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اخالق حرفه ای اسالمی
مهمترین اصول راهبردي در کاربرد اخالق حرفه اي اسالمی

ــد  ــا خواســت خداون ــی اخــاق همان ــه اي اســامی، مــاك نهای در اخــاق حرف
ــه منشــأ  ــه منزل ــه ب ــردي ک ــن اصــول راهب ــق اســت. مهمتری ــر مطل ــی خی یعن
ــه اي اســامی محســوب  ــردي در اخــاق حرف ــاي کارب ــه ه ــري مولف شــکل گی
مــی گردنــد، عبارتنــد از: کرامــت انســانی ، آزادي فــردي ، عدالــت اجتماعــی کــه 
ــت  ــته آن و امان ــگاه شایس ــري در جای ــر ام ــراردادن ه ــی ق ــام یعن ــوم ع در مفه
ــان اصــول گفتــه  ــت نگــري کــه از می ــت داري و بینــش امان ورزي بصــورت امان

ــن اصــل اســت.  ــن و مهمتری شــده آخری
ــت:  ــش اس ــه 3 پرس ــه ب ــل تجزی ــب و کار قاب ــت داري در کس ــوم امان       مفه
ــاً منظــور از  ــرد، ثانی ــرار میگی ــت ق ــورد امان ــزي در کســب و کار، م اوالً چــه چی
امانــت داري در قبــال آن امــور چیســت؟ ثالثــاً صاحبــان امانــت کیســتند؟ البتــه 
ــرا تصــرف  ــه معنــاي عــدم تصــرف باشــد، زی ــد ب امانــت داري در حرفــه نمیتوان
و بکارگیــري آن مایــه دوام و قــوام کســب و کار اســت. ضمنــاً تصــرف در حرفــه 
و کســب و کار 2 گونــه اســت: امانــت دارانــه و غیرامانــت دارانــه. در ایــن زمینــه 
تصــرف امانــت دارانــه اســتفاده بهینــه و شایســته اســت. ضامــن امانــت داري در 
نگــرش اســامی، ایــن بینــش اســت کــه عالــم همــه محضــر خداســت. بــا ایــن 
ــان هســتی میرســد و  ــت نگــري در جه ــه امان ــی ب ــرت ایمان ــا بصی ــرد ب ــگاه ف ن
ــا  ــه ب ــس در مواجه ــد. پ ــد میدان ــت خداون ــود را امان ــه خ ــز، از جمل ــه چی هم
همــه چیــز و در اســتفاده از همــه امــور، راه امانــت داري را میپیمایــد و چنیــن 

دوراندیشــی و احتیاطــی تقواســت. 
      اصــول منشــور اخاقــی در اســام، در همــه حرفــه هــا 
مشــترك اســت، ولــی تفــاوت حرفــه هــا در فرعیــات اســت. 
بدیــن ترتیــب، اصولــی را کــه از منابــع اســامی بدســت 
ــاري  ــا ج ــه ه ــی حرف ــوان در تمام ــد، میت ــی آی م
ــه اصــول اخــاق بصــورت  ــد ب ــس بای ســاخت. پ

ــود. ــه نم ــه توج ــاختار یافت ــازمانی و س س

عوامل پایه اي و اساسی در اخالق حرفه اي)از نظر »زیونتس«(

1. اســتقالل حرفهــاي اخــالق علمــی: ایــن عامــل ماننــد اخــاق در هــر نظــام 
حرفــه اي دیگــر بایــد منعکــس کننــده هنجارهــاي درونــی حرفــه و احســاس تعهــد 
اخاقــی از ســوي خــود حرفــه اي هــا و نهادهــاي تخصصــی آنهــا باشــد، نــه آنکــه در 
غالــب بایدهــا و نبایدهــاي اخاقــی بــه آنهــا تحمیــل و قبوالنــده یــا گوشــزد شــود . 
بــراي مثــال، یــک مدیــر بایــد در حرفــه خــود مســائلی ماننــد صداقــت، دقــت، قابــل 
اعتمــاد بــودن، گشــوده بــودن بــه فضــاي انتقــاد و ارزیابــی، احتــرام بــه زیردســتان 
و اطرافیــان، توجــه بــه حریــم خصوصــی و مســأله حفــظ اســرار افــراد را ســرلوحه 

خویــش قــرار دهــد.
2. خودفهمــی حرفــه اي: پایــه و اســاس اخــاق، خــود فهمــی حرفــه اي اســت. 
افــراد تنهــا از کار و فعالیــت حرفهــاي خــود، فلســفه آن و نســبتش بــا زندگــی مــردم 
اســت کــه بــه درك اخاقــی از آن نائــل میشــود و در نتیجــه در مناســبات خــود بــا 
طبیعــت و جهــان پیرامــون خــود؛ نوعــی احســاس درونــی از تعهــد بــه آن ارزشــها 

ــدا میکنند. پی
3. عینیــت گرایــی، بیطرفــی و عــدم جانبــداري: از مهمتریــن اصــول اساســی 
کــه در اغلــب اســناد و مباحــث مربــوط بــه اخــاق حرفــه اي علمــی مــورد تأییــد 
قــرار میگیــرد، رعایــت عینیــت گرایــی و بیطرفــی اســت، فــردي کــه اخــاق حرفــه 
اي را در زندگــی شــغلی اش بــه کار مــی گیــرد نبایــد جانبــداري غیرعقانــی نســبت 

بــه منبعــی کــه داراي صفــات غیراخاقــی اســت نشــان دهــد.
ــا زمانــی کــه فــردي درگیــر مســائل  ــر رفتــن از مفهــوم معیشــتی: ت 4. فرات
ــود، معنــاي  ــر خواهــد ب ــگ ت ــه مســائل دیگــر کمرن فیزیولوژیکــی باشــد، توجــه ب

ــد. ــور میرس ــه عرصــه ظه ــوم معیشــتی آن ب ــود از مفه ــا عق ــه اي ب اخــاق حرف
زمانیکــه افــراد در فعالیــت و کســب و کار حرفــه اي خــود از ســطح گــذران زندگــی 
فراتــر مــی آینــد، دســت کــم ســه ســطح دیگــر از فعالیتهــاي علــم و فنــآوري بــراي 
آنهــا معنــا مییابــد: 1 -احســاس کارآیــی، اثربخشــی و تولیــد کیفیــت بعنــوان ارزش 
افــزوده 2 -احســاس خدمــت بــه مــردم و مفیــد واقــع شــدن 3 -احســاس رهاســازي 

از طریــق توزیــع مجــدد فرصتهــا و نقــد و بررســی قــدرت

مشکالت و موانع اخالق حرفه اي

ارزش مداري به جاي مسئله محوري

ــه اي، ارزش مــداري بجــاي  ــع اخــاق حرف ــن مشــکات و موان یکــی از عمــده تری
مســئله محــوري اســت. برخــی صاحبنظــران معتقدنــد بســیاري از مشــکات و موانع 
اخــاق حرفــه اي ناشــی از نگــرش ســنتی مــا بــه اخاق اســت. مــا در نگرش ســنتی 
خــود بــه معضــات اخاقــی، صرفــاً فضیلــت محــور یــا ارزش مــدار مــی نگریــم نــه 
بــه صــورت مســئله محــور. جهــت گیــري مــا فضیلــت گرایانــه اســت، نــه کارآمــد. 
ورود مــا بــه معضــل اخاقــی صرفــاً جنبــه موعظــه اي، تبشــیري و انــذاري دارد، در 
حالیکــه برخــورد صحیــح و مؤثــر بــا معضــات اخاقــی بــه تخصــص و مهــارت نیــاز 
دارد. رویکــرد فضیلــت گرایانــه مــا را وا میــدارد تــا در مواقــع رویارویــی بــا معضــات 
اخاقــی، صرفــاً احــکام و فضیلتهــاي اخاقــی را یــادآوري کــرده و بر آن اصــرار کنیم. 
در حالیکــه فضیلــت گرایــی در واقــع یــک رویکــرد نیســت بلکــه یــک موضــع گیري 
ــد بدانیــم رویکــرد، غیرشــخصی و روشــمند  ــوع نگــرش اســت. بای ــاً یــک ن و نهایت
بــوده و ناظــر بــر درك درســت از مســئله و در نهایــت حــل معضــل اســت. همچنیــن 
رویکــرد، مبتنــی بــر توصیــف علــت و معلــول یــک موضــوع اســت و در مســیر خــود 
از معیارهــا و ابزارهــاي علمــی و قابــل ســنجش بهــره میگیــرد. امــا نگــرش، موضــع 

گیــري شــخصی اســت و اساســاً ناظــر بــر حــل مســئله نیســت.

پیامدهاي غفلت از عوامــل تأثیرگذار بر اخالق حرفه اي

در دانش مدیــریت، این مسئله کامًا روشن است که عوامل محیطی خارج از 
سازمان به ویژه عوامل محیط جهانی کمتر در دسترس سازمان بوده و امکان 

تأثیرگذاري یا کنترل این دسته عوامل تقریباً ناممکن است. اما با وجود این، در 
مقام تحلیل مسائل داخلی سازمان نباید از آن غافل شد. کمترین فایده اي که 

درك این عوامل دارد، این است که ما را در درك استراتژي و خط مشی سازمانی، 
واقع بین تر و در نتیجه موفقتر خواهد کرد. در حوزه اخاق حرفه اي 
نیز الاقل جهت بیان و تحلیل معضات اخاقی سازمان، از 
عوامل فردي، سازمانی و محیطی نباید غفلت کرد.

غفلت از این عوامل در تحلیل و بیان علل 
معضل اخاقی ما را دچار تحویلی نگري 

و غیرواقع گرایی می کنند.

) گردآوری شده از کتاب 
اخاق حرفه ای (


