
 

 

 

 

 

 جزوء اخالق حرفه اي در مدیریت با رویکرد اسالمی 

 مؤلف: دکتر محمد مهدي پرهیزگار و  روح اهللا حسینی  

 نام درس :  اخالق حرفه اي در مدیریت با رویکرد اسالمی 

 رشته:  مدیریت بازرگانی  و مدیریت صنعتی 

 مقطع : کارشناسی 

 94-95نیمسال دوم : 

 

 

 
 
 
 

 
 



 یاسالم کردیرو با تیریمد در يا حرفه اخالق     2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یاسالم کردیرو با تیریمد در يا حرفه اخالق 
 کارشناسی رشته مدیریت) منبع( 

 ا... حسینی روح  دکتر محمد مهدي پرهیزگار  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



۳ 
 

 پیشگفتار
عامل سعادت دنیوي(پیشرفت مادي) و اخروي انسانها و  یاخالق فضائلارزشها و 

می دهد و در نهایت  سامانفردي و اجتماعی بشر را  یزندگجوامع انسانی است زیرا 
 و رهیس در شکلش  نیتر یمتعال در یاخالق اصولعامل رفاه عمومی خواهد شد. 

 قتیحق  شناخت يمبنا و شده یمتجل) ع(نیمعصوم ائمه و)ص(اسالم امبریپ تیریمد
  قرآن اتیآ لیتحل از استفاده با است شده یسع کتاب در. است انسان وجود یاخالق

 کی که یاخالق صفات ات،یروا و ثیاحاد و)ع( ائمه و)ص( اکرم ینب رهیس و میکر
 برساند، يمعنو و يماد سعادت به را جامعه بتواند تا باشد داشته دیبا کارگذار ای و ریمد
 .کند یم نییتب

حاضر اخالق و اصول اخالقی در ادراه جوامع و سازمانها و ابعاد آن در کتاب 
بنابراین تدوین کتاب حاضر جنبه آموزشی و  گیرد. مورد بررسی و بازنگري قرار می

آشنایی با ها رادر عمل جهت  دارد و دانشجویان مدیریت، مدیران سازمان اخالقی
 تحقیق و ها، ررسیحاصل ب دهد. کتاب حاضر، یاري می مدیریت اخالق مدار

همچنین  باشد. توسط نویسندگان می  همچنین مطالعات هاي صورت گرفته و پژوهش
هاي نویسندگان در زمان مدیریت کارخانه بر غناي مطالب و  اندوخته تجربیات و

دانش  بخشی از علم و اطالعات افزوده است. امید است دانشجویان با مطالعه کتاب،
 آنها را برآورده سازد و دانش اخالقیفرا گرفته و نیاز  رااخالقی مدیریت در حیطه 

 تألیفی هاي کتاب معدود از یکی حاضر کتاب .آنها گردد اخالقیموجب تقویت بنیه 
 دو توسط که باشد می در سطح کارشناسی اسالم در اخالق بر یمبتن تیریمد هدرحوز

 منتشر و هایی چاپ کتاب قبالً زمینه این در است.  شده تألیف گان نویسند از تن
 آنو راهکارهاي عملیاتی   اسالم در اخالق بر یمبتن تیریمدکتاب،  این در است. شده

 از خود، وعملی علمی تجارب از گیري بهره بر  عالوه است، شده مطرح تازه نگاهی با
با توجه به اینکه هر اثري  .اند جسته سود نیز داخلی و خارجی معتبر منابع و مراجع

 در موارد نقص و یا ،داراي نقص باشد از خوانندگان محترم انتظار داریمممکن است 
را جهت بهبود و ارتقا کیفیت مطالب کتاب  خود پیشنهادات و نظرات تمایل صورت

 اطالع فرمایند.
هاي اداري و زحمات صادقانه سرکار خانم فریدنیا، مرضیه  مکاريهدرخاتمه از 
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 نماییم. قدردانی میحسینی و معصومه یعقوبی صمیمانه 
 اهللا حسینی روح  –دکتر محمد مهدي پرهیزگار                                        

  اعضاي هیات علمی دانشگاه پیام نور                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرست
 



۵ 
 

 اسالم منظر از اخالق مفهوم با ییآشنا فصل اول:
 اخالق مفهوم و یمعن

  اسالم در اخالق
 سازمان در اخالق تیاهم
  تیریمد در اخالق گاهیجا و تیاهم

  یاسالم اخالق يها شهیر
 سازمان در اخالق تیحاکم دیفوا
 آن يامدهایپ و یستیز ساده و یطلب ایدن

 معاذ بن سعد انگیز شگفت داستان
 )ع( یعل امام دگاهید از اخالقی هاي ارزش

 اخالق با رابطه در نکات نیتر مهم
 

  مدیریت از دیدگاه اسالمدر  یاخالق ارزشهاي: دوم فصل
 آن يها یژگیو و اسالم در یاخالق نظام
 اخالق بر یمبتن تیریمد

 تیریمد در یاسالم اخالق یواقع و ینیع يالگو
 يا خامنه اهللا تیآ حضرت یاخالق يها هیتوص دهیبرگز

 اسالم دگاهید از تیریمد یاخالق یژگیو
 ):ع(علی امام دگاهید از سازمان در یاخالق نکات
 تیریمد در اخالق

 .دیببر نام را تیریمد در اخالق تیحاکم يامدهایپ و ثراتا
 

 در قرآن اخالق اصول: سوم فصل
  قران منظر از تیریمد در اخالقی هاي ارزش
 قرآن در اخالق يمورد مطالعه

 قرآن در یاله پیامبران یاخالق اتیخصوص
 قران در تیریمد یاخالق ریغ و اخالقی هاي ارزش

 
 رضایت مشتري در اخالقنقش  :چهارم فصل
 يمشتر تیرضا در اخالق نقش
 يمشتر با رابطه در یاخالق ضد قیمصاد

 يمشتر به خدمات ارائه در اخالق به یتوجه یب يامدهایپ
 سازمان در يمشتر تیرضا و کار اخالق انیم رابطه

 اسالم در يمدار يمشتر اصول و یمبان
 

  اخالقی در رقابت کردیرو: پنجم فصل
 اسالم در رقابت یاخالق قواعد
 رقابت در یاخالق ضد قیمصاد

 رقابت در اخالق به یتوجه یب
 رقابت در اخالق تیاهم و ضرورت

 رقابت در بحران بروز علل
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 و رفتار  سازمانی  ارتباطات انسانی اخالق در :ششم فصل

 اخالق بر یمبتن یسازمان ارتباطات
 اسالم نظر از یسازمان رفتار و یانسان ارتباطات بر حاکم یاخالق اصول
 یسازمان رفتار و یانسان ارتباطات در اخالق کاهنده عوامل
 یسازمان رفتار و یانسان ارتباطات در اخالق رشد عوامل

 یاخالق ارتباطات ستمیس دیفوا
 

 سازماندر  یتیریمدو نقش هاي  فیوظادر  یاخالق هاي تیمسئول :هفتم فصل
 تیریمد عملکرد و فیوظا در اخالق نقش

 یاجتماع - یاخالق يها تیمسئول
 یاجتماع تیمسئول تیاهم و ضرورت

 سازمانها یاجتماع تیمسئول يها امدیپ
 اخالقی ريیگ میتصم

 ريیگ میتصم در اخالقی هاي ارزش يها مولفه
 یاخالق يها يریگ میتصم یاصل موانع

 یاخالق کنترل و نظارت ستمیس
 اسالم نظر از یسازمان کنترل و نظارت ستمیس ياجرا و یطراح در یاخالق اصول

 اخالق بر یمبتن کنترل و نظارت ستمیس دیفوا
 اخالق بر یمبتن کنترل و نظارت يها روش

 اخالق بر یمبتن زشیانگ
 اسالم دگاهید از زشیانگ یاخالق عوامل

 اخالق بر یمبتن عملکرد یابیارز ستمیس
 اخالق بر یمبتن کار تقسیم

 اسالم نظر از سازمان در کار میتقس در یاخالق يارهایمع
 اسالم نظر از یاخالق جذب و یاستخدام ستمیس 

 استخدام و جذب در اخالقی هاي ارزش
 انتصاب و استخدام انتخاب، در یاخالق يارهایمع
 اسالم نظر از دستمزد و حقوق پرداخت یاخالق ستمیس
 اسالم نظر از دستمزد و حقوق پرداخت در یاخالق يارهایمع
 

 اسالم نظر از یاخالق اصول بر یمبتن تجارت: هشتم فصل
 اسالم در ارانزکارگ و تیریمد یاخالق لسفه

 تجارت در یاخالق اصول
 یاسالم اخالق و تجارت اهداف
 تجارت احکام

 یبازرگان معامالت و تجارت در دروغ و صداقت يامدهایپ
  تجارت در یاخالق اصول
 تجارت در یاخالق ریغ عوامل

 یبازرگان معامالت و تجارت در دروغ و صداقت يامدهایپ
 یاخالق بر یمبتن تجارت دیفوا



۷ 
 

 تجارت در تیموفق و تجارت توسعه در موثر عوامل
 تجاري قراردادهاي

 تجاري قراردادهاي یاخالق يها یژگیو
 تجاري غاتیتبل و یابیبازار امر در یاخالق نکات

 اسالم دگاهید از تجارت و دیتول تیاهم
 :قرآن در تجارت باب در ینکات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 اول فصل
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 ماسالاز منظر  اخالق مفهوم با ییآشنا

 فصل هدف کلی -الف
 اسالم منظر از اخالق مفهوم بادر این فصل هدف اصلی، آشنایی دانشجویان 

 .باشد می
 

 فصل هاي رفتاري هدف -ب
 :بتوانند انیدانشجو رود یم انتظار فصل، نیا مطالعه از پس

 آشنا شوند.اخالق اخالق  مفهوم و معنی با 
 شوند آشنا اسالم در اخالق با. 

  شوند اسالم آشنااخالق در  ضرورتو  تیاهمبا. 

  ی آشنا شوند.اسالمجامعه  در اخالقی هاي ارزش ترین با مهم 
 آشنا شوند. )ع( علی امام دیدگاه از اخالقی هاي ارزش با 
 اخالق آشنا شوند. با رابطه در نکات ترین با مهم 
 آشنا جامعه در اخالقی هاي ارزش و اخالق به توجه عدم با پیامد 

 .شوند

 آشنا شوند. از نظر اسالم اخالق کردن با نهادینه 
 
 
 
 

 طالیی اخالق در جامعه بشري قاعده



۹ 
 

 و بپسند هم دیگران براي پسندي می خود براي که را آنچه): ع( علی امام

 دوست که آنگونه نپسند و هم دیگران براي پسندي نمی خود براي که را آنچه

 به داري دوست که همانگونه و نکن ستم کسی به کند ستم کسی تو به نداري

 ) 31 نامه البالغه نهج( . باش نیکوکار شود نیکی تو

 اخالقمعنی و مفهوم 
 معناي. رود می کار به شده عادت رفتار خو، و خُلق معناي به گاهی 1اخالق واژه

 می بحث رفتار بدي و خوبی و قبح و حسن از که است دانشی واژه، این دیگر

 2به عقیده حسینی منش، صادقیان و اسالمی ).؛10-11: صص ،1392 رضی،(کند

 و فردي پیچیده مسائل با برخورد در جدید رویکرد یک سازمانی تعهد و اخالق

 توصیفی، اخالق قالب در را اخالق 3پولتون .است سازمانها، در ویژه به اجتماعی

 آید می بشمار هنجاري اخالق از اي شاخه که کاربردي اخالق و هنجاري اخالق

 عبارت است از خوي، اخالق واژهمفهوم لغوي  )1395 فیض،.( کرد بندي دسته

 آن معین دکتر لغت فرهنگ در و انسان سرشت درونی یا باطنی طبیعت سرشت،

خاص  فرد یک یا خود براي نفس انسان تدابیر و خویها نیک، و بد را دانش

1 Ethics 
2 Hoseyni Manesh, Sadeghian, Eslami, 2015, p: 163 
3 Poulton, 2005 
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 علم«  را اخالق الفنون اصطالحات کشاف ) مؤلف1362(معین، .اند کرده تعریف

 در ایرانی، بزرگ دانشمند طوسی، نصیرالدین خواجه .داند می»  خلق با معاشرت

 اصول و عملی حکمت خصوص در را ناصري کتاب اخالق ق. ه 633 سال

 و پسندیده صفات کاشی واعظ حسین ق. ه 900سال در و کرد تألیف اخالق

 تحریر رشته به باب چهل در اخالق محسنی نام با کتابی در را اخالقی مبانی

 نیز ،)دیلمیان عصر در(ایرانی شهیر نویسنده و مورخ ، مسکویه ابن.  درآورد

نگاشت. همه اینها  االخالق علم فی الطهاره نام با اخالقی مسائل باب در کتابی

 پیش قرنها از روزمره زندگی در اخالقی به مسائل توجه نشاندهنده این است که

 که است نفسانی حالتی ) اخالق1387 (علمی، .است بوده مطرح ما کشور در

 این اگر دهد، می سوق رفتاري و کار انجام سمت به را آدمی ، تفکر به نیاز بدون

 شود صادر انسان از پسندیده و خوب کارهاي که باشد اي گونه به نفسانی حالت

 آن به شود صادر انسان از ناپسند و بد افعال اگر و نامند می اخالقی فضیلت آنرا

 انسان پذیري مسئولیت اخالق،) 1390 پور، محمدعلی(  گویند اخالقی رذیلت

 و خود قانونی منظر از الزامی غیر حقوق رعایت به که است ارتباطی رفتار در

 آخرت و دنیا در را انسان سعادت و کمال آن اجراي و است معطوف دیگران



۱۱ 
 

و  اصول مجموعه عنوان به اخالق )1393 همکاران، و شعبانی. (کند می تأمین

 دهنده جهت که شود می گفته ارتباطی و گفتاري رفتاري، نگرشی، استانداردهاي

 است سازمان در افراد عمل و تفکر، رفتار

 در اسالم  اخالق

 از که هاي انسانی گفته می شود ارزش و قواعد از اي مجموعه اسالمی به اخالق

 و اصول یک فرد مسلمان براساس گیرد. می و الهی نشأت دینی هاي آموزه

 را تنظیم، کنترل فردي و اجتماعی خود اعمال و اسالمی رفتار اخالق هاي ارزش

یکی از  .دهد می قرار ارزیابی مورد را و اعمال دیگران رفتار و میکند هدایت و

اسالم(ص) و تعالیم امامان معصوم (ع) ترویج، توسعه و  اهداف مهم بعثت پیامبر

 نهادینه کردن فضائل و ارزشهاي اخالقی در فرد و اجتماع انسانی است.

 اهمیت اخالق در سازمان

 آن پی در همه که داند می چیزي ترین و ضروري نخستین را اخالق سولومون،

 به یا زیستن، خوب. دارند خوب زندگی یک از که درکی است اولین و بوده

 )1387 فسخودي، امینی ترجمه گورج، و گوران(  ارزشمند. یک زندگی عبارتی

 همه اساس و بناي اخالقی، هاي ارزش )30/ روم(است، فطري اخالقى فضایل

اجراي  به اخالقی هاي ارزش سازمان را تشکیل می دهد زیرا در ها ارزش
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که از نظر  اقداماتی سوي به را افراد تواند می که کند می کمک استانداردهایی

 کند. هدایت است مطلوب جامعه و سازمان

 بی کهنه و هیچگاه است انسان ذات و بشري فطرت به مربوط که موضوعاتی

که در نهاد بشر  مولفه هاي فطري است این از یکی اخالق. شود نمی اصالت

است و هیچگاه منسوخ نمی شود و در همه زمانها و در همه مکانها و تعبیه شده 

اجتماعات ارزش محسوب شده و کاربرد مهم و موثري در زندگی فردي و 

به عنوان مثال صداقت یکی از اصول اخالقی است که در  .اجتماعی انسانها دارند

نتایج  د.قرار می گیر توجه اسالم و همه جوامع همواره ارزش تلقی شده و مورد

 و دولتی بخش در کار اخالق تحت عنوان بررسی )1385( کاویان، تحقیق

 است کار منفی براخالق تحصیالت و حقوق خصوصی نشان داد که تاثیر میزان

 . کار وجود دارد و اخالق خدمت سنوات میان مثبتی ارتباط اما

 کار در محیط کار اخالق بر مؤثر عوامل

 ) - (عرف جامعه اجتماعی و فرهنگی عوامل •

 عالقه)–عوامل خانوادگی  -سن -تحصیالت -فردي( ایمان عوامل •

 تورم) -بیکاري -دستمزد  –شدن اقتصادي (صنعتی عوامل •

 زمان کار) -شرایط کار -فرهنگ سازمانی -سازمانی( ارتباطات عوامل •

 -نگرش مدیریت-عوامل مدیریتی(خط مشی و سیاست هاي مدیریت  •

 سبک مدیریت)

  یاسالم اخالق ریشه هاي



۱۳ 
 

ند فردي، اجتماعی سعادتم زندگیمنشور  اصول و ارزشهاي اخالقی در اسالم که

و سیاسی انسانها را تدوین و طراحی می کند از منابع اسالمی نشات میگیرد و 

 ترسیم شده است.ریشه در آنها دارد که در نمودار زیر 

 

 در سازمان حاکمیت اخالق فواید

در یک جو سازمانی که ارزشهاي اخالقی و اصول اخالقی رعایت می شود 

فردي مبتنی بر اعتماد و صمیمیت زیادي انجام می شود و در نهایت  روابط بین

تعهد  اخالقی، محیط کاري لذت بخشی را براي همه افراد ایجاد می کند. جو

سازمانی را تقویت و غیبت و تنفر از کار را کاهش می دهد. عموما افراد متمایل 

اخالقی مورد  هستند در محیط هاي کاري مشغول به فعالیت باشند که ارزشهاي

 توجه و رعایت می شود.

 اخالقریشه هاي 

 یاسالم 
 امام یحکومت یالگو

 »ع«یعل

 یحکومت یالگو
 معتبر احادیث و روایات »ص« اسالم امبریپ

 كریم قرآن

 البالغھنھج

 یحکومت یالگو
 »ره«خمینی امام

 یحکومت یالگو
 »ع«پیامبران 

 قوه عقلی
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 میان روابط کننده تنظیم عنوان به اجتماعی، بعد از سازمانی هاي ارزش و اخالق

 و نموده تضمین کارکنان در را مطلوب عملکردهاي مدیریتی بعد از و انسانهاست

 کمک مدیران به اخالق سازمانی بعد  از. آورد می وجود به معنوي سازمان یک

 در رفتارها، و عملکردها در اخالق از نقشی چه که بگیرند تصمیم تا کند می

 ،1386 الوانی وهمکاران،(  است کننده تعیین و مهم ها، انتخاب و گیریها تصمیم

 ).1395 فیض، ؛46: ص

 که این دارد پی در سازمان براي و پیامدهاي مطلوبی اثرات اخالقی قواعد رعایت

 : نمود مطرح زیر شرح به توان می را اثرات

  سازمان از مثبت تصویر ذهنی ایجاد •

تقویت تعامالت و افزایش اثربخشی ارتباطات فردي و گروهی در  •

 سازمان

 بهبود عملکرد فردي و سازمانی •

 حفظ و تقویت رفتارهاي مطلوب •

 تقویت روحیه و جو کار گروهی •

 افزایش صمیمت، دوستی و خیر خواهی در بین افراد •



۱۵ 
 

 بهترتقویت امید به آینده  •

کاهش رفتاري نامطلوب و نادرست فردي و اجتماعی(حسادت، غیبت و  •

 بدبینی و....)

  سازمانی و مسئولیت پذیري کارکنان افزایش تعهد •

 افزایش آرامش و امنیت جسمی، مالی، روحی و روانی در بین کارکنان •

 کاهش جرائم و بزهکاري هاي فردي، اجتماعی و سازمانی •

 شغلیو رضایت  انگیزش افزایش •

 

 در سازمان اخالق بی توجهی به

و پیامدهاي  اثرات اخالقی قواعد سازمان و عدم رعایت در اخالق به توجهی بی

 نمود مطرح زیر شرح به توان می را اثرات که این دارد پی در سازمان براي منفی

: 

 آشکار  و پنهان هاي دزدي و خواري رشوه •

 ترك سازمانی و غیبت شغلی افزایش •

 عدالتی در ارکان اجرایی بی تبعیض و افزایش •
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 ظن، نگرش و برداشتهاي منفی سوء افزایش •

 گرایی به جاي ضابطه گرایی در سیستم رابطه •

  رجوع ارباب با نامطلوب برخوردهاي •

 و تعارض هاي قدرت نزاع،کشمکش افزایش •

 منفی نابهنجار و تقویت روابط افزایش رفتارهاي •

 شکایت ها و پاسخگویی پیگیري عدم •

 سازمان در کارکنان مشارکت عدم •

 سازمانی و گروهی برمنافع فردي منافع ترجیح •

 وآشکار پنهان کاریهاي انسانی به علت کم نیروي عملکرد کاهش •

 

 جامعه در هاي اخالقی بی توجهی به ارزش

 با خود، با را آدمیان ارتباط که است موضوعاتی ترین مهم از اجتماعی اخالق

 یک نه بسازد را تمدن یک تواند می جامعه زیرا سازد؛ می مطرح تاریخ و جامعه

 پذیري آسیب .است برده جلو به و ساخته را تاریخ پیوسته انسانی اجتماع و فرد،

 اجتماعی یا فردي زندگی مختلف ارکان در اخالق به توجه عدم از ناشی جامعه

 عدم در اجتماعی هاي آسیب اخالقی و از رذایل بسیاري ي ریشه زیرا است



۱۷ 
 

 جامعه یک براساس آموزه هاي اسالمی سقوط و بدبختی .است اخالق رعایت

 به آن پیشرفت و هاي اخالقی ارزش به توجهی بی و کردن فراموش ناشی از

 هاي اخالقی است. ارزش به توجه خاطر

 اخالقی در جامعه هاي ارزش اخالق و به توجه پیامد عدم

  جامعه انحطاط •

  احتکار و کم فروشیمرج مانند  و افزایش هرج •

  صالحان انزواي •

 مانند سرقت و انحرافات اجتماعی افزایش ناامنی •

 جامعه و وحدت کاهش انسجام •

 نعمتها کفران و ناسپاسی •

 سرکشی و افزایش ستم، تجاوز •

 

 جامعه در هاي اخالقی ارزش

اخالقی متعددي را مطرح کرده است که توجه به  هاي جامعه ارزش اسالم در

آنها در جامعه سبب ایجاد جامعه سالم با روابط اجتماعی سالم،  آنها و رعایت

 امنیت و در نتیجه توسعه و پیشرفت در تمامی امور می شود.

 جامعه اشاره می شود. در اخالقی هاي ارزش ترین مهمدر زیر به 
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منکر: یکی از وظایف مهم اجتماعی هر مسلمانی  از نهی و معروف به امر •

منکر در جامعه است. یعنی اینکه افراد نسبت به  از نهی و معروف به امر

انجام گناهان مشهود در جامعه بی تفاوت نباشند . مثال :در مقابل 

درگیري و نزارع ها و سرقت حداقل کار این است که به پلیس اطالعات 

 درگیري و سرقت را فوري گزارش کنیم

 همبستگی و حفظ وحدت: وحدت سبب مزیت و اقتدار جامعه و کشور •

در صحنه بین اللملی و به تبع آن افزایش امنیت و توسعه سرمایه گذاري 

اختالفات،  خارجی و روابط بین اللملی می شود. وحدت باعث کاهش

P3Fاست.  کشمکش و نزاع

1 

انفاق عامل کاهش مشکالت  2محرومین: از انفاق، کمک و حمایت •

اقتصادي و زیستی همنوعان می شود و در رفاه عمومی و کاهش 

 کاریهاي جامعه موثر است.بزه

 سوگند، خدا به: مردم اموال غارت و انبار شهر به معاویه حمله خبر دریافت از پس) ع(علی امام 1
 شما پس. اند گشته مغلوب و ذلیل که آن مگر است، نشده جنگ اش خانه میان در قومی با هرگز
 هر از شما اموال که این تا گردانیدید سست را همدیگر و دادید حواله یکدیگر به را خود وظیفه
 و پراکندگی از) 72 خطبه. (گردید خارج تصرفتان از شما هاي سرزمین و رفت غارت به طرف

 خطبه. (است گرگ طعمه تنها، گوسفند که گونه آن است، شیطان بهره تنها انسان که کنید حذر جدایی
127( 

 زند، سرباز آن رفع از مبادا کند مشاهده کمبودي و خلل خود خویشاوندان در شما از کسی اگر 2
 ) 23 خطبه.( شود نمی افزون مالش نبخشد اگر چون
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مظلوم و ستم دیدگان در مقابل ظالملن  از عدالت سبب حمایت عدالت: •

خیلی از  از پیشگیري و مردم استواري و ستمگران است. عدالت باعث

 است. اجتماعی ناهنجاریهاي

دیگران: در جامعه اسالمی همه باید حقوق همدیگر را رعایت  به احترام •

 کنند.کنند و با حترام رفتار 

عدم تجسس در زندگی شخصی و خصوصی افراد: مسلمانان نباید در  •

احوال خصوصی همدیگر تحقیق و بررسی کنند و به شدت از تجسس 

 در امور خصوصی افراد پرهیز کنند زیرا به شدت نهی شده است.

 

 آن زیستی و پیامدهاي ساده و طلبی دنیا

انبیا و اولیاي الهی موقت و گذرا است بنابراین به چیزهاي  دیدگاه از دنیا زندگانی

گذرا نمی شود دل بست و امید داشت. افراد مومن سعی می کنند از دنیا و 

امکانات دنیا براي آرامش روحی و روانی خود تحت هر شرایطی استفاده کنند. 

انات افراد ساده زیست نسبت به دنیا دلبستگی تام ندارند یعنی با نداشتن امک

کافی نارحت نمی شوند و با منعم بودن از دنیا نیز زیاد خوشحال و شیفته نمی 

شوند و این عامل آرام بودن انها است. اما افراد مادي گرا با به دست اوردن دنیا 

خوشحال و براي کسب آن به هر صورتی تالش دارند و عامل خوشبختی خود را 

آن نارحت و اشفته می شوند. دنیا  در دنیاي گذار می دانندو با از دست دادن

طلبی مهم ترین عامل و ریشه تمام انحرافات و نابسامانی هاي اخالقی انسان در 
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 طلبی، دنیا) ع( علی امام بعد فردي و اجتماعی محسوب می شود. از دیدگاه

 .  است  لغزشی هر  اساس و  فتنه  باعث

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیامدهاي 

 دنیا طلبی

عصابیت و 
 خشم

 خودخواهی

غرور و 
 تکبر 

 ریا و نفاق

رشوه  
 خواري

 ترس

بخل و  
انتقام   حرص

 جویى

 دروغ گویی

 حسادت

عیب 
 جوئی

 کم کاري

تجمل  
 گرایی

اسراف  
 سازمانی

 پیامدهاي 

 ساده زیستی

 ارامش روانی

صبر و 
 استقامت

دوری از 
 اسراف

 صداقت ایثار

 اخرت طلبی

 کنترل درونی
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  نهادینه کردن اخالق

 در  فرهنگ سازي و تجربه مهارت، آموزش، نیازمند اي، حرفه نهادینه کردن اخالق

 در عمده اي نقش سازمان رهبران و مؤسسان است تخصصی و کاري ي زمینه هر

  دارند سازمانی ارزشها اخالق ساختن نهادینه

 : راهکارها و راهبردهاي زیر موثر است اخالقی نهادینه کردن اصول براي

 ارشد و عالی سازمان مدیران حمایت •

 ارزشهاي اخالقی اجراي و روساي سازمانی بر مدیران نظارت •

 هاي در قالب تدوین عهدنامه اخالقی و ترویج اصول و سیاستهاي انتشار •

 ).شود می تلقی سازمان اخالقی منشور اخالقی، هاي عهدنامهاخالقی (
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 القی کارکنانآموزش و تعلیم به منظورآگاه سازي و افزایش اطالعات اخ •

 فرهنگ سازي و تقویت بعد اخالقی فرهنگ •

 

 است سرنوشتش مؤثر بر انسان اجتماعی و فردي اخالق

  معاذ بن سعد انگیز شگفت داستان

جهاد  در بود،) ص(پیامبر اصحاب و از مدینه اهل معاذ ابن براساس روایات سعد

) ص(پیامبر داشت و پیامبر را یاري می کرد. حضور فعال و خیلی از جنگها

 بعد و گزارد نماز او و در هنگام فوت او بر میکرد یاد نیکویی به سعد از همیشه

! شد وارد او بر سخت فشارى فرمود لحد، چیدن و سعد شکوه با جنازه تشییع از

 1.کرد مطرح اش خانواده با بودن بداخالق این مسئله را در علت پیامبر

 )ع( علی اماماز دیدگاه  هاي اخالقی ارزش
 از نهی و معروف امر و گرداند بر صاحبش به سالم را امانت پرهیزکار شخص 

 اگر بماند سالم لغزش از که کند سکوت نسازد مغلوب را او بخل میکند منکر

 انداز رنج در را خودش گیرد انتقام برایش خدا تا میکند صبر کند ظلم او به کسی

 نیست کینه و بغض براي گزیند دوري که هر از باشند آسایش در او از مردم تا

 و األخالق َتھزیعِ  و ایاکم«۴۲ و ۴۱  ص ، پانزدھم جزءِ  ، دّوم جلد ، نجف  طبع ، شیخ « أمالي« ـ ۱
 »َتصریَفھا
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 و رحمت و نرمش هرکه به نزدیکیش و است خویش داشتن نگه پاك براي بلکه

 چیزي او از هرکس و درگذرد او از کرده ستم او به هرکه است پروردگار رضاي

 ص العقول، (تحف. کند بخشش و عطا آنکس به او گشته او محتاج و کرده دریغ

 نبینی چشم با را آن که وقتی تا و است باطل شنیدي کسی درباره که چیزي )157

 اخالقی هاي ارزش همه راس در )تقوا 141 خطبه البالغه، نهج (.مکن قبول

 ارزیابی رفتارش به و میشود سنجیده گفتارش به )آدمی410 (حکمت. است

 قیمت که کن کاري و شود سنگین سخنت کفه که بگو چیزي پس.میگردد

 به  باشید حساس اخالق به نسبت )19 ص 1 جلد الحدیث،. (رود باال رفتارت

 نه ماند، نمی سالم چیز هیچ شود گذاشته زیرپا اخالق اگر که آید می طور این نظر

 نسبت خداوند 4 )176 خطبه ... ( و اجتماع نه سیاست، نه زندگی، نه اعتقادات،

 را ها حکومت و ها دولت قتل، مثل چیز هیچ. گیرد نمی خشم گونه این چیز هیچ به

 )53 (نامه. برد نمی هالك سمت به

 . است اخالق دارد اعتبار آنچه •

 است اخالق قله داري پروا •

 .است شرور همه علت و اخالق ادب فقدان •

  .آن زیادي نه است بودنش اخالقی به عمل یک ارزش •

 ماند. ماندنی است و خواهد عالم در اخالقی عمل •

 .وجود ندارد نیکو اخالق مانند انسان براي همدمی و همنشین •
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 آن از داشته باشیم و تعصب چیزي نسبت به زندگی در ما باشد قرار اگر •

 .1است اخالق آن نکنیم، عبور

 

 

 
 سؤاالت تشریحی

 
 .کنید تعریف را اسالمی اخالق .1
 جامعه را بیان کنید.در  یبه اصول اخالق یتوجه یآثار و پیامدهاي ب .2
 را نام ببرید. عوامل مؤثر بر اخالق کار .3
 در چست شرج دهید.اخالق  تیاهم .4

ُبکم َفلیکُن.. الَعَصِبیھ ِمنَ  ُبدَّ  ال کانَ  َفإن:« ۱  َمحاِسنِ  و األفعالِ  َمحاِمدِ  و اْلِخصالِ  لَِمکارمِ  تعصُّ
 »األمورِ 

 مهم ترین نکات در رابطه با اخالق
 .اخالق رفتار و اعمال فرد و جامعه را کنترل و هدایت می کند•

 .اخالق معیارهایی براي ارزیابی رفتار و عملکرد است •
 .اخالق سیستمی براي توصیف و تشخیص رفتارهاي درست و نادرست است•

 .اخالق مجموعه اي از اصول کاربردي براي احترام انسان به خود و به دیگران است•

 .اخالق مجموعه اي از اصول و ارزش هایی معنوي و فطري است•

 .اخالق تعهد درونی و نظارت و خود کنترلی ایجاد می کند•

 اخالق روح و شالوده دینداري انسان است•

 اخالق، مجموعه اي از ویژگی هاي رفتاري ثابت و همیشگی مبتنی بر طبیعت و سرشت انسان است•
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 را شرح دهید. )ع( علی امام دیدگاه از اخالقی هاي ارزش .5
 زیستی در جامعه اسالمی را نام ببرید. ساده و طلبی دنیا پیامدهاي .6
 معاذ را شرح دهید. بن سعد داستان .7

 
 

 سؤاالت تستی
 هاي آموزه از که شود می گفته انسانی هاي ارزش و قواعد از اي مجموعه به .1

 گیرد. می نشأت الهی و دینی
 اسالمی اخالقب)  نهادینه کردن اخالق الف)

 رحمت الهی د) روان  ج)
 و بوده آن پی در همه که داند می چیزي ترین ضروري و نخستین را اخالق ".2

 یک عبارتی به یا زیستن، خوب. دارند خوب زندگی یک از که است درکی اولین
   نظر و عقیده کدام یک از افراد زیر می باشد؟" ارزشمند زندگی

 وبر ب)  تیلور الف)
 ریچارد د) سولومون ج)

 بعد در انسان اخالقی هاي نابسامانی و انحرافات تمام ریشه و عامل ترین . مهم3
 .شود می محسوب اجتماعی و فردي

 فساد اخالقیب)  اهتکار الف)
 جهل اعتقادي د) طلبی دنیا ج)

 در اخالقی هاي ارزش و اخالق به توجه عدم . کدام یک از موارد زیر از پیامد4
 جامعه نمی باشد؟

 و انسجام جامعه افزایشب)  جامعه انحطاط الف)
 وحدت

 صالحان انزواي د)  اجتماعی انحرافات و ناامنی افزایش ج)
 ساده زیستی می باشد،بجزء...... . . همه موارد زیر از پیامدهاي5
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 آرامش درونی ب) ایثار الف)
 دنیاطلبی د) راستگویی ج)

 در انسان اخالقی هاي نابسامانی و انحرافات تمام ریشه و عامل ترین . .... مهم6
 و  فتنه  باعث ،) ع( علی امام دیدگاه از. شود می محسوب اجتماعی و فردي بعد

 . است  لغزشی هر  اساس
 ساده زیستیب) دنیاطلبی الف)

 فساد اخالقی د) غیبت ج)
 .شود نمی اصالت بی و کهنه هیچگاه .................است به مربوط که . موضوعاتی7

 ساده زیستیب) دنیاطلبی الف)
 اجتماعی عوامل د) انسان بشري فطرت ج)

 پاسخنامه

 5 4 3 2 1 سوال

 د ب ب ج ب پاسخ

 10 9 8 7 6 سوال

    ج الف پاسخ

 
 

 

 

 

 

 



۲۷ 
 

 دومفصل 

 دگاهید از تیریمد در یاخالق يارزشها
 اسالم

 فصل هدف کلی -الف
 از مدیریت در اخالقی ارزشهايدر این فصل هدف اصلی، آشنایی دانشجویان با 

 .باشد می اسالم دیدگاه
 

 فصل هاي رفتاري هدف -ب
 :بتوانند انیدانشجو رود یم انتظار فصل، نیا مطالعه از پس

 آن آشنا شوند. هاي ویژگی و اسالم در اخالقی با نظام 
 شوند آشنااز منظر اسالم اخالق  و روح با تکامل. 

 اي آشنا شوند. خامنه اهللا آیت حضرت اخالقی هاي توصیه با گزیده 
 آشنا شوند. )ع(علی امام دیدگاه از سازمان در اخالقی با نکات 
 اسالم دگاهیاز د مدیریت در اسالمی اخالق واقعی و عینی با الگوي 

 آشنا شوند.
  آشنا  اسالم در سازمان دگاهیاز دمدیریت  در اخالق حاکمیتبا

 شوند.
 

 هاي آن در اسالم و ویژگی اخالقی نظام
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 نظام از شود. بسیاري می دیده که همانطور. است پسندیده اخالق دین اسالم

 پایه باشد بلکه بر نمی استوار معاد و مبدأ به ایمان پایه بر جهان در اخالقی هاي

 خدا به از ایمان اخالقی آن هاي ارزش اسالم و اخالقی اما نظام است مادي افکار

 جانبه است و همه جوانب حیات همه اسالم اخالقی نظام .می گیرند سرچشمه

 تحت که نیست انسان زندگی مسائل از اي مسأله (فردي، اجتماعی هیچ را انسان

 بین خانواده ارتباطات، روابط .نگیرد قرار اسالم اخالقی هاي ارزش پوشش

 لحاظ از اسالمی اخالق. گیرد می بر الملل، اقتصادي و سیاسی و تجاري و....) در

و  وحیانی عقالنی، اسالم اخالقی نظام جامع و کامل است محتواي و موضوع

 و مردم تمام مختلف براي مکانی و زمانی همه شرایط است یعنی در همگانی

 در اسالمی اخالقی استفاده است یعنی نظام ها قابل نسل تمامی ها و ملت تمام

 اخالقی نظام در نهایی و هدف کاربردي است. غایت ها و جوامع همه زمان

 بر متکی اسالمی، اخالق نظام عناصر و اجزاء است. تمامی اهللا الی قرب اسالم

 همه و داشته درونی انسجام و ارتباط یکدیگر است و با خطا از مصون و وحی

  واحدي دارند. هدف آنها

 می شامل را ها ارزش از وسیعی طیف اسالم مکتب در اخالقی ارزش مراتب

 ها ارزش که حالی در شد، قائل نهایت بی تا را مراحلی آن براي توان می که شود

 حد در یا محدود و عالی بسیار حد در یا دسته، دو در فقط مکاتب، سایر در

 کودك بر ترحم مثال، عنوان به شوند؛ می مطرح همه، براي یکسان و گسترده



۲۹ 
 

 از اي مرحله نیازمند، انسانی روي به مهربانانه لبخندي نابینا و به کمک یتیم،

 ) 75ص ،1384شریفی،( .دهند می تشکیل را ارزش

 :کرد تقسیم در چهار سطح توان مى اخالقی اسالم را نظام

و   روح تهذیب تحمل و صبر،: فردي و خصوصی اخالقى ارزشهاي •

 پاکیزگی 

اجتماعی( روابط اجتماعی، اقتصادي، تجارت و تولید،  اخالقى ارزشهاي •

  خلق، حسن محبت، فداکارى، ایثار،: سیاسی و حکومتی، فرهنگی،....)

 . ...و دلسوزي تواضع،

 زیست محیطی، حیوانات: طبیعت و جهان با اخالقى مرتبط ارزشهاي •

 برابر در تسلیم خشوع،و  خضوع شاکر،: عبادي اخالقى ارزشهاي •

 . ...خداوند و

بخشی از احکام اخالقی در اسالم مرتبط با رفتار و برخورد انسانها با حیوانات و 

 بترسید، خدا از بسته زبان پرندگان و حیوانات با رفتار در«دیگر جانداران است 

 ها آن با شایسته طور به و منصفانه خوراك، تأمین سواري و و بارکشی در

 داراي جانوري هر به نیکی: «است آمده دیگري حدیث در و. »کنید برخورد

 حیوانات، اسالم در )120-117م،صص1989القرضاوي،.(»باشد می ویژه پاداشی

واهی  بهانه به ندارد حق انسان و است برخوردار حقوق و کرامت و شأن از

 انگارد. نادیده را آفریده این حقوق

 روح و اخالق تکامل
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  :)ع( على حضرت

 )183 خطبه(.انفسکم على بها فجودوا اجسادکم من خذوا

 کمال به را آن و بگذارید منت نفستان بر و روحتان به و کنید کسر جسادتانا از

 .برسانید

 باید. است این روح تکامل و تعالى راه: کنى پیدا تعالى خواهى مى که انسانى اى 

 کند، پیدا ترقى روحش که بخواهد انسان اگر. بیفزائید روان به و بگیرید جسد از

 بدن و روح که آورند مى مثال. کند وارد فشار بدن به بدهد، سختى بدن به باید

. رود مى باال کفه آن بیاید، پایین کفه این اگر. هستند ترازو کفه دو مانند انسانى

 آورد، مى روح تنزل بدن بر راحتى. آورد مى روح تکامل بدن، بر فشار و شدت

 را هند مرتاضین کار برنامه شما. مذهبى غیر انسان چه و باشد مذهبى انسان چه

 که شود مى قوى چنان آن روحشان تا دهند مى ریاضت بدن به آنها. کنید مالحظه

 دیدند را شما تا بایستید، برابرشان در و کنید سفر هند به ایران از وقتى المثل فى

. دهند مى خبر زندگیتان و النه و خانه از و کنند مى یاد لقب و اسم و نام به را شما

 ریاضتهاى و اعمال اسالم. کند نمى تجویز را ها ریاضت نوع این اسالم البته

 هى انَّما و: فرماید مى و شناسد مى انسان نفس تکامل و تزکیه وسیله را خاصى

 .دهم مى ریاضت تقوى با را آن که است من نفس این  بِالتَّقْوى اروضُها نَفْسى

 تایید اسالم در روح، تکمیل براى فشار و سختى تحمل و ریاضتها همه یعنى

 ترك است ریاضت واجبات، انجام است مانند خاصى ریاضتهاى است بلکه نشده

 ترك است ریاضت مستحبات، انجام باالتر قدم یک است ریاضت محرمات،



۳۱ 
 

 را نفس و بدن باید تقوى با: فرماید مى) ع( امام على. است ریاضت مکروهات،

 1.کند پیدا را مطلوب کمال مقام انسان، تا داد ریاضت

 بر اخالق مبتنی مدیریت
 سازمان در مبتنی براخالق مدیریت بکارگیري مستلزم سازمان در موفقیت

 براخالق مبتنی مدیریت )4: ص ،1393 کریزي، عربشاهی است.(موسوي و

در حقیقت مدیران با اخالق که در رفتار و شکوفایی استعدادها می شود.موجب 

گفتار اخالق را رعایت می کند و به تعبیري اخالقی هستند با صمیمت و مهربانی 

و دلسوزي روابط را تقویت و از این طریق افراد را به خود جذب می کنند و در 

نگرش و ذهن آنها نفوذ می کنند و از این طریق در آنها تعهد سازمانی و مدیریتی 

 باالیی ایجاد می کنند. 

 

 اسالمی در مدیریت اخالق واقعی و الگوي عینی

 اخالقالگوي جامع اسالمی و  اخالق واقعی و اسوه عینی )ص( پیامبر اسالم در

در حقیقت استاد اخالق بشریت در تمام زمانها و  .است انسانی براي جوامع

همچنین ائمه اطهار(ع) نیز به   است. )ص( پیامبر اکرم مکانها و اجتماعات انسانی

 و نصیحت از پیش آنان و هستند نیکو علت پیروي کامل از پیامبر اسوه اخالق

 را عملیاتی کرده بودند.  نیکو رفتار و حکیمانه، اخالق اندرزهاي

 راسخون سایت:مشکینى على هللا آیت ۱
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 خود پیامبر(ص)  نیز خداوند 1.) استعهاي اخالق در کلمات و رفتار ائمه ( پایه

 :نماید می تمجید چنین را

إِنَّکلَی ویمٍ خُلُقٍ ٰ◌ لَعظ4/ قلم( ع( 

 .»هستی) پسندیده صفات( سترگ خوي داراي تو« 

 فَإنَّ األَطهر األَطیبِ بِنبیک فَتَأَس..... األُسوه فی لک کاف اهللا رسول فی کانَ ولقد

یهه فن.. أُسومی لو تأس زَّي لمن عزاءو تَع بأَح بادی اهللا إلَی العتَأَسالْم بِنبیه و 

قْتَصالْم أَثَرِه160 خطبه( .»ل( 

 عمران  آل 159اصول اخالقی و مدیریتی در اداره سازمان براساس آیه

 
 فَاعف حولک منْ لَانْفَضُّوا الْقَلْبِ غَلیظَ فَظا کُنْت ولَو لَهم لنْت اللَّه منَ رحمۀٍ فَبِما

منْهرْ عتَغْفاسو ملَه مهشَاوِری ورِ ففَإِذَا الْأَم تزَمکَّلْ علَى فَتَوع إِنَّ اللَّه اللَّه بحی 

 ﴾159﴿ الْمتَوکِّلینَ

از این آیه می توان در تدوین راهبردهاي اخالقی و سبک مدیریتی اداره کنندگان 

عمران اصول اخالقی و  آل 159آیهو مسئولین سازمانها استفاده کرد. بنابراین از 

  مدیریتی در اداره سازمان مستفاد می شود که در زیر به آنها اشاره می شود:

مهربانی و خوش اخالقی سبب جذب کارکنان و زیر دستان به مدیر و  •

 ایجاد تعهد می شود

 ۱۳۹۰/۰۳/۰۳) ع(بیت اھل ذاکرین و شاعران از جمعی دیدار دررھبر  بیانات ۱

                                                                                                                                        



۳۳ 
 

 بد اخالقی و تند اخالقی سبب نفرت و پراکندگی مردم از مدیر می شود. •

 لوحه برخورد و رفتار و روابط سازمانی شود گذشت سر و ببخش •

مشورت در امور و کارهاي سازمانی و مدیریتی( تصمیم گیري، برنامه  •

 ریزي، سازماندهی، اجراو کنترل و نظارت و.. ..)

 گیري قاطعیت در تصمیم •

 پس از مشورت و تالشهاي فکري و روحی خداوند بر توکل •

 
 )ره(خمینی اخالق در سیره مدیریتی امام

 عمل و اخالق نمونه عنوان به خمینی امام نام انسانها از بسیاري براي امروز
 به شخصی زندگی منش و سخن، در را اخالق توانست که که کسی آشناست

 و سیاست را در پیاده کند. ایشان همچنین توانست اخالق صورت عملی
 امام گیرد. به کار فیلسوف و فقیه سیاسی، رجل یک عنوان به مدیریت و حکومت

 داراي مهم ترین ویژگی هاي اخالقی زیر است: )ره(خمینی
 شجاع •

 صادق •

 انسان) به انسان گرایی(محبت •
 صبوري •
 و رفتار شایسته اخالق •
 اخالق و عملی شخصیت •
 زیستی ساده •
  اخالق و تزکیه •
 تقوي •
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   خودمحوري از پرهیز •
   تفکر •
 اراده و عزم •
 رفق و مدارا •

 اي هاي اخالقی حضرت آیت اهللا خامنه توصیه برگزیده

 اجتماعی اخالق اسالمی و اخالق

انسانها  ى بشرى اگر وجود داشت، اخالق آن هواى لطیفى است که در جامعه

 بردبارى، و حلم یعنى اخالق 1.توانند با تنفس او زندگى سالمى داشته باشند مى

رهبر  2پاکدامنى و طهارت فداکارى، و شجاعت صفا، و صدق مقاومت، و صبر

عسگراوالدى را به عنوان الگوي انسان اخالقی اینگونه توصیف  انقالب مرحوم

 آدم بود، صبورى آدم یعنى بود، دینى اخالقىِ انسان خلقیاتى، لحاظ از می کند:

 ایشان رفتارهاى در ما را این که - بود باانصافى بسیار آدم بود، متینى بسیار

 اینها - بود زدنش حرف مراقب بود، خودش مراقب بود؛ مراقبى آدم - میدیدیم

 را خود و - نپرانیم و نگوییم آید درمى دهنمان از هرچه که است مهم خیلى

 روح اخالق، این که است، اخالقى ى جنبه که دوم ى جنبه هم این میکرد؛ کنترل

 : است او دیندارى روح انسانى هر براى انسانى اخالق است؛ دین

  ۱۳۸۸/۰۴/۲۹مبعث سعید عید سالروز در بیانات ۱
۲ ۱۳۹۳/۰۹/۰۶ 

                                                                                                                                        



۳۵ 
 

 " 1.الْأَخْلَاقِ مکَارِم لأُتَمم بعثْت انما

 هاى خصلت تا شدم مبعوث فقط من همانا: است شده نقل) ص( پیامبر از

 ".کنم کامل را اخالقى پسندیده

 باشد، باانصاف باشد، متین باشد، صبور انسان یعنى همین، یعنى اخالق مکارم 

 باشد، کار اهل باشد، خدوم باشد، خیرخواه مردم به نسبت باشد، ذات خوش

 ى همه است؛ اسالمى اخالقیات همین اینها نکند؛ تنبلى باشد، پیشرو باشد، مبتکر

 2. بود عسگراوالدى آقاى در اینها

 3پراکنی علم و شایعه غیر به قول از پرهیز

 مسائل ترین اساسی جزو زیرا بکنم عرض هم را نکته این اخالق، ي مسئله در

 شما میکنم خواهش من تهمت از غیبت، از علم، غیر به قول از پرهیز است

 مختلف هاي زمینه در که طور همین. بورزید اهتمام مسئله این به عزیز جوانهاي

 به دارید، اهتمام روزه به دارید، اهتمام نماز به - دارید عملی طهارت به اهتمام

 بدهیم نسبت کسی به را چیزي ما چنانچه اگر. باشید داشته اهتمام هم مسئله این

 آن به که بگوئیم را چیزي چنانچه اگر. تهمت میشود این خوب نیست، او در که

 ، طبرسى فضل بن حسن الدین رضى االخالق، مكارم ؛۱۹۲ ص ،۱۰ ج بیھقی، كبری، سنن ۱
   .۳۷۲ ص ،۶۷ ج مجلسی، عالمھ بحاراالنوار، ؛۸ ص

 الدین رضى ، االخالق مكارم ؛ ۸۶ ص ۱۰ ج  طبرسى حسن بن فضل ، البیان مجمع تفسیر
 ،متقی كنزالعمال ؛ ۳۷۲ ص ۶۷ ج مجلسی بحاراالنوار،عالمھ ؛ ۸ ص  طبرسى فضل بن حسن
 .۳۱۹۶۹ ح ۴۲۰ ص ۱۱ ج ھندی

 ۱۳۹۲/۱۰/۱۷مستضعفین بسیج عالى مجمع اعضاى دیدار در بیانات ۲
۳ ۱۳۹۱/۰۵/۱۶ 
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 نقل یکی قول از را حرفی یک نفري یک - است شایعه یک مثالً نداریم؛ علم

 شایعه به کردن کمک این خوب، - میکنیم تکرار دوباره را همان هم ما میکند،

 خود علم، غیر به قول. است علم غیر به قول است؛ پردازي شایعه این است،

 اشکال هم علم بدون و معلوم غیر امر آن به کردن عمل دارد، اشکال هم قولش

 آن به علم که را چیزي یعنی ،»تقف ال. «»علم به لک لیس ما تقف ال و« دارد؛

 در هم هست، عمل ي زمینه در هم کردن، دنبال. نرو دنبال نکن، دنبال نداري،

 هم این ندارید، علم آن به که گفتید را چیزي یک شما وقتی. هست گفتار ي زمینه

 : میفرماید لذا. ندارد علم آن به انسان که است امري اختفاء

 36 / اإلسراء .»مسئولًا عنه کانَ ئکٰ◌ أُول کُلُّ والفُؤاد والبصرَ السمع إِنَّ «

 همه دل، و چشم و گوش که چرا مکن، پیروي نداري، آگاهی آن به آنچه از

 .مسؤولند

 بشریت بر حادثه این از که نوري هاي رشته. است جهاتی و ابعاد داراي بعثت

 بعثت از ناشی جریان دو به بشریت امروز لیکن نیست؛ تا دو یکی است، تابیده

 اگر. اخالق تهذیب یکی است و اندیشه و فکر شدن برانگیخته یکی: دارد تام نیاز

 تأمین عدالت شد؛ خواهد تأمین بشریت دیرین هاي خواسته شد، تأمین دو این

 اساسی مشکل. شد خواهد تأمین دنیا رفاه شد، خواهد تأمین سعادت شد، خواهد

 .است بخش دو این در

 : فرمود قرآن در



۳۷ 
 

»وثَ الَّذي هعی بینَ فیسولًا األُمم رنهتلو ملَیهِم یع هزَکّیهِم آیاتیو مهلِّمعیو تابالک 

 2 / الجمعۀ . »مبینٍ ضَاللٍ لَفی قَبلُ من کانوا وإِن والحکمۀَ

 برانگیخت خودشان از رسولی نخوانده درس جمعیت میان در که است کسی و

 و) قرآن( کتاب آنان به و کند می تزکیه را آنها و خواند می آنها بر را آیاتش که

 تزکیه از بعد !بودند آشکاري گمراهی در آن از پیش چند هر آموزد می حکمت

 ي تزکیه واالست؛ هدف یک این. »الحکمۀ و الکتاب یعلّمهم و: «میفرماید که است

 ي مزبله از انسان دادن نجات بشري، اخالق واالکردن دلها، تطهیر نفوس،

 و مقصد یک این،. نفسانی شهوات و اخالقی ضعفهاي و اخالقی هاي گرفتاري

 مخصوص است؛ مهمی و اساسی ي مسئله هم تفکر ي مسئله آن .هدف یک

 را، خرد نیروي بشر در تا شدند مبعوث پیامبران ي همه نیست؛ هم ما پیغمبر

: میفرماید البالغه نهج ي خطبه در) ع( امیرالمؤمنین. کنند احیاء را تفکر نیروي

 ؛»العقول دفائن لهم یثیروا و... نعمته منسی یذکّروهم و فطرته میثاق لیستأدوهم«

 باطن و دل در را خرد هاي گنجینه و ها دفینه تا شدند مبعوث پیغمبران) 1 خطبه(

 .کنند استخراج را آنها برآشوبند، انسانها

 فکر وقتی. داریم نهفته خود در عظیمی استعداد اندیشیدن، براي بشر، آحاد ما

 در وقتی نمی کنیم، تدبر الهی آیات در وقتی نمیکنیم، مطالعه وقتی نمیکنیم،

 آمده پیش بشریت براي که گوناگونی قضایاي در خود، ي گذشته در خود، تاریخ

 تدبر ملتها، براي بزرگ پیروزي عوامل در گذشته، هاي گرفتاري در است،

 و« میمانیم؛ محروم است، داده قرار ما در خدا که معنوي ي گنجینه آن از نمیکنیم،
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 احتیاج دو، این به بشر امروز. »العقول دفائن لهم یثیروا و... نعمته منسی یذکّروهم

 1.دارد

 رعایت عدالت حتی در برابر مخالفان سیاسی

پا بگذاریم، ضرر  خواهی و به نام انقالبیگري، اخالق را زیر اگر به نام عدالت

خواهی،  نام عدالت ایم. اگر به نام انقالبیگري، به ایم؛ از خط امام منحرف شده کرده

مخالفند، اما  برادران خودمان، به مردم مؤمن، به کسانی که از لحاظ فکري با مابه 

کردیم، آنها را  میدانیم که به اصل نظام اعتقاد دارند، به اسالم اعتقاد دارند، اهانت

بخواهیم به نام  ایم. اگر مورد ایذاء و آزار قرار دادیم، از خط امام منحرف شده

کشورمان سلب  ، امنیت را از بخشی از مردم جامعه وانقالبیگري و رفتار انقالبی

دارد.  ایم. در کشور آراء و عقاید مختلفی وجود کنیم، از خط امام منحرف شده

 اي بر یک حرکتی، بر یک حرفی منطبق شود، این اگر چنانچه یک عنوان مجرمانه

و هاي موظف باید تعقیب کنند  عنوان مجرمانه البته قابل تعقیب است؛ دستگاه

اي نباشد، کسی است که نمیخواهد براندازي کند،  رمانهحاما اگر عنوان م میکنند؛

کند، نمیخواهد دستور دشمن را در کشور اجرا کند، اما با  نمیخواهد خیانت

سیاسی ما مخالف است، ما نمیتوانیم امنیت را از او  ي سیاسی ما، با مذاق سلیقه

». الیجرمنّکم شنئان قوم علی الّا تعدلواو «بداریم؛  دریغ بداریم، عدالت را دریغ

میگوید: مخالفت شما با یک قومی، موجب نشود که  قرآن به ما دستور میدهد و

؛ حتّی در مورد مخالف هم »اعدلوا» .عدالت را فرو بگذارید و فراموش کنید

 ۱۳۹۱/۰۳/۲۹اسالمی کشورھای سفرای و نظام مسئوالن دیدار در بیانات ۱
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عدالت، نزدیکتر به تقواست. مبادا  این 1؛»هو اقرب للتّقوي«عدالت به خرج دهید. 

زیر پا له کند؛ نه، عدالت  کنید تقوا این است که انسان مخالف خودش راخیال 

باشیم. این بعد هم  ورزیدن با تقوا موافق است. همه هوشیار باشیم، همه بیدار

 2نباید ابعاد دیگر را در سایه قرار بدهد

 مبارزه با فقر و  سازي محیط زیست سالم، اخالق اسالمی

دار کند  مناظر زیبا، نباید دین و اخالق مردم را خدشهجنگل، دریا و  ي از استفاده

برداري بشود که در استان مازندران فقیر دیگر معنا  آنها بهره و نیز به نحوي از

 .3نداشته باشد

 اخالق اسالمی و ملی اقتدار، علمی و فناوري  یشرفتپ

، از باشد، از لحاظ اخالق، از لحاظ ایمان یک ملت از لحاظ دانش باید پیشرفته

 4.حفظ کند لحاظ عزم و اراده، تا بتواند اقتدار خود را

 عملو  اسالمی اخالق 

 5اخالق اهمیتش از عمل هم بیشتر است به اخالق خودمان برسیم؛

! دھید گواھی عدالت، روی از و کنید، قیام خدا برای ھمواره! اید آورده ایمان کھ کسانی ای ۱
 پرھیزگاری بھ کھ کنید، عدالت! نکشاند عدالت ترک و گناه بھ را شما جمعّیتی، با دشمنی

/  المائدة! است خبر با دھید، می انجام آنچھ از کھ بپرھیزید، خدا) معصیت( از و! است نزدیکتر
۸ 
 ۱۳۹۰/۰۳/۱۴) ره(خمینی امام سالگرد دومین و بیست در بیانات.  ۲
 ۱۳۸۸/۰۷/۱۵.نوشھر و چالوس مردم عمومی دیدار در بیانات ۳
 ۱۳۸۸/۰۷/۱۴.نوشھر دریایی علوم دانشکده در بیانات ٤
 ۱۳۸۸/۰۶/۲۹.فطر سعید عید نماز ھای خطبھ ٥
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 سیاست و دیانت ،خالق سیاسیا

بگیرد، از معنویت سیراب بشود، براي مردمی که  سیاست اگر از اخالق سرچشمه

 اگر سیاست از اخالق و .و راه بهشت است ي کمال     وسیلهمواجه با آن سیاستند، 

اي براي کسب      ورزي میشود؛ یک وسیله     معنویت جدا شد، آن وقت سیاست

از  قیمت؛ براي کسب ثروت، براي پیش بردن کار خود در دنیا قدرت، به هر

ترویج اي آن را همیشه در دنیاي اسالم  سیاست که عده خطرهاي جدائی دین از

از دین جدا شد، از اخالق و معنویت جدا  میکردند همین است که وقتی سیاست

 1.خواهد شد

 تقدم تربیت بر تعلّم نشان از اهمیت آن

اخالقی و  ي تربیت عقالنی و تربیت این بعثت در واقع دعوت مردم به عرصه

به  نسانتربیت قانونی بود. اینها چیزهائی است که زندگیِ آسوده و رو به تکامل ا

مکارم  بعثت ألتمم«تربیت دوم، تربیت اخالقی است که:  .آنها نیازمند است

 .هاي اخالقی، فضیلتهاي اخالقی را در میان مردم کامل کند ؛ مکرمت»االخالق

ي بشري اگر وجود داشت، انسانها  اخالق آن هواي لطیفی است که در جامعه

اخالقی وقتی  . اخالق که نبود، بیتنفس او زندگی سالمی داشته باشند میتوانند با

ها، بغضهاي شخصی،  هواي نفسها، جهالتها، دنیاطلبی حاکم شد، حرصها،

وقتی این رذائل اخالقی به میان  -وارد شد  حسادتها، بخلها، سوءظن به یکدیگر

 ۱۳۸۸/۰۶/۲۰تھران ی جمعھ نماز ھای خطبھ ۱
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شد؛ قدرت تنفس سالم از  زندگی سخت خواهد شد؛ فضا تنگ خواهد -آمد 

یزکّیهم و یعلّمهم « - ر قرآن کریم در چند جاانسان گرفته خواهد شد. لذا د

 »الکتاب و الحکمۀ

فیهِم رسولًا من أَنفُسهِم یتلو علَیهِم آیاته  لَقَد منَّ اللَّه علَى المؤمنینَ إِذ بعثَ

مهلِّمعیزَکّیهِم ویو بینن قَبلُ لَفی ضَاللٍ مإِن کانوا مۀَ وکمالحو تابآل عمران الک/ 

164 

مؤمنان منت نهاد [نعمت بزرگی بخشید] هنگامی که در میان آنها،  خداوند بر

نها را پاك کند و برانگیخت؛ که آیات او را بر آنها بخواند، و آ پیامبري از خودشان

 .هر چند پیش از آن، در گمراهی آشکاري بودند کتاب و حکمت بیاموزد؛

جلوتر از تعلیم آمده است. در همین  تزکیه که همان رشد اخالقی دادن است، 

بعد که عقل را بیان  -کردیم  روایت هم که راجع به عقل از پیغمبر اکرم عرض

از حلم، علم به وجود  لم به وجود آمد؛فرماید که آن وقت از عقل، ح می -میکند 

آورد؛  به وجود می ترتیب این مسائل را انسان توجه کند: عقل، اول حلم را1آمد

براي  حالت بردباري را، حالت تحمل را. این حالت بردباري وقتی بود، زمینه

فراهم خواهد آمد؛  -شخص و جامعه  -آموختن دانش، افزودن بر معلومات خود 

ي قرآن هم  ي بعد از حلم است. حلم، اخالق است. در آیه مرتبه علم در یعنی

آورد. این، تربیت  ، تزکیه را جلوتر می»یعلّمهم الکتاب و الحکمۀ یزکّیهم و«

ما نهایت نیاز را به این تربیت اخالقی داریم؛ هم ما مردم  اخالقی است. امروز

 ۱۱۷ ص ،۱ ج مجلسی، عالمھ بحاراألنوار، ۱۵ ص حّرانی، شعبھ بن حسن العقول، تحف ۱
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ي دنیاي اسالم؛  ر همهي جغرافیائی، هم د این محدوده ي اسالمی در ایران، جامعه

 1.ها نیازهاي اول ماست این .امت بزرگ اسالمی، جوامع مسلمان

یهودا یکى از  در ضمن پرسشهایى بسیار که راهبى به نام شمعون بن الوى، پسر 

که (حضرتش) به تمام پرسشهاى او  آمده است صاز پیامبر  عحواریان عیسى 

پیامبریش را تصدیق نمود، از  حتپاسخ فرمود تا شمعون به وى ایمان آورد و ص

گفت: به من بگو خرد چیست و چگونه است و از آن چه چیز   شمعون آن جمله

هاى آن را برایم توصیف کن. پس پیامبر خدا صلّى  گونه خیزد و چه نخیزد؟ همه

راستى خرد بندى است بر نادانى و نفس که چون  اللَّه علیه و آله گفت: به

نباشد هار شود، پس خرد پاى بند  و اگر پاى بندش پلیدترین جانوران باشد

گفت: فراز آى، و فراز آمد و  نادانى است. به راستى خداوند خرد را آفرید و بدو

تعالى او را فرمود  فرمود: روى بگردان، و خرد روى گرداند، پس خداى تبارك و

یافتم، به پذیرتر ن اى از تو بزرگتر و فرمان به بزرگوارى و شکوهم سوگند آفریده

نیز بر تو رود.  تو آغاز کنم و بازت به خود برگردانم، پاداش از آن توست و کیفر

از رهیابى،  و  پس از خرد بردبارى برآمد و از بردبارى، دانش و از دانش، رهیابى

 پاکدامنى و از پاکدامنى، خویشتن دارى و از خویشتن دارى، آزرم و از آزرم،

یدارى بر کار نیک و از پایدارى بر کار نیک، گرانقدرى و از گرانقدرى، پا

از بد و از ناخوشایند داشتن بد، پیروى از اندرزگو (و پند پذیرى).  ناخوشایندى

 ۱۳۸۸/۰۴/۲۹ مبعث سعید عید سالروز در بیانات ۱
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هاى خیر است و هر یک از این ده دسته را ده گونه  گونه پس این ده دسته از

 1.باشد دیگر

 یانسان کرامت و اخالق اسالمی، عدالت

برابري، اخالق،  ارزشها، سعی براي ایجاد برادري وعدالت، کرامت انسان، حفظ 

درونی  ایستادگی در مقابل نفوذ دشمن؛ اینها آن اجزاء ساخت حقیقی و باطنی و

 2.نظام جمهوري اسالمی است

 اسالم دیدگاه از مدیریت اخالقی ویژگی

به شرح زیر بیان  اسالم دیدگاه از مدیریت در ارزشی اخالقی و اصولمهمترین 

 د:می شو

: خودخواهی عامل برتري جویی و دوري اصل پرهیز از خودخواهی •
  دیگران از مدیر می شود.

مدیر باید خود را براي خدمت و اصل خدمت گزاري و خدمت رسانی:  •
 کوشش جهت پیشبرد امور و حل مسائل سازمانی آماده کند.

امانتداري پایه اعتماد را تشکیل  و رازداريامانتداري: رازداري و اصل  •
 ی دهند مدیران براي جلب اعتماد باید این ویژگی را داشته باشند.م

 سبب اجراي منظم برنامه هاي عملیاتی وانضباط انضباط: نظم و اصل  •
 می شود.اجتناب از بی نظمی در کار 

 ۱۵ ص العقول، تحف ۱
 ۱۳۸۷/۰۹/۲۴ صنعت و علم دانشگاه در دانشجویان و اساتید دیدار در بیانات ۲
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 پاسخگویی یعنی پذیري مسئولیت و پاسخگوئی: اصل مسئولیت پذیري •
 اساس بر آن از ناشی عوارض و خود رفتار و تکلیف و وظیفه قبال در

 اختیار
راه نفوذ  و اصل خوش رفتاري: خوش رفتاري یک صفت درونی است •

P25Fدر دل ها و پیوند قلب ها است. 

1 

در همه شرایط و همه موقعیت هاي سازمانی مانند  اصل عدل و داد: •
 ارزیابی عملکرد، استخدام و ارتقا و نطارت عدالت را رعایت کند.

استقامت پایه تصمیم گیري و حل بهینه  و صبر: صبر و استقامتاصل  •
 مشکالت است. 

و کسب  منصفانهروحیه انتقادپذیري باعث پذیرش نقد  پذیري:نقد اصل •
 اطالعات مفید می شود.

دیگران: احترام به دیگران زمینه احترام به خود را  حقوق اصل رعایت •
 فراهم می آورد.

یقت و مداري: مدیر به دنبال کشف حق گرایی و حق حقیقت اصل •
 واقعیت ها باشد. 

در  باال را نفس به اعتماد و نفس عزت : مناعت طبع، طبع مناعت اصل •

 طبع رفتار و گفتار سنجیده دارد. مناعت با پی دارد. مدیر

شهامت: شجاعت مدیر مانع از پذیرش عوامل انحرافی  و شجاعت اصل •
 و عوامل کاهنده و غیر منطقی در عملکرد سیستم می شود.

سازي: مدیر اخالق مدار به دنبال توسعه و افزایش اعتماد در  اعتماد اصل •
 سازمان و جو کاري می شود.

 ۱۳۹۰ صالحی، ۱
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هنگام مدیر باعث  به اقتدار و نرمش هنگام: به اقتدار و نرمش اصل •
 جلوگیري از مشکالت و انعطاف در شرایط و سازگاري منطقی می شود.

 )غیرمادي و مادي( کارمندان نیازهاي به توجه اصل •
و اطاعات پذیري: در همه امور خود را  گرایی، فرمانبرداري قانون اصل •

 تابع قوانین دانستن و توجه به اجراي قوانین
ارزش مداري: مدیر به ارزشهاي اسالمی توجه زیادي داشته و آنها  اصل •

 را در مدیریت خویش لحاظ کند.
و توجه اعتقادي): مدیر اهتمام  و عملی پرهیزکار و با تقوا( ایمان اصل •

 زیادي داشته باشد به اعمال واجب و  احکام اسالم
راهنما: مدیر باید در امورات سازمانی راهنماي موفقی  و مشاور اصل •

 براي زیر دستان باشد و  با راهنمایی و مشاوره هاي تخصصی حالل
 مشکالت باشد.

خیرخواهی: دلسوزي ناشی از حس خوب داشتن نسبت  و دلسوزي اصل •
 یشرفت دیگران است. به موفقیت و پ

زیستی: مدیر اسالمی با ساده زیستی خیلی از پیامدهاي تجمل  ساده اصل •
گرایی را حذف می کند و روحیه بهتري براي گذشت و رفتار صحیح  

 پیدا می کند.
: عامل جذب کارکنان روحیه اجتماعی مدیر )اجتماعی(گرایی مردم اصل •

 آنها است. و در میان کارکنان بودن و ارتباطو تعامل با
 ایثارگري اصل •
: مشارکت زیردستان و  همفکري) و همدلی جویی( اصل مشارکت اصل •

کارکنان را در ارائه نظرات و پیشنهادات در رابطه با مسائل سازمانی 
 تسهیل کند.
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خویی: مهربانی و اخالق خوش مدیر زمینه ایجاد  نرم و مهربانی اصل •
 آمیز خواهد بود.روابط صمیمی و گسترش فضاي کاري احترام 

 و افراط از : در روابط و رفتار و عمل دوري تعادل و میانه روي اصل •
 تفریط را رعایت کند.

متعال: بعد از تالش و کوشش فکري و  خداي به توسل و توکل اصل •
 عملیاتی باید با توکل بر خداوند برنامه هاي سازمانی اجرا شوند

 
 هستند: زیر هاي ویژگی داراي اخالق مدیران بی

 رفتار در دوگانگی -

 احساسات تصمیم گیري براساس -

 قرارها و قول ندادن به اهمیت -

 فکري و رفتاري نداشتن نظم -

  برخورد در عدم قاطعیت -
 دروغ و تهمت در گفتار -

 

 اخالق مدار از دیدگاه اسالم در سازمان تیریمد وظایف و مسئولیت هاي
 و سازمانی عوامل استرس زاي شغلیحذف  •
 مشارکت کارکنان در تصمیم گیري  تسهیل  •
  میان فردي و میان گروهی و درون( یسازمان 1اتمدیریت تعارض •

 )گروهی
 یسازمان تنظیم و طراحی سیستم اثر بخش ارتباطات •

1 Conflict management 
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 ایجاد و تقویت هماهنگی و انسجام سازمانی (وحدت)   •
 ترویج فرهنگ ایثار و از خود گذشتگی •
 افراد شدن براي انسانیت انسان و ارزش قائلاحترام به  •

 

 ):ع(علی امامنکات اخالقی در سازمان از دیدگاه 
 فکر و اندیشه.3.است خورده فریب فرومایه، انسان.2.است نعمت .پاکدامنی،1 

 زشتی دروغگویی و آورد رستگاري راستگویی.4.میکند هدایت را انسان کردن
 پرستی، دنیا.7.است خیانت دروغگویی.6 .است رو گشاده بخشنده انسان.5.آورد

 عبادت) خداوند به( یقین.9.آورد هالکت رانی هوس.8.آورد گمراهی
 بیمار و رنجور را انسان ، حسادت.11.آورد ثروت روي، میانه و قناعت.10.است
 ) 16(غررالحکم، ص. کند

  

 

 
 »ع« علی امام

 عین خود متکبر، افراد با کردن تکبر تکبر

 .است تواضع

 66 ص 1 جلد الحدیث

 خلف ، باش حذر بر شکنی عهد از شکنی عهد

 خشم باعث پیمان نقض و وعده

 .است مردم و خداوند

 69 ص 3 جلد الحدیث

 1و19 ص  2 جلد الحدیث و غضب آدمی دشمنان ترین دشمن غضب
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 است آتشی غضب. است او شهوت

 آن در که است کسی اولین خود مشتعل،

 .سوخت خواهد

 و کند می فانی و فرتوت را جسم حسد

 و کند می افسرده را آدمی توزي کینه

 .دهد می باد بر را چیزش همه سرانجام

 23 ص  2 جثلد الحدي

 فضایل

 اخالقی

 زیباییش و جمال و او عقل به مرد امتیاز

 .اوست اخالقی فضایل و مردانگی به

 121 ص  2 جلد الحدیث

 گرچه مکن رد را سائل و فقیر کمیل اي کمک

 زیرا باشد خرما یا انگور دانه از نیمی با

 .شود بزرگ خدا نزد صدقه

 166 ص العقول تحف

 18 ص غررالحکم .است رفتار ترین شایسته بخشندگی

 

 است شده انتخاب کلمه چهار آسمانی کتاب چهار از) : ع( علی امام    

 )203(نصایح، ص
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 مدیریت اخالق در
 -و ارزشهاي اسالمیمبتنی بر اخالق  رفتاري سازمان کارکنان اگر مدیران با

اخالق را در محیط کار رعایت و  که دارند بیشتري تمایل انسانی داشته باشند آنان

تالش و کوشش بیشتري به خرج دهند و در نهایت عملکردي باالتري داشته 

 اخالقی) اخالقی ( مدیریت اصول به سازمانها مدیران و رهبران باشند. پایبندي

سازمان  در اخالق به توجه و مدیران اخالقی التزام و کار و اهمیت محیط در

 پیامدهاي متعددي را در بر خواهد داشت که در ادامه به آنها پرداخته می شود. 

 مدیریتدر اخالق  حاکمیت ات و پیامدهاياثر

ھرکھ در زندگی •
قناعت کند سیر و 

 بی نیاز گردد

هرکه سکوت نماید  •
 نجات می یابد

 

ھرکھ بر خدا توکل •
کند خدا برای امور 

 .  او کافی است

ھرکھ تمایالت و •
شھوات نفسانی را 

رھا کند از بیماری 
  ھا سالم گردد

 قرآن   زبور 

 انجیل  
 

 تورات 
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به ملزومات  توجه) براین باورند که، 1988)و ایوان و فریمن (1990لستر تارو (
، همراه است بلند مدتاخالقی اجتماعی، با افزایش سود و ارزش افزوده در 

که  می آموزندسازمانها  دیوید براین باور است که ).21: 1385(رحمان سرشت، 
ترویج اصول اخالقی و تقویت فرهنگ معنوي موجب ایجاد مزیتهاي استراتژیک 

باور دارند که اخالقیات و ). کی و پاپکین 60: 1382خواهد شد (دیوید، 
حساسیتهاي اجتماعی در فرایند تصمیم گیري و تدوین استراتژي، موجب افزایش 

درصد مدیران  63سودآوري شرکت خواهد شد. براساس گزارش مجله فورچون، 
عالی شرکتهاي برتر بر این باورند که رعـایت اخالقیات، موجب افزایش تصویر 

آید  ی براي مزیت رقابتی به شمار میمثبت و شهرت سازمان شده، منبع
)Buckley et. al,2001:15)در استرالیا 1999). به عالوه تحقیق سوینی (

مند به خرید از شرکتهایی هستند که  ها عالقه درصد استرالیایی 90 حاکی از 
. این تحقیق مشخص کرد هرچه اعتماد بین دارند اخالق مبتی بررفتارهاي 

یابد  باشد نیاز به کنترل مستقیم کاهش میاعضاي یک سازمان بیشتر 
)Lagon,1999:5) .(در  اتیاخالق تیرعا )1389همکاران،  و رحمانسرشت

 اراقدامات سازمان  تیمشروع شیافزا ،ی مدیرانرونیو ب یداخل رفتار و عملکرد
 به دنبال دارد.

 عبارتند از: بر اسالم در سازمان یمبتن تیریمد دراخالق  تیحاکم دیاثرات و فوا
  مدیریتی اقدامات مشروعیت •

 همکاري تسهیل تعادل و و انسجام •

  سازمانی فرهنگ تقویت •

 کار محیط درتنش روانی  کاهش و حذف •
  کاهش استرس در محیط کار •
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 کارکنان  و استعفاي کاهش غیبت •
(ایجاد جو کاري مطلوب و مبتنی بر  آمیزاحترام ایجاد فضاي کاري  •

 )اعتماد
 و همکاري بین کارکنان افزایش صمیمیت •

 و رضایت شغلی کارکنان  افزایش انگیزش •
 شکل گیري هویت سازمانی قوي •
 ارتقا و بهبود بهره وري و عملکرد سازمانی •
 سالمت اداري مالیو  يدرستکار افزایش •
 مشارکت کارکنان در تصمیم گیري هاي سازمانی •
 بخشش افزایش گذشت و  •
 در سازمانو خود نظارتی  یخودکنترلتقویت سیستم  •
 بهتر روابط در سازمان  میو تنظگروهها  و افراد بین روابط بهبود •

 افراد و گروه ها  نیکاهش تعارضات ب •

 و کار گروهی در بین واحدهاي سازمان یمیبهبود جو ت •
 يریپذ قانونحس  شیافزا •
 کارکنان يریپذ تیتعهد و مسئول شیافزا •

 
 

 سؤاالت تشریحی
 .دهید شرح را اسالم در اخالقی نظام هاي ویژگی .1
 اخالق را شرح دهید. بر مبتنی مدیریت .2
 را شرح دهید.)ع(علی امام دیدگاه از سازمان در اخالقی نکات .3
 را شرح دهید. (ع) یاز نکته نظر امام عل تیریمد یاخالق فیتعر .4
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 هستند نام ببرید. هاي ویژگی داراي چه اخالق بی مدیران .5
 مدیریت را نام ببرید. در اخالق حاکمیت پیامدهاي و اثرات .6

 
 

 سؤاالت تستی
 است. سازمان کدام یک از موارد زیر در بکارگیري مستلزم سازمان در . موفقیت1

 براخالق مبتنی مدیریتب)  اصول عامه پسند الف)

 عقالیی اصول د) خالقیت ج)

 ..... است انسانی اجتماعات و مکانها و زمانها تمام در بشریت اخالق . استاد2

 حضرت مسیحب)  امام علی(ع) الف)

 )ص( اکرم پیامبر د) حضرت ابراهیم  ج)

 است. او دیندارى روح انسانى هر و براى است؛ دین روح ....، . 3

 عدالتب)  خالقیت الف)

 اخالق د)  درك نیازمندان ج)

  می باشد؟ اخالق بی هاي مدیران . کدام یک از موارد زیر از ویژگی 4

 قرارها و قول به دادن اهمیتب)  رفتار در مصمم بودن الف)

 احساسات براساس گیري تصمیم د) برخورد در قاطعیت ج)
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 مبتنی مدار اخالق مدیریت و اخالق حاکمیت فواید و . همه موارد زیر از اثرات5

 سازمان می باشد بجزء ..... . در اسالم بر

 ها گروه و افراد بین تعارضات افزایش ب) بخشش و گذشت افزایش الف)

 کار محیط در استرس کاهش د)  سازمانی هویت گیري ) شکلج

از کدام یک از "آورد می فراهم را خود به احترام زمینه دیگران به احترام ". 6

 اسالمی می باشد؟ دیدگاه از مدیریت اخالقی ویژگی هاي

 خویی نرم و مهربانی اصلب)  دیگران حقوق رعایت اصل الف)

 اصل توکل و توسل به خداي مهربان د) روي میانه و تعادل اصل ج)

 .  .... است رفتار و کلمات در اخالق هاي . پایه7

 )ع( ائمهب)  اجتماعی الف)

 انسان د) مبتنی بر عقل ج)

 

 پاسخنامه 

 5 4 3 2 1 سوال

 ب د د د ب پاسخ

 10 9 8 7 6 سوال
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    ب الف پاسخ

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 فصل سوم
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 اخالقی در قرآن اصول و ارزشهاي
 
 

 فصل هدف کلی -الف
 در اخالقی ارزشهاي و در این فصل هدف اصلی، آشنایی دانشجویان با اصول

 باشد. قرآن می
 

 فصل هاي رفتاري هدف -ب
 رود دانشجویان بتوانند: پس از مطالعه این فصل، انتظار می

 آشنا شوند. مدیریت از منظر قران در اخالقی هاي با ارزش 
  قرآن آشنا شوند. در اخالق موردي هاي ناشی از مطالعهبا پیام 
 قرآن را شرح دهند. در الهی پیامبران اخالقی خصوصیات 
 .با ارزشهاي اخالقی و ضد اخالقی در مدیریت آشنا شوند 

 
 
 

  قران منظر در مدیریت از اخالقی هاي ارزش

 که است انسان اجتماعی و شخصی زندگی براي اخالقی اساسنامه کریم قرآن

 به منسوب اخالقی نظام. دارد پی در را اخروي و دنیوي خوشبختی و سعادت

  زیستن رسم و راه و کند می ترسیم و طراحی را رفتاري و سلوکی ساختار اسالم

 سائر با مسلمانان زندگی شیوة قرآن ایات براساس .کند می هموار را شایسته

 عدالت اخالق، اسوه بشري جامعه در باید مسلمانان یعنی دارد، فرق انسانها
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می توان استنباط  براساس آیات قرآن .باشند ادب و احترام درن هایت و اجتماعی

  .است. قیامت روز و خداوند به ایمان واقعی زاییده اخالقى، کرد که رفتار

 قرآناخالق در مطالعه موردي 
هاي اخالقی در اینجا با مطالعه موردي در آیات قرآن و تفسیر و شرح آیه ها پیام 

 مرتبط با مدیریت استنباط می شود.
 :فرزندش به لقمان هاي سفارش

 ما ٰ◌ علَی واصبِرْ الْمنکَرِ عنِ وانْه بِالْمعرُوف وأْمرْ الصلَاةَ أَقمِ بنَی یا ;

کابذَ إِنَّ ۖ◌  أَص ◌ٰکنْ لزْمِ مورِ علَا الْأُمّرْ وعتُص كلنَّاسِ خَدلَا لشِ وی تَمف 

 واغْضُض مشْیِک فی واقْصد فَخُورٍ مخْتَالٍ کُلَّ یحب لَا اللَّه إِنَّ ۖ◌  مرَحا الْأَرضِ

 ]19 - 17: لقمان[ الْحمیرِ لَصوت الْأَصوات أَنکَرَ إِنَّ ۚ◌  صوتک من

 پیامهایی که از آیه استنباط می شود: 

 منکر از نهی و معروف به امر •

 صبر در شرایط سختی •

  و غرور تکبر دوري از •

 حذف شود مردم نسبت به اعتنایی گردانی و بی روي •

  در زندگی فردي و اجتماعی اعتدال رعایت •

 زدن گفتن با صداي نرم و دوري از فریاد سخن •
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نْ وشَرِّ م دإِذا حاس دس5علق/( ح( 

 پیام آیه:

حسادت  با افراد اغلب حسادت جزو ویژگی هاي اخالقی افراد بدبین است و 

افراد حسود روبرو می شوند. براي در امان ماندن از خطر حسادت باید به 

خدواند پناه برد. یک مدیر مسلمان نباید نسبت به زیر دستان با حسادت برخورد 

 کند و در مسیر پیشرفت کارکنان مانع ایجاد کند.

 )31 (األعراف/ تُسرِفُوا ولَا واشْرَبوا کُلُوا

 پیام آیه:

شود. یکی از  روي زیاده و در مصرف منابع و استفاده از امکانات نباید اسراف 

خط مشی ها و سیاستهاي مهم مدیریت در امورات سازمانی باید پرهیز از اسراف 

ناپسند قلمداد شود. تجمل گرایی یک نمونه واضع از اسراف است که نکوهیده و 

 می شود.

 )135 بِالْقسط( نساء/ قَوامینَ کُونُوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا

 قَوم شَنَئانُ یجرِمنَّکُم ال و بِالْقسط شُهداء للّه قَوامینَ کُونُوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا

 ).8/ مائده( للتَّقْوى أَقْرَب هو اعدلُوا تَعدلُوا أَالّ على

 پیام آیه:



 یاسالم کردیرو با تیریمد در يا حرفه اخالق     58

باید در بسترعدالت  مبناي تفکر، نگرش و اجراي وظایف و روابط سازمانی 

مدیران با ایمان  1داند. مى عدالت اجراى را پیروزى ع) رمز(شکل گیرد. امام على

 دشمن خود نیز اجرا کنند و با عدالت رفتار کند. را در حق بایدعدالت

 إِالَّ یجِدونَ ال الَّذینَ و الصدقات فی الْمؤْمنینَ منَ الْمطَّوعینَ یلْمزُونَ الَّذینَ

مهدهخَرُونَ جسفَی منْهرَ مخس اللَّه منْهم و ملَه ذابع یم79/  توبه( أَل( 

 :آیه پیام

ازدیگران پرهیز کنند. جویی  عیب استهزاء و به شدت باید از تمسخرو مؤمنان 

عیوب شخصی دیگران را بپوشانند نه اینکه فاش  و مورد تمسخر قرار بدهند 

وعده داده است و  دردناکی عذاب کنند می که مسخره کسانی براي زیرا خداوند

امدادهاي خود را شامل آنها نمی کنند. مدیرانی که مسخره می کنند مورد نفرت 

توانند کارکنان را انگیزش دهند  بنابراین مدیران کارکنان قرار می گیرند و نمی 

 موفقی نخواهند بود 

 مرَّة کُلِّ فی عهدهم ینْقُضُونَ ثُم منْهم عاهدت الَّذینَ... اللّه عنْد الدواب شَرَّ إِنَّ

و متَّقُونَ (انفال/ ال ه56 ـ 55 ی(. 

  :آیه پیام

 ۱۲۴ ص ،۱ ج) ۱۳۳۷ چھارم، چ: تھران( الكلم، درر و الحكم غرر آمدى، عبدالواحد ۱

                                                                                                                                        



۵۹ 
 

 وفا کنند و پایبند باشند. وفاي به قراردادهاي منعقد شده و عهد باید به مدیران

سبب ایجاد اعتماد و اطمینان و امیدواري دیگران می شود بخصوص در  عهد

 هستند کسانى خدا نزد جنبندگان المللی. بدترین بین روابط بین سازمانی و مسائل

  شکنند مى را خود پیمان که

 أَماناتکُم ( تَخُونُوا و) 58 نساء/ (أَهلها  إِلى الْأَمانات تُؤَدوا أَنْ یأْمرُکُم اللّه إِنَّ

 )27 انفال/

 :آیه پیام

نباید خیانت شود. مدیرانی که امانتدار هستند و به امانتداري مشهور  امانت در 

هستند مورد احترام دیگران واقع می شوند و نفوذ زیادي در هدایت کارکنان می 

کنند.یکی از مهم ترین امانت ها در سازمان پست ها و مسئولیت ها توانند اعمال 

 یا و گذاشت مى من پیش امانتى على قاتل اگر 1:فرماید مى) ع(صادق است. امام

و  اعالم را خود آمادگى کرد مى مشورت من با یا و خواست مى نصیحتى من از

 .کردم مى ادا را امانت حق

رْ ال وعتُص كلنَّاسِ خَدل شِ ال وی تَمضِ فرَحاً الْأَرإِنَّ م ال اللَّه بحکُلَّ ی 
 )18 لقمان/( فَخُورٍ مخْتالٍ

  :آیه پیام
تکبر از ویژگی هاي  پرهیز کند. تکبر مدیران مسلمان باید با متانت رفتار کند و از

 ص ،۲ ج) ۱۴۲۲ چھارم، چ العربى، التاریخ مؤسسة: بیروت( الثقلین، نور تفسیر حویزى، ۱
۸۲. 
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.  می شودمحبوبیت متکبر و باعث کاھش  رفتاري افراد خودپسند و جاه طلب است
 . ندارد دوست را فخرفروش و متکبر هیچ خداوند

 
 و ضاخْف کناحنِ جمل کعنَ اتَّبنینَ مؤْم215 شعرا/(  الْم( 

 : آیه پیام
و تواضع مدیران است که کارکنان مطیع و به رفتار و اخالق مدیران  با فروتنی

 .مدیران با ایمان استرفتاري  هاي بودن از ویژگی متواضع امیدوار می شوند
 

لْ ال وعتَج كغْلُولَۀً یدإِلى م  کنُقع طْها ال وسکُلَّ تَب طسالْب دا فَتَقْعلُومم 
 )29 اسراء/( محسورا

 :آیه پیام
رفتار و عملکرد مورد تاکید اسالم است. مدیران باید از  در روي اعتدال و میانه 

از اندازه در تمامی امورات سازمانی مانند پاداش، گیري و سهل گیري بیش  سخت
پرداخت حقوق، ارزیابی عملکرد و نظارت بپرهیزند.افراط و تفریط نکوهیده و 

 مورد پسند اسالم نیست.
 

متَقکَما فَاس رْتأُم نْ وم تاب کعم ا ال و112 هود/... ( تَطْغَو( 
 : آیه پیام

مدیریت و از ویژگی هاي مهم مدیران موفق استقامت الزمه  ، صبر وسعه صدر
است. مدیران در اداره سازمان در بعضی شرایط سخت و دشوار قرار می گیرند و 
با مشکالت اساسی و یا حتی بحران روبرو می شوند. مدیرانی مدیر هستند که 
توانایی اداره بحران و مشکالت را داشته باشند و یا به تعبیري بتوانند سازمان را 

شرایط سخت اداره و بحران را کنترل کنند نه اینکه فقط مدیر در شرایط در 
مطلوب باشند و در شرایط بحران خود را ببازند. قدرت، هنر و مهارت مدیریتی 

 مدیران در شرایط بحران سنجیده می شود.



۶۱ 
 

 
 یهلک أَنْ کُمرب  عسى قالَ جِئْتَنا ما بعد منْ و تَأْتینا أَنْ قَبلِ منْ أُوذینا قالُوا

کُمود129 اعراف/... ( ع( 
  :آیه پیام

مدیران باید نسبت به اظهارنظرها و پیشنهادات زیردستان در رابطه با مسائل 
سازمانی دید باز داشته باشند روحیه انتقادپذیري مدیران باعث شفاف سازي و 

باید روحیه دریافت اطالعات مستقیم از کارکنان می شود. همچنین مدیران 
 و پاسخگویی و مسئولیت پذیري خود را در مقابل انتقادات، اظهارنظرها

 زیردستان حفظ کنند. پیشنهادات
 

کَثیرًا  تَرى و منْهونَ می یسارِعاْإلِثْمِ ف وانِ ودالْع و هِمأَکْل تح62مائده/( ...الس( 
  :آیه پیام

محسوب می شود  حرام و گناه، ظلمدر اسالم هدر دادن اموال و منابع سازمانی 
 اداري است. و نوعی فساد

 
 )68 اعراف/(  أَمینٌ ناصح لَکُم أَنَا و امین و خیرخواه

  :آیه پیام
مدیران  امین بودن است. و یکی دیگر از ویژگی هاي اخالقی مدیران خیرخواهی

براي زیر دستان در تمامی امورات زندگی فردي و باید دلسوز و خیر خواه 
سازمانی آنها باشند.تسهیل پیشرفت مادي و معنوي کارکنان نوعی خیر خواهی به 

 شمار می رود.
  
 

ۀٌ یقُولُونَ ووا فَإِذا طاعرَزنْ بم كنْدع یتفَۀٌ بطائ منْهتَقُولُ الَّذي غَیرَ م  ...
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رِضفَأَع منْه81 نساء/... ( ع( 
  :آیه پیام

در سازمانها افرادي ممکن است وجود داشته باشند که به منظور کسب موقعیت و 
مقام بهتر جلب توجه می کنند و در برابر مدیر رفتار خوبی نشان داده و از او 
بسیار تعریف و تمجید می کنند در حالی که خوب می دانند که این تمجیدها 

منافع بیشتر است. مدیران باید با زیرکی این  فقط به خاطر جلب توجه و کسب
نوع افراد که به چاپلوس و منافق معروف هستند را شناسایی و از اطراف خود 

 دورویى و به افرادي با خصوصیت نفاق جهنّم جاى ترین پست دور کنند.
 تخصیص داده می شود.

 
 الْمالئکَۀِ منَ آالف بِثَالثَۀِ ربکُم یمدکُم أَنْ یکْفیکُم لَنْ أَ للْمؤْمنینَ تَقُولُ إِذْ

 )124 عمران/ آل( منْزَلینَ
 :آیه پیام

 امدادهاي مدیران با ایمان و معتقد به خداوند باید همیشه خود را در معرض 
 غیبی خداوند بدانند زیرا خداوند مومنین را در شرایط مختلف مدد می رسانند.

 

 )159/عمران آل حولک( من النفضّوا القلب غلیظ فظّاً لوکنت و

  :آیه پیام

مهربان و خوش رو بودن عامل جذب و نفوذ در کارکنان است. با خوش رویی و 

عامل بد اخالقی  و نرم خویی می توان کارکنان را هدایت و جهت داد. خشن

 پراکندگی کارکنان از مدیر می شود.



۶۳ 
 

لنَّاسِ قُولُوا وناً لس83/  بقره( ح( 
 :آیه پیام

گفتاري و شیرین بیانی می تواند دیگران را به خود جذب کند و  با خوش مدیر

فضاي خوشایندي در سیستم اداري ایجاد کند در این صورت است که فضاي 

ارام همراه با طمأنینه را براي کار و فعالیت کارکنان ایجاد کند. در سیستم هاي با 

ري کاري وجود ندارد و یا در حد چنین مدیرانی استرس و بد اخالقی و فشا

 خیلی کمی وجود دارد.

 )43 ـ 44/طه(یخشى او یتذکّر لعلّه لیناً قوالً فقوال. طغى انّه فرعون الى اذهبا

 :آیه پیام
سرلوحه کاري و رفتاري خود به منظور هماهنگی  را سازگاري و مدیر باید مدارا

 و انسجام سازمانی قرار دهد.

 )119/  توبه( الصادقینَ مع کُونُوا و اللَّه اتَّقُوا

  :آیه پیام

مهم ترین خصلتهاي مدیران موفق و کارا است. در  راستگویی از و صداقت

حقیقت شالوده مدیریت موفق را صداقت تشکیل می دهد.  تعارض ناشی از ابهام 

در سیستم مدیریتی صداقت محور به علت شفافیت اطالعات و عملکرد و رفتار 

روابط سازمانی وجود ندارد و یا خیلی کم وجود دارد و معضالت و بد اخالقی و 

است و راستگویان را دوست  راستگویان با هاي اداري کمتر شکل می گیرد. خدا

 مدیران راستگو از امداد خداوند نیز بهره می گیرند.  .دارد
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 ال و تَجسسوا ال و إِثْم الظَّنِّ بعض إِنَّ الظَّنِّ منَ کَثیراً اجتَنبوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا
غْتَبی ضُکُمعضاً بعأَ ب بحی کُمدأْکُلَ أَنْ أَحی ملَح تاً أَخیهیم وهتُمفَکَرِه اتَّقُوا و 

إِنَّ اللَّه اللَّه ابتَو حیم12/  حجرات(ر( 
  :آیه پیام

و بدبینی به شدت بپرهیزند و همچنین از تجسس  مدیران مومن از ظن و گمان بد
و  دیگران به منظور تشخیص بعضی اطالعات شخصی و خصوصی افراد کار در

 .بپرهیزیدانسانهاي آبرومند  آبروىنامرتبط دوري گزینند و از خدشه دارکردن 
 

لْتَکُنْ و نْکُمم هونَ أُمعدرِ إِلَی یالْخَی رُونَ وأْمی رُوفعبِالْم نَ وونْهنِ ینْکَرِ عالْم و 

کأُولئ مونَ هحفْل104/  عمران ال( الْم( 

 :آیه پیام
منکر باید از مهمترین سیاست هاي نظارتی و کنترلی  از نهی و معروف به امر

منکر سبب  از نهی و معروف به اجراي سیاست امر مدیر در ادراه سازمان باشد.

انحرافات و اصالح امور می شود زیرا همه خود را در معرض نظارت کاهش 

دیگران می بینند.در صورت بی تفاوتی نسبت به عملکرد نامطلوب افراد، افراد 

خاطی عمل بد خود را تکرار و به یک رویه تبدیل می شود. به طور مثال اگر 

ات شخصی کارمندان در مقابل فردي که از اموال بیت المال در راستاي امور

استفاده می کند واکنش نشان ندهند و تذکري ندهند آن فرد شیو خود را ادامه می 

دهد و زمینه رواج این نوع  بد اخالقی و تعرضات را براي دیگران فراهم می 

 از خصوصیات رستگاران عالم است. منکر از نهی و معروف به آورد. امر



۶۵ 
 

زُوا ال و11/  حجرات( بِالْأَلْقابِ تَناب( 

 :آیه پیام
 ناپسند و زشت القاب با در اسالم خطاب کردن افراد و همکاران و یا زیر دستان

 . منع شده است. مدیران باید هم خود و هم دیگران را به این مورد تذکر دهند

ما تَقُولُوا ال ول فتَص نَتُکُمأَلْس باللٌ هذا الْکَذح هذا و رامتَفْتَرُوا حلَی لع اللَّه 

 ب116/  نحل( الْکَذ( 

  :آیه پیام
دروغ ریشه بسیاري از گناهان انسان در زندگی است. مدیران باید به شدت از 

دروغ گویی بپرهیزند و با سیاست ها و خط مشی هاي خاصی زمینه هر گونه 

دروغ را ازبین ببرد و عوامل رواج و ترویج دروغ را بخشکاند.مهم ترین عامل 

یا عدم آن در سازمان خود مدیر است. مدیر با رفتار و گفتار دروغ  ترویج دروغ

عامل ترویج انحرافات و کج رفتاري هاي زیادي است.مهم ترین پیامد دروغ در 

سیستم مدیریت سلب اعتماد از مدیر و ایجاد فضاي بی اعتمادي در سازمان 

 است.

ال و غْتَبی ضُکُمعضاً بعأَ ب بحی کُمدأْکُلَ أَنْ أَحی ملَح یهتاً أَخیم وهتُمفَکَرِه 
 )12/ حجرات(

 :آیه پیام
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غیبت یکی از مولفه هاي بد اخالقی وضد ارزشی در جوامع سازمانی به شمار می 

بد گمانی و کینه ها را بیشتر و تعارضات درون سازمانی را تقویت می  رود. غیبت

 است شر جامعه عامل غیبت براي  .تضعیف می کندکند و در نهایت انسجام  را 

 )26/فتح( الجـهِلیۀ حمیۀَ الحمیۀَ قُلُوبِهِم فى کَفروا الَّذینَ جعلَ اذ

 :آیه پیام
جاهلیت و نادانی انسان است و هیچ منفعتی براي انسان ندارد  بیانگر بیجا تعصب

 بنابراین باید از آن پرهیز شود.

التَقتُلوا و الَّتى النَّفس رَّمح الّ اللّهقّ ا151/انعام( بِالح( 

 :آیه پیام
گناه  بى انسان فضاي سازمانی باید طوري طراحی شود که از قتل و کشتار

جلوگیري شود زیرا قتل و کشتار جامعه را ناامن و به هرج و مرج می کشاند و 

سقوط جامعه اگر عادي شود بسیار خطرناك خواهد شد و در نهایت سبب 

 انسانی به بدترین شکل می شود.

 
 )38/مائده( اَیدیهما فَاقطَعوا والسارِقَۀ والسارِقُ

 :آیه پیام
از سرقت و دستبرد به اموال دیگران بخصوص بیت المال به شدت باید پرهیز 

  شود. 
 



۶۷ 
 

 )1/ للمطَفَّفین( مطفّفین ویلٌ
 :آیه پیام
 کارى و ظلم فریب و فروش نوعی غشگذاشتن در  کم و کاستن فروشى، کم

 فروشى است. پیامد کم عذاب و است و ریشه در بی ایمانی دارد. هالکت

 )103/ عمران آل. (»التَفَرَّقوا و جمیعا اللّه بِحبلِ واعتَصموا

 :آیه پیام
حق و قانون در سازمان باید مورد توجه  مبناي بر وحدت، انسجام و هماهنگی

  سازمان بخصوص مدیران باشد.همه اعضاي 

 )59 ،/نساء. (»منکُم االَمرِ اُولى و الرَّسولَ اَطیعوا و اللّه اَطیعوا

 :آیه پیام
 و اطاعت از مدیران حق گرا در سازمانها از وظایف اصلی کارکنان است.  پیروى 
 

 پیامبران الهی در قرآنخصوصیات اخالقی  

 بعضی از هستند اما در قرآن مشترکی اخالقى معموالٌ پیامبران داري ارزشهاي

یاد شده است که در جدول زیر مطرح شده  خاصی اوصافى با الهى پیامبران

 است:

 ابراهیم(ع)حضرت  اخالقی خصوصیات
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 خصوصیات آیه ردیف

 مطیع تسلیم  .۱

 خداوند

 131 /، ئبقره120نحل/ 

 37/نجم عهد به وفاي  .۲

 114/توبه صبور  .۳

 123/نحل گرا حق  .۴

 121/ نحل شاکر  .۵

 41/ مریم راستگو  .۶

 45 ص/ بصیرت و قدرت  .۷

 

 )ع(نوححضرت  اخالقی خصوصیات

 خصوصیات آیه ردیف

 13/اسراء شاکر  .۱

 

 



۶۹ 
 

 

 )ع( موسىحضرت  اخالقی خصوصیات

 خصوصیات آیه ردیف

 51/مریم بودن مخلص  .۱

 26/القصص امین و توانا  .۲

 

 )ع(ادریس اخالقی خصوصیات

 خصوصیات آیه ردیف

 56/مریم صداقت  .۱

 

 )ع( طالوت اخالقی خصوصیات

 خصوصیات آیه ردیف

  247-246/بقره   علم و قدرت  .۱
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 )ع( هود اخالقی خصوصیات

 خصوصیات آیه ردیف

 68/اعراف امین خیرخواه و  .۱

 

 )ع( اسماعیل اخالقی خصوصیات

 خصوصیات آیه ردیف

 102/، صافات85انبیاء/ بردبارى  .۱

 54/مریم وفاي به عهد  .۲

 

 )ع( یوسف اخالقی خصوصیات

 خصوصیات آیه ردیف

 24ـ  23یوسف/ بندگى در اخالص  .۱

 55 یوسف/ دانا و دار امانت  .۲

 



۷۱ 
 

 )ع( ایوب اخالقی خصوصیات

 خصوصیات آیه ردیف

 44/ص صابر  .۱

 

 )ع( داوود اخالقی خصوصیات

 خصوصیات آیه ردیف

 و قدرت صاحب  .۱

 کار توبه

 17/ص

 

 )ع( اسحاق اخالقی خصوصیات

 خصوصیات آیه ردیف

 45 ص/ بصیرت و قدرت  .۱

 

 )ع( یعقوب اخالقی خصوصیات
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 خصوصیات آیه ردیف

 45 ص/ بصیرت و قدرت  .۱

 

 )ع(عیسى اخالقی خصوصیات

 خصوصیات آیه ردیف

 32/مریم مادر به نیکى  .۲

 
 )ص( پیامبر اکرم اخالقی خصوصیات

 خصوصیات آیه ردیف

 4/قلم اخالق عالی  .۱

 159/عمران آل اخالقی خوش  .۲

 128/توبه ، 43 /احزاب رحمت و مهربانی  .۳

 
  مدیریت در قران اخالقی غیر اخالقی و هاي ارزش



۷۳ 
 

 و غیر اخالقی در حوزه مدیریت در  اخالقی  هاي ارزش ایه هاي قران،  به  توجه با

  به شرح زیر استنباط می شود:  اجتماعی و  دو دسته فردي

 اخالقی ارزشهاي

 قرآن اتینمونه آ ی مطلوباخالق ارزشهاي  .1

 20/ دی؛ حد 32انعام/  یستیساده ز  .2
، 83/  ، بقره.4 ـ 2/  الحجرات گفتن سخن آرام  .3

 159 و 3/عمران آل
 29 اسراء، میانه روي  .4
، 46/  ، انفال112 ، هود/25طه/  و صبر سعه صدر  .5

، 85 و21/، انبیاء114 ،9/توبه
 38،44/، ص102 و 37/صافات

 7شمس/ ؛ 19رعد/  کاري وجدان  .6
 17/اسراء ،121و16/نحل شاکر  .7
 6و  انفطار/ 5حمن/ ر و انظباط نظم  .8
 215 شعرا/ ،2؛ بقره/  18لقمان/  و فروتنی تواضع  .9

 وارد از قبل گرفتن اجازه  .10
 دیگران حوزه به شدن

 59 ـ 58/  النور. 29 ـ 27/  النور

 ، دخان/7؛ احزاب/ 26قصص/  امانتداري  .11
18 

 68/ ، اعراف27/ انفال ،58 نساء/
 103/ عمران آل وحدت  .12
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 النور/، .86/  ، النساء61/  النور سالم جواب و  سالم  .13
 54 ، انعام،27

 ،177/، بقره37/، نجم1/مائده وفا به عهد  .14
 1/مائده

 54و 19/، مریم61توبه/  ینیخوش ب  .15
و  سخاوتنیکوکاري،   .16

 بخشش
 ، 90 النحل/ ،2؛ بقره/ 9 و7حشر/

، 60 و 9/، توبه15األحقاف/
 36/نساء ،195/بقره ،92 /عمران آل

 ، آل13؛ آل عمران/  75هود/  قخالا خوش مهربان و  .17
 ;43 ،33/احزاب ،159عمران

 128 ،9/توبه
 ، اعراف/1؛ شُعراء/  15کهف/  ريیانتقاد پذ  .18

129 
 99توبه/  ؛ 16جن/  یقدردان  .19

 عمران ، آل5؛ انعام/  104/ ونسی تیقاطع  .20
 /159 

، 2؛ نور/  134عمران/  آل عفو و گذشت  .21
 ،32نجم/

 19 ، محمد/79نساء/ ، 36هود/  ی و دلسوزيرخواهیخ  .22
 ،68 اعراف/

، 24 و 23 اسراء/ .11/  المجادلۀ احترام  .23
 83/  بقره



۷۵ 
 

 2؛ نمل/  159آل عمران/  مشورت  .24
، 35 ، محمد/159 /آل عمران  مدارا  .25

 43 ـ 44/طه
، 54 انعام/ ،159 /آل عمران  حسن خلق  .26

 ،.)53/  اإلسراء
 153 /انعام در عمل اخالص و  تقوا  .27

 25/األنبیاء عبادت( نماز، روزه، دعا و..  .28
 207 /البقرة  ثاریا  .29

/  ، توبه1و 19، 41و 56/میمر صداقت  .30
119 

 114 و 110و104/  عمران ال منکر از نهی و معروف به امر  .31

/ نساء، 8/ ، مائده90نحل / عدالت محور  .32
، 8/، ممتحنه123/ نحل ،58و135
 152/انعام

 24 و 12،23/، یوسف4 /بقره  به خدا مانیا  .33

 به خداي  و توسل توکل  .34
 متعال

، 160و 159/ 122 هیآ /آل عمران
 ،26و  12 هیمائده، آ

 
 

 اخالقی ارزشهاي ضد

 54/، نساء5علق/ حسادت  .1
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/ اسراء ،151 ، شعرا،31 األعراف/ اسراف  .2
 ،27ـ  26

، 1/  ، همزه79/  توبه تمسخر  .3
 11 ،49/حجرات

 33 ،/، مائده62/؛ مائده190/ بقره تجاوز و ظلم  .4
 22/، ابراهیم

 56 ـ 55/ انفال شکنى پیمان  .5
 ،40/، غافر13 ، اعراف/18 لقمان/ تکبر  .6

 36/ ، نساء35
 56/، اعراف62مائده/ اداري فساد  .7
/ ، بقره145/ ، نساء81 نساء/ ریاکاران  .8

 279ـ  275
 12/  حجرات تجسس  .9

 11/  حجرات زشت القاب  .10

 148 ،6/، انعام12/  حجرات بد گمان  .11
 180/  عمران ال بخل  .12
 116/  نحل دروغ  .13
 12/  حجرات غیبت  .14
 26 ،48/فتح بیجا تعصب  .15
 38/ مائده سرقت  .16
 1/، مطفّفین152 /انعام فروشى کم  .17
 275/بقره ربا  .18



۷۷ 
 

 151/انعام ،29/مائده قتل  .19
 

 
 سؤاالت تشریحی

 قران را تعریف کنید. منظر از مدیریت در اخالقی هاي ارزش .1
 قرآن را شرح دهید. اخالقی حضرت محمد (ص) در . خصوصیات2
فرزندش و پیامی که از آن استنباط می شود را شرح  به لقمان هاي . سفارش3

 دهید.
 را نام ببرید.قران  و ضد اخالقی در مدیریت اخالقی هاي .چند نمونه از ارزش4
 
 

 سؤاالت تستی
 داند. ....... مى را پیروزى رمز) ع(على امام. . 1

 عدالت ب) اجراى منکر از نهی و معروف به الف) امر

 د) ایثار عمل در اخالص  و ج) تقوا

 سعادت که است انسان اجتماعی و شخصی زندگی براي اخالقی اساسنامه . .....2

 .دارد پی در را اخروي و دنیوي خوشبختی و

 ب) قران کریم الف) رعایت عدالت

 د) رعایت  امانت داري ج) وفاي به عهد
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 از یا و گذاشت مى من پیش امانتى على قاتل اگر:  فرماید مى) ع(صادق امام". 3

 و اعالم را خود آمادگى کرد مى مشورت من با یا و خواست مى نصیحتى من

 اشاره به کدام یک از موارد زیر دارد؟ ."کردم مى ادا را امانت حق

 ب) عدالت الف) وفاي به عهد

 د) راستگویی ج) امانتداري

 .شود می داده تخصیص خصوصیت...... با افرادي به جهنّم جاى ترین . پست4

 ب) دروغ الف) بخل

 دورویى و د) نفاق ج) غیبت

 .است کارا و موفق مدیران خصلتهاي ترین مهم . ...... از5

 ب) عدالت راستگویی و الف) صداقت

 د) وفاداري ج)  احسان

 می باشد؟ )ع( طالوت اخالقی . کدام یک از موارد خصوصیت6

 ب) صادق   الف) خدمتگذار بودن

 د) وفادار قدرت و ج) علم

 می باشد؟ )ع( داوود اخالقی . کدام یک از موارد زیر از خصوصیت7



۷۹ 
 

 ب) وفاداري الف) علم و قدرت

 مادر به د) نیکى کار توبه و قدرت صاحبج) 

 پاسخنامه 

 5 4 3 2 1 سوال

 الف د د ب ب پاسخ

 10 9 8 7 6 سوال

    ج ج پاسخ
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 فصل چهارم

 نقش اخالق در رضایت مشتري
 
 

 فصل هدف کلی -الف
مشتري  رضایت در در این فصل هدف اصلی، آشنایی دانشجویان با تاثیر اخالق

 باشد. می
 

 فصل هاي رفتاري هدف -ب
 رود دانشجویان بتوانند: پس از مطالعه این فصل، انتظار می

 مشتري آشنا شوند. رضایت در اخالق با نقش 
 سازمان آشنا شوند. در مشتري رضایت و کار اخالق میان با رابطه 
 مشتري آشنا شوند. با رابطه در اخالقی ضد با مصادیق 
 مشتري آشنا شوند. به خدمات ارائه در اخالق به توجهی بی با پیامدهاي 
 اسالم را شرح دهند. در مداري مشتري اصول و مبانی 

 
 
 

 مشتري رضایت در نقش اخالق

 از شده ارائه بهبود کیفیت خدمات در مهمی نقش تواند می اخالقیات تقویت

 ایفا عمومی انظار در سازمانها این مشروعیت وافزایش عمومی سازمانهاي سوي



۸۱ 
 

 عنوان به اخالق هاي مولفه ) در عصر حاضر171:1380 و دانایی فرد، الوانی( کند

 هاي تصمیم و نادرستی رفتارها یا درستی که ها ارزش و اصول از اي مجموعه

 عملکرد از مردم رضایت اصلی محور در بستر کند، می تعیین را سازمان یا فرد

 )1395 فیض،( .است شده سازمانی و مدیریتی ادبیات عرصه وارد سازمان

مطرح نمی شود بلکه واقعی  انگار ابزار مداري براساس آموزه هاي اسالم، مشتري

 مطرح می شود یعنی تمامی تعهدات بین مشتري و سازمان واقعی و اجرا شود.

سود و صرفا براي تحقق  ابزار عنوان به مشتري یعنی انگار، ابزار مداري مشتري

 احتمال یا و نباشد مطرح سودي اگر سود و افزایش آن در نظر گرفته شود و

در  .داند نمی مشتري حقوق به ملزم را خود سازمان باشد، وجود داشته زیانی

شرکتها و فروشگاههاي خدماتی و تجاري که محصوالت مختلف به طور مستقیم 

به خریدارن عرضه می شود خوش اخالقی و خوش رفتاري و رفتاري مناسب 

تبع آن فروش بیشتر و افزایش سوداوري عامل مهمی در جذب مشتریان و به 

 است. 

 در طـورکلی  بـه  و تجـارت  در اخالقی مسائل و توجه به اهمیت امروز دنیاي در

بررسـی هـا و   . اسـت  کـرده  کسـب  اي العـاده  خـارق  الملل، اهمیـت  بین اقتصاد

 ارزشـهاي  کـه  شـرکتهایی  میانگین سـود  که است داده نشان شده انجام مطالعات

 از بـاالتر  کننـد  مـی  را رعایـت  اي حرفـه  اخـالق  شده شناخته ضوابط و اخالقی

 )1387علمی،( .اند بوده توجه کم مهم امر این به که است شرکتهایی سود میانگین
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رضایت مشتري نشانده کیفیت مطلوب کاال است و بیانگر احساسی است کـه در  

 و اعتمـاد مشتري نسبت به خرید و پرداخت و استفاده از کاال ایجـاد مـی شـود.    

مزیت رقابتی  اصلی مولفه هاي از مشتري است و نتیجه رضایت مشتري وفاداري

 بیشتر بازار است. سهم و

وسیله  به اخالقی رفتار شکل دهنده سازمانی، محیط 1ویتل و به عقیده هانت

 اخالقی رفتار2هانس و ریگل. است اخالقی هنجارهاي و استانداردها تعدیل

 بر که فروشندگانی .میگردد مشتري رفاه بهبود موجب که است رفتاري فروشنده،

 و فقط بوده صادق خود ارتباطات در می نمایند، رفتار اخالقیات مبناي

 فروش می به میسازد، منتفع را مشتري معتقدند که را خدماتی یا محصوالت

 مشتري اطالعات و بپوشانند عمل جامه بتوانند که دهند می هایی وعده رسانند،

 روي3همکاران و حضرتی نتایج تحقیق میدارند. نگه محرمانه صورت به را

 رفتار نشان میدهد که پاناسونیک و سونی الکترونیکی محصوالت مشتریان

 فروشنده به تعهد مشتري و اعتماد رضایت، روي زیادي تأثیر فروشنده اخالقی

 با که گیرند می نتیجه پژوهشی در) 1390( همکارانش و کفاش حقیقی .دارد

 وفادار مشتریان و یافته افزایش مشتري وفاداري فروشنده، رفتار اخالقی افزایش

. میکنند ایفا نقش شرکت براي فعال بازاریاب صورت به یا ناخودآگاه خودآگاه

1 Hunt and Vitell, 1986 
2 Hansen and Riggle, 2009 
3Hazrati et al., 2012  

                                                                                                                                        



۸۳ 
 

 و گشت خواهند خدمات دهنده ارائه سازمان سودآوري به وفادار منجر مشتریان

 نشان 1وو و لین تحقیق نتایج. میگردند سازمان اعتبار شهرت و افزایش به منجر

 عامل فروشنده، اخالقی رفتار از حاصل دریافتی مشتري اعتماد منافع که دهد می

 میکند بیان تحقیق این همچنین. است وفاداري مشتري و رضایت تعیین در مهمی

 مستقیمی تأثیر مشتري رضایت اگرچه تحقیقات گذشته، از بسیاري خالف بر که

 به مشتري وفاداري روي بر اثري اما چندان دارد، فروشنده به وي وفاداري بر

 مشتري وفاداري حفظ در کلیدي فروشنده نقش بر پژوهش این. ندارد شرکت

 طریق از فروشنده اخالقی رفتار که دریافتند تحقیقی در2 مائو و چن .دارد تأکید

 بررسی نتایج. کند می ایفا مشتري وفاداري در اساسی نقشی اعتماد مشتري، جلب

 مشتري، نقش توسط شده درك اخالقی رفتار که دهد می نشان 3 رویز و رومن

رضایت  روي خود نوبه به که میکند ایفا فروشنده و مشتري بین روابط در مهمی

 بیان آنها همچنین. است تأثیرگذار فروشنده به نسبت تعهدش و اعتماد مشتري،

 به نسبت وي تعهد روي مثبتی تأثیر مشتري، اعتماد و رضایت کنند که می

 اعتماد رضایت، فروشنده، اخالقی فروش رفتار بررسی به4 رومن .دارد فروشنده

. پرداخت اسپانیا در واقع بانک سه مشتریان روي شرکت مشتري به وفاداري و

 و اعتماد رضایت، به منجر فروشنده اخالقی رفتار فروش که دهد می نشان نتایج

 و دوست ( وظیفه.گردید خواهد فروشنده شرکت متبوع به مشتري بیشتر وفاداري

1 Lin and Wu, 2012 
2 Chen and Mau, 2009 
3 Román and Ruiz, 2005 
4 Román, 2003 
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 میان ارتباط سازمانی، و بازاریابی هاي فضیلت استراتژیکی نقش)1393معماریان، 

 رضایت، مانند مالی غیر نتایج و مالی عملکرد با را فضیلت با اخالقی شخصیت

 می منجر مالی نتایج به مدت طوالنی در که مشتریان و کارمندان ابقاي و وفاداري

 )1393 هممکاران، و شعبانی. (کند می تأکید شود،

 مصادیق ضد اخالقی در رابطه با مشتري

اخالقی متعددي وجود دارد که در سیستم هاي  ضد مشتري مصادیق با رابطه در

خرید و فروش (تجارت)، تولید و خدمات باید آنها را رعایت کرد و مورد تاکید 

 قرار داد.

  خواري رشوه •

 آشکار  و پنهان هاي دزدي •

 کم کاري و کم گذاشتن در کار •

 عدالتی بی تبعیض و •

  رجوع ارباب با نامطلوب برخوردهاي •

 شکایت پیگیري عدم •

 شده شناخته حقوق به توجهی تجاري و بی تعهدات اجراي عدم •

  خریداران



۸۵ 
 

 

 اخالق در ارائه خدمات به مشتري پیامدهاي بی توجهی به

 براي و نتایجی مشتري اثرات به خدمات ارائه در اخالقی قواعد عدم رعایت

 : نمود مطرح زیر شرح به توان می را اثرات که این دارد پی در سازمان

  مشتریان از دست دادن •

  کاهش فروش •

 سوداوري کاهش  •

 افزایش شکایات و نارضایتی ها •

 

 سازمان کار و رضایت مشتري در اخالق میان رابطه

 پیامدهاي و کار و فروش اخالق در رعایت تأثیر خصوص در فراوانی پژوهشهاي

 که در زیر به آنها اشاره می شود:. است شده انجام آن

 سازمان در خدمات وکیفیت کار اخالق میان رابطه

 رضایت و آن هاي مؤلفه و وکار کسب اخالق بین 1394 و تقوي نژاد ابراهیمی

 .دارد وجود درصد 5/81 داري معنی رابطه مشتري،
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 که است داده نشان شده انجام مطالعات و بررسیها 1387 علمی

 را اخالقی ارزشهاي که شرکتهایی سود میانگین

 شرکتهایی سود میانگین از بیشتر کنند می رعایت

 .اند بوده توجه کم مهم امر این به که است

 رونقی و فیضی

 

 

 کارکنان بین در کاري اخالق رعایت بین مثبتی ارتباط 1390

 کسب و مشتریان اعتماد جلب با خصوصی بانکهاي

 را مشتریان وفاداري که شود می مشاهده آنها رضایت

 .دارد دنبال به مربوطه بانک به

 خدمات کیفیت از مشتري را رضایت کار، اخالق 1391 رضاییان و همکاران

 بانکی افزایش می دهد.

 دولتی هاي سازمان خدمات کیفیت و کار اخالق بین 1389 و همکاران سالجقه

 دارد وجود بستگی کرمان شهر

 اعتماد و مشتري رضایت روي اخالقی فروش رفتار 1393 دوست و معماریان وظیفه

 .دارد مستقیم تأثیر به شرکت مشتري

 و مثبت تأثیر فروش در اخالقی موازین رعایت 1390 رنجبریان براري و

 رضایت تعهد، اعتماد، مستقل متغیر چهار بر معناداري

 .دارد بنگاه به مشتري وفاداري و

Zaeiri & Peters 2002 گردد می بنا اخالقیات اساس بر کیفیت مدیریت 

 در مهمی نقش تواند می عمومی بخش در اخالقیات 1380 ودانایی فرد الوانی



۸۷ 
 

 کند. ایفا  شده ارائه بهبودکیفیت خدمات 

حقیقی کفاش و 

 همکارانش

Hazrati et al 

Lin and Wu 

Chen and Mau 

Román and Ruiz 

Román 

Hunt and Vitell 

Hansen and 
Riggle, 

1390 

 

2012 

2012 

2009 

2005 

2003 

1986 

2009 

 

 رضایت، روي زیادي تأثیر فروشنده اخالقی رفتار

 .دارد فروشنده به مشتري تعهد و اعتماد

Peterson 1974 کیفیت فرهنگ یک ش پرور به توانند می اخالقیات 

 نمایند کمک

Trawick, Swan, 
McGee, Rink 

عرضه  انتخاب بر عمیقی تأثیر اخالقی موازین رعایت 1991

 دارد مشتریان سوي از کننده

Thomas, Vitell 
Gilbert, Rose 

توسط فروشندگان  مشتري اخالقی براوردن انتظارات 2002

 مشتري دارد رضایت بر مثبتی تأثیر
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 به انصاف و صداقت احترام، پذیري، مسئولیت عوامل تقوي تأثیر و نژاد ابراهیمی

را در  مشتري مندي رضایت بر کارکنان کار  و کسب اخالق هاي-مؤلفه عنوان

 بررسی کرمان شهر سطح در سایپا و خودرو ایران هاي تعمیرگاه بین مشتریان

 مؤلفه و و کار کسب اخالق نتایج این تحقیق به این شرح است که بین. کردند

 اخالق هاي مؤلفه تأثیر. دارد وجود داري معنی رابطه مشتري، رضایت و آن هاي

 پذیري، مسئولیت: از عبارتند اولویت ترتیب به مشتري رضایت بر وکار کسب

 اخالق به التزام در واقع )1394تقوي، نژاد و ابراهیمی. (انصاف و صداقت احترام،

 و اجتماعی اي سرمایه خود که شود می نوعی اعتماد موجب و کار کسب در

 ).1385 دادگر،( نماید می تضمین را سازمان بلندمدت موفقیت بوده و ارزشمند

 توانمندسازي مشتریان، رعایت می کنند موجب اخالقی را موازین که سازمانهایی

 شد خواهند آینده در براي سازمان رقابتی مزیت کسب نهایت در و آنها رضایت

(Gauzente, Ranchhod ,2001). براري و  پژوهش هاي یافته به توجه با

 به ناگزیر مشتري با بلندمدت و مثبت رابطه ایجاد براي شرکتها )1390( همکاران

 رعایت همچنین. باشند می مشتري با خود مبادالت در اخالقی رعایت مسائل

 ادارك مشتري بر مهمی تأثیر تواند می سازمان فروش کارکنان سوي از اخالق

 .باشد داشته بنگاه با مشتري رابطه کیفیت و بنگاه فعالیت بودن اخالقی به نسبت

 سودآوري و فروش در را اصلی نقش تجاري هاي بنگاه فروش بخش کارکنان

 دسته این بر بهبود عملکرد براي فراوانی فشار دلیل همین به و دارند برعهده بنگاه

 روشهاي کارگیري به موجب فشارها این مواقع بعضی در. است وارد کارکنان از



۸۹ 
 

 نه عمل این. می شود کارکنان از جانب بیشتر فروش براي غیراخالقی و نادرست

 در باید نیز سازمان دید از بلکه باشد می ناپسند اخالقی و انسانی لحاظ از تنها

 بیشترین و شوند می محسوب بنگاه نمایندگان در واقع فروشندگان که داشت نظر

 رفتار از متأثر تواند می بنگاه از مشتري ذهنی تصویر. دارند مشتري با را تماس

 متأثر سازمان با رابطه قطع یا حفظ براي مشتري تمایل نتیجه در .باشد آن کارکنان

 )1390 همکاران، و براري( .بود خواهد مشتري با کارکنان تعامل چگونگی از

درآمد و  افزایش موجب کوتاه مدت در است ممکن رفتارهاي غیر اخالقی

 به نسبت مشتریان سبب بدبینی بلندمدت در اما شود فروش بیشتر سازمان

 در سازمان منفی و نامطلوب از و موجب شکل گیري تصویري شود می سازمان

 رفتار نحوه تأثیر تحت زیادي حدود تا مشتري می شود زیرا نگرش مشتري ذهن

 فاداري آنهاخود و و مشتریان حفظ تواند به نمی سازمان و باشد می فروشندگان

باشد و از این رو متحمل خسارت و کاهش قروش می  امیدي داشته بلندمدت در

شود و باید با هزینه بیشتري به دنبال جذب مشتري جدید باشد. در حالی که 

 اصول اخالقی رعایت مشتري از باعث درك و مشاهده فروش در اخالق رعایت

 قابل سازمان اخالقی و فعالیت می شود و مطمئن می شودکه سازمان رفتار در

 نتیجه در. کند نمی استفاده طلبانه رفتارهاي فرصت از سازمان و بوده اعتماد

 روابط در براي استمرار بیشتري تمایل کنند و می پیدا اعتماد سازمان به مشتریان

 رضایت و تعهد داشت و در نهایت موجب اعتماد، تجاري با سازمانها خواهد

 به سازمان می شود. نسبت آن وفاداريمشتري و به تبع 
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 تجاري، اخالق الگوي بودن برکاربردي شواهدي عنوان در اینجا دو مورد به

 گورج، و گوران. (کنیم می و رضایت مشتري اشاره سازي خودرو صنعت در

 )1387 فسخودي، امینی ترجمه

 قبال در تعهد و پذیري در مسؤولیت ورزیدن قصور": فورد شرکت

 "مشتریان

 آتش هند و کشور سوي از 1979 سال در که بود آمریکایی شرکت اولین فورد
بی  اتهام سوخت به قرارگیري مخزن محل بودن نامناسب دلیل به  Pinto گرفتن

 یاکوکا،. گرفت قرار قانونی پیگرد تحت ایمنی، معیارهاي رعایت عدم و توجهی
 که داشت اظهار ماجرا این خصوص در زمان، آن در این شرکت سران از یکی

 )حساسیت22 و 21( دووي مقاالت انتشار. " نیست فروختنی و ایمنی امنیت"
 تولید از بزرگترین یکی اینکه فکر. برانگیخت حادثه این به نسبت را جامعه

 رعایت جاي به خود، فایده - هزینه هاي تحلیل در آمریکا در اتومبیل کنندگان
 حوادث اثر در هایش خودرو تعمیر مجدد از خود عایدي متوجه بیشتر، ایمنی
 با وي. بود آور حیرت است، بوده خود مرگ مشتریان بعضاً و تصادف از ناشی

 و دادگاه در حضور این شرکت، سران دیدگاه از که نشان داد خود محاسبات
 به و شود می تمام خراب، هاي خودرو تعمیر از تر ارزان دعوي، برایشان اقامه

همچنان  یداران، خر مکرر شکایات وجود با که دهند می ترجیح همین، دلیل
 فقدان و خشن تلخ واقعیت قضیه، این در تأمل. دهند ادامه را خود پیشین رویه

. دهد می نشان را بر جامعه حاکم تجاري اصول در اخالقی تعهدات و اخالق
 نگرش و نشد ختم ها رسانه از سوي فورد سرزنش به فقط ماجرا این تبعات

 برچسب پذیرش و ضرر کردن شخصی"شرکت، این تکرار قابل غیر هاي



۹۱ 
 

 که رسید می نظر به طبیعی بسیار. داشت پی در آن نیز براي را " اخالقی انحراف
 بهبود درصدد شرکت این روانی، هاي شدن هزینه متحمل و حساسیتها افزایش با

 نواقص سبب به نیز 1980 سال در مجدداً اما. خود برآید هاي خودرو ایمنی
 قرار جامعه انتقاد بین ذره زیر در هایش، خودرو انتقال حرکت سامانه هاي

 دعاوي طرح از داشت که کاستیهایی و نقایص سبب به بار، گرچه این. گرفت
به  اقرار و معایب این رفع درصدد هم باز اما نمود، نظر صرف در دادگاه خود

 به بار دیگر نیز 1996 سال در. نیامد بر عموم انظار در خود اشتباهات و کاستیها
 کیسه به فورد هاي خودرو .شد واقع دادخواست مورد ایمنی، رعایت عدم دلیل
 بر داشت، در که  اي هزینه دلیل به این شرکت نظر از چون نبود، مجهز هوا هاي

 روي را آن جدیدترین الگوي که صورتی در رسید نمی نظر به منطقی آن نصب
 در مجدداً. بود کرده نصب) آبراهام لینکُلن مانند( خود ثروتمند مشتریان خودروي

 تعمیر براي را فراخوان بزرگترین جرقه، سامانه هاي خرابی علت به سال همان
 اخالق از شرکت این صحیح درك عدم بیانگر این شواهد،. بود کرده اعالم آنها

 سطح نازل همان با را خود هاي خودرو از زیادي تعداد است چون تجاري
 . بود رسانیده فروش به ایمنی معیارهاي

 "دیگران به با بهادادن خود بقاي تضمین و بخشیدن اعتبار": ولوو

 ولوو شود، می محسوب آمریکا بیستم در قرن از نمادي که فورد با مقایسه در
 عملکرد مرهون بیشتر آن معروفیت و ثانیاً است اروپایی مستقل مؤسسه یک

 ایمنی، رعایت لزوم و اهمیت است. بازتاب بوده مسائل ایمنی حیطه در مثبتش
 است شده بیان اینگونه شرکت، این اندیشه مؤسسان در دیرینه سنتی عنوان به
 و قواعد خود شرکت در ما. آیند می در حرکت به ها انسان وسیله به ها خودرو«

 براي آنها و دهیم می قرار ایمنی اقدامات پس در را رانندگی و اصول راهنمایی
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 و قواعد راهنمایی به را امر این آنکه بی بنابراین،. قائلیم دوم درجه اهمیت
 شرکت، مدیران اعتقاد به» کنیم. رعایت را ایمنی بایستی کنیم، محول رانندگی

 مدنظر باید نیز کلی آن مالحظات در و شود نمی مربوط جزئیات به فقط ایمنی
 رانندگی امکان بایستی خودرو یک در کاررفتهبه  فناوري مثال براي.  گیرد قرار

 این به و نموده فراهم راننده براي را احتمالی از تصادفات جلوگیري و مطمئن
قابل  غیر اي حادثه وقوع اینکه مگر. نماید تضمین را آن امنیت سرنشینان ترتیب

 به نقلیه، نیاز وسایل به دستبرد و سرقت افزایش روبه روند با. باشد اجتناب
 ویژه اهمیت برابر سارقین در خودروها حفاظت براي مفید و مؤثر هاي فناوري

 به رو جانی تهدیدات برابر در محافظت افراد براي الزم ترفندهاي همچنین. دارد
 محدود از یکی افزود. ولوو قبلی به ضرورتهاي بایستی نیز را مزاحمین رشد

 مورد در تحقیق براي گروه مستقلی که است جهان در خودرو تولیدکنندگان
 شرکت این ایمنی مطالعات مرکز. هایش دارد خودرو با گرفته صورت تصادفات

 تصادفات، مورد در تحقیق گروه نظیر و بخشهایی دارد کارمند 100 از بیش
 از پس.  شود می شامل را محاسبه و طراحی خودرو، فناوري، آزمایش توسعه

 شرکت مورد این هاي و خودر با آمده پیش تصادف 30000 حدود ، 1970سال
 از معیارهاي تر جامع مراتب به ایمنی هاي معیار. گرفت قرار تحلیل و تجزیه
 درك و رفته قانونی فراتر ملزومات از شرکت متولیان حقیقت در. بود قانونی
 روش. بودند برده باالتر جاي ممکن تا را خودرو ایمنی معیارهاي از مردم عمومی

 دایره و انتها بی فرایندي خودرو، سطح ایمنی مستمر افزایش و بهبود مند نظام
 احتیاجات.  گردد برمی ترابري واقعی محیط اش به خاتمه و شروع که است وار

 که است خطراتی و ها نیاز ویژگیها، از برآمده ایمنی، درونی سامانه معیارهاي و
 وقوع می به وقتی نیز امر این. دارند وجود عبورومرور و نقلیه محیط واقعی در

 مساعی و تشریک همکاري تولید، متخصصین و ایمنی متخصصین بین که پیوندد



۹۳ 
 

 ارزیابیهاي جدید، یک الگوي تولید و توسعه هنگام به. باشد داشته وجود
 است الزم عینی شرایط و محیط با ویژگیهاي آن تطابق از اطمینان اي بر مستمري

 . تولید هستند نیاز پیش واقع در که
 

 اسالم در مداري مشتري اصول و مبانی

در اسالم مشتري و فروشنده هر دو مورد احترام واقع شده اند و نسبت به هم 

حق و حقوقی دارند. در اینجا نکات اخالقی در رابطه با مشتري از دیدگاه اسالم 

مطرح می شود که نیاز است فروشندگان و تولید کنندگان مد نظر قرار دهند و 

رعایت این نکات در کوتاه مدت و بلندمدت به نفع فروشندگان می  رعایت کنند.

 شود.

 عدالت در معامله و محوري حق •

 خدمت؛ یا محصول موقع به و تحویل فروش به موقع به مشترى •

اطمینان در ارائه تولید و خدمات و  ومورد قبول قابل توجه به کیفیت •

 1. مشتري به مطلوب تحویل کاالي

 مشترى و فروشنده طرفه دو رضایت •

  2مشتري بر گرفتن در معامله راحت •

 دانند می برکت  از دور بفروشد نامطلوب و کیفیت بی جنس کھ کسی ع، صادق امام ۱
 یبیعھا سلعة ومعھ یوصیھ لرجل ذلک قال ، الرباح من السماحة:  وآلھ علیھ هللا صلى هللا رسول ۲

 .  بخرد و بفروشد راحت انسان است مستحب
. 
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 معامله در درستی و راستی •

 متعال خداوند یاد از غفلت عدم و الهی احکام با معامله تطبیق •

: فروشندگان در رابطه با 1 نامتعارف و زیاد سود دریافت انصاف و عدم •

درصد است را در تجارت و  10تا  5قیمت سود متعارف که معموال 

لحاظ کنند. در خصوص مایحتاج روزمره و خوراك و غذاهاي فروش 

 انسانی این امر ضروري است بیشتر رعایت شود.

 2 معامله در غش و کالهبرداري  از پرهیز •

معامله: در صورت بروز عیب در کاال از  در هاي کاال واقعیت دادن نشان  •

 کاال پرهیز شود. عیب پوشاندن

با او: همه مشتریان  برخورد رفتار و در مشتریان و صبور حال رعایت •

یک رفتار و اخالق خاصی ندارند. بعضی مشتریان ممکن است بحث 

هاي غیر منطقی و یا انتظارات غیر معقول داشته باشند و یا خلق و خوي 

تند و نامتعارفی داشته باشند فروشندگان باید در این شرایط صبر بیشتري 

 ورد کنند. به خرج دهند و با حوصله و متانت برخ

 اعتماد جلب (باعث مشترى پشیمانی پس گرفتن کاالي سالم پس از •

 می شود) مشتري

 این و کنید اکتفا خود اندازه بھ سود تحصیل در و کنید قناعت کم سود بھ:«است آمده درحدیث ۱
 مخارج اندازه بھ خود روزانھ مشتریان ھمھ از یعنی کنید، تقسیم مشتریان ھمھ میان نیز را مقدار
 .  »بگیرید سود نسبت بھ خویش، روز

 .نیست مسلمان سازد وارد غش مسلمانان با معاملھ در کھ کسی :فرمودند (ع) صادق امام ۲

                                                                                                                                        



۹۵ 
 

باید  کاال از فروشنده تمجید و تعریف مشتري: فریب و نادرست تبلیغات •

 مطابق واقعیت با کاال از فروشنده تعریف که صورتی در واقعی باشد.

 نخواهد داشت و ظلم محسوب می شود. خوبی نباشد اثر

 ها مشتري بین گذاشتن فرق عدم تفاوت و •

 
  

 سؤاالت تشریحی
 را شرح دهید. مشتري رضایت در اخالق . نقش1
 را شرح دهید. سازمان در مشتري رضایت و کار اخالق میان . رابطه2
 مشتري را شرح دهید. به خدمات ارائه در اخالق به توجهی بی . پیامدهاي3
 اسالم را نام ببرید؟ در مداري مشتري اصول و . مبانی4
 

 سؤاالت تستی
 مزیت اصلی هاي مولفه از و ........ است نتیجه مشتري وفاداري و اعتماد .1

 است. بازار بیشتر سهم و رقابتی

 ب) تبلیغات مشتري الف) رضایت

 د) فروش به مشتري ج) خرید از مشتري

 باشد بجزء...... .مشتري می  با رابطه در اخالقی ضد . همه موارد زیر از مصادیق2

  کاري ب) کم عدالتی بی و الف) تبعیض
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 شکایت د) پیگیري خواري ج) رشوه

 مشتریان رفتار کرد؟ قبال با کدام نوع بداخالقی در فورد . شرکت3

 تعهد و پذیري مسؤولیت در ورزیدن الف) قصور

 ب) فروش با قیمت باال

 

 ج) تحویل با تاخیر محصول

 د) تبلیغات غیر واقعی

 

 تعدیل وسیله به اخالقی رفتار دهنده شکل ..........، ویتل و هانت عقیده . به4

 . است اخالقی هنجارهاي و استانداردها

 ب) سبک مدیریت الف) ساختار سازمانی

 سازمانی د) محیط سازمانی ج) فرهنگ

. میگردد مشتري رفاه بهبود موجب که است رفتاري فروشنده، اخالقی . رفتار5

 اخالقیات مبناي بر که فروشندگانی

 ریگل و ب) هانس ویتل و الف) هانت

 د) هرزبرگ ج) تیلور

  



۹۷ 
 

 پاسخنامه 

 5 4 3 2 1 سوال

 ب د الف د الف پاسخ
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 فصل ششم

 اخالق در ارتباطات انسانی و رفتار سازمانی
 
 

 فصل هدف کلی -الف
 و انسانی ارتباطات در با اخالقدر این فصل هدف اصلی، آشنایی دانشجویان 

 سازمانی است.  رفتار
 

 فصل هاي رفتاري هدف -ب
 رود دانشجویان بتوانند: پس از مطالعه این فصل، انتظار می

 اخالق آشنا شوند. بر مبتنی سازمانی با ارتباطات 
 اسالم  نظر از سازمانی رفتار و انسانی ارتباطات بر حاکم اخالقی اصول با

 آشنا شوند.
 سازمانی را تشریح  رفتار و انسانی ارتباطات در اخالق رشد عوامل

 نمایند.
 اخالقی آشنا شوند. ارتباطات سیستم با فواید 
 سازمانی آشنا شوند. رفتار و انسانی ارتباطات در اخالق کاهنده با عوامل 

 
 

 



۹۹ 
 

 ارتباطات سازمانی مبتنی بر اخالق

مکانیسم هماهنگی و انتقال اطالعات ارتباطات یکی از ابزارهاي انسجام و  سیستم

ارتباطات عامل تقویت صمیمت و افزایش همکاري و  سازمانی است. سیستم

ارتباطات در  هماهنگی بین واحدهاي سازمانی است. اطالعات از طریق سیستم

ارتباطات بهینه  بین واحدهاي مختلف سازمانی رد و بدل می شود. اگر سیستم

مفید و مرتبط و به هنگام در اختیار افراد قرار طراحی و اجرا شود اطالعات 

سازمانی قرار می گیرد. و اطالعات در انجام وظایف سازمانی مانند برنامه ریزي، 

تصمیم گیري و کنترل و نظارت و شناسایی نقاط ضعف و کمبودها استفاده می 

شود. سیستم ارتباطات مدیریت بستر همکاري بین همه واحدهاي سازمانی و 

را تشکیل می دهد. سیستم ارتباطات به مدیران کمک می کند تا نظارت  افراد

 موثرتري اعمال کنند.

 اسالم نظر از سازمانی رفتار و انسانی ارتباطات بر حاکم اخالقی اصول

 رفتار و انسانی ارتباطات در اثربخشی مولفه عنوان مهمترین اخالقی به اصول

گردد. بنابراین بر مدیران واجب است که توجه  می سازمانی مطلوب محسوب
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ارتباطات سالم و مطلوب ضامن که رعایت مبانی ارزشی و اخالقی زیادي به 

 داشته باشد. سازمانی خواهد بود

 نظر سازمانی از رفتار و انسانی ارتباطات بر حاکم اخالقی اصولمهمترین 

 د:می شوبه شرح زیر بیان  اسالم

امانتداري نباید خیانت کرد. امانت داري عامل ایجاد در امانتداري:  •

  اعتماد و تقویت روابط صمیمی بین واحدها و افراد سازمانی می شود.

یک فرد مسلمان باید به عهد و معاهده خود وفا کند. وفاي به عهد:  •

 وفاي به عهد روابط بین افراد را تدوام می بخشد.

 به باید فاش کرد. وفايسخنان و گفتارهاي دیگران را نرازداري:  •

عهد، رازداري و امانت داري باعث ایجاد اعتماد و پایه و اساس 

 اثر بخش و توسعه ارتباطات سازمانی است. ارتباطات

 انضباط کاري •

 مسئولیت پذیري •

 و است از خصوصیات درونی افراد رفتاري : خوشخوش رفتاري •

 .  بیشتر می شود موجب صمیمیت و محبوبیت

 خیرخواهی و دلسوزي •

 عدل و انصاف درروابط و مناسبات اداري •

 و صبر بردباري •



۱۰۱ 
 

 خوش اخالقی •

 )الترمذي سنن( »خُلُقًا أَحسنُهم إِیمانًا المؤْمنینَ أَکْملُ«: )ص( پیامبر

 میباشند. شان ترین اخالق خوش ایمان در مؤمنان ترین کامل

 أَحاسنَکُم القیامۀِ یوم مجلسا منِّی وأَقْرَبِکُم إِلَی أَحبکُم منْ إِنَّ«): ص( پیامبر

 )الترمذي سنن( »أَخْلَاقًا

 خوش قیامت روز من مجلس در شما ترین نزدیک و ترین محبوب از همانا«

 )24،ص1378مصري، الغزالی.( »باشد می شما ترین اخالق

 سازمانی رفتار و انسانی ارتباطات اخالق در کاهنده عوامل

 کننده وجود دارند که تضعیف سازمانهاي در متعدد عوامل فردي و سازمانی

 رفتار و انسانی در ارتباطاتموانع رشد اخالق   و کاهنده اخالق و به تعبیري

 سازمانی محسوب می شوند که در زیر به مهمترین آنها اشاره می شود.

 رفتار و انیانس ارتباطاترشد اخالق در و ترویج  سازمانیمهمترین موانع  

 :عبارتند ازها  سازمان سازمانی

خودخواهی مهم ترین عامل  و خودبینی : خودخواهیبینی و خود •

تضعیف ارتباطات و  رفتار سازمانی محسوب می شود. اهداف خود را 

ترجیح دادن و بی توجهی به اهداف و خواسته هاي دیگران نوعی 

 خودبینی است.
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 فشارهاي روانی •

می تواند منجر به بروز  اخالقی نگرش فقدان ی:فقدان نگرش اخالق •

 .رفتارهاي غیر اخالقی گردد

به مفهوم مبرا دانستن نسبت به  : فرافکنیو مسئولیت گریزي فرافکنی •

 در نتایج استنادیده گرفتن نقش خود خود و  عمکلرد

 فقدان انگیزش •

 فرهنگ سازمانی ضعیف •

 کار غیرمشارکتیجو  •

 جو کار گروهی ضعیف و تعارضی  •

 رفتار و انسانی ارتباطات در اخالق رشد و ترویج فردي موانع مهمترین
دروغ، خودخواهی، فخر و کبر، حسادت،  :از عبارتند ها سازمان سازمانی

 عدالتی، عجب، بدگمانی، ریا، شقاوت، بخل، بی و تهمت و غیبت، تبعیض
چاپلوسی،  و چینی، تملق شکنی، خیانت، ظلم، تندخویی، سخن پیمان

 راي استبداد
 

  سازمانی رفتار و انسانی ارتباطات اخالق در رشد عوامل

و ترویج دهنده  کننده وجود دارند که تقویت سازمانهاي در متعدد عوامل

 نهادینه کردن اخالق در سازمانهاسبب محسوب می شوندو حرفه اي اخالق 

  شود که در زیر به مهمترین آنها اشاره می شود. می

 :ی عبارتند ازسازمانروابط در   ترویج اخالقو  رشد عواملمهمترین  



۱۰۳ 
 

افراد براي بروز رفتارهاي ارزشی و اخالقی باید داراي انگیزه  انگیزش: •

هاي سازمانی و معنوي باشند. در این صورت است که کارکنان با میل 

درونی و عالقه اخالقیات و ارزشهاي اخالقی را در روابط سازمانی و 

 ارباب رجوع رعایت می کنند. رفتار با همکاران و

بکارگیري نیروي  و توانند با استخدام ها می : سازمانینگرش اخالق •

توان که این افراد   چرااخالقیات را نهادینه کنند  انسانی مقید به اخالقیات

هاي  انجام وظایف و مسئولیت و تمایل بیشتري به رعایت اخالقیاتو 

منجر به بروز رفتارهاي اخالقی می تواند  اخالقی دارند. نگرشاخالقی 

 گردد. 

 مشارکتیقوي و فرهنگ سازمانی  •

ایجاد  به منظورنظام جامع اخالقی: منشور اخالقی منشور و تدوین  •

و روش در بین مدیران و کارکنان رفتاري هماهنگی و وحدت رویه 

). منشور اخالقی سازمانی، 1، ص: 1379شود (الوانی،  سازمان تدوین می

اي و سازمانی کارکنان را شکل  سوگندنامۀ پزشکان، اخالق حرفههمچون 

 شان است( حسینیو فعالیت دهد و راهنماي عمل آنان در مسیر خدمت می

اخالقی در زمینه  منشور داشتن ).129-154، صص: 1391عباسی،  و

استخدام، پرداخت، نظارت و ، هاي مختلف نظیر انتصاب و ارتقاء

رشد اخالقی در عوامل تقویت کننده اخالق و از جمله و..... ارزیابی 

که  ارتباطیجزئیات  و  سازمانهاست. منشور اخالقی، ضوابط رفتاري

 را مطرح می کند. کارکنان باید یا نباید انجام دهند
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  آموزش در زمینۀ اخالق و رفتارهاي اخالقی به:آموزش عملی اخالق   •

و  اصول اخالقینسبت به  هاي کارکنان و نگرش منظور افزایش دانش

         اخالقیات، ضروري استبه مقید  مربیانغیراخالقی توسط 

: معرفی الگوي اخالقی در سازمان، عملیاتی کردن اخالقی يالگومعرفی  •

اخالق را ساده تر می کنند و کارکنان براساس الگوي معرفی شده رفتار 

و منش و اخالق خود را تنظیم می کنند و سعی می کنند اخالق و رفتار 

 خود را به او نزدیک کنند.

  

 فواید سیستم ارتباطات اخالقی

سیستم ارتباطات موثر و کارامد از عناصر اخالقی مختلفی تشکیل شده است. در  

صورت نهادینه کردن عناصر اخالقی در سیستم ارتباطی و رعایت آنها در روابط 

بین افراد و گروهها می تواند فواید بیشماري را عاید جوامع و سازمانها نمود. در 

 داخته می شود:ادامه به فواید اخالقی سیستم ارتباطات پر

 تقویت ارتباطات بین فردي و واحدهاي سازمانی •

 اعتماد سازي فضاي کار (تقویت اعتماد و اطمینان) •

 انتقال اطالعات واقعی و مفید •

 بهبود جو کار و افزایش صمیمیت در کار •

 هماهنگی و انسجام سازمانی(اتحاد) تقویت •

 ي)تقویت سیستم مشارکت(مشارکت در تصمیم گیري و برنامه ریز •



۱۰۵ 
 

 نظارت سازمانی و سیستم کنترل اثر بخشی •

 کاهش شایعات و تبلیغات منفی •

  

 سؤاالت تشریحی
 اخالق را شرح دهید. بر مبتنی ارتباطات . سیستم1
 اخالقی را شرح دهید. ارتباطات سیستم . فواید2
 سازمانی را شرح دهید. رفتار و انسانی ارتباطات در اخالق رشد . عوامل3
اسالم را  نظر از سازمانی رفتار و انسانی ارتباطات بر حاکم اخالقی . اصول4

 شرح دهید.
سازمانی را نام ببرید و شرح  روابط در  اخالق ترویج و رشد عوامل . مهمترین5

 دهید؟
 
 

 سؤاالت تستی
 سازمانی رفتار و انسانی ارتباطات اثربخشی در مولفه مهمترین عنوان . ..... به1

 .گردد می محسوب مطلوب
 ب) فرهنگ سازمانی اخالقی الف) اصول

 د) نگرش کارکنان ج) تقسیم کار
 
 دهند انجام نباید یا باید کارکنان که ارتباطی جزئیات و  رفتاري ضوابط . .........،2
 .کند می مطرح را

 ب) سبک مدیریت الف) سیاستهاي سازمانی
 د) وجدان کاري اخالقی ج) منشور
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 .شود می محسوب سازمانی رفتار  و ارتباطات تضعیف عامل ترین . ....... مهم 3
 ب) دقت الف) صحت

 خودخواهی و د) خودبینی ج) امانتداري و رازداري
 
 روز من مجلس در شما ترین نزدیک و ترین محبوب از . پیامبر (ص) همانا4

 »باشد می شما ترین اخالق خوش قیامت
 ب) وفادارترین الف) دقیق ترین

 ترین اخالق د) خوش ترین ج) امانتدار
 
 سازمانی واحدهاي بین هماهنگی و همکاري افزایش و صمیمت تقویت . عامل5

 .است
 ب) دانش  الف) آگاهی
 د) امانت داري  ارتباطات ج) سیستم

 

 پاسخنامه

 5 4 3 2 1 سوال

 ج د د ج الف پاسخ
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 فصل هفتم

 نقش و فیوظا در یاخالق يها تیمسئول
 سازمان در یتیریمد يها

 
 فصل هدف کلی -الف

 در اخالقی هاي در این فصل هدف اصلی، آشنایی دانشجویان با مسئولیت
 باشد. سازمان می در مدیریتی هاي نقش و وظایف

 
 فصل هاي رفتاري هدف -ب

 رود دانشجویان بتوانند: پس از مطالعه این فصل، انتظار می
 شوندمدیریت آشنا  عملکرد و وظایف در اخالق نقش با 
 اجتماعی را شرح دهند. مسئولیت اهمیت و ضرورت 
 گیري آشنا شوند. تصمیم در اخالقی هاي ارزش هاي با مولفه 
 شوند اخالقی آشنا کنترل و نظارت با سیستم. 
 اسالمی را تشریح نمایند. منابع در خودکنترلی عناصر 
  اخالق آشنا شوند. بر مبتنی با انگیزش 
 شوند آشنا مبتنی بر اخالق کار تقسیم با. 
 اسالم اشنا شوند. نظر از اخالقی جذب و استخدامی با سیستم 
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 نقش اخالق در وظایف و عملکرد مدیریت

 سازمان؛ هاي هدف کردن اخالقی کارکنان؛ اخالقی عملکرد ارزیابی بر 1پنیو

 شخصی؛ زندگی در اخالق سازمان؛ در اخالقی مسائل و ها ارزش اشاعه

 اخالق سازمانی درایجاد مدیران وظایف بعنوان اي حرفه اخالق به توجه

 فیض، ؛137-159: صص ،1389 امیري و همکاران،(است. نموده اشاره مدار

گیري،  تصمیمفقدان نظام جامع اخالقی در زمینه هاي مختلف نظیر  )1395

جذب و استخدام، پرداخت حقوق و مزایا، پاداش و تشویق، انتصاب و 

 جمله موانع رشد اخالقی در سازمانهاست. ارتقاء، نظارت و ارزیابی از

 اجتماعی -مسئولیت هاي اخالقی 

 اجتماعی مسئولیتبخشی از مسئولیت هاي اخالقی در سازمان مربوط به ایفاي 

به این  شود. می یاد سازمانی فرا اخالقیات عنوان به اجتماعی مسئولیت . ازاست

 امکانات از مفهوم که سازمان در قبال جامعه از لحاظ اخالقی مسئول است و باید

 رفع براي خود اجتماعی قدرت و نفوذ و و منابع در اختیار مانند منابع مالی

 معلوالن، استخدام کودکان، زنان، حقوق محصول، تورم قیمتاجتماعی( مشکالت

تحصیالت) و بهبود و پیشرفت  و عمومی بهداشت زیست، محیط از حفاظت فقر،

 مسئولیت سازمانها را براوره سازند. کنند و انتظارات اجتماعی از استفاده جامعه،

1 Pennino 
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داوطلبانه، در  صورت به سازمان که شود می گفته فعالیتهایی مجموعه به اجتماعی

 جامعه مشارکت طرح هاي اجتماعی به منظور رفاه و بهبود زندگی اجتماعی افراد

 می کند.

 اجتماعی ضرورت و اهمیت مسئولیت

 موجب کرده، تحریک خود ضد بر را کار و کسب محیط رفتار غیراخالقی، رفتار

 شکستهاي تحلیل و تجزیه که دارند باور پاپکین و شود. کی می سازمان شکست

 و اخالقیات لحاظ که دهد می نشان آنها به وارده هاي مصیبت و شرکتها

 استراتژي، تدوین و گیري تصمیم فرایند در درنهایت، اجتماعی حساسیتهاي

 در که گزارشی طبق همچنین. شد خواهد شرکت سودآوري افزایش موجب

 کشـــور ایــن اقتصــادي رشد شده، منتشر استرالیا دولت توسط 2005 سپتامبر

 از بیشتر که رسیده درصد 6/3 ساالنه متوسط رقم به 2005 تا 1998 سال از

 بر. است انگلستان و ژاپن آلمان، امریکا، مانند یافته، توسعه کشورهاي از بسیاري

 نیـــروي و تغییر به مثبت نگرش کشور، این رشد عوامل گزارش، این اساس

 شده اعالم قوي بسیار کار اخالق با دیده آموزش انسـانی

 عالی مدیران درصد 63 فورچون، مجله گزارش براساس .(OECD,2005)است

 مثبت تصویر افزایش موجب اخالقیات، رعـایت که باورند این بر برتر شرکتهاي

 .Buckley et) آید می شمار به رقابتی مزیت براي منبعی شده، سازمان شهرت و

al,2001:15). درصد 90 که داد نشان استرالیا در) 1999(سوینی تحقیق 

 اخالقی آنها رفتارهاي که هستند شرکتهایی از خرید به مند عالقه ها استرالیایی
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 باشد بیشتر سازمان یک اعضاي بین اعتماد هرچه کرد مشخص تحقیق این. است

 است باور براین دیوید .(Lagon,1999:5) یابد می کاهش مستقیم کنترل به نیاز

 اصول ترویج که شود می تر راسخ مورد این در سازمانها باور روز به روز: «که

 شد. خواهد استراتژیک مزیتهاي ایجاد موجب معنوي فرهنگ تقویت و اخالقی

 اخالقی مسائل و رعایت اخالقیات به توجه )1388 همکاران، و سرشت رحمان(

 می چشم به وبر ماکس آثار و) 1938( بارنارد چستر مدیران هاي وظیفه: کتاب در

سازمانها  است ناممکن « بارنارد به عقیده).413:1379 بارسو، و اشنایدر( خورد

پایبند نیست  اخالقی اصول به که رهبري. کنند عمل اخالقی عنصر بدون بتوانند

 تواند موفق عمل کند و نمی و دهد می دست از را خود نفوذ کند نمی و عمل

 دو در کار اخالق طرفداران). 404:  1368 بارنارد،( »آورد دوام مدت طوالنی براي

 باعث کار، اخالق رعایت که باورند این بر چپل مانند افرادي. گیرند می قرار دسته

 سود کردن بیشینه هدف تحقق براي ابزاري شده، سهامداران براي افزایش ارزش

 و کوئین ،)1938( بارنارد مانند افرادي مقابل، در). ابزاري اخالقیات دیدگاه( است

 که دارند باور و داشته ابزاري غیر دیدگاه اسمیت، – میلتون و) 1995( جونز

 این ماهیت آنکـه دلیل به کار، اخالق مالی، عالوه بر مالحظات بایستی سازمان

 در) Poesche,2002:311. (کند رعـایت را آن بایــد است، صحیح کـار

 حـاکمیت ،2ذینفعـان ،1کارگزاري قبیـل از مدیـریت نـوین هاي نظـریه

1 Agency Theory 
2 Stakeholders 
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 رحمان. (است توجه مورد اي گونه به اخالقیات نیز2نهادینگی و ،1شـــرکتی

 ).1388 وهمکاران، سرشت

 سازمانها اجتماعی پیامد هاي مسئولیت

پیامدها و  تواند اجتماعی می – اخالقی هاي مسئولیت به سازمانها توجهی بی

عملکرد آن را  و سازمان مشروعیت و کند ایجاد سازمان براي را عوارض منفی

 مدیران و سازمان به نسبت جامعه نگرش دهد و خدشه دار کند، قرار زیر سوال

را  سازمان موفقیت ورقابتی فروش، موقعیت نتیجه دهد در قرار می تأثیر تحت

 کاهش می دهد.

 براي سازمان مزایاي متعددي اجتماعی در مسئولیت و رعایت اخالق به توجه

  داشت: اشاره خواهیم آنها به ادامه دردر پی خواهد داشت که  سازمان

 سازمان در حاکمیت اخالق •

 مردم اعتماد افزایش  •

  اجتماعی نیت حسن •

 رقابتی  مزیت بهبود •

  سود افزایش •

 سازمان اعتبار و شهرت بهبود •

 استراتژیک مزیتهاي •

1 Corporate Governance 
2 Institutional Lization 
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 آن عملکرد و سازمان مشروعیت افزایش •

 سازمان موفقیت •

 

 شرح سال نام

 تارو لستر
 

 در افزوده ارزش و سود افزایش 1990
 درازمدت

 در افزوده ارزش و سود افزایش 1988 فریمن و ایوان
 درازمدت

 استراتژیک مزیتهاي ایجاد 1382 دیوید

Buckly 2001 سازمان اعتبار و شهرت بهبود 

 

  تصمیم گیري اخالقی
 هاي ارزش تأثیر تحت گیري اخالقی به تصمیماتی گفته می شود که تصمیم
اگر در سازمانها تصمیمات، تحت تأثیر ارزش هاي اخالقی شود. اتخاذ اخالقی
شود از اجراي موثرتري برخوردار خواهد شد زیرا که کارکنان با انگیزه اتخاذ 

بیشتري تمایل به تالش بیشتر و همکاري در اجراي تصمیمات مبتنی بر اخالق 
 دارند. لحاظ کردن ارزشهاي اخالقی، از پیامدهاي منفی تصمیم گیري می کاهد.

 
 گیري  تصمیم در اخالقی هاي مولفه هاي ارزش
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 در اخالقی هاي متعدد و مختلفی در خصوص ارزش هاي م مولفهاز نظر اسال
 گیري وجود دارد که در زیر به آنها اشاره می شود:  تصمیم
: مدیر باید بستر مشارکت صاحب  )فکر اتاق تشکیل( تسهیل مشارکت •

نظران و متخصصین را در فرایند تصمیم گیري فراهم کندو جو گروهی 
تصمیم را تقویت کند به طوري که مشارکت فعال شایسته ترین و 
داناترین و با تجربه ترین نیروها در تصمیم گیري اتفاق افتد. از فواید 

و بهینه   اتخاذ تصمیمو  مشارکت عالوه بر بهره گرفتن از دانایی دیگران
تقویت، و می توان به افزایش صمیمیت، همکاري و اشتباه کاهش خطا 

 اشاره کرد. انگیزش و روحیه اعتماد به نفس زیر دستان
پیشنهادات همگانی: از نظرات و پیشنهادات همه کارکنان باید استقبال  •

شود. استفاده از تحلیل و نقطه نظرات تخصصی دیگران سبب تقویت 
 اطالعات مورد نیاز براي تصمیم گیري می شود.

تصمیم گیري مبتی بر تخصص: در تصمیم گیري باید تخصص را لحاظ  •
کرد به این معنی که تصمیمات تخصصی شوند و تصمیم گیرندگان باید 

 از تخصص و اطالعات و دانش مرتبط با حوزه تصمیم برخوردار باشند.

را باید تحلیل کرد و از نقاط گرفتن: رخدادها و اتفاقات گذشته  عبرت •

 قوت و ضعف آنها و شرایط آنها در تصمیمات استفاده کرد.

مشورت: در بعضی حوزه هاي تصمیم گیري اطالعات مبهم و ناکافی  •

است در این مواقع نیاز است که از افراد خبره و دلسوز مشاوره و 

اهش بهینه و افزایش منافع و ک  براي اتخاذ تصمیم مشورت گرفته شود.

 مشورت استفاده شود. تبعات منفی نیاز است از راهبرد 
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نتایج آتی اندیشی: مدیران براي اتخاذ تصمیم بهینه و مطلوب باید  عاقبت •
 تصمیم و پیامدهاي آن را بررسی کنند

 توجه به منافع مادي و معنوي •

 توجه به رضایت و خشنودي خداوند •

 

 موانع اصلی تصمیم گیري هاي اخالقی
 هاي سازمانی عواملی ممکن است وجود داشته باشد که مانع اتخاذدر سیستم 

اخالقی شود. این عوامل را باید در سازمان حذف کرد. موارد  هاي گیري تصمیم

محسوب می از جمله موانع اصلی تصمیم گیري هاي اخالقی در سازمان زیر 

 شود:

 فرهنگ سازمانی ضعیف  •

 مشارکتی الگوي مدیریت غیر •

 در تصمیم مبهم و ضعیف اطالعات اکتفا به •

 خودخواهی مدیریت و خودکامگی •

  حوزه تصمیم به تصمیم گیران عدم تسلط •

 
 سیستم نظارت و کنترل اخالقی 

سیستم نظارت و کنترل اخالقی به آن نوع سیستم نظارتی گفته می شود که بر 

فعالیت مبناي ارزشهاي اخالقی طراحی و اجرا شود. در سیستم کنترل و نظارت، 

و عملیات سازمانی با  شاخص ها و استانداردهاي تعیین شده مقایسه می شود. 

کنترل بررسی وضعیت اجرایی و میزان یشرفت  و نظارت هدف از طراحی سیستم
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کار است. کار در چه مرحله اي است و اینکه آیا اجراي موفقیت آمیز داشته ایم. 

نامه هستیم و یا عقب تر از برنامه و در کار پیشرفت داشته ایم یعنی جلو تر از بر

یا طبق برنامه پیش می رویم. پس نظارت و کنترل اطمینان از میزان پیشرفت کار 

را در سیستم ایجاد می کند و یا در صورت عدم پیشرفت، انحرافات، کمبودها و 

 موانع را به موقع تشخیص و شناسایی می کند.  

سازمانی از نظر ظارت و کنترل ناصول اخالقی در طراحی و اجراي سیستم 

 اسالم

پاره ایی از اصول اخالقی در طراحی و اجراي سیستم نظارت و کنترل بر عملکرد 
 کارکنان در سازمان از نظر اسالم عبارتند از: 

 تدوین خط مشی نظارت و کنترل •
 و ها تبیین و تدوین شاخص ها و معیارهاي نظارت و کنترل: شاخص •

 و کار با مرتبط منطقی، و معقول فاف، ارزشی،ش باید نظارتی معیارهاي
 .باشد داشته مقبولیت

استفاده از بازرسین توانمند: مسولین نظارتی باید داراي خصوصیات  •
فردي و سازمانی خاصی مانند امین، صادق، مهارت و تجربه، دانش و 
اطالعات کاري باال باشند. در این صورت  است که نظارت به صحیص 

 انجام می شود.
 استفاده از بهترین روش هاي نظارت و کنترل  •

 دقت در نظارت و کنترل •
 دقیق و کامل  نظارت  •

 ترویج و تقویت سیستم خودکنترلی  •
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 تاکید و توجه خاص به سیستم کنترل پیشگیرانه •

 ارزیابی منظم نتایج و عملکرد •
 

 اخالق  بر مبتنی کنترل و فواید سیستم نظارت

 شناسایی نقاط ضعف و قوت •

 اطمینان از سالمت نظام اداري •

 اشراف اطالعاتی کامل بر تمام امور •

 

 روش هاي نظارت و کنترل مبتنی بر اخالق

براي اجراي عملیات نظارت و کنترل در سیستم ها روش ها و تکنیک  هاي 

 متعددي و جود دارد که در زیر مهم ترین آنها اشاره می شود.

 : نظارت شخصی مدیریت-1

و  شخصاً بر امور جاري عملیات سازمانی نظارت حضوري در این روش مدیر

مستقیم دارد. در این روش اطالعات به دست آمده کامال دقیق، مستند و قابل 

 استناد است.

  از طریق بازرسان و انتصاب بازرس : نظارت -2
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اجراي نظارت و کنترل بر امور را که از وظایف اصلیش می  مدیر روش این در

بازرسی و بازرسان محول می کند. میزان تفویض اختیار بستگی  باشد را به واحد

به اندازه و حجم عملیاتی سازمان دارد. البته نظارت شخصی مدیر ضروري است 

و به منظور تکامل فرایند نظارت از افراد حفاظتی و بازرسان استفاده می شود. در 

در راستاي نظارت  به عنوان نماینده مدیر اقدام به انجام وظیفه بازرساین روش 

 بر امور و رفتارهاي فردي و سازمانی افراد می کند 

 : نظارت غیر مستقیم و مخفی -3

در این روش با به کارگیري نیروهاي اطالعاتی و بازرسانی ناآشنا به طور مخفی 

عملیات نظارت و کنترل بر امورات سازمانی انجام می شود. از بازرسان مخفی 

 مخفی تعبیر می شود.هاي  چشم تحت عنوان

 نظارت و کنترل عمومی: -4

عمومی در آموزه هاي اسالمی به امر به معروف و نهی از  نظارت و کنترلاز 

منکر یاد می شود. توجه به گزارش هاي کارکنان و بررسی دقیق آن الزم است و 

 سبب تداوم همکاري آنها در این زمینه می شود.

 کنترلی)( خود نظارت و کنترل درونی -5

تعهد، وجدان کاري و مسئولیـت پذیري نتیجه ایمان به خداوند و معنویات و 
ارزشهاي اخالقی است و از عناصر مهم تشکیل دهنده خودکنترلی افراد در 
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خودکنترلی ریشه در  فرهنگ، نظام ارزشی و مبانی فکري و سازمان است. 
افراد را خود افراد انجام اعتقادي افراد دارد. خودکنترلی یعنی نظارت بر عملکرد 

 عامل کنترل کننده و مرکز کنترل خود کارمند است.  دهند. در خودکنترلی
 

 عناصر خودکنترلی در منابع اسالمی 
اعتقاد به عالم غیب (نظارت کامل و جامع خداوند، پیامبر(ص) و امامان  •

 جهان آخرت و روز قیامت)معصوم (ع)، فرشتگان، 
 ارزش هاي اخالقی •

 اندیشیعاقبت  •
 وجدان کاري •

 

 انگیزش مبتنی بر اخالق

انگیزش مبتنی بر اخالق عامل درونی است که تحت تاثیر ارزشهاي اخالقی 

انسان را به انجام فعالیت و رفتاري در جهت خاصی سوق می دهد. عوامل 

اخالقی انگیزش شامل مجموعه عوامل بیرونی(شغلی، سازمانی و محیطی) و 

 درونی(فردي) است.

 اخالقی در انگیزش کارکنان براساس دیدگاه اسالم عوامل

مدیریت اخالق مدار باید محتواي کار و فضاي کاري را بستر ساز انگیزش افراد 

طراحی کند به طوري که آنان با عالقه به کار و فعالیت بپردازند. بنابراین یکی از 

انگیزش وظایف اخالقی مهم مدیران در سازمانها فراهم نمودن زمینه و عوامل 
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کارکنان به منظور شکوفایی استعدادهاي بالقوه است. مدیران براي ایجاد انگیزش 

باید نیازهاي کارکنان را شناسایی و به آن توجه کنند. انگیزش سازمانی از عوامل 

ارتقاء بهره وري نیروي انسانی است، توجه و تأکید بر طراحی بهینه برنامه هاي 

می شود افراد اهداف سازمانی را بپذیرند انگیزشی مبتنی بر اخالق موجب 

اطاعت پذیري آنها از قوانین افزایش یابد و به قوانین و مقررات سازمانی بیشتر 

احترام بگذارند. همچنین برنامه هاي انگیزشی مبتنی بر اخالق تالش کارکنان در 

جهت تحقق اهداف سازمانی را بیشتر می کند و باعث می شود کارکنان در 

رنامه ها و اداره امورات سازمان مشارکت فعال داشته باشند. لذا با توجه اجراي ب

به اهمیت و منافع بیشمار انگیزش و همچنین اساسی و زیر بنایی بودن این 

موضوع در راستاي توجه به نیروي انسانی به عنوان منبع حیاتی و استراتژیک 

یت اخالقی سازمانها در محیط متالطم ضروري است مدیران سازمان حساس

 بیشتري نسبت به انگیزش کارکنان نشان دهند.

 عوامل اخالقی انگیزش از دیدگاه اسالم

مهم ترین عوامل و یا متغیرهاي اخالقی در اسالم که باعث ایجاد انگیزه در 

 کارکنان می شوند عبارتند از : 

توجه به اصول اعتقادي و دینی (رضایت و خشنودي خداوند، کمک و  •

 ...)امداد الهی و

 توجه به اصول ارزشی و اخالقی •

 طراحی سیستم ارزیابی عملکرد عادالنه و منطقی  •
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 طراحی سیستم ارتباطات سالم و موثر •

 اعتماد سازي و ایجاد فضاي اعتماد آمیز  •

 توجه به نیازهاي مادي  •

طراحی مناسب شغل : شغل باید طوري طراحی شود که از عهده شاغل  •

 با توانایی شاغل برقرار شود. براید یا به تعبیري تناسب شغل

 طراحی سیستم پیشرفت و ارتقاي منطقی  •

 هدایت و مشاوره دلسوزانه مدیریتی •

 طراحی سیستم تشویق و پاداش عادالنه و منطقی: •

 

 سیستم تشویق و پاداش عادالنه و منطقی 

تشویق کسانی است که عملکرد مطلوب و تالش موثر دارند باعث می شود 

افراد براي ادامه روند و در دیگران براي تالش بیشتر و عملکرد انگیزه دراین 

خوب افزایش دهد. تشویق به شکل هاي مختلف صورت می گیرد از جمله 

قدردانی کالمی و دعاي خیر و طلب رضایت و خشنودي خداوند، پاداش 

 مادي و...

 نکات اخالقی در تشویق

مناسب  هایی اده کرد. مشوقباید در تشویق کارکنان از مشوق هایی مناسب استف 

 داراي خصوصیات اخالقی زیر است:
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 متناسب با نوع عمل  .1

 اجراي به هنگام  .2

 قابلیت اجرایی  .3

 متناسب با روحیه شخص .4

 برانگیزاننده باشند. .5

 سیستم ارزیابی عملکرد مبتنی بر اخالق

ارزیابی عملکرد کارکنان، از وظایف مدیران است و باعث ایجاد انگیزه در انجام 
ارزیابی عملکرد کارکنان طراحی سیستم شود.  ایف و بهبود عملکرد میوظ

برمبناي اصول اخالقی زمینه رشد فعالیت و عملکرد در سازمان است. امام 
هرگز نباید افراد نیکوکار و «فرماید:  هم،چنین می  نهج البالغه 53علی(ع)در برنامه 

شود که افراد نیکوکار در  میبدکار در نظر تو یکسان باشند زیرا این کار موجب 
را مطابق   رغبت و بدکاران در عمل بدشان تشویق شوند هر یک نیکی کردن بی

 ».کارشان پاداش ده

 معیارهاي اخالقی در فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان از نظر اسالم
پاره ایی از اصول و معیارهاي اخالقی در فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان از نظر 

 اسالم عبارتند از: 
   تدوین خط مشی ارزیابی •
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تبیین و تدوین شاخص ها و معیارهاي معقول، اخالقی و شفاف ارزیابی  •

 عملکرد 

 دوري از تبعیض  •

اراي مهارت و استفاده از ارزیابان و مسولین ارزیابی توانمند و صادق (د •

 تجربه، دانش و اطالعات کاري باال باشد)

 استفاده از بهترین روش هاي ارزیابی علمی و منطقی •

 دقت در فرایند ارزیابی •

 

 تقسیم کار مبتنی بر اخالق

 مبتنی کار اخالق گویند. تقسیم بر مبتنی کار تقسیم کار منطقی و عادالنه را تقسیم

 طریق از تعهد کارکنان است. مدیران اخالق موجب افزایش رضایت شغلی و بر

 براساس سپس و خرد را سازمان هاي فعالیت و کار توانند عادالنه می کار تقسیم

 جاي در کسی هر طوري به کند واگذار کارکنان به عادالنه و منطقی معیارهاي

 .بگیرد قرار خودش

 معیارهاي اخالقی در تقسیم کار در سازمان از نظر اسالم

 پاره اي از اصول اخالقی در تقسیم کار در سازمان از نظر اسالم عبارتند از: 
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رعایت عدالت در تقسیم کار:  تقسیم کار عادالنه باعث می شود که همه  •

هماهنگ و متناسب به کار مشغول شوند و دیگر ترافیک کاري و حجم 

ار کار در یک نقطه زیاد و در نقطه دیگر کم باشد و یا عده اي زیاد ک

 کنند و عده اي کم کار کنند نیست. 

براساس شاخص ها و  کار تبیین معیارهاي تقسیم کار در سازمان: تقسیم •

 معیارهاي منطقی و شفاف

شخصیتی در تقسیم کار :  ویژگیهاي سازمانی و توجه به ویژگیهاي  •

 طراحی واحدي و گروه بندي افراد در تقسیم کار با توجه به ویژگیهاي

توجه به (فرهنگ، میزان ارتباطات و... )و ویژگیهاي شخصیتی ( سازمانی

 ویژگیهاي شخصیتی، عالیق، باورها و روحیه کارکنان) 

توجه به وجود عالیق مشترك و تشابه شخصیتی میان افرادي که با  •

 یکدیگر در ارتباط مستقیم کاري هستند

با شاغل (روحی و روانی، شخصیت، مسئولیت و وظایف) تناسب شغل ( •

 تجربه و تخصص)

 
 سیستم استخدامی و جذب اخالقی از نظر اسالم  

ترین مسائل مدیریت، انتخاب فرد شایسته و سپردن کارها به آنان  یکی از مهم

فرماید خداوند سبحان حضرت  می 124است. در قرآن کریم سوره بقره آیه 

پیشوایی مردم منصوب نمود. به   هاي بسیار به مقام ابراهیم را پس از آزمایش
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از روي گفتار و حرف، عملکردشان باشد نه   عالوه شایستگی افراد باید از روي

 کند.  است که انسان صفات واقعی خویش را آشکار می  زیرا در میدان عمل

شایستگی طالوت براي   را دلیل« سوره بقره خداوند 247-246چنین در آیات  هم

را   داري و  عدالت  نیز خداوند امانت 58نساء آیه   دانند.در سوره مدیریت می

موظفند   داران پیشوایی نیز امانتی است الهی و زماممعیار معرفی می کند رهبري و 

حقوق رعیت را ادا کنند و عدالت را میان مردم جاري سازند و با آنان از سر 

لطف و مهربانی رفتار کنند پس وقتی مدیریت هم امانتی است سنگین، باید به 

  ههاي الزم در جایگاه ادار شود. کسانی که بدون داشتن شایستگی  اهلش سپرده

هاي الزم  گیرند و یا آنان که اداره کارها را به افرادي فاقد شایستگی امور قرار می

شوند که بدون شک مایه هالکت  ها می سپارند مرتکب باالترین خیانت هستند، می

خود و دیگران شده و در دنیا و آخرت مغضوبند. البته سپردن مسئولیت به افراد 

ها در زمان  آید. زیرا توانایی انسان حساب می بدون آزمودن آنها از ضعف مدیر به

هاي مدیران  ضعف  ترین ترین و اصلی شود. یکی از اساسی آزمودن، مشخص می

ترین افراد و به کار گماردن آنان است که موجب  ناتوانی در شناخت شایسته

لی بر مصدر کار قرار گیرند که توان اداره امور را ندارند. البته عوام شود افرادي می

نادرست، دشمنی و خیانت نیز موجب کنار زده شدن افراد   هاي از قبیل رقابت

شود.گاهی مسئوالن از روي حسادت توان دیدن افراد شایسته را ندارد  می  شایسته

گذارند، زیرا آنان از روي کار  ها را کنار می ترین و از سر نفسانیت خویش، شایسته

ترسند. بدین ترتیب چنین مدیرانی تنها افرادي  هایی تواناتر از خود می آمدن انسان
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شان اشکار نشود. به  پسندند که ضعیف و مطیع باشند تا حقارت نفسانی را می

  طلبان و روابط ناسالم اجتماعی و سیاسی و مدیریتی، نفوذ فرصت  عالوه مناسبات

  گیري افراد شایسته میشود و موجب از بین نیز موجب کنار گذاشته شدن و کناره

 )1385شود. (مشتاق ، رفتن اقتدار سیستم و تباهی و فروپاشی آن می

 استخدام و جذب در اخالقی هاي ارزش
پاره ایی از ارزشهاي اخالقی در سیستم استخدامی و جذب از نظر اسالم عبارتند 

 از: 
 دقت در فرایند شناسایی و استخدام •
 و انتصابتبیین و تدوین شاخص ها و معیارهاي شفاف براي استخدام  •

 رعایت عدالت و عدل در استخدام •

  امتحان و براساس آزمایش گمار کار  به •
 کارگماري و انتصاب در به مشورت •

: استخدام و جذب شایسته ترین نیروها مخصوصا در شایسته ساالري •
  سطوح عالی

 
قدرت علمی، مهارت و تجربه، دانش و شایسته ترین: تواناترین و داناترین (

مالك شایستگی براي ارتقا مهمتر از سابقه است. پیامبر  اطالعات کاري)
را به کار گمارد و بداند که   هر کس کارگزاري از مسلمان«اسالم(ص) فرمود: 

میان ایشان، افرادي شایسته و داناتر از او به کتاب خدا و سنت پیامبرش هست، 
 .)68،1القضاه،ج »(مسلمانان خیانت کرده است  به خدا و پیامبرش و همه
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 معیارهاي اخالقی در انتخاب، استخدام و انتصاب

تبیین و تدوین شاخص ها و معیارهاي استخدام شرط الزم براي اجراي موفقیت 
آمیز سیستم استخدامی کارکنان است. کارمندان از نطر اسالم باید براساس معیارها 

  کارگزاران  گماردن و ویژگی هاي اخالقی و علمی انتخاب و استخدام شوند.
در اسالم مورد تاکید مدیران اخالق مدار است.   سابقه  حسن مورد اعتماد و داراي 

شاخص ها و معیارهاي استخدام درصورتی داراي ارزش و بار اخالقی است که 
 مبتنی بر ویژگی هاي زیر باشد:

صداقت و راستگویی: یکی از ویژگیهاي شخصیتی افراد که باید در  •
بررسی شود صداقت است. صداقت از طریق پیشنه فرد قابل  استخدام

 بررسی است.
میزان دقت و سرعت عملکرد افراد در کار و عملیات چابکی عملکرد:  •

 نیز از عوامل قابل بررسی در استخدام است.

 و پست مردم به را بزرگ کارهاي: »ع« علی : امام مسئولیت پذیري •
 )374 صفحه 2 جلد الحدیث(است دولتها زوال باعث سپردن فرومایه

 تقوي و پرهیزگاري •
 در نظر گرفتن عالقۀ و روحیات شخصی افراد •

 و رازداريامانت داري  •

 اصالت خانوادگی •

علم و توانایی: علم و توانایی پیشنیاز و شرط الزم براي جذب و  •
استخدام است. افراد با تجربه و مهارت باال با دارابودن شرط کافی باید 

 دارد بسیار تجربه که کسی: »ع« علی امام  ام باشند.در اولویت استخد
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 امام دیدگاه از )345 صفحه 2 جلد الحدیث.(شود می غفلت دچار کمتر
 .است تجربه استاد بزرگترین) ع( علی

و رفتار: اخالق و رفتار فرد نیز باید در استخدام مورد ارزیابی اخالق  •
 قرار گیرد.

 عدالت گرا و داد گر  •

 سابقه پیشینحسن شهرت و  •
 سعه صدر(صبر در برابر نامالیمات و تحمل انتقادات)  •

 
  

 سیستم اخالقی پرداخت حقوق و دستمزد از نظر اسالم
از نظر اسالم توجه به تامین حداقل معیشت و نیازهاي مادي در پرداخت حقوق 
و دستمزد شرط الزم و پرداخت براساس معیارهاي منطقی شرط کافی است. 

م اخالقی اسالم در حوزه حقوق و دستمزد بر قراري ارتباط هدف اصلی نظا
منطقی و تعادلی بین حقوق و دستمزد و عملکرد (وظایف و مسئولیت هاي 
شغل) در بستر عدالت است. توجه به اصول اخالقی در سیستم پرداخت حقوق و 
دستمزد موجب انگیزش و تالش بیشتر کارکنان در جهت تحقق اهداف سازمانی 

 می شود.
 

 معیارهاي اخالقی در پرداخت حقوق و دستمزد از نظر اسالم
پاره ایی از اصول و معیارهاي اخالقی در پرداخت حقوق و دستمزد از نظر اسالم 

 عبارتند از: 
توجه به تورم و قدرت خرید کارکنان جهت تامین نیازهاي زندگی  •

 آبرومندانه
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 تناسب عملکرد با حقوق و دستمزد •
 مزایا براساس قرارداد فیمابینپرداخت حقوق و  •
 پرداخت به هنگام و به موقع حقوق و مزایا •
 شاخص هاي پرداخت روشن و دقیق تعیین شود  •
در پرداخت به شرایط کاري توجه شود(زمان کار، مدت زمان کار،  •

 سختی کار، محیط و فضاي کاري)
 .پرداخت انگیزاننده باشد و بتواند کارکنان را در تالش بیشتر سوق دهد •

 
 

 سؤاالت تشریحی
 اجتماعی را تعریف کنید. مسئولیت اهمیت و ضرورت .1
 اجتماعی را نام ببرید. مسئولیت فواید .2
 ببرید.  گیري را نام تصمیم در اخالقی هاي ارزش هاي مولفه .3
 اخالقی را نام ببرید. هاي گیري تصمیم اصلی موانع .4
 اخالق را شرح دهید. بر مبتنی کنترل و نظارت سیستم فواید .5
اسالم را شرح  دیدگاه براساس کارکنان انگیزش در اخالقی عوامل .6

 دهید.
اسالم را  نظر از کارکنان عملکرد ارزیابی فرایند در اخالقی معیارهاي .7

 بیان کنید.
 اسالم را بیان نظر از سازمان در کار تقسیم در اخالقی معیارهاي .8

 کنید.
 .دهید شرح و ببرید نام را قرآن  دیدگاه از نگیزش اعوامل .9

 کنید. تعریف را اسالمی اخالقیات بر مبتنی کار تقسیم .10
 را اسالم نظر از جذب و استخدامی سیستم در اخالقی هاي ویژگی .11

 دهید؟ شرح
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 چیست؟ اخالقی اصول بر مبتنی دستمزد و حقوق پرداخت فواید .12

 .دهید شرح

اسالم را نام  نظر از دستمزد و حقوق پرداخت در اخالقی معیارهاي .13

 ببرید.
 

 
 سؤاالت تستی

 تصمیمات که معنی این به کرد لحاظ را تخصص باید گیري تصمیم در" .1
 دانش و اطالعات و تخصص از باید گیرندگان تصمیم و شوند تخصصی

 هاي اشاره به کدام  یک از مولفه ."باشند برخوردار تصمیم حوزه با مرتبط
 دارد؟ اخالقی هاي ارزش

 تخصص بر مبتی گیري ب) تصمیم مشارکت الف) تسهیل
 همگانی د) پیشنهادات گرفتن ج) عبرت

سازمان می باشد  در اخالقی هاي گیري تصمیم اصلی موانع از زیر . همه موارد2
 بجزء...... .

 غیرمشارکتی مدیریت ب) الگوي ضعیف سازمانی الف) فرهنگ
 تصمیم حوزه به د) تسلط ضعیف و مبهم اطالعات به ج) اکتفا

 طور به ناآشنا بازرسانی و اطالعاتی نیروهاي کارگیري به با روش این در".  3
 بازرسان از. شود می انجام سازمانی امورات بر کنترل و نظارت عملیات مخفی
. اشاره به کدام مورد زیر "شود می تعبیر مخفی هاي چشم عنوان تحت مخفی
 دارد؟

 درونی کنترل و ب) نظارت مخفی و مستقیم غیر الف) نظارت
  بازرسان طریق از د) نظارت مدیریت شخصی نظارتج) 

 خودکنترلی در. دهند انجام افراد خود را افراد عملکرد بر نظارت یعنی ..........4
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 .است کارمند خود کنترل مرکز و کننده کنترل عامل
 مدیریت شخصی ب) نظارت  بازرسان طریق از الف) نظارت

 مخفی و مستقیم غیر د) نظارت ج) خودکنترلی

 انجام در انگیزه ایجاد باعث و ..... است وظایف از کارکنان، عملکرد . ارزیابی5
 .شود می عملکرد بهبود و وظایف

 ب) مدیران الف) کارمندان
 د) همگانی ج) مشاوران مدیر

 و گمارد کار به را  مسلمان از کارگزاري کس هر: «فرمود) ص(اسالم . پیامبر6
 پیامبرش سنت و خدا کتاب به او از داناتر و شایسته افرادي ایشان، میان که بداند

اشاره به کدام . است کرده خیانت مسلمانان  همه و پیامبرش و خدا به هست،
 مورد زیر دارد؟

 ب) رضایت شغلی الف) شایستگی

 د) تصمیم گیري ج) انگیزش 

خرد و سپس سازمان را  هاي فعالیت و کار توانند ........ می طریق از . مدیران7
 در کسی هر طوري به براساس معیارهاي منطقی و عادالنه به کارکنان واگذار کند

 .بگیرد قرار خودش جاي
 ب) استخدام  الف) شایستگی

 د) ارتقاء عادالنه کار عادالنه ج) تقسیم

 ارتباط قراري بر دستمزد و حقوق حوزه در اسالم اخالقی نظام اصلی هدف. . 8
 هاي مسئولیت و وظایف( عملکرد و دستمزد و حقوق بین تعادلی و منطقی
 ..... است. بستر در) شغل

 ب) عدالت الف) انگیزش
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 د) عمل ج) رتبه 

 
 
 
 پاسخنامه 

 5 4 3 2 1 سوال

 ب الف الف د ب پاسخ

 10 9 8 7 6 سوال

   ب ج الف پاسخ
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 فصل هشتم

 اسالم نظر از یاخالق اصول بر یمبتن تجارت
 

 فصل کلی هدف -الف
 اخالقی اصول بر مبتنی در این فصل هدف اصلی، آشنایی دانشجویان با تجارت

 باشد. اسالم می نظر از
 

 فصل هاي رفتاري هدف -ب
  رود دانشجویان بتوانند: پس از مطالعه این فصل، انتظار می

 
 اسالم آشنا شوند. نظر از اخالقی اصول بر مبتنی با تجارت 
 آشنا شوند. تجارت در اخالقی با اصول 
 کار را شرح دهند. و کسب و معامله احکام اقسام 
 را تشریح نمایند. تجارت در اخالقی اصول 
  تجارت آشنا شوند. در موفقیت و تجارت توسعه در موثر عوامل با 
 تجاري اشنا شوند. با قراردادهاي 
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 اسالم نظر از اخالقی اصول بر مبتنی تجارت

یعنی مجموعه قواعد ارزشی در رابطه با تجارت و معامله. در  1اخالق تجاري
 اخالق نوعی از تجارت محسوب می شود که بر اصول بر مبتنی اسالم تجارت

 اخالقی اصول همه تجارت، در ارزشهاي معنوي و اعتقادي انجام شود. و اخالقی
سازمان به قانونی نیستند بلکه بعضی هاي اختیاري است و تاجر و  و االجرا الزم

خاطر پیشرفت و وجه بهتر و در نهایت دستیابی به جایگاه واالتر انسانی و 
 اجتماعی و اعتقادي آنها را رعایت می کنند.

 توسط 1990 دهه در بار اولین تجارت، در اخالق به گفته بعضی افراد رعایت

 هاي رویه« نامه سپس موافقت و شد مطرح تجارت جهانی سازمان گذاران پایه

شد. اما با بررسی متون تاریخی اسالمی در واقع  تدوین »منصفانه غیر تجاري

متوجه می شویم این موضوع توسط اسالم و پیامبران (ص) و امامان معصوم (ع) 

 مطرح شده و مورد استفاده قرار گرفته است. 

 تفکرات خالف بر که اند برده پی نکته این به اقتصادي متفکران از بسیاري

 از تواند نمی بازار نامرئی دست همچنین و قانون عامل فشار اقتصاد، در کالسیک

 کار و کسب اخالق گسترش مقابل در. کند جلوگیري تجارت اخالقی هاي آسیب

نماید.  کمک تجارت بهتر کارکرد به قانونی هاي خالء کردن پر با تواند می

 )1389 توکلی،(

  در تجارت اخالقی اصول

1  ) Business Ethics 
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هاي بین اشخاص و شرکت ها اصول اخالقی  در تجارت و خرید و فروش
 و کلیدي ترین مولفه مهمترین متعددي وجود دارد که باید لحاظ و رعایت شود.

اخالقی در تجارت، صداقت است. صداقت در تجارت می تواند شرایط تجارت 
و اجراي آن و حتی آینده را تحت تاثیر قرار دهد و داراي پیامدهاي مشهودي 

زیر مطرح شده است. از این رو می توان گفت که بستر  است که در نمودار
 تجارت موفق را صداقت تشکیل می دهد. 

 اصول، بدون سیاست: است قرار این از کشاند خواهد نابودي به را ما آنچه "

 گاندي) مهاتما ("اخالق بدون تجارت و شخصیت بدون علم وجدان، بدون لذت

 گرفت. نظر در فرهنگ از تابعی عنوان را به تجاري اخالق توان می به طورکلی
از  اطمینان در را افراد مذهبی عالیق و ارزشها سنتها، وکارکرد ارویگ، نقش

 جوانب زندگی همه در بلکه کار محیط در تنها نه آنها، نمودن عمل اخالقی
 براي تحصیلکرده افراد و تجاري کارگزاران از بسیاري است. پاوا، شده متذکر

 می متوسل مذهبی منابع به تجاري اخالق به مربوط مشکالتبه  پاسخگویی
 جانبه همه رهیافتی بایستی که تجارت نکته این ذکر با کنوس، و شوند.جیاکالن

 که دارد اشاره این مطلب به فلدمن، باشد، داشته، اخالق مقوله به نسبت نگر
 پایدار ساختهاي براي عرفی و مبانی قانونی یافتن نیازمند تجاري اخالق در تحول
 یک صورت به تنها نباید تجاري اخالق که است نیز معتقد یاماجی است معنایی

 چون اینگونه درآید، سازمانی فلسفه یک عنوان به آن اجراي بلکه قانون سازمانی،
 خواهد پی در براي سازمان زمان طول در را بزرگی کامیابیهاي و موفقیتها فعالیتها،

 بلندمدت در تواند می سازمانی هاي نیز راهبرد زِپ و دونالد مک نظر داشت. به
 امینی ترجمه گورج، و گوران( بگذارد. تأثیر اخالقی کارکنان هاي رفتار بر

 )1387 فسخودي،
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 تجارت اخالقی و اسالمی اهداف

و تجارت نیز   کار و کسبدر اسالم هر نوع فعالیت و رفتاري داراي هدف است. 

 هدف خاصی است. اهدافکه از اهمیت زیادي برخوردار است در اسالم داراي 

 تجارت. است خداوند تیرضا و لتیفض کسباسالمی  تجارت در اخالقاصلی 

 در شهرت و اعتبار موجب یاسالم اخالق بر یمبتن کار و کسب و اخالق با توأم

 از يانداز راهاهداف  .شود انیمشتر اعتماد جلب جهینت در و کار و کسب يفضا

 عبارتند از:  اسالم دگاهید

وند: کار و کاسب حالل عبادت و جهاد در راه خدا تیرضا جلب •

 خداوند محسوب می شود.

 کسب روزي حالل •

 تامین آبرومندانه مخارج زندگی •

 کمک به مستمندان (در صورت توانمندي مالی) •

 
 احکام تجارت

داراي احکام متعدد و مختلفی  کسب و کاردر اسالم بازرگانی، خرید و فروش و 

 است که به صورت کلی به انواع زیر تقسیم می شود:

 بمعامله مستح
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 است ستهیشا که است مستحب کسب و کارها امورات مربوط به از یبعض 

و رعایت کنند. همه این امور در  ندده انجامدر معامله و کسب  را آنها انمسلمان

 است.  خداوند يخشنود و ضایتر جهت

 مکروهمعامله 

در  را آنها است بهتر که است مکروه کسب و کارها امورات مربوط به از یبعض

 یم.دهن انجاممعامله و کسب 

 حالل معامله

 را آنها است ضروري که است حالل کسب و کارها امورات مربوط به از یبعض

 فرد  تخصص و ییتوانا با دیبا حالل کار و کسب یم.ده انجامدر معامله و کسب 

 وکار کسب .باشد داشته یاطالعات و يا حرفه تسلط کار بر و باشد هماهنگ

 مطلوب کمال به را فرد و کند یم حفظ را فرد کرامت که است یکسب حالل

 .دهد یم سوق

 حرام معامله

 را آنها است ضروري که است حرام کسب و کارها امورات مربوط به از یبعض

 موجب که يکار و کسب یم.زیبپره و از آنها یمدهن انجامدر معامله و کسب 

 و ياقتصاد تیامن و باشد يبشر اجتماع ای انگرید يبرا یبدبخت طیان و و ضرر
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 ،یفروش کم: مانند ؛می شود شمرده گناه ومخدوش کند حرام است  را جانی افراد

 ... و يخوار رانت ربا، قمار،

  در تجارت اخالقی اصول

مطرح است که باید در خرید و فروش  حوزه تجارتدر  متعددي اصول اخالقی
 هاي شرکت ها و افراد لحاظ شود و این اصول عبارتند از:

 صداقت •
 پذیري مسئولیتو  تعهدات به وفاي به عهد و اجراي قراردادها(پایبندي •

 خریداران) اساسی حقوق حفظ= 

 نیت خیر در تجارت •

 برد -تاکید بر تجارت برد •

 تبلیغات واقعی  •

 الهاي مفید براي فرد و جامعهتجارت کا •

 تجارت مبتنی بر قرارداد با مفاد و مسئولیت هاي شفاف   •

 رعایت انصاف و عدالت •

 رعایت فقرا و مستضعفین در خرید و فروش •

 و پاسخگویی شکایات یا درخواستها رسیدگی به •

 کاالي قسم کمک با که اسالمی: کسی احکام از اگاهی براساس تجارت •
 فقاهت اول بازرگانان، اي 1 .خداست خشم مورد بفروشد، را خود

 »۹۹ص ،۱۰۳ج بحاراالنوار،. «ِباْألیمانَ  َسْلَعَتھُ  اْلُمْنِفقَ  لَُیْبِغضُ  هللاَ  ِانَّ ): ع( صادق امام ۱
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 کس هر): ع( علی امام1تجارت سپس ،)معامالت احکام و دین شناخت(
  .می رود فرو ربا باتالق در ایی فزاینده طور به کند، تجارت آگاهی بدون

  مقابل طرف پشیمانی صورت در قرارداد فسخ •
 خداوند بپذیرد، را قرارداد فسخ تقاضاي کس هر): « ع( صادق امام

 .»کند می طرف بر او از قیامت در را سختیش
 فروش؛ و خرید در گرفتن آسان •

 و بوده شما از پیش که را کسی بخشید خداوند): « ص( اکرم رسول
 .»بود گیر آسان فروش، و خرید هنگام

 شجاعت •

 شجاع، تاجر به خداوند و ماند می محروم ترسو، تاجر): « ع( علی امام
 » دهد می روزي

  نیازمندان به دادن قرض •
 ایمان از دیدگاه :از نشانه هاي استاندارد گیري اندازه استفاده از معیارهاي •

اقتصادي  امور در درست گیري اندازه معیارهاي استفاده از) ع(امام علی 
 2 است.

 در تجارت اخالقی عوامل غیر

خرید و مطرح است که باید در  در حوزه تجارت متعددي عوامل غیر اخالقی
فروش هاي شرکت ها و افراد لحاظ نشود و از آن پرهیز شود و این اصول 

 عبارتند از:

ّجاِر، َمْعَشرَ  یا): ع( علی امام ۱  میزان. «اْلَمْتَجرُ  ُثمَّ  اَْلِفْقھُ  اْلَمْتَجُر، ُثمَّ  اَْلِفْقھُ  اْلَمْتَجُر، ُثمَّ  اَْلِفْقھُ  التُّ
 »۵۲۰ص ،۱ج الحکمھ،

 ،واژه فرصت،عمر،شبابج۷الحكمھ،ج زانیم ۲
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 دروغ گویی •
 براي فریب 1فریبندهو  کننده گمراه، تبلیغات نادرست، غیر واقعی •

 خدمات) یا کاالها خصوص در ق اغرا یا مشتري(مبالغه
 توجه صرف به تامین سود خود (منفعت طلبی) •

 فروشی گران •
 تولید محدودکردن براي توافق. (است اشرار رسم و راه : احتکار2احتکار  •

 )کاال عرضه و
 کاهندگان حال به واي«فروشان:  کم بر واي للمطفنین، ویل( فروشی کم •

 به پیمایند می خود معامله براي در وقتی که کسانی ورزان، خیانت و
 که هنگامی و. دارند می دریافت الزم اندازه بر افزون و کمال و تمام

 می الزم اندازه از کنند می وزن یا پیمایند می دیگران براي معامله
 و قحط گرفتار را ایشان خداوند دهند کاهش را ها پیمانه : وقتی)کاهند.
   3. سازد کمبود

  خرید به مشتري مجبورکردن •
  دیگر کاالي خرید گرو در کاال یک فروش •
 (غش) واقعی غیر و تقلبی کاالهاي تولید یا فروش •
 قاچاق کاالي فروش و خرید •
 مشتري زیان به کاال کم وزن  مانند کاال ناخالص و ناقص فروش •

1 Deceptive Advertisement 
 »۲۸۶ص ،۲ج الحکمھ، میزان. «اْالَْشرارِ  َشْیَمةُ  اَْالَْحِتکارُ ): ع(علی امام ۲
ِنینَ  هللاُ  اََخَذُھمُ  اْلَمکاییلُ  ُطفَِّفتِ  ِاذا): ع(علی امام ۳  ،۱۰۳ج بحاراالنوار،. «اْلَقْحطِ  وَ  ِبالسِّ

 »۱۰۷ص
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 نامرغوب کاالهاي فروش یا تولید  •

 کاال موقع به ارسال و تحویل عدم •
 انسانی اعضاي دادوستد •
 کاالهاي حرام و مکروه دادوستد •

 کاالهاي مخلوط حالل با حرام و یا مکروه دادوستد •
 مالیات پرداخت از فرار •
 بهداشتی و ایمنی استانداردهاي رعایت عدم •

 و نامعتبر به سهام غیرواقعی مالی حسابهاي اطالعات و صورت ارائه •
 داران،

 آور مضر و زیان کاالهاي فروش و تولید •
 توافق شده کاالي با شده عرضه یا تولیدي کاالي انطباق عدم •
  خریدار از کاال عیب عمدي کردن مخفی و نکردن مطرح •
 نو کاالي جاي به و تعمیري کهنه کاالي و تحویل عرضۀ •

  

 صداقت و دروغ در تجارت و معامالت بازرگانی پیامدهاي

 سازد خود شیوه را راستگوئی خدا بنده که آنست ایمان حقیقت از) : ع( علی امام
 (تحف. کند نفرت دارد او براي فراوان سود که هم آنجا در دروغ از اینکه تا

 حدیث 532 ص (غررالحکم. است شخصیت تباهی دروغ )218 صفحه العقول
 1 .خداست حمایت سایه در قیامت روز راستگو بازرگانپیامبر(ص)  ) 6615

ُدوقُ  الّتاِجرُ  ۱  )۵۲۸ص ،۱ جلد الحكمھ، میزان. (القیاَمةِ  َیْومَ  اْلَعْرشِ  ِظلِّ  َتْحتَ  الصَّ
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 پیامدهاي صداقت

 رازداري

 به عهد وفاي

 اعتماد اعتبار

 امانتداري
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 اخالقی بر مبتنی فواید تجارت

 اخالقی رعایت شود در حقیقت مسئولیت ارزشها و اصول تجارت اگر در
می تواند نصیب سازمان شود که در زیر اجتماعی ایفا شده است و فواید زیادي 

 به مهمترین آنها اشاره می شود:
 ایجاد اعتماد •
 ایجاد اعتبار •
 تداوم همکاري هاي تجاري •
 وجه و شهرت مطلوب •

 سهولت و سادگی تجارت •

پیامدهاي 

 دروغ

 کتمان

 ریا

 خیانت

 غیبت

 تهمت

 غش

بی 
 اعتمادي

و 
تبلیغات 
گمراه 
 کننده
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 توسعه تجارت •

  سالم زیست محیط •
  بلندمدت منافع تأمین •
  عمومی رفاه •

فروش کاالو  قبال در شرکت هاي بازرگانی و تولیدي اخالقی مسئولیتهاي
 و خریداران کاال ) کنندگان مصرف اساسی خریداران (حقوق

 کاال انتخاب حق .1
 .اطالعات واقعی در باره کاال به دسترسی .2
  کننده نیازهاي مورد انتظار مصرف منافع و تامین .3
 تولید کاالهاي غیر مضر و مفید براي سالمتی  .4
 پرداخت غرامت یا خسارت جبران .5
کاال و نحوه استفاده مطلوب از کاال به خریدار و مصرف  آموزش  .6

  کننده مصرف

 عوامل موثر در توسعه و موفقیت تجارت و تولید 

عوامل مهمی می تواند توسعه و موفقیت تجارت و تولید را تحت تاثیر قرار دهد 
 که در ادامه به آنها اشاره می شود:

 و درستکاري صداقت •
 فکري و روانی) –نیکی کردن ( مالی  •
  يزگاریپره و تقوا •
  انفاق و صدقه •
 یاله درگاه به استغفارو آمرزش  طلب •
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  خداوند درگاه به دعا •
 رعایت پاکیزگی و بهداشت  •
 کوین اخالق ی واخالق خوش •

  تجاري قراردادهاي

شرکت هاي تجاري و تولیدي براي انجام فعالیت خرید و فروش باید اقدام به 
 مقابل نمایند.هاي  طرف با تجاري قراردادهاي عقد

 تجاري اخالقی قراردادهاي ویژگی هاي

 تجاري باید لحاظ و قرارداد یک در متعددي وجود دارد که اخالقی قوانین
 : از این قوانین عبارتند شوند رعایت
 بالغ و عاقل بودن طرفین قرارداد •

 باشد مشخص نوع معامالت •
 باشد مشخص شرایط پرداخت •
 باشد شرایط معامله مشخص •
 باشد مشخصاجراي خرید و فروش و تحویل زمان  •
 باشد مشخص مسئولیت طرفین •
 شرایط و شیوه جبران مشخص باشد •
 باشند رسمی مدارك و اسناد بر مبتنی باید معامالت کلیه •

 خدمات) و کاالها معرفی در صداقت و باشد(صراحت مشخص کاال نوع •

 .شود شدن کاال مشخص مرجوع به مربوط شرایط •
 آن فروش از بعد خدمات و کاال نامه ضمانت •

  قرارداد مفاد تمامی از قرارداد طرفین کامل آگاهی •
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  تجاري قرارداد یک در طرفین میان مشخص و شفاف وظایف و حقوق •

 

 تجاري بازاریابی و تبلیغات امر در اخالقی نکات

 بازاریابی که کند می حکایت واقعیت این همکاران از و شعبانی مطالعه نتایج 
 شالوده بدون روابط تداوم چون است، اخالقی عمل یک ذاتی طور به اي رابطه

 مبناي بر اي رابطه بازاریابی. شود حفظ یا و ایجاد تواند نمی ثابت، اخالقی
 هر که باشد می تقویت و حفظ ایجاد، مرحله سه محور داراي فضیلت اخالقیات

 بوسیله فرآیند کل نهایت در و است اصلی اخالقی فضیلت یک با متناسب مرحله
) همدلی و احترام انصاف، درستی، جمله از( دیگر کننده تسهیل فضیلت چندین
  )1393 شعبانی و همکاران،. (شود می احاطه
 برخوردار و باشد واقعیت کننده منعکس کاال تبلیغی یا بروشور کاتالوگ •

 .باشد کالم عفت از
 و کاال معرفی براي و غیرواقعی غیراخالقی تصاویر از عدم استفاده •

  فروش
 اخذ بدون معروف یا شخصیتهاي افراد تصاویر عدم استفاده از نام و •

  تجاري تبلیغات آنها در کتبی رضایت
 تجاري تبلیغات تجاري در مارك و عالمت از استفاده عدم •

 محیط افراد و جامعه و سالمت به که خدماتی یا کاالها براي تبلیغ •
 نرسانند. آسیب زیست
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 تجارت از دیدگاه اسالماهمیت تولید و 

خداوند انسان «1». خداوند سازنده ماهر را دوست دارد«در حدیث آمده است: 

هـر فـرد معتقد به مبانی دینی که براي تامین  2». حرفه اي و امین را دوست دارد

کند،  اش، جد و جهد می حوایج خود و بـرآوردن نـیازمندیهاي خانواده یا جامعه

پیامبر اکرم (ص)  3نیاز به جاي می آورد.  تان پروردگار بینـوعـی عـبادت در آس

: عبادت هفتاد جزء است که افضل اجزاي آن طلب روزي حالل است. امام 

موسی بن جعفر (ع): هرکس که به دنبال روزي حالل باشد تا به خود و خانواده 

 اش کمک کند مانند مجاهد در راه خدا خواهد بود. 

ى  کرد و با مال و سرمایه ز بعثت گوسفند چرانى مىپیامبر اکرم (ص): قبل ا

نمود. حضرت موسى (ع) نیز گوسفند چرانى  خدیجه علیها السالم تجارت مى

نمود. حضرت ابراهیم علیه السالم به کارهاى چوپانى و بنایى اشتغال داشت و  مى

 4حضرت ادریس (ع) خیاط و حضرت نوح علیه السالم نجار بوده است. 

احترام و بزرگداشت کار و تالش مفید و سودمند پیامبر اکرم(ص) ى  در زمینه

بوسد که از کار ورم  صرفا به تمجید و تعریف نپرداخته است. بلکه دستى را مى

 فرماید: کرده و پینه بسته است و مى

 ، ابواب مقّدمات تجارت.۱۲وسایل، ج  ۱
 .۱، حدیث ۲۶، ابواب آداب التجاره، باب ۳۱۱، ص۱۲وسایل الشیعھ ج  
 اقتصاد اسالمی، چاپ دفتر نشر فرھنگ اسالمی.آیت هللا نوری، حسین:  ۲
 .۱۳۸۵مطھری، مرتضی: انسان کامل، چاپ سی و ھفتم، اردیبھشت   ۳
ى ادیب الرى و محصل  اقتباس از کتاب کار و حقوق کارگر، تالیف شریف قریشى، ترجمھ ٤

 ۵و۶، صص ۱۳۶۶یزدى، تھران، دارالکتب االسالمیھ، 
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 1این دستى است که خدا و پیامبرش آن را دوست دارند. 

ور را دوست دارد و  ى باایمان پیشه فرماید: خداوند بنده پیامبر اکرم (ص) مى

 2خود نخورده است.  یک از شما غذایى گواراتر از دسترنج هیچ

 اَنَّ و النّاسِ اَیدي فی عما غنی فیها لَکُم فَانَّ للتّجارات تَعرّضُوا (ع): علی امام

 »520ص ،1ج الحکمه، میزان« .الْاَمینَ محتَرِفالْ یحب عزَّوجلَّ اهللاَ

 مردم اموال از شما نیازي بی عامل ها تجارت که بزنید بازرگانی انواع به دست
 .دارد دوست را کار درست حرفه صاحب شخص خداوند براستی و است

 »518ص ،1ج الحکمه، میزان« .الْعقْلِ فی تَزِید التِّجارةُ:  امام صادق(ع)

 .است خرد افزونی مایه تجارت

 »15ص ،4ج کنزالعمال،« .تَقْبِضَه حتّی تَبِعه فَال بیعاً اشْتَرَیت اذا: پیامبر(ص)

 .نفروش بگیري، تحویل را او که آن از پیش خریدي چیزي وقتی

 عنْ تجارةً تَکُونَ أَنْ إِالَّ بِالْباطلِ بینَکُم أَموالَکُم تَأْکُلُوا ال آمنُوا الَّذینَ أَیها یا

 )29 (نساء/ رحیماً بِکُم کانَ اللَّه إِنَّ أَنْفُسکُم تَقْتُلُوا ال و منْکُم تَراضٍ

ى سیدھادى خسرو  ، ترجمھ۱ م صداى عدالت انسانى، ججرداق، جر، امام على علیھ السال ۱
 ۱۷۲ ، ص۱۳۷۶، ۳ شاھى، قم، نشر خرم، چ

ى سیدھادى خسرو  ، ترجمھ۱ جرداق، جر، امام على علیھ السالم صداى عدالت انسانى، ج ۲
 ۱۷۲ ، ص۱۳۷۶، ۳ شاھى، قم، نشر خرم، چ
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) نامشروع طرق از و( باطل به را یکدیگر اموال اید آورده ایمان که کسانى اى
 گیرد، انجام شما رضایت با که باشد تجارتى اینکه مگر نخورید

 قرآن: در تجارت نکاتی در باب
 مایه خدا است و راه در صحیح براساس احکام اسالم جهاد تجارت •

 )11و10: صف. ( است آتش از رهایی
 )29 نساء( بازرگانی معامالت رضایت در •
 مسلمان دو شاهد از مردان بالغبراساس سند و نوشته و  نسیه معامله  •

 ).282: بقره(
 1». در موقع معامله، سوگند، هر چند هم راست باشد نخورید« •

 ).11: جمعه( جمعه نماز هنگام عدم تجارت •
 سؤاالت تشریحی

 اسالم را شرح دهید. نظر از اخالقی اصول بر مبتنی تجارت .1
 اسالمی را نام ببرید و توضیح دهید. تجارت اهداف .2
 تجارت را شرح دهید. احکام انواع .3
 را بیان نمایید. تجارت در اخالقی اصول .4
 بازرگانی را نام ببرید. معامالت و تجارت در دروغ و صداقت پیامدهاي .5
 را نام ببرید. تجارت اخالقی و نامطلوب در غیر عوامل .6
تجارت را نام ببرید و  در موفقیت و تجارت توسعه در موثر عوامل .7

 توضیح دهید.
 تجاري را تشریح نمایید. قراردادهاي هاي ویژگی .8
 را بیان نمایید. تجارت باب قرآنی در نکات .9

 اسالم را تشریح نمایید. دیدگاه از تجارت و تولید اهمیت .10

 .۱، حدیث ۲۶، ابواب آداب التجاره، باب ۳۱۱، ص۱۲وسایل الشیعھ ج   ۱
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 سؤاالت تستی
 اسالم در. معامله و تجارت با رابطه در ارزشی قواعد مجموعه . ...... یعنی1

 اخالقی اصول بر که شود می محسوب تجارت از نوعی اخالق بر مبتنی تجارت
 شود. انجام اعتقادي و معنوي ارزشهاي و

 اجتماعی  مسئولیت ب)   تجاري الف) اخالق
 اخالقی تجارت د) کنترل ج) قوانیین تجاري

 ............... است اسالمی تجارت در اخالق اصلی . هدف2
 خداوند رضایت و فضیلت ب) کسب الف) نیکوکاري
 د) کسب درامد ج) صدقه دادن

 در را سختیش خداوند بپذیرد، را ............ تقاضاي کس هر"): ع( صادق .امام3
 اشاره به کدام یک از اصول اخالقی زیر دارد؟ "کند می طرف بر او از قیامت

  دادن ب) قرض طرف مقابل پشیمانی صورت در قرارداد الف) فسخ
 د) بخشش فروش و ج) خرید

  
 آتش از رهایی مایه و است خدا راه در جهاد اسالم احکام براساس........ . 4

 است.
 اخالقی کار ب) تقسیم صحیح الف) تجارت
 اخالقی گیري د) تصمیم ج) صداقت

تجارت می  در موفقیت و تجارت توسعه در موثر . همه موارد زیر از عوامل5
 باشد بجز...... .

 پرهیزگاري و تقوا) ب الهی درگاه به استغفار و آمرزش طلب) الف

 ربا خواري       )د                              انفاق و صدقه) ج
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 در چه موقعیت زمانی نهی شده است. . تجارت6
 روز شنبه) ب روز جمعه                                ) الف

 صبحگاهان     )د                              جمعه نماز هنگام) ج
 خداست حمایت سایه در قیامت روز راستگو . بازرگان7

 امام سجاد(ع)) ب                              امام علی (ع)) الف

 امام حسین (ع)     )د                       )                  ص(پیامبر )ج
 للمطفنین اشاره به کدام گزینه دارد. . ویل8

 فروشی کم) ب                              نادرست تبلیغات) الف

 دروغ گویی     )د                                         گویی دروغ )ج
 

 
 

 5 4 3 2 1 سوال

 د الف الف ب الف پاسخ

   8 7 6 سوال

   ب ج ج پاسخ
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 ماخذ و منابع

 کریم قرآن •

 رابطه سنجش و یبررس ،)1394( یعل ،يتقو ؛يمهد نژاد، یمیابراه •

 یعموم تیریمد يها پژوهش ،يمشتر تیرضا و کار و کسب اخالق

    105-87 صفحه تابستان، ،8 دوره ،28 شماره 1394 تابستان هشتم سال

 آموزش و قاتیتحق مؤسسه  ،یانسان منابع تیریمد  ،1383 ح،. یابطح •

 .407-.415: صص ت،یریمد

 کارکنان امور اداره( یانسان منابع تیریمد، )1386( ن،یدحسیس ،یابطح •

 و قاتیتحق ،کرج،موسسه) یبازرگان و ی،صنعت یدولت هاي سازمان در

 . پنجم ،چاپ تیریمد آموزش

 ،)ص(الرسول آل عن العقول تحف ،یعل بن حسن ،یحران شعبه ابن •

 انتشارات دفتر ،24  - 15 ص اکبر، یعل ،يغفار: مصحح و محقق

 .ق1404 دوم، چاپ قم، ،یاسالم

 پهنۀ در تیریمد): 1379(بارسو یسوئ ژان و یس سوزان ، دریاشنا •

 يتهران،پژوهشها ،يزدیا داوود و یاعراب محمد دیس: ترجمه ها، فرهنگ

 ،یفرهنگ

 ۀمؤسس روت،یب لإلسالم، ۀالعام الخصائص وسف،ی يالقرضاو •

 . م1989 - ق. .هـ1409،ۀالرابع ۀ،الطبعۀالرسال
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 فلسفه در ییگفتارها):1394( فرد ییدانا حسن و دمهديی،س یالوان •

 . سمت،تهران ،انتشارات دوم ،چاپ یدولت هاي سازمان هايیتئور

 سازمان، يبرا یاخالق منشور نیتدو ندیفرا ،1386 م،. یرحمت م،. یالوان •

 .46: ص ت،یریمد فرهنگ ماهنامه

 ریام کالم در یسازمان اتیاخالق منشور ،1379 ،يمهد. یالوان •

 .1:ص ،یدولت تیریمد ماهنامه ،)ع(نیالمومن

 يبرا یضرورت ؛يا حرفه اخالق ،1389 م،. ینیمب م،. یهمت ع،. يریام •

 .137-159: صص ،یاخالق معرفت فصلنامه دو سازمان،

  علل« و ؛42 و 41  ص ، پانزدهم جزء ، دوم جلد ، نجف  طبع ، شیخ » أمالی •

 أجلها  من  الّتی العلّۀُ: 262  باب ، نجف ـ  حیدریه ۀمطبع  طبع » الشّرآئع

  ص ،6  ج »بحار« و ؛ اول جلد از ،310 و 309  ص القَبر، عذاب  یکون
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 ،یطوس یمحمدعل: ترجمه ران،یمد يها فهیوظ): 1368( چستر، بارنارد، •

 .تهران ،یدولت تیریمد آموزش مرکز انتشارات

 و فروش در اخالق ،رعایت)1390( بهرام، رنجبریان، مجتبی؛ براري، •

 از یکی: مطالعه مورد(سازمان با مشتري رابطه کیفیت بر آن تأثیر

 فصلنامه ،)تهران شهرستان در مردانه پوشاك زمینه در فعال شرکتهاي

 4 شماره ششم، سال فنّاوري، و علوم در اخالق
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 با تجارت اخالق فلسفۀ بر درآمدي ،)1389( محمدجواد، توکلی، •

 شماره اول، سال زمستان و پاییز - 1 ياقتصاد اسالمی،معرفت رویکردي

 31 ـ 7 ص ،1389 بهار اول،

 يا حرفه اخالق کردن نهینهاد يراهکارها ،1391 ع،. یعباس ن،. ینیحس •

 ، یاخالق معرفت فصلنامه دو ،ینید يها آموزه دگاهید از سازمانها در

 .129 ـ 154: صص

 ،) 1390( د،یسع نژاد، د؛عباسیسع صحت، ؛يمهد کفاش، یقیحق •

. عمر هاي مهیب انیمشتر وفاداري در فروشندگان یاخالق رفتار یبررس

 85 -75صص تهران، مه،یب وکار کسب کنفرانس نیچهارم

 ،ینیخم امام آثار نشر و میتنظ مؤسسه ،  دارید وعده اهللا، روح ،ینیخم •

 .78 تهران،ص

 اقتصاد منظر از)  کار و کسب و( بازرگانی اخالق). 1385( یداهللا، دادگر، •

 .  87-120..38 شماره. دهم سال. بازرگانی پژوهشنامه. اسالمی اقتصاد و

 کلمه لیذ( اول جلد دهخدا، نامه لغت ،)1372( اکبر، یعل دهخدا، •

 1372 تهران، دانشگاه انتشارات ،)اخالق

 و انیپارسائ یعل: ترجمه ک،یاستراتژ تیریمد): 1382( آر، فرد دیوید •

 .یفرهنگ يها پژوهش دفتر تهران، ،یاعراب محمد دیس

 ،)1388( ،یمرتض کوشا، محمود؛ ،یعیرف ن؛یحس سرشت، رحمان •

-نوزدهم سال-ریتدب ماهنامه ،یفراسازمان اتیاخالق ؛یاجتماع تیمسئول

 204 شماره
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 زهرا، ،یمیکر محمد؛ ،یمیکر  ابوالقاسم؛ ،یرحمان سجاد؛ ان،ییرضا •

 از انیمشتر تیرضا بر کارکنان يکار اخالق رابطه یبررس") 1391(

 خدمات یابیبازار یالملل نیب کنفرانس نیچهارم "یبانک خدمات تیفیک

 .رانیا تهران، ماه، مهر 24-23 تهران، یبانک

 فرهنگ ماهنامه ،یاخالق تیمسئول و اخالق ،1392 ،ي. یرض •

 .10-11: ،صصيادار

 کاري اخالق الگوي ارائه ،)1390( کامران، ، فیضی محمدحسین؛ رونقی، •

 ،تابستان، فناوري و علوم در اخالق ایران، خصوصی بانکهاي کارکنان

 46 تا 40 ص ،2  شماره ،6  دوره

 انیم رابطه یبررس ،)1389( خنامان، یستانیس فاطمه، سنجر؛ سالجقه، •

 شیهما کرمان، شهر یدولت هاي سازمان در خدمات تیفیوک کار اخالق

 آزاد دانشگاه ،یرانیا يسازمانها در يرهبر و تیریمد يچالشها یمل

  رماهیت 24 اصفهان، یاسالم

 یآموزش قم،مؤسسه ،یاخالق مکاتب یبررس و نقد ن،یحس ،احمدیفیشر •

 . ش. هـ1384انتشارات، مرکز ،)ره( ینیخم امام یپرورش و

 ،يا بادکوبه زاده محب محمد؛ یمانیا ؛ينادر افشار د؛یوح ،یشعبان •

 اقتصاد در یاخالق يبانکدار استقرار الزامات بر یلیتحل ،)1393( بهاره،

 یالملل نیب کنفرانس ،یمقاومت اقتصاد ییشکوفا يبرا ي؛راهبردیاسالم

 لهستان، کشور ،یاجتماع علوم و تیریمد ،يحسابدار اقتصاد،
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 ؛یپوش کهنه دیدمحمدسعیس ؛یدمجتبیس ،ییرآقایم د؛یوح ،یشعبان •

 دگاهید یبررس:یابیبازار یاخالق يها لتیفض ،)1393( ،یشعبان دهیوح

 کسب تیریمد در نینو يکردهایرو یمل کنفرانس کننده، مصرف جامعه

 یصنعت تیریمد سازمان و زیتبر دانشگاه ز،یتبر کار، و

 د؛یدمحمدسعیس ،یپوش کهنه ؛یدمجتبیس ،ییرآقایم د؛یوح ،یشعبان •

 کردیرو با يا رابطه یابیبازار یاخالق شالوده ،) 1393(،یشعبان ده،یوح

 ت،یریمد اقتصاد، یالملل نیب کنفرانس نیاول محور، لتیفض انیاخالق

 منطقه یدانشگاه نانیکارآفر شرکت رشت، ،یاجتماع علوم و يحسابدار

 یانزل آزاد

 اصول و کار در اخالق يها مؤلفه ،1390 م،. یصالح  ج،. یصاالح •

 www.:rasekhoon.net اسالم، دگاهید از آن بر حاکم

 دگاهید بر دیتاک با سازمانها در اتیاخالق): 1385( حسن، زاده، عباس •

 . ،بهمن 177 ،شماره ریتدب ،فصلنامه یاسالم

 يبرا یاخالق يرهنمودها: تجارت در اخالق ،) 1387(محمد، ،یعلم •

 .تهران ،یبازرگان نشر و چاپ شرکت، کار و کسب در تیموفق

 ن،یالد بأصول تعلقی مایف األخبار نوادر محسن، محمد ،یکاشان ضیف •

 و مطالعات مؤسسه ،9 ص ،يمهد ،یقم يانصار: مصحح و محقق

 ن،یحس ،ينور محدث ش؛1371 اول، چاپ تهران، ،یفرهنگ قاتیتحق

 آل مؤسسه ،83 ص ،1 ج المسائل، مستنبط و الوسائل مستدرك
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 ج االنوار، بحار باقر، محمد ،یمجلس ق؛1408 اول، چاپ قم، ،)ع(تیالب

 .ق1403 دوم، چاپ روت،یب ،یالعرب التراث اءیإح دار ،117 ص ،1

 و اخالق حوزه در یدولت تیریمد يها چالش ،)1395( محمد، ض،یف •

 ،یهمزبان و یهمدل ملت و دولت کردیرو با یسازمان يها ارزش

 با  یسازمان ساختار حوزه در یدولت تیریمد يها چالش کنفرانس

 تیریمد یعلم مقاالت گاهیپا ،یهمزبان و یهمدل  ملت و دولت کردیرو

 ،یخصوص و یدولت بخش در کار اخالق یبررس ،)1385( بهنام، ان،یکاو •

 165 شماره-شانزدهم سال-ریتدب ماهنامه

 کتاب موسسه شرفته،یپ یسازمان رفتار دانش ،1393 د،. ياکجوریک •

 .419-420: صص نشر، مهربان

 از تابعی: تجاري اخالق پویایی ،)1387( وود، گورج، نسون؛یس گوران، •

 فسخودي، امینی عباس ترجمه ،)ها الگو و ها نمونه(زمان و فرهنگ

 4 و3 هاي شماره سوم، سال فنّاوري، و علوم در اخالق فصلنامه

 اخالق منشور).  1390( اکبر یدعلیس ،ياحمد ن؛ینسر پور، یمحمدعل •

  25 – 28 صص ،4 شماره برتر، سازمان هینشر ،یسازمان

 ، ح. یخیش ترجمه ، الحکمه زانیم ،1386 ، م. يشهر ير يمحمد •

 .37: ص ث،یدارالحد انتشارات

 .تهران ر،یرکبیام انتشارات ، یفارس فرهنگ ،)1362( محمد، ن،یمع •

 ،یسازمان یتعال با اخالق رابطۀ ،1393 ا،. يزیکر یعربشاه. م،. يموسو •

 . 4: ص ،يفنّاور و علوم در اخالق فصلنامه
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 یاخالق رفتار رابطه ،)1393(  ما،یش ان،یمعمار ن؛یحس دوست، فهیوظ •

 عم، هاي مهیب در گذاران مهیب وفاداري و اعتماد ت،یرضا با فروشنده

 113 مسلسل شماره/  بهار/ 1 شماره/ نهم و ستیب سال/ مهیب ۀپژوهشنام

 151 تا 127 صفحات/ 

 و دولت یهمزبان و یهمدل يها عرصه ،1394 م،. یخراسان ياراحمدی •

 .2: ص ،18939 شماره خراسان، روزنامه ملت،
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 خواننده محترم: 

است.دقت رفع نواقص آنها تهیه شده  این پرسشنامه به منظور ارتقاي کیفیت کتابهاي درسی و

شما در پاسخگویی به این پرسشنامه درپایان هرنیمسال ما را در تحقق این هدف یاري خواهد 

 کرد.

 وضعیت پاسخگو:

 عضوعلمی سایر دانشگاهها     عضو علمی پیام نور     

 رشته تخصصی ........سابقه تدریس.................    

 تخصصی ........سابقه مدیریت................. مدیرسازمان/شرکت................... رشته

 دانشجوي پیام نور    دانشجوي سایردانشگاهها       رشته تحصیلی .............ورودي سال..........

خیلی  سوال
 زیاد

 بسیارکم کم زیاد

.آیا از زمان تحویل ونحوه دسترسی به کتاب راضی 1
 بودید؟

    

     تعداد واحدمناسب بود؟. آیا حجم کتاب با توجه به 2

ا. آیا راهنمایی هاي الزم براي مطالعه کتاب منظور شده 3
 است؟

    

. آیا در ترتیب مطالب کتاب سلسله مراتب شناختی 4
 (آسان به مشکل ) رعایت شده بود؟

    

     . آیا تقسیم بندي مطالب در فصلها متناسب و بجا بود؟5

     وجمله ها قابل فهم بود؟.آیا متن کتاب روان وساده 6

     . آیامطالب تکراري داشت؟7

     . آیا پیوستگی مطالب درکتاب رعایت شده بود؟ 8

.آیا نمودارها وشکلهاي کتاب روان وساده و قابل فهم  9
 بود؟

    

    . چقدر با غلط هاي امالیی و اشکالهاي چاپی مواجه 10
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 شدید؟

     چگونه بود؟. کیفیت چاپ و صحافی کتاب 11

     . آیا طرح روي جلد کتاب مناسب بود؟12

     در مجموع کتاب را چگونه ارزیابی می کنید؟

یا هر گونه اشکاالت تایپی را با ذکر شماره صفحه ضمیمه و  لطفاً ایرادات ،مطالب تکراري  و

در صورت تمایل نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس لرستان/ بروجرد / دانشگاه پیام نور 

مرکز بروجرد/ دفتر اعضاي هیئت علمی / دفتر استاد حسینی مکاتبه و یا به پست الکترونیکی 

 ایمیل فرمایید.  r.Hosseini59@Gmail.Comمولفین به نشانی:    
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