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 شناسایی ابعاد و مولفه های اخلاق حرفه ای در سازمان 

 

 محمد سیفی، فائزه ناطقی دکتر  ،*علیرضا فقیهیدکتر معصومه سادات سعیدی، 
 ایران اراک، اراک، واحد اسلامی، آزاد دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیتی، علوم گروه

 (52/05/79، تاریخ پذیرش:52/01/79تاریخ دریافت:) 

 

 

 رآغازس

. تـسا یا هـحرفقالـخا ن،مازموفقیتسادر  مهمترینمتغیر وزهمرا
 عایتر ستکها الییوا یهاو ارزش ربای دارا یا هـحرفقالـخا لوـصا
اخلاق (. 1ست)ا رینـفآ نقشجتماعیا یهارهنجاو  هانمازسادر  نهاآ

ای است که یك لبة آن تهدید است. ضعف لبهای، مانند شمشیر دوحرفه
اقیات، به کاهش ارتباطات و افزایش خسارات در سازمان در سیستم اخل

نگر تكیه  انجامد و بر اثر آن، مدیریت بیشتر بر روی کنترل گذشتهمی
رسانند و در این خواهد کرد؛ زیرا افراد اطلاعات را به مدیریت، نمی

دیگر، توان سازمان عبارتشود. بهصورت، انرژی سازمان منفی می
کاری و... خواهد ف شود، صرف شایعه، غیبت، کمجای آنكه صرف هدبه

شد. لبة دیگر این شمشیر، فرصت است. تقویت سیستم اخلاقیات، اعتماد 
کند و تهدید به و انگیزش را افزایش و معضلات اخلاقی را مهار می

ها و ای، تأثیری چشمگیر بر فعالیتشود. اخلاق حرفهفرصت تبدیل می
 دهد؛ وری را افزایش میرهـــــای، بهرفهنتایج سازمان دارد. اخلاق ح

 
 
 

 
دهد؛ زیرا در بخشد و درجة ریسك را کاهش میارتباطات را بهبود می

آسانی منتقل ای بر سازمان، اطلاعات بهصورت حاکمیت اخلاق حرفه
 (. 2)گرددشود و مدیر پیش از ایجاد حادثه، از آن مطلع میمی

ای ه اخلاقی در بیان اخلاق حرفهبیشترازپنج نظام عمد درحال حاضر،
ها نظریه و  ملاك مقبولیت این پنج نظام درمیان ده .شوداستفاده می
 هادربیان سیستماتیك فضایل ورذایل اخلاقی،توانایی آن نظام اخلاقی،

ند:  عبارت نظام اخلاق این پنج فراگیروکاراست رائه نظامسازگار،ا
 وخیرمطلق. آزادی فردی وزیبا یر،عدالت فراگ گرایی،گرایی، وظیفهفایده
ملاك نهایی قرار  نخست درواقع اصول راهبردی اخلاق را نظریةر چها
کننده متعال، برترین زیبایی ومشخص خداوند پنجم، مّادرنظریها دهد،می

 دیگر بخشدراین نظام اخلاقی که روشنی ملاك نهایی اخلاق است.
اوآرمان اخلاق است  یتخداوکسب رضا تقرب به اخلاقی است، هاینظام
 حرمت انسان  فراگیر اجتماعی، آزادی ، ی به عدالتـــــــودستیاب
 
 

 چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مولفه های اخلاق حرفه ای در سازمان بر اساس منابع معتبر علمی،  نظر  متخصصان، مدیران زمینه: 

 و کارشناسان انجام گرفته است.

اسنادی و پدیدار شناسی است، جامعه آماری شامل کلیه منابع معتبر مرتبط با حوزه پژوهش کیفی، لحاظ هدف کار بردی و از نوع  روش:

نفر از  11اخلاق حرفه ای و کلیه متخصصان، مدیران و کارشناس حوزه اخلاق حرفه ای، و نمونه شامل: منابع معتبر مرتبط در دسترس، 
 استان اجتماعی عاون،کارورفاهات تادارسال سابقه ) 11ان بالای نفر از کارشناس 11نفر از مدیران سازمان ها، و  11متخصصان حوزه موضوع، 

( بودند، روش نمونه گیری نیز هدفمند بود. ابزار گرد آوری داده ها در بخش اسنادی چك لیست و در بخش پدیدارشناسی مصاحبه  مرکزی

  .نیمه ساختار یافته بود.روش تجزیه و تحلیل شامل کدگذاری و تحلیل تفسیری بود

خرده مولفه شناسایی و اخذ شده است که با تفكیك و دسته بندی نمودن این    111سند  بالادستی مورد بررسی، تعداد   8از تعداد   ها:هیافت

 مولفه اخلاق حرفه ای  شناسایی شده است.  22خرده مولفه ها و شناسایی وجه مشترك و وجه افتراق آنها  تعداد  

 و اداری اخلاق ویژه به جمعی دسته و مشترك کار و تعاون روحیه ایجاد  ای، حرفه اخلاق آموزش منسجم مهبرنا بر باید تاکید :گیرینتیجه

  . قرارگیرد سازمان در آموزشی های برنامه جزو سازمانی

 

 اخلاق حرفه ای، اخلاق سازمانی، پدیدار شناسی واژگان:کلید
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 اجتماعی درچهار برای بیشترین کسان نیزازاهداف زندگی وبیشترین سود
 هاهمةپژوهش گفتنی است،است.سازمانی و جامعه  فردی، شغل، زمینه

وخیرمطلق انجام  زیبا براساس  نظریه درچارچوب نظام اخلاقی اسلام،
ای ای است که بااخلاق حرفهگونهنظام اخلاق اسلامی به شودمی
ناپذیراست، زیرا دراین نظام ملاك نهایی ونهایت آمیخته وتفكیكدرهم

سعادت بشری،الله است وانسان درمقام خلیفه وجانشین الهی درزمین، 
 محورتوجهات اخلاقی است؛ بدین معناکه خشنودی انسان وخدمت به

رو، نظام اخلاق اسلامی شود؛ ازایناوموجب رضایت وتقرب به خداوند می
های نامهها و آیینباتوجه به ملاك نهایی، درصدداست باارائه دستورالعمل

اخلاقی درسطح حرفه وزندگی اجتماعی و همچنین بادرنظرگرفتن 
ها، زمینة سعادت پیشرفت های مادی درجهت بهبود زندگی انسان

ای که از (. ازجمله اصول اخلاق حرفه3ی بشر را فراهم آورد)وکمال حقیق
توان به این موارد اشاره شود، میهای اسلامی مهم قلمداد میمنظرآموزه
پذیری، اصل انضباط گذاری، مسئولیتداری، اصل خدمتکرد: امانت

ورزی ومدارا، اصل کاری، اصل پیگیری، اصل مهرورزی، اصل رفق
کاری وفروتنی، اصل بردباری، اصل دادورزی، اصل رفتاری و نیكوخوش 

  (. 2فروشی )نفی خودکامی، اصل استقلال وآزادی، نفی کم
اخلاق حرفه ای نقش راهبردی در موفقیت معطوف به آینده سازمان دارد 
و دوری از آن سازمان را سخت آسیب پذیر می کند اخلاق حرفه ای می 

ا افزایش داده و آن نیز موجب تواند قابلیت پیش بینی پذیری بنگاه ر
اعتماد اصیل راسخ و پر دامنه ای نسبت به سازمان کرده و سازمان با 
اتكا به اعتماد در جذب منابع مالی و اعتباری موفق گردد. هرچه سازمان 
اخلاقی تر باشد موفق تر است و هرچه ناکامی بر او آید در تحلیل نهایی 

(. 2ترین عوامل آن خواهیم یافت)فقدان اخلاق حرفه ای را یكی از مهم
 نوعی به شان اجتماعی ونهادهای سازمانها در ویژه به ازجوامع هریك
. هستند اخلاقی های ناهنجاری بروز از ناشی و مشكلات مسائل درگیر
 در اخلاقیات به پایبندی وضعیت جهانی های آمار اطلاعات براساس
 مناسب جهان هایکشور دیگر با مقایسه در ایران دولتی سازمانهای
 نظیر) اخلاقیات به پایبندی های درشاخص2112 درسال ایران. نیست

...( و بازی پارتی اثربخشی، سازمانی، عدالت رشوه، اختلاس، فسادمالی،
 کارشناسان بررسی. است کرده راکسب دنیا کشور172 بین از 33رتبه

 در درایران کار وفرهنگ ای حرفه اخلاق دهدکه می نشان نیز ومدیران
 پیام. قراردارد تری پایین درسطوح یافته توسعه باکشورهای مقایسه
 مسئله این وجود از حاکی نیز کشور واجتماعی سیاسی مدیران و رهبران
 حرفه اخلاق با توجه به مبانی نظری می توان گفت که: رعایت. (2است)
، دارد دنبال به را خود کار و کسب درحوزه را سازمان جایگاه ارتقاء ای،

 و ابعاد شناسایی و بررسی به است درصدد پژوهش این راستا درهمین
های مذکور بپردازد بپردازد. بر  سازمان در ای حرفه اخلاق های مولفه

 متخصصان، نگاه همین اساس سوال پژوهش این خواهد بود که از
کارشناسان، اخلاق حرفه ای در سازمان دارای چه ابعاد و مولفه  و مدیران

 ادارات) کارشناسان و مدیران متخصصان، نگاه ؟ و ازهایی است
 ای حرفه اخلاق دارای افراد( مرکزی استان اجتماعی تعاون،کارورفاه

 ؟ هستند های ویژگی چه دارای

بعد فرهنگ برنامه ریزی تاثیر معكوس در ارتقای تفكر انتقادی دارد 
ی همچنین فرهنگ غالب سازمانی در دانشگاه ها فرهنگ علمی است ول
فرهنگ فوق در وضعیت فعلی اثر معكوس در ارتقای انتقادی دارد این 
نتیجه با در نظر گرفتن این موضوع که نمره تفكر انتقادی اعضای هیئت 
(. 3علمی پایین تر از حالت متوسط می باشد دارای همخوانی می باشد)

 هایتصمیم و رفتارها از بررسی ها نشانگر این است که بسیاری

 هایارزش تأثیر تحت امروزی، هایسازمان در مدیران و کارکنان

 هاسازمان برای اخلاقی اصول به توجه رو این از آنهاست. اخلاقی

(. همچنین پژوهش ها نشان می دهد که 7است) ضرورتی اجتناب ناپذیر
 رابطه شغلی عملكرد با آن هایمؤلفه از برخی و اخلاقی رهبری بین

 و عملكرد کارایی با سرپرست اقیاخل رهبری .دارد وجود مستقیم

(. و 8دارد) بالایی و مستقیم وابستگی کندمی سرپرستی که کارکنانی
سازمان در اخلاقی رفتار هایمؤلفه همچنین می توان گفت شناسایی

 و سازمان بر حاکم اخلاقی فضای بهبود ساززمینه تواندمی خدماتی های
 سازمانی مختلف حسطو در کاریمثبت رفتارهای بروز گرتسهیل

 کاری زندگی کیفیت اخلاقی، کاری جو افزایش با علاوه بر این (.1گردد)

 الگوهای مدیران، که شود می پیشنهاد لذا .یابد می افزایش مربیان

 منتقل مربیان به را سازمان انتظارات و دهند ارتقا کار در را اخلاقی

 و گیردمی شكل سازمان ناپذیر نقض هنجارهای عمل این با زیرا کنند،
می هایافته (.11شود) می مربیان کاری زندگی کیفیت افزایش سبب
 رفتار ارتقاء باعث مستقیم طور به اخلاقی رهبری که گرفته نتیجه توان

 با همچنین .شودمی سازمان در سیاست کاهش و سازمانی شهروندی
 اخلاقی رهبری سازمانی، هایسیاست درك کنندگیتعدیل نقش تایید

(. 11باشد)می سازمانی رفتار شهروندی بر دار معنی و مثبت اثر رایدا
رتبه بندی مولفه های اخلاق حرفه ای در مدیریت را می توان به ترتیب 
شامل مسئولیت پذیری ،توکل به خدا ،صداقت ،امانت داری ، عدالت و... 
دانست. در نمونه مورد بررسی عامل معنویت در رتبه اول ،عامل درون 

و برون سازمانی در رتبه دوم و سوم ،عامل درون سازمانی در رتبه  فردی
های بعدی قرار دارند در نهایت اخلاق حرفه ای مدیران در این جامعه در 

 (.12سطح مطلوبی قرار دارد)
توجه به اخلاق حرفه ای و ارتقاء آن در بین کارکنان سازمان ،باعث تعلق 

یز تلاش افزاینده آنان می شغلی و درگیری شدن آنان با شغلشان و ن
و با توجه  گرددی برد محسوب م كی یاخلاق حرفه ا  نداشت(. 13شود)
 یهاکشور در دست صنعت و شرکت  یا ینگینقد  یرگتر زب نكهیبه ا
 شاتیگرا ی هیکاربرد آن روز به روز در کل دیبا ،است گذاری  هیسرما

شده و  نهینهاد یصنعت تیریپروژه و مد تیریجامعه بالاخص در مد
(.  ارزش های اخلاقی سازمان می توانند از 12)دیپررنگ تر جلوه نما

طریق ایجاد عدالت سازمانی ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی منجر به 
شرکت، با  ۀو حوز یتوجه به نام تجار(. 12رفتار اخلاقی کارکنان شوند)

 یاقاخل یکنندگان قضاوتها که مصرف دهندی م شنهادیپ یی،الگو جادیا
 نیدارند. ا یراخلاقیلحاظ کنند که عملكرد غ ییهاخود را در مورد شرکت

مانند اثر  یموارد است و لیمختلف قابل تعد یفرهنگ طیالگو در شرا
(. 13)دهدیم یدر خود جا زیرا ن یطیمحستیو اعتبار ز یخارج طیمح
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بین متغیرهای نگرش، حمایت همكاران، حمایت مدیران و خودکارآمدی 
ای رابطة مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، زش اخلاق حرفهآمو

ای و گسترش رابطة مثبتی بین خودکارآمدی آموزش اخلاق حرفه
 (.17برقرار است)ای آموزش اخلاق حرفه

عوامل مسئولیت سرپرستی، داشتن کارهای چند گانه، ارائه گزارش 
، سال تولد، عملكرد فرد توسط خودش، مرکز کنترل، محیط کار و کشور

مجرد یا متاهل بودن، جنسیت و سابقه کار از عوامل موثر بر رفتار 
ای در سه مشاوران حرفه (. بررسی فعالیت18اخلاقی دانسته شده است)
ها، های سازمانی موجود درون کار آنسطح که شامل زیرساخت

ها در نهادهای موجود و در های قانونی و چگونگی کارکرد آنزیرساخت
ها در عملكرد مؤسسات های اخلاقی و چگونگی تنظیم آنزیرساخت آخر

و مشاوران، زمانی که فقط یك کد اخلاقی وجود داشته باشد و هنوز 
ازنظر قانونی و نهادی دارای مشروعیت نباشد و نتیجه این تحقیق  

 (.11ای بسیار ضعیف است)های نهادی، قانونی و حرفهزیرساخت
 

 روش

 هـدف لحـاظ بـه اسـت، کیفـی هـای پژوهش هحوز در حاضر پژوهش
 پژوهش جامعه است، پدیدارشناسی و  اسنادی بررسی نوع از و کاربردی
 بـا مـرتبط خارجی و داخلی علمی معتبر منابع و اسناد کلیه شامل شامل
 مـدیران ، ای حرفه اخلاق حوزه متخصصان چنین هم و ای حرفه اخلاق
 در پـژوهش نمونـه بودنـد ، ابالـ بـه سال 11 سابقه دارای کارشناسان و

 خـارجی و داخلـی علمـی معتبر منابع و اسناد کلیه شامل اسنادی بخش
 تعـداد پدیدارشناسـی بخـش در و دسترس در ای حرفه اخلاق با مرتبط
 از نفـر 11 تعـداد و نظر مورد پژوهش زمینه در متخصص اساتید نفر11

 کارشناسـان از نفـر 11 تعـداد از و سال ده از بیش کار سابقه با مدیران
 در اطلاعـات آوری گـرد ابـزار. بودنـد انسـانی منابع حوزه در متخصص
 پدیدارشناسـی بخـش در و بررسی لیست چك از استفاده اسنادی بخش
 ایـن در مصـاحبه و بررسـی لیست چك بود، یافته ساختار نیمه مصاحبه
 شـامل متخصصان، از نفر 2 نظرات از استفاده با و شده طراحی پژوهش
 مدیریت حوزه متخصص نفر 3 و فارسی ادبیات و زبان متخصص فرن دو
 ها داده تحلیل و تجزیه در. گرفت قرار ارزیابی مورد ابزار پایایی و روایی

 تحلیل برای  که صورت بدین. شد استفاده تحلیلی تفسیر و گذاری کد از
 مبانی به عنایت با شد  برده بكار تفسیری تحلیل روش کیفی های داده
 نهفته های پیام استنباط منظور به اسنادبالادستی محتوای نتایج و نظری
 یافته ساختار نیمه های مصاحبه انجام از آمده بدست های داده و آنها در
 سازی انتزاعی به کنندگان مشارکت دیدگاه اول دست های سازه درك و
 ایـن در اینكـه کلیدی نكته. شد پرداخته اصلی های مضمون تشكیل و

 بـا تعامـل در او وتفاسـیر نكـرده  عمـل تنهـایی بـه پژوهشگر رویكرد
ــارکت ــدگان مش ــه, کنن ــه مراجع ــینه ب ــوع پیش ــواهی و موض  از نظرخ
 شـدند ، سـپ  ارائـه و اصـلاح, ایجـاد بیرونی ماخذ دیگر و متخصصان
  انجام یــکیف شرح و جداول قالب در ها یافته سازی یكپارچه و بازسازی
 و تجزیـه اولیـه مراحل در, مطالعه اعتبار افزایش منظور به همچنین شد
 اساتید از تن چند اختیار در متن به شده گردان بر های مصاحبه,  تحلیل
شد و بر اساس بررسی و نظـرات اسـاتید   داده قرار کیفی تحقیق با آشنا

ابعاد و مولفه هایی کـه از همبسـتگی درونـی برخـوردار نبودنـد حـذف 
 .گردیدند

 

 یافته ها
ا بررسی پیشینه پژوهش و اسناد و منابع معتبر علمی عوامل در ابتدا ب

تاثیر گذار بر اخلاق حرفه ای و معیارهای شایستگی برای احراز مسئولیت 
در سازمانها بر اساس آموزه  یاکردن اخلاق حرفه نهینهاد یراهكارهاو 
سازمان ملل  ونیکنوانسی، و اسناد و مدارك بالادستی همچون نیدی ها

، قانون خدمات کشوری ،حقوق  (دایمبارزه با فساد )مر یمتحد برا
طرح تكریم مردم و جلب » شهروندی در نظام اداری ,تصویبنامه 
،منشور اخلاقی و اداری کارمندان «رضایت ارباب رجوع در نظام اداری

،منشور اخلاقی منشور کاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدولت،
و ماموریت های  چشم انداز و اهدافاعی،وزارت تعاون کار و رفاه اجتم
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،مولفه  اداره کل توسعه منابع انسانی

های اخلاق حرفه ای  مورد شناسایی قرار خواهیم داد سپ  با توجه به 
اهمیت این مقوله ،نظر و پیشنهادات متخصصان این حوزه را بازبینی 

ولفه های دقیق اخلاق حرفه ای در کرده تا از این طریق ابعاد و م
 .سازمان مشخص شود

 

 : خرده مولفه های اخلاق حرفه ای) اخذ شده به تفکیک بر اساس اسناد بالادستی(1جدول 
 فراوانی زیر مولفه شناسایی شده عنوان سند ردیف

 22 (دایمبارزه با فساد )مر یسازمان ملل متحد برا ونیکنوانس 1

 8 قانون خدمات  کشور 2

 1 یدر نظام ادار یحقوق شهروند 3

 12 طرح تكریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری» تصویبنامه  2

 11 کارمندان دولت یو ادار یمنشور اخلاق 2

 12 یوزارت تعاون کار و رفاه اجتماع کاری  منشور 3

 13 منشور اخلاقی  وزارت تعاون ,کار و رفاه اجتماعی 7

 18 وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اداره کل توسعه منابع انسانی ز و اهدافچشم اندا 8

 111 جمع کل
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با عنایت به برسی های به عمل آمده از مفاد و محتوای  اسناد و مدارك 

سازمان ملل متحد  ونیکنوانس-1مرتبط با اخلاق حرفه ای  که شامل
حقوق -3   8کشور  قانون خدمات -2  (دایمبارزه با فساد )مر یبرا

طرح تكریم مردم و جلب » تصویبنامه -2ی در نظام ادار یشهروند
کارمندان  یو ادار یمنشور اخلاق-2رضایت ارباب رجوع در نظام اداری 

منشور -7ی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماع کاری  منشور-3دولت
اره چشم انداز و اهدافاد-8اخلاقی  وزارت تعاون ,کار و رفاه اجتماعی  

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی  کل توسعه منابع انسانی

قرار گرفتند مفاد این اسناد به طور دقیق و موشكافانه مورد مطالعه  قرار 
گرفته و خرده مولفه هایی که مرتبط با اخلاق حرفه ایشناسایی و تفكیك 

تهیه  1دول شده اند که  به آنها پرداخته شد و نتیجه آنها  به شرح ج
از تعداد    1با توجه به اطلاعات به دست آمده مطابق جدول . شده است

خرده مولفه شناسایی و    111سند  بالادستی مورد بررسی ، تعداد   8
اخذ شده است که با تفكیك و دسته بندی نمودن این خرده مولفه ها و 

لاق حرفه مولفه اخ  22شناسایی وجه مشترك و وجه افتراق آنها  تعداد  
 .آمده است 2و  جدول  1نگاره ای  شناسایی شده است که به شرح 

 

 
 مولفه ها و زیر مولفه های اخلاق حرفه ای: 1نگاره 

 

 . مولفه ها و زیر مولفه های اخلاق حرفه ای1جدول 

 عنوان مولفه
 فراوانی 

 زیر مولفه
 عنوان مولفه

 فراوانی

 زیر  مولفه 
 عنوان مولفه

 فراوانی

 ولفهزیر م 

 2 شایسته سالاری 2 بهره گیری از دانش و تكنولوژی روز 1 شفاف سازی

 2 اعتماد متقابل 2 گزینش و ارزشیابی 12 آموزش

 3 منشور اخلاقی 2 رسیدگی به شكایات 2 انگیزه

 2 مبارزه با فساد 2 حفظ حریم شخصی 7 مسئولیت پذیری

 2 سازمانیآگاهی به اهداف  2 قانون مداری 2 خلاقیت و نوآوری

 1 توجه به معلولین 2 توجه به پیشنهادات 18 حفظ کرامت انسانی

 7 ضیعدالت و عدم تبع 3 کارتیمی یاگروهی 3 رعایت موازین و شئونات اسلامی

 3 یبهره ور 3 تعهد سازمانی 2 عدم سوء استفاده از جایگاه شغلی
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در تحلیل اطلاعات بخش دوم پژوهش ، جهت کشف وضـعیت مطلـوب 

خلاق حرفه ای از روش مصاحبه با صاحب نظران با شیوه مصاحبه نیمه ا
ساختار یافته که شیوه مناسب جهت جمع آوری اطلاعـات در تحقیقـات 
مرتبط با اخلاق می باشد استفاده شد. در این پـژوهش محقـق در حـین 
مصاحبه دانسته های خـود را کنـار گذاشـته ، هـدف مصـاحبه را بـرای 

روشنی توضیح داده و نكات یك مصاحبه موثر  از مصاحبه شوندگان به 
جمله برخورد دوستانه ، جلب اعتماد را رعایت نموده اسـت . مصـاحبه از 

تعداد ده نفـر از  -1نفر از متخصصین و صاحب نظران شامل : 31تعداد 
تعداد ده نفـر از مـدیران بـا  -2اساتید دانشگاه باسابقه در زمینه اخلاق  

تعداد ده نفر از کارشناسان منابع انسانی با  -3کار بیش از ده سال سابقه
بیش از ده سال سابقه  انجام شد و مدت زمان انجام مصـاحبه بـه طـور  

دقیقه برای هـر نفـر بـود. و از ان جـایی کـه هـدف  32 – 21میانگین 
فه ای می باشد سوالات مصاحبه پژوهش تدوین الگوی مطلوب اخلاق حر

با عناصر اخلاق حرفه ای ) ویژگی های افـراد دارای اخلـاق ، ابزارپیـاده 
سازی ، نقش آموزش و فناوری اطلاعات ، روش های دستیابی بـه حـد 
مطلوب و عوامل موثر در بهبود اخلاق حرفه ای، نارساییهای اخلاق حرفه 

 .و تحلیل قرار داده است ای ، ارزیابی اخلاق حرفه ای ( مورد بررسی

 
 ویژگی های افراد دارای اخلاق حرفه ای : 1نگاره 

 

 

 ویژگی های افراد دارای اخلاق حرفه ای :3جدول 
 مولفه ها ابعاد عنوان

ی
ه ا
رف
 ح
اق
خل
ی ا
دارا
اد 
فر
ی ا
ها
ی 
ژگ
وی

 

 شهای دینی و اخلاقیپایبند به ارز-خدا ترس -ایمان و اعتقاد و باور نسبت به خداوند متعالی توکل حرفه ای

 تعهد حرفه ای

وقت شناس ، –مبرا از قانون شكنی نامحسوس و هنجارشكنی -رعایت اخلاق صنفی و شغلی کارشان–احترام به اخلاق و ارزشهای حرفه ای 
سلسله مراتب اداری و منظم ، غالبأ در دسترس ، مطلع و آگاه از آمار و اطلاعات بروز ، دقیق در انجام کارها و شرح وظایف ، پایبند به 

قانونمند ، دلسوز در انجام شرح وظایف ، خستگی ناپذیر ،  –سازمانی ، کارشناس به معنی حقیقی ، پایبند به ارزشها و هنجارهای سازمانی 
یت و رعا -احترام به دیگران -صادق بودن– طلبیجویی و رقابتبرتری– پذیریمسئولیت– وابستگی به یك نظام اخلاقی-مدیر و مدبر

در  –در هنگام بحران منطقی ترند –وفاداری-همدردی با دیگران-عدالت و انصاف -ها و هنجارهای اجتماعیاحترام نسبت به ارزش
احساس مسئولیت  –در  توانمند سازی با کارکنان و انتقال دانش کار به دیگرا ن بهتر می باشد.–ارتباطات سازمانی موفق تر عمل می کنند 

 –رعایت ارزشها و هنجارهای اجتماعی  –صادق بودن احترام و تكریم دیكران  –همدردی با دیگران  و رقابت طلبی  -برتری جویی –
بین افراد تبعیض قائل نمی شوند به  –جدی و پرکار –برخوردار ار اعتماد به نف  بالایی -همدردی با دیگران و وفاداری –عدالت و انصاف 

راز دار هستند در برخورد با دیگران متعصبانه بر خورد –به احساسات دیگران توجه می کنند –می گذارند  حقوق دیگران و نظرات انها احترام
به قوانین و –دارای صداقت و دقت هستند به زیر دستان و اطرافیان احترام می گذارند  –نمی کنند به دیگران حق تصمیم گیری می دهند 

شغلی و اعمال سلیقه در رفتار -اع و با شهامت هستند .مبرا از هرگونه بی نظمی  اداریدر گفتار و رفتار شج –مفررات ارج می نهند 
 انتقال اطلاعات-فرا جناحی-سازمانی

 تعلق حرفه ای
-دلبستگی  عشق ورزی و انگیزه و روحیه حرفه ای که باعث شادابیو امیدوار و امید آفرینی و بالندگی و برازندگی می شود –علاقه و اشتیاق 

 بومی و وابسته بودن به فرهنگ-ش در شناخت  موانع وچالش ها ی و ارائه راهكارهای عملی و رفع آنهاتلا

 تحول حرفه ای
منعطف ، انتقاد پذیر ، پیشنهاد  -عدم مقاومت در برابر تغییرات سازنده-تحول پذیر ، استقبال از پویایی و تحول –تحول آفرین  -تحول گرا  

 انعكاف پذیری-فعال و پویا ، ریزبین-دان ، اندیشمنددهنده ، کارآفرین و کار

 مشارکت در فعالیت های اجتماعی-پایداری و مانداری در حرفه و حفظ ارتباطات با حرفه ای ها باشد تداوم حرفه ای

تخصص حرفه 
 ای

از -داشتن نقش کاربردی– ش بودندارای هویت علم و دان–حاصل علم و تجربه که باعث بهره وری بیشتر و نتیجه گیری بهتر می باشد 
 مهارتها و دانش خود برای انجام بهتر کار بهره می گیرند

 تكامل حرفه ای
-وظایف و استاندارهای رفتار فردی و سازمانی مورد انتظار را در مشاغل به خوبی  انجام می دهند–یا همان توسعه ذهنی نتیجه کمال جویی 
 در هنگام ارائه خدمات چگونگی استفاده از این دانش و مهارت
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در خصـو   ویژگـی هـای افـراد دارای  3یافته های مربوط به جدول 

اخلاق حرفه ای نشان می دهد که ویژگی های افراد دارای اخلاق حرفـه 
 مولفه اصلی دسته بندی شده انـد، ایـن مولفـه هـا عبارتنـد از: 7ای در 
  حرفه ای ، تداوم ای، تحول حرفه ای، تعلق حرفه ، تعهد ای حرفه توکل
ای. کـه هـر کـدام از ایـن  حرفه ای و تكامل حرفه ای، تخصص حرفه

 .مولفه ها دارای خرده مولفه هایی هستند که در جدول مشخص شده اند
 

 بحث
سند مورد بررسی قرار گرفت این اسناد  8در پاسخ به سوال اول پژوهش 
 فسـاد بـا مبـارزه بـرای متحـد ملل سازمان عبارت بودند از: کنوانسیون

اداری، تصویب  نظام در شهروندی کشور، حقوق  خدمات ، قانون(مریدا)
، «اداری نظـام در رجـوع ارباب رضایت جلب و مردم تكریم طرح»  نامه
 و کار تعاون وزارت  کاری دولت، منشور کارمندان اداری و اخلاقی منشور
 ی، چشـماجتماع رفاه و کار, تعاون وزارت  اخلاقی اجتماعی، منشور رفاه
 رفـاه و ،کـار تعـاون وزارت انسـانی منابع توسعه کل اداره اهداف و انداز

 8اجتماعی. که در این بین با توجه به اطلاعات به دست آمـده از تعـداد  
خرده مولفه شناسایی و اخـذ    111سند  بالادستی مورد بررسی ، تعداد  

هـا و  شده است که با تفكیك و دسته بندی نمـودن ایـن خـرده مولفـه
مولفه اخلاق حرفه   22شناسایی وجه مشترك و وجه افتراق آنها  تعداد  
سازی، آمـوزش، انگیـزه،  ای  شناسایی شده است که عبارتند از: شفاف

 موازین انسانی، رعایت کرامت نوآوری، حفظ و پذیری، خلاقیت مسئولیت
 از گیـری شـغلی، بهـره جایگـاه از استفاده سوء اسلامی، عدم شئونات و

 ، حفظ شكایات به ارزشیابی، رسیدگی و ، گزینش روز تكنولوژی و دانش
یاگروهی،  ، کارتیمی پیشنهادات به ، توجه مداری ، قانون شخصی حریم
 ، مبـارزه اخلاقی ، منشور متقابل ، اعتماد سالاری سازمانی، شایسته تعهد
 معـد و معلـولین، عـدالت بـه سازمانی، توجه اهداف به ، آگاهی فساد با

وری. یافته هـا بـا یافتـه هـای پـژوهش هـای پیشـین  تبعیض و بهره
(. سوال دوم پـژوهش در خصـو   ویژگـی 13، 11، 7،1همسویی دارد)

های افراد دارای اخلاق حرفه ای نشان می دهد که ویژگی هـای افـراد 
مولفه اصلی دسته بندی شده اند، این مولفه  7دارای اخلاق حرفه ای در 

 ای، تحـول حرفـه ای، تعلق حرفه ، تعهد ای حرفه وکلت ها عبارتند از:
ای. کـه  حرفـه ای و تكامل حرفه ای، تخصص حرفه حرفه ای ، تداوم

هر کدام از این مولفه ها دارای خرده مولفه هایی هستند کـه در جـدول 
های انجام شـده هـم  پژوهش های یافته با ها مشخص شده اند. یافته

س نتایج حاصـله از بررسـی سـوالات ( . بر اسا7،8،1،11،11جهت است)
 پژوهش می تواند پیشنهاد داد که: 

جهت تحقق اهداف سازمان و هدایت منابع  از جمله منابع انسانی نیازبه 
ها آموزش اخلاق حرفه ای است. پ  این مهم باید در دستور کار سازمان

 قرار گیرد.

ه تعـاون  و تاکید بر برنامه منسجم آموزش اخلاق حرفه ای،  ایجاد روحی
کار مشترك و دسـته جمعـی بـه ویـژه اخلـاق اداری و سـازمانی جـزو 

 های آموزشی در سازمان قرارگیرد .برنامه

های مورد نیاز مشاغل ،شناسایی شناسایی فرایند جذب ، شرایط و مهارت
مهارت و دانش فرد ، ارزیابی عملكرد مسـتمر از فـرد و فعالیتهـای وی، 

اخلاقیات شغل و سازمان ،وظیفه مـدیران در  آشنایی کارکنان با موضوع
بهبود اخلاقی کردن سازمان در غالب ارزشیابی عملكرد اخلاقی کارکنان،  
برخورد عقلانی در مواجهه با مشكلات اخلاقی پـیش آمـده در سـازمان و 
اقدام برای برطرف کردن آنها از مهم ترین عوامل مـوثر در ایجـاد جـو 

پ  باید به طور ویژه به آنها اهمیـت داده  اخلاقی در سازمان خواهد بود
 شود.

دولت و نهادهای تصمیم گیرنده باید بـا یـك عـزم جـدی و بـه دور از 
شعارزدگی به اجرای برنامه جامع رفاه و توسـعه کشـور در سـطح کلـان 

 همت کنند.

همكاری و همدلی مردم با مسئولین و مدیران باعث تحقق اخلاق حرفه 
خص های توسعه خواهد شد. پ  به ایـن مهـم ای به عنوان یكی از شا

 توجه شود.
 

 گیرینتیجه
تدوین متون ویژه اخلاق، تدری  و آموزش آن به تمام کارکنان سازمان، 
تدوین سند جامع اخلاقی ،  بكارگیری سیستم هوشمند تشویق و ترغیب 
کارکنان در سازمان برای شكوفایی و توسعه رفتار اخلاق مدارانـه، پیـاده 

با استفاده از آموزه های دینی،   "اخلاق حرفه ای"لگوی فرهنگ سازی ا
های عملی کشورهای موفق )متناسب بـا شـرایط و الگوبرداری از روش

فرهنگ سازمانی موجود درکشورایران( در اجرای الگوی اخلاق حرفه ای، 
استقرار چرخـه مـدیریت دانـش در سـازمان مـی توانـد توسـعه فـردی 

داشته وباعث شكل گیری رفتارهای حرفـه ای در وسازمانی را به دنبال 
های مختلف اخلاق سازمانی می تواند سازمان شود. شناسایی و ارائه مدل

های مختلف کمك نماید. ابعاد و مولفه های  به بهبود شرایط بر سازمان
بدست آمده در این پژوهش می تواند مسیر پـیش روی سـازمان هـا در 

ی را روشن می نماید. و  می توان بر اساس ارتقا و بهبود  اخلاق حرفه ا
ویژگی های مستخرج در خصو  افـراد دارای اخلـاق حرفـه ای، خـط 
 .مشی های لازم را در خصو  ارتقا اخلاق در سازمان مشخص نمود

 

 های اخلاقیملاحظه
 در این پژوهش با معرفی منـابع مـورد اسـتفاده، اصـول علمــی، حرفـه

رعایـت گردیـد و حـق معنـوی نویسـندگان و  ای، اخلاقی و امانـتداری
 .پژوهشگران، حفظ شده است

 

 سپاسگزاری
یـاری عزیزانی که بنده را در این پـژوهش نویسنده این مقالـه از تمامی 

 .کردنـد، کمـال امتنـان و سپاسـگزاری را دارد
 

 



 شناسایی ابعاد و مولفه های اخلاق حرفه ای در سازماندکتر علیرضا فقیهی و همکاران: 
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 هنام واژه
1. Professional Ethics  اخلاق حرفه ای 

2. Professional commitment تعهد حرفه ای 

3. Professional trust توکل حرفه ای 

4. Professional membership تعلق حرفه ای 

5. Professional evolution تحول حرفه ای 

6. Professional expertise تخصص حرفه ای 

7. Professional continuity تداوم حرفه ای 
8. Professional development ه ایتكامل حرف 

9. Clarification     شفاف سازی 

10. Efficiency بهره وری 

11. Justice عدالت 

12. Responsibility مسئولیت پذیری 

13. Fight against corruption مبارزه با فساد 

14. Code of Ethics منشور اخلاقی 

15. Abstinence شایسته سالاری 

16. Organizational Commitment هد سازمانی تع 
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