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 سازمان در ای حرفه اخالق اهمیت     

 ؽدذُ  تؼزيف ؽَد، هي اعتفبدُ ّذايت ٍ راٌّوبيي ثزاي كِ هٌؾَري ػٌَاى ثِ اغلت اصَل، اس اي هجوَػِ ػٌَاى ثِ اخالليبت

ِ  اعت اي دٍلجِ ؽوؾيز هبًٌذ ، اي حزفِ اخالق. كٌذ هي ارائِ الذام ثزاي چْبرچَثي ، اصَل هجوَػِ ايي. اعت ِ  يد   كد  لجد

 . اعت تْذيذ آى

 رٍي ثدز  ثيؾدتز  هدذيزيت،  ٍ گدزدد  هدي  عدبسهبى  در خغبرات افشايؼ ٍ ارتجبعبت كبّؼ ثِ هٌجز اخالليبت، عيغتن در ضؼف

 هٌفدي  ثِ عبسهبى اًزصي صَرت، ايي در ٍ رعبًٌذ ًوي را اعالػبت ، هذيزيت ثِ افزاد سيزا كزد؛ خَاّذ تكيِ ًگز گذؽتِ كٌتزل

 خَاّذ...  ٍ كبري كن غيجت، ، ؽبيؼِ صزف ، ؽَد ّذف صزف كِ آى جبي ثِ عبسهبى تَاى ، ديگز ػجبرت ثِ ٍ ؽَد هي تجذيل

 .  ؽذ

 . اعت فرصت ؽوؾيز، ايي ديگز لجِ

 ، دّدذ  هي افشايؼ را ٍري ثْزُ ، اي حزفِ اخالق.  دارد عبسهبى ًٍتبثج ّب فؼبليت رٍي ثز گيزي چؾن تبثيز ، اي حزفِ اخالق

ِ  اخدالق  كِ ٌّگبهي سيزا دّذ؛ هي كبّؼ را ريغ  ٍدرجِ ثخؾذ هي ثْجَد را ارتجبعبت  ، اعدت  حدبكن  عدبسهبى  در اي حزفد

 .  گزدد هي هغلغ آى اس ، حبدثِ ايجبد اس لجل هذيز ٍ گزدد هي تغْيل راحتي ثِ اعالػبت جزيبى

 :     ثبؽذ هي سيز هزاحل داري ، عبسهبًي هَفميت در اخالق كبرگيزي ثِ

 .  گيزد هي عزچؾوِ اي حزفِ اساخالق هَفميت     -1

 . ؽَد هي ايجبد آفزيٌي اساػتوبد اي حزفِ اخالق      -2

 . گيزد هي عزچؾوِ رفتبر ثَدى هٌذ ٍلبًَى ثَدى هغتوز اس رفتبر ثيٌي پيؼ   -3

 .ؽَد هي ايجبد رفتبر ثيٌي پيؼ اس آفزيٌي اػتوبد    -4

 . ؽَد هي ًبؽي هغئَليت اس هٌذي ٍلبًَى ثَدى هغتوز     -5

 . گيزد هي ؽكل فزد ٍثبٍرّبي لبًَى اس هغئَليت     -6

 ؽزٍع آفزيٌي اػتوبد اس عبسهبًي اخالق.اعت سازمان در اخالق مديريت كبرگيزي ثِ ٍ ايجبد اس ًبؽي سازمان در موفقیت

ِ تؼْدذ   هيدشاى  ثبؽذ، ثيؾتز (پبيِ هذيزاى ٍ ،هيبًي ارؽذهذيزاى ) ٍ ّبثزًبهِ عبسهبى، ثِ اػتوبدّز چِ  . ؽَد هي  ٍ عدبسهبى  ثد

 سيزا گزديذ؛ خَاّذ هحيغيدّي ثِ ًيبسّبي پبعخ در عبسهبًي تَاى افشايؼ ثِ هٌجز آفزيٌي، اػتوبد . ؽذ خَاّذ ثيؾتز ٍظبيف

 هدذيزاى  يبثذ،كبّؼ  عبسهبى، ٍ هذيزاى ثِ كبركٌبىّز چِ اػتوبد  . كزدخَاّذ ايجبد عبسهبى تَاى در افشايي مھ آفزيٌي اػتوبد

 آفزيٌدي  اػتوبد . آٍرد ًذھخَا دعت ثِ ًيش كوتزي ًتيجِ كِ ثپزداسًذ كبركٌبى رفتبر كٌتزلجْت  را ثيؾتزيّشيٌِ  ثبيغت هي

 . ؽَد هي ايجبد رفتبر ثيٌي پيؼ اس
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 :كٌٌذ هي ًبثَد ٍ دار خذؽِ را آفزيٌي اػتوبد ، ّغتٌذ سيز ّبيٍيضگي داراي كِ هذيزاًي

 رفتبر در هتغيز هذيزاى. 

 رفتبر در دٍگبًِ ٍ هلَى هذيزاى. 

 گيزًذ هي احغبعي تصوين ػمالًي، تصوين جبي ثِ كِ هذيزاًي . 

 ًِذھد ًوي هيتھا خَد لزار ٍ لَل ث . 

 ًذارًذ فكزي ًظن . 

 ًذارًذ رفتبري ًظن. 

 ًذارًذ ثزخَرد در لبعؼيت . 

 ًِذارًذ ثزًبه. 

ِ  ثبؽذ اػتودبد  دليك ٍ ديگزاى آعبى ثزاي هب رفتبر ثيٌي پيؼ چِ ّز.  ؽَد هي حبصل رفتبر ثيٌي پيؼ اس اػتوبد، ايجبد  هدب  ثد

 ٍ افدزاد  جدذة  ثبػد   ، اهدز  هييھ ٍ كبّؼ خَاّذ داد ّبٍ هؾتزي كبركٌبى ثزاي را پذيزي ريغ  هيشاى ٍ ؽذ دھخَا ثيؾتز

 . گزديذ خَاّذهذيزيت  ٍ عبسهبى ثِ كبركٌبى

ِ  داريدن  ًيبس هب پذيزدكِ هي صَرت ؽزايغي در اػتوبد.  گيزد هي ؽكل گذؽتِ ػولكزد اس ثغتزي ثز اػتوبد ِ  ديگدزاى  ثد  تكيد

 .كٌين تكيِ ديگزاى ػولكزد ٍ رفتبر ثز كِ دارين دّين ًيبس اًجبم ثبيذ كِ كبري درثبرُ گيزي تصوين ثزاي.  كٌين

ِ  كٌذ، آفزيٌي اػتوبد رگبُ عبسهبى،ھ.  اعت عبسهبى ثب هحيظ راثغِ ى ثَد هؼمَل ًؾبى ، عبسهبى ثِ هحيظ اػتوبد ِ  ثد  اي گًَد

 افشايؼ دّذ.  را عبسهبى ثب ريغ  ارتجبط هؼمَليت هيتَاًذ يبثذ اػتوبد آى ثِ هحيظ كِ

ِ  يدبثي  پبعخ ّبياس رٍػ يكي.  اًگبرين هي هؼمَل را ّبآى ثب ارتجبط ريغ  كِ اعت آى ًؾبًِ ديگزاى، ثِ هب اػتوبد ِ  ثد  هغدئل

 كٌين؟ هي اػتوبد چگًَِ ٍ هب چزا.  كٌين هي ّب اػتوبدآى ثِ كِ اعت اهَري ثيي ،همبيغِ

 هدي  خبؿ، ؽزايظ در رفتبر ٍ هؾبثِ هغتوز تكزار.  ؽَد هي ًبؽي آى ثَدى لبًًَوٌذ ٍ رفتبر ثَدى هغتوز اس رفتبر، ثيٌي پيؼ

 دّذ.   افشايؼ را رفتبر ثيٌي پيؼ تَاًذ

 ًظدبم  رفتدبر  هختلدف،  داليدل  كِ ثِ كٌيذ فزض را پذري.  ًوبيين ثيٌي پيؼ را ّبآى ثتَاًين كِ كٌين هي اػتوبد كغبًي ثِ هب

 ٍ دارد خدَثي  الؼولػكظ ٍ احغبط ، اي حبدثِ لجبل در اٍ سهبًي.  پذيزد ًوي كتبة ٍ حغبة ػبهيبًِ، تؼجيز ثِ ٍ ًذارد هٌذي

 پيؼ ثيٌدي  لبثل خَد فزسًذ ثزاي پذر، ايي.  دارد پزخبؽگزاًِ رفتبري ٍ ثذ آؽَ هي ثز عخت ّوبى حبدثِ، ثزاثز در ديگز سهبًي

   كَچكتزيي ثِ ّز لحظِ كِ پذري ٍي ثِ.  خَاّذ كزد ثزخَردي چِ عخي، ايي ثب هَاجِْ در پذر كِ داًذ ًوي فزسًذ.  ًيغت
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 چٌديي  ثزاثدز  در ٍي تكليدف  آيدب  كٌذ؟ هي اػتوبد دّذ، چگًَِهي هختلفي ًؾبى ّبي الؼول ػكظ ٍ ؽَد هي آؽفتِ هحزكي

 اعت؟ رٍؽي پذري

 ًيغت اي ؽذُ ؽٌبختِ اهزّيچ  تبثغ ٍي، تصوين تغييز ٍ كٌذ هي ػَض را خَد تصوين لحظِ رھ كِ ثگيزيذ ًظز در را هذيزي

 ٍ اعدت  هغدزٍر  ايٌد   هؼديي،  حبدثِ ٍ خبؿ عخي لجبل در كِ اي سدُ ثحزاى هذيز . ايذ كزدُ تجزثِ اھثبر را هذيزي چٌيي .

 دعدتَر ّودبى   اس فزدا ٍ دّذهي دعتَري اهزٍس . خؾوگيي ٍ غوگيي هؼيي، حبدثِ ٍ خبؿ عخيّوبى  ثزاثز در ديگز ي سهبى

 جدش  چيدشي  آيدب  دارًدذ؟  ٍضدؼيتي  چِ ، هذيز ايي كبرهٌذاى . كٌذ هي تَثيخ ، آى ثِ ػول دليل ثِ را كبرهٌذػ ؽذُ، هٌصزف

 اعت؟ عبسهبى داخلي هحيظ اًتظبر در اػتوبدي ثي ٍ عزگؾتگي حيزت،

 آًدبى  رفتدبر  ثبؽدٌذ  پذيزتز هغئَليت چِ رھ افزاد، . گزدد هي ًبؽي پذيزي هغئَليت اس رفتبر، ثَدى هٌذ لبًَى ٍ ثَدى هغتوز

 رفتدبر  ثدَدى  ثخدؼ  اثدز  ثِ ًغجت چٌذاًي تؼْذ كِ عتٌذھ افزادي هغئَليت ثي افزاد . گزديذ خَاّذ هٌذتز لبًَى ٍ هغتوزتز

 .ًذارًذ خَد

 :كزد تزعين تَاى هي چٌيي ،راّجزدي اصل ي  هٌشلِ ثِ را عبسهبى پذيزي ثيٌي پيؼ ٍ هٌذي ًَى لب ثيي ًغجت

ِ  تز افشٍى هحيظ در را خَد ثيٌي پيؼ لبثليت هيشاى هبىھ ثِ عبسد، تز هٌذ لبًَى را خَد عبسهبى چِ رھ  ثدزاي  . اعدت  عدبخت

ِ  رگشھ هٌذي، لبًَى . ًيغت عبسهبى عبختي هٌذ لبًَى جش اي چبرُ هَفميت، ثِ رعيذى  عدبسهبى  ًبپدذيزي  تحدَل  هؼٌدبي  ثد

 .اعت اصَل ثِ ًغجت ٍفبداري هؼٌبي ثِ اهب ًيغت؛

 اصدَل  ايدي  .دٌّدذ هي تغييز را اصَل آى ًذرت ثِ ٍ ّغتٌذ ٍفبدار خَد ارسؽي اصَل ثِ ؽذت ثِ ، آرهبًي ٍ هَفك ّبيؽزكت

ُ  در . ًويؾدَد  دگزگدَى  رٍس، هدذ  اعبط ثز ثٌبثزايي، ٍدّذ هي تؾكيل را ؽزكت ؽبلَدُ پبرچِ، ي  اي صخزُ هبًٌذ  اس اي پدبر

 آى ٍجدَدي  ػلدت  يؼٌدي  آرهدبًي  ٍ هَفدك  ؽدزكت ّدز   غدبيي ّذف   . اعت هبًذُ ثبثت عبل صذ اس ثيؼ اصَل ايي ، ّبؽزكت

 رهدبًي  آ ّبيؽزكت كِ ايي ٍجَد ثب اهب هيكٌذ؛ راٌّوبيي را ؽزكت ّوَارُ  افك، در درخؾبى اي عتبرُ يبراٌّوب چزاؽّوچَى 

 در تحدَل  ٍ تغييز عجت اهز، ّويي ٍ ّغتٌذ پيؾزفت ٍ تغييزخَاّبى  ٍ ػبؽك ًيش هيشاى ّوبى ثِ ّغتٌذ، ٍفبدار اصَل ايي ثِ

 . ثبؽذ تضبد در ثجبت ثب ، دگزگًَي ايي كِ آى ثذٍى ، هيؾَد ّبؽزكت آى

ِ  صزف اتكب كِ آى تَجِ لبثل ًكتِ . هيگيزد عزچؾوِ اخاللي اصَل رػبيت يب لبًَى ثِ پبيجٌذي اس هغئَليت،  ثدزاي  لدبًَى،  ثد

 تَاًذ هي كِ اعت فزد در ؽذٍُرّبي ًْبديٌِ ثب ٍ اصَل ايي .ًذارد پي در چٌذاًي ثخؾي اثز كبركٌبى، كبري هغئَليت افشايؼ

 دّذ.   افشايؼ را اٍ هغئَليت

 اس ٍ اعدت  يھخَدآگدب  ٍ اختيدبر  اس ًبؽدي  عزفي اس كِ هغئَليتي . اعت پذيزي هغئَليت هؼلَل اًغبى، در لبًَى ثِ پبيجٌذي

 يدب  ٍ اعدت  حمدَلي  يب آدهي ّبيهغئَليت . دّذ هي عَق رفتبري ّبيدغذغِ ٍ هَجِ پذيزي ريغ  ثِ را اًغبى ديگز عزفي

 . اعت اخاللي ّبيهغئَليت دارد، هَثزتزي ًمؼ لبًَى، ثِ عبسهبى ٍ آدهي پبيجٌذي در آًچِ اخاللي؛
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 . كٌذ هي تضويي را عبسهبى هَفميتًْبيت، در ؽذُ، آى ثِ هحيظ پبيذار ٍ اصيل اػتوبد ايجبد عجت عبسهبى، پذيزي هغئَليت

ِ  كِ اعت ايي اھآى هغئَليت ثلكِ ثبؽٌذ؛ ثخؼ اثز صزفبً كِ ًيغت اييّب عبسهبى هغئَليت ِ  ثد ِ  اي جبهؼد  فؼبليدت  آى در كد

 .كٌٌذ خذهت دارًذ،

  :منبع

 (1331فزا) هذيزيت ًؾز الِ اهيٌي، فضل پَراط، جزي كبليٌش، جيوش هبًذى، ثزاي عبختي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


