُج َال ََُكنَّر» د:یفرما می اهداف به دنیرس َأ نََْل ن ررَیْنب غَِیَل ك رنَ َِعق ربرَرَال ََوَ َثر   ابرَرَال ََوَ َن ر اَرََن ْش ىَال ََوَ َج 

ررر ِ َ َن ْطلُرربَ  قََِم ك  رررَاْْل ْخررال  رربََِع ل ررىَت ررُد ََُِّمَّرررَف ِإنرَّا  ررر َ َِیس   باااور( )و دیااام بهشاات بااه هاام اگاار   «النَّج 

 که بود ستهیشا باز بود نمى انیم در فرىیک و پاداش و میدیهراس نمى دوزخ از و میداشت نمى

 اسات  اخاالق  مكار  لیتحص در روزىیپ و تیموفق راه رایز .مییبرآ اخالق مكار  طلب در

 .(193 ،11 ج :1408 ینور)

 نظاا   ةمجموعا  بار  یمبتن سازمان یا حرفه اخالق مهم های مؤلفه و ابااد نوشتار نیا در

 هاای  آماوزه  از سااخته  محقاق  جدول و یلیتفص حاتیتوض قالب دو در و ییشناسا یانیوح

 بار  نیز ای حرفه اخالق یادراک چارچوب .شد ارائه ندهیآ های پژوهش جهت ییروا و یقرآن

 شد. یطراح سازمان یانسان منابع یبرا یارزش نظا  اساس

 در اخلاااق  یریکاارگ  باه  روش هاا  گروه و افراد رفتار در لااقاخدن کر یکاربرد ندیفرا

 است: ریز مراحل شامل و یسازمان تیموفق

 .ردیگ می سرچشمه یا حرفه اخلااق از تیموفق .1

 .شود می جادیا ینیاعتمادآفر از یا حرفه اخلااق .2

 .شود می جادیا رفتار ینیب شیپ از ینیاعتمادآفر .3

 .ردیگ می سرچشمه رفتار بودن قانونمند و بودن مستمر از رفتار ینیب شیپ .4

 .شود می یناش تیمسئول از یقانونمند و بودن مستمر .5

 .ردیگ می شكل فرد یباورها و قانون از تیمسئول .6
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 (1398 ساخته )محقق ها گروه و افراد رفتار در اخلـاقدن کر یکاربرد ندیفرا .8نمودار

 اسات.  ساازمان  در اخلاااق  تیریماد  یریکاارگ  باه  و جااد یا از یناش سازمان در تیموفق

 ناریماد  و ،ها برنامه سازمان، به اعتماد چه هر شود. می شروع ینیاعتمادآفر از یسازمان اخلااق

 شاد.  خواهاد  شاتر یب فیوظاا  و ساازمان  باه  تاهاد  زانیا م باشاد  شاتر یب ه(یا پا ،یانیم )ارشد،

 رایز .دش خواهد یطیمح یهاازین به یده پاسخ در یسازمان توان شیافزا به منجر ینیاعتمادآفر

 و رانیماد  به کارکنان اعتماد چه هر کرد. خواهد جادیا سازمان توان در ییافزا هم ینیاعتمادآفر

 کاه  بپردازناد  کارکناان  رفتاار  کنتارل  جهات  را یشتریب ةهزین دیبا رانیمد ابدی کاهش سازمان

 د.شو می جادیا فتارر ینیب شیپ از ینیاعتمادآفر آورد. خواهند دست به زین یکمتر ةنتیج

 ساو  کیا  از ساازمان  تا است یضرور و الز  یامر سازمان در یا حرفه اخالق تیرعا

 منافع خردمندانه و یمنطق ماتیتصم اتخاذ با گرید یسو از و نكند تاارض دچار را جاماه

 قارار  نظار  مد دیبا ای حرفه اخالق مفهو  با مواجهه در آنچه کند. نیتضم را خود بلندمدت

  اسات  یشغل اخالق و یفرد اخالق رندةیدربرگ نخست  یا حرفه اخالق که است نیا ردیگ

  آنكاه  دو  . اسات  ناظر یحقوق ةمجموع کی ةمثاب به سازمان به و رود می فراتر دو هر از اما

 تیمسائول  لیدل نیهم به و  است پدید آمده یا حرفه اخالق به کیاستراتژ یكردیرو امروزه

 باه  یحتا  ناه  و یپرسانل  واحد به نه ،شود یم سپرده ستیاستراتژ رانیمد به  شرکت یمانو

 و «اناه یگرا لتیفضا  » كارد یرو ناوع  دو دیا با اخاالق  حاوزة  در  آنكاه  سو  .ییاجرا رانیمد

 صارفا   یاخالقا  ماضاالت  باه  یسانت  نگارش  . کارد  کیا تفك گار ید کی از را «محور مسئله »

 یساازمان  یاخالقا  ماضاالت  از هآنچا  کاه  یدرحاال   «محور مسئله » نه  است «محور لتیفض »

 و  اسات  مسائله  کیا   یاخالقا  ماضل چون . است «محور مسئله» كردیرو کند یم ییگشا گره
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 ما که است نیا یاساس نكتة م.یهست مهارت و تخصص کسب ازمندین آن اثربخش حل یبرا

 ناه  یساازمان  اخاالق   آنكاه  چهار  م.یکن زیپره یا حرفه اخالق دربارة ینگر یحیتلو از دیبا

 یفارد  عوامل بلكه است  وابسته ا طیمح یا وابسته ا سازمان یحت نهاست  وابسته ا فرد لزوما 

 ازمناد ین اخاالق  باه  پارداختن  در ما ن،یبنابرا د.ندار ریتأث آن دربا هم  یسازمان و یطیمح و

 یاخالقا  ماضاالت  لیا تحل و نیای تب مقاا   در عوامل نیا از غفلت م.یهست یستمیس نگرش

 کرد. خواهد دور ینیب واقع از را ما یریگ میتصم

 هااک است دیریتاام در ای هاحرف قخالا یها مؤلفه یتبهبندر بیانگر همدآ ستد به نتایج

 ،یدار مانتا ،لتاداع ،قتاصد ا،خد به توکل ،تقوا املااش بااترتی هااب آن را انواایتاام

 مدآ ستد به ضرحا هشوپژ از نچهآ سساا بر همچنین .نستدا ... ، ویپاااذیر مسااائولیت

 و تاااسا رداروااابرخ ای هژااایو همیتا از انمدیر و نکنارکا ای حرفه قخالا لصوا عایتر

 .دشو بسوامح ها نمازسا در قابتیر یتیمز ندامیتو ای حرفه قالاخا های هامؤلف تاعایر

 شنهادیپ
 بااال  اریبسا  یتا یاهم از هاا  سازمان در آن کردن نهینهاد یچگونگ و یا حرفه اخالق موضوع

 ناه ینهاد یبرا را یمختلف یراهكارها بكوشند دیبا رانیگ میتصم و رانیمد و است رخوردارب

 :هجمل از  دهند ارائه ها سازمان در یا حرفه اخالق کردن

 هاا  ساازمان : ها سازمان در قانون و اتیاخالق تیرعا به دیمق یانسان یروین یریکارگ بها 

 و یاجتمااع  یزندگ دوران در که را یفرادا نشیگز و جذب یها ستمیس اصالح با توانند یم

 باه  اناد  داشاته  مقاررات  و نیقوان و اتیاخالق تیرعا به یشتریب لیتما و سابقه خود یکار

 یضارور   نكتاه  نیا ا به توجه سازمان یدیکل مشاغل یتصد یبرا ژهیو به  درآورند استخدا 

 و دهناد  صیتشاخ  تار به را یرقانونیغ و یراخالقیغ یرفتارها قادرند افراد نیا . چوناست

 و یاخالق یها تیمسئول و فیوظا دادن انجا  به باالتر سطوح رانیمد میمستق نظارت بدون

 یانساان  یرویا ن یریکاارگ  به ینید یها آموزه در (.415 :1383 یابطح) بپردازند خود یقانون

 نیتار  بازرگ  ءجاز  خصاوص  نیا ا در یکوتاه و یانگار سهل که دارد یتیاهم چنان ستهیشا

 یکاارگزار  کاه  یکس» است: آمده نیچن )ص(امبریپ از یثیحد در شود. یم محسوب ها انتیخ
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 یو ةبرگزیاد  از کاه  هست یکس ها آن انیم در داند یم که یحال در بگمارد مسلمانان یبرا را

 ةهما  و رساولش  و خداوناد  باه  او اسات  امبریا پ سنت و خدا کتاب به تر عالم و تر ستهیشا

 (.110: 1388 یعدل و زاده ی)موس است دهیورز انتیخ ها مسلمان

 قانون  و اتیاخالق تیرعا به بندیپا و دیمق افراد توسط اخالق یعمل آموزشا 

 ها. سازمان کارکنان یبرا یاخالق منشور نیتدو ا



  449     يسازمان يانسان منابع یبرا يانیوح نص اساس بر ای حرفه اخالق از يادراک چارچوبارائة 

 منابع
 میکر قرآن

، ش حوزه و دانشگاهمجله ، «صداقت و راستی -مانویت در آیینة (. »1380ابراهیمی، مصطفی )

 .223-231 صص .26

 .مدیریت آموزش و تحقیقات مؤسسة ، کرج،3چ  ،انسانی منابع مدیریت(. 1383حسین ) ابطحی،

 .ه، قم، نشر االدب الحوزلسان الارب (.ق 1414) منظور، محمد بن مكر  ابن

 ، تهران، جهان رایانه.پور فرهنگ جامع پیشرو آریان(. 1385) پور کاشانی، منوچهر آریان

دفتاار ، قاام ،2، چ ()صتحااف الاقااول عاان آل رسااول اهق(.  1419) ابومحمدحساان، الحراناای

 .قم ةعلمی ةمدرسین حوز  ةانتشارات اسالمى جاما

، «ساازمان  در یكپارچاه  اخالقیاات  نظا  سوی به مدیریت و اخالقیات» (.1383الوانی، مهدی )

 .12ا  1 ، صص42و  41 ش ،11 ، دمطالاات مدیریت

 ، تهران، نی.31، چ مدیریت عمومی(. 1386اااااااااااا )

 ، تهران، امیرکبیر.مدیریت رفتار سازمانی(. 1384بالنچارد، کنت )

ای ضارورت   اخاالق حرفاه  (. »1389قلااه )  اه کااظمی  محماد صاادقی  روح   زاد، جافار   بیک

 63-58،صاص 17و  16، ش 4، س عصار مادیریت  ، «هاای اماروزی   ناپذیر سازمان اجتناب

مترجم: سید هاشام  ، غرر الحكم و درر الكلم(. 1390) ابن محمد تمیمی آمدی، عبدالواحد.

عوامال  (. »(1388اه ) یی، روحتوالرسولی محالتای، تهاران، دفتار نشار فرهناگ اساالمی.      

 .8ا  1، صص 25، ش توساة انسانی پلیس، «تأثیرگذار بر رفتار اخالقی کارکنان در سازمان

 ، قم، گا  به گا .گا  به گا  با اخالق مدیریت(. 1383جواد ) ،تبار حبیبی

 .تربیت کمال تهران، ،شناسی روان و مشاوره در اخالق (.1385سیمین ) حسینیان،

 ،3آرا ، چ احماد  متارجم:  ،الحیااه  .(1395) علی حكیمی محمود حكیمی  محمدرضا  می،حكی

 انتشارات دلیل ما. قم،

، ای و فنااوری اطالعاات   اخالق حرفاه (. 1391رضا جندقی  حامد بردبار ) خنیفر، حسین  غال 

 تهران، پردیس قم دانشگاه تهران.

قام،   اخالقای،  تربیات : سو  جلد ،()عبیت اهل و )ص(پیامبر تربیتی سیرة (.1387محمد ) داودی،

https://ebookshia.com/authors/books/1210/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه

 ، تهران، دریا.البالغه در باب امانت اخالق اداری در نهج(. 1386دلشاد تهرانی، مصطفی )

(، تهاران،  ع()اناداز اماا  علای    )مجموعاة از چشام  اخالق کاارگزاران  (. 1381اکبر ) ذاکری، علی

 .مؤسسة فرهنگی دانش و اندیشة مااصر

ساید   متارجم و محقاق:  ، مفاردات االلفااظ القارآن    (.1361بن محمد ) راغب اصفهانی، حسین

 رضا خسروی، تهران، مرتضوی. غال 

ا فرهنگای   ، قم، سازمان چاپ و نشر مؤسسة علمای اخالق مدیریت(. 1382شهری، محمد ) ری

 دار الحدیث.

 ، تهران، ادیان.خالق کاری اسالمیا(. 1392زاده ) کریمی  علی حمیدی متین، حسن  فاطمه حاج زارعی

 ، مترجم: ابوالقاسم پورحسینی، تهران، سیمرغ.فلسفة اخالق: حكمت عملی(. 1355ژکس )

 تبریزی، جافری محمدتقی مترجم:، البالغه نهج (.1388) سیدرضی )موسوی(، محمد بن حسین

 .اسالمی فرهنگ نشر دفتر تهران، ،6چ 

قام،   ،اسالمی رویكرد با سازمانی رفتار (.1385قا پیروز )آ ابوطالب خدمتی  علی عباس  شفیای،

 .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه

 ، مترجم: علی کرمی، تهران، فراهانی.تفسیر مجمع البیان(. 1380طبرسی، فضل بن حسن )

، )ع(ها از دیدگاه اما  علی  نقش و حقوق کارکنان در سازمان(. 1384اصغر ) عطاران طوسی، علی

 ب.قم، بوستان کتا

 ، تهران، سرآمد.2، چ ای حرفه اخالق بر درآمدی(. 1389فرامرز قراملكی، احد )

 ، تهران، مجنون.3، ویراست ای اخالق حرفه(. 1397) ااااااااااااااااااا

 تصمیم با مادیات و مانویات متقابل رابطه محمد  کجانی، اسمایلی حسن  دهكردی، زاده فرج

 .ش1393 پاییز ،3 شماره نهم، سال فناوری، و و عل در اخالق فصلنامه اخالقی، گیری

 .امیرالمؤمنین مهر قم، ،کارمندی اخالق (.1387اکبر ) فرحزادی،

 الكتب الالمیه. ، بیروت، داراالفاال و االقوال سنن فی الامال کنز. (1419) الدین حسا  بن علی متقی،

 الوفاء. مؤسسه الاربی راثالت إحیاء داربیروت، ، االنوار بحار(. 1403مجلسی، محمدباقر )

 الحدیث. قم، دار ،8چ  حمیدرضا شیخی، مترجم:، میزان الحكمه .(1386شهری، محمد ) محمدی ری
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 .الذکر دار تحقیقاتی ا فرهنگی ةمؤسس قم، ،قرآن مفردات(. 1380) حمید محمدی،

فرهناگ  ، «فرهناگ ساازمانی کارآماد    ةاخالق ساازمانی جاوهر  »(. 1387سید محمد ) ،یامقیم
 . 63-87صص، 17، ش 6 ، سمدیریت

 التراث. الحیاء البیت آل مشهد، مؤسسة الرضا، فقهق(.  1406) (ع)رضا اما  به منسوب

 رویكارد  باا  مادیران  انتصااب  و انتخااب  مایارهاای »(. 1388عادلی )  ماریم  زهره  زاده، موسی

 .132 ا 103ص ، ص1 ش ،3 س ،مدیریت ةاندیش ،«البالغه  نهج در گزینی شایسته

 قم، هجرت.، 12چ ، ماراج السااده(. 1385راقی، مالاحمد )ن

 ، اصفهان، خاتم االنبیا.2(. مترجم: ابوالقاسم پاینده، چ 1384) نهج الفصاحه

 .التراث الحیاء البیت آل مؤسسة بیروت، ،الوسائل مستدرک(. ق 1408) حسین نوری،

ارتبااط آن باا میازان     های اخالق کاار و بررسای   سنجش مؤلفه» (.1385نویدفر، محمدحجت )

پاردیس   ،ارشاد  کارشناسی ةنام ، پایان«رجوع در دانشگاه پیا  نور مرکز مشهد رضایت ارباب

 قم، دانشگاه تهران.
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