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 مقدمه 

انتخاب آگاهانه است .مبحث  موفقیت سازمان امری نیست که تصادفی باشد ، بلکه موفقیت سازمان یک      

اخلاقیات سازمانی و حرفه ای امروزه نقش پر اهمیتی را در جهان و حوزه سازمان یافته است . به گونه ای که 

نقش پررنگ و مهمی  ، اخلاقیات و مباحث مربوط به آن همچون عدالت ، انصاف ، تعهد و حقوق فردی و سازمانی

نان سازمانها برای ایفای امور سازمانی خود افزون بر معیارهای سازمانی و قانونی . بنا براین مدیران و کارکندیافته ا

د و رفتارها و اعمال سازمانی یاری دهنیاز به مجموعه ای از رهنمودهای اخلاقی و ارزشی دارند که آنان را در ،

زد . زیرا امروزه نوعی هماهنگی و وحدت رویه در حرکت به سوی شیوه مطلوب در اخلاق سازمانی را میسر سا

یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی سازمانها و یکی از عوامل مهم موفقیت سازمانها مباحث و اصول اخلاقی می 

 باشد . بطور کلی اخلاقیات در سازمانها به عنوان سیستمی از ارزشها ، بایدها و نبایدها تعریف می شود که براساس

از خوب متمایز می شود . انسانها در بعد فردی و شخصیتی دارای  نیک و بدهای سازمان مشخص و عمل بد آن

ویژگی های خاص اخلاقی هستند که پندار ، گفتار و رفتار آنها شکل می دهد . ممکن است همین افراد وقتی در 

شود که پندار ، گفتار و رفتار متفاوتی از بعد فردی  د ، عواملی موجبیک جایگاه و پست سازمانی قرار می گیرن

یی و اثر بخشی سازمان تاثیر بگذارد . از آاز آنها سر بزند که این ویژگی های انسان می تواند بر روی میزان کار

و عملکرد می تواند موجب بروز پیامدهای مثبت  یا منفی در سطح سازمان طرفی اخلاقی بودن یا نبودن رفتارها 

 د. گرد

  دلیل تشکیل کمیته های اخلاقی در سازمانها :

 بطور کلی امروزه در جهت رسیدن به اهداف و آرمانهای مدیریت اخلاق ، ابزارهای متعددی ارائه شده است : 

 منصوب نمودن یک کمیته رسمی امور اخلاقی  -1

 آموزش اخلاقیات در برنامه های تحول اداری  -2

  سب برای سازمانارائه خط مشی یا منشور اخلاقی منا -3

 کشور یاخلاق در آموزش علوم پزشک یملّ ۀتیکم

ها و فرهنگ اسلامی و ملّی  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران با الهام از آموزه       

خلاق االمللی، اقدام به تشکیل ساختار جدیدی تحت عنوان کمیته ملی  و همچنین همراهی بـا استانداردهای بین

رعایت الزامات اخلاقی و علمی در آموزش  در آموزش علوم پزشکی نمـوده اسـت . ایـن کمیته در صدد است
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 مرجع تصمیماین کمیته  .علوم پزشکی که یکی از ضرورتهای نظام آموزش پزشکی کشور است را رسمیت ببخشد

دانشگاههای علوم پزشکی کشور است گیری در مورد آموزش اخلاق پزشکی و اخلاق در آموزش علوم پزشـکی در 

که تحت نظارت معاونت آموزشی وزارت بهداشت و به ریاست معاون آموزشی وزارت بهداشـت تشکیل میشود. 

صلاحیتهای کمیتۀ ملّی عبارتند از: هدایت و نظارت بر رعایت ملاحظات اخلاقی در آموزش علوم پزشـکی کشـور، 

زشکی، هدایت و نظارت آموزش پروفشنالیسم، نظـارت بـر تـدوین هدایت و نظارت آموزش اخلاق در علوم پ

درسـنامه هـای اخـلاق پزشکی در کلیه مقاطع تحصیلی و ویژه کلیه رشته های علوم پزشکی، ارائۀ مشاوره به 

کمیته های دانشگاهی اخلاق در آموزش علوم پزشکی به عنوان کمیته های ناظر دانشگاهی آموزش اخلاق پزشکی، 

آموزش اخلاق در علوم پزشکی به فراگیران  ندازی دوره های آموزشی اخلاق پزشکی، پیگیـری توسـعه کیفیراه ا

مختلف، پیگیری توسعه کیفی آموزش پروفشنالیسم به فراگیـران مختلـف، توسـعه آموزش اخلاق پزشکی و 

ازخورد در زمینه آموزش اخلاق حرفه ای حین خدمت کارکنان نظام سلامت، ایجاد نظام ارزشیابی، پایش و ب

اخلاق پزشکی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور و پیگیری عملیاتی شدن فعالیتهـای حـوزه آمـوزش پزشـکی 

بـر اسـاس برنامـه راهبردی اخلاق پزشکی کشور است. کمیتۀ ملّی دارای اعضای حقوقی و حقیقی است. حکم 

پزشکی توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  رئیس و اعضای کمیتـۀ ملّـی اخـلاق در آموزش علوم

 .سال معتبر بوده و قابل تمدید است 4صادر میشود و به مدت 

 تعاریف : 1ماده 

 تعریف اخلاق  -

روش و منش چه نیک و چه بد . علم اخلاق نیز یعنی دانش به این  :جامع ترین تعریف اخلاق عبارت است از  

روشها و منش ها و این که کدامشان باید مورد عمل قرار گیرد . اخلاق کار نیز عموما شناخت درست از نادرست 

 در محیط کار و آنگاه انجام درست و ترک نادرست می باشد .

 می شود :  در یک تقسیم بندی دانش اخلاق به سه دسته تقسیم

اخلاق توصیفی با متد تاریخی و نقلی صرفا به توصیف و معرفی اخلاقیات افراد ،  اخلاق توصیفی : -1

 گروهها و جوامع مختلف بدون تحلیل عقلی و فلسفی آنها می پردازد .

 فاهیم و احکام اخلاقی می پردازد اخلاق تحلیلی به بررسی تحلیلی و فلسفی م اخلاق تحلیلی : -2
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اخلاق هنجاری زیر مجموعه هایی دارد که یکی از آنها اخلاق کاربردی است . و آن  : ریاخلاق هنجا -3

عبارتست از کاربرد و تطبیق استدلال ، اصول ، ارزشها و ایده آل های اخلاقی در مورد رفتارهای اخلاقی ، 

 شود .اعم از رفتارهای فردی و اجتماعی . همچنین اخلاق کاربردی شامل اخلاق حرفه ای نیز می 

مقصود از اخلاق حرفه ای مجموعه قواعدی است که باید داوطلبانه و بر  : تعریف اخلاق حرفه ای -

اساس ندای وجدان و فطرت خویش در انجام کار حرفه ای رعایت کنند ، بدون آنکه الزام خارجی داشته 

یرنده مجموعه ای از نونی دچار شوند . این اخلاق در برگباشند یا در صورت تخلف ، به مجازات های قا

احکام ارزشی ، تکالیف اخلاقی در یک حرفه و مسائل اخلاقی آن است . در تعریف حرفه ، آن را فعالیت 

عمومـاً اخـلاق کار را معینی می دانند که موجب هدایت فرد به موقعیت همراه با اخلاق خاص است 

به می دانند .  ت و تـرک نادرسـتشناخت درست از نادرست در محیط کار و آنگاه انجـام دادن درسـ

عبارت دیگر اخلاق حرفه ای در مفهوم سازی اولیه ، به معنای اخلاق کار و مشاغل به کار می رود . نیروی 

انسانی نیز نقش مهمی در موفقیت و پیشرفت سازمانی دارد . لذا دستیابی به اهداف در سازمانها هنگامی 

ی در بین کارکنان وجود داشته باشد . اما ضعف اخلاق کاری و میسر می شود که اخلاق کاری پیشرفته ا

 کم کاری یکی از مسائل مهم سازمان هاست .

 عوامل موثر بر اخلاق حرفه ای - 2ماده  -

 محققان عوامل تاثیر گذار بر اخلاق حرفه ای را به سه دسته تقسیم می کنند :    

، ارزشهای مذهبی ، ملاکهای شخصی ، عوامل فردی به معنای ویژگی ها و خصوصیات جنبه فردی :الف (

خانوادگی ، باورها و اعتقادات و شخصیت از جمله عوامل تاثیر گذار بر اخلاق حرفه ای از جنبه فردی هستند . 

مسلما فردی که فاقد صلاحیت های اخلاقی شایسته از لحاظ فردی باشد ، از معیار های اخلاق حرفه ای متناسبی 

د بود . به عبارتی افرادی که از جنبه وجدان اخلاقی کمتر تکامل یافته هستند ، اگر بوسیله نیز برخوردار نخواه

قانون ، پلیس و یاشرح وظایف شغلی شان یا معیارها و ضوابط فرهنگی قوی که رفتارهای غیر اخلاقی را مذموم 

 اف اخلاق انجام دهند .می شمارد ، محدود شده باشند آنگاه کمتر امکان دارد رفتارهای غیر قانونی و خل

عوامل اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی و همچنین دیگر سازمانها و عوامل رقابتی جنبه محیطی :ب( 

 بین آنها ، از جمله عوامل تاثیر گذار بر اخلاق حرفه ای است .
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عواملی مثل رهبری ، مدیریت ، ارتباط با همکاران ، نظام تشویق و تنبیه ، ارتباط با زیر جنبه سازمانی :ج ( 

دستان ، انتظارات همکاران ، قوانین و مقررات و فرهنگ سازمانی در این حیطه قرار می گیرند . بدیهی است که 

 عکس . نامطلوب بودن عوامل مزبور ، عامل تهدید کننده اخلاق حرفه ای خواهد بود و بال

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود نیز با توجه به تغییرات گسترده و توسعه در زمینه آموزشی ، پژوهشی ، درمانی و 

می باشد تا از هرگونه انحراف از برنامه توجه به اخلاق حرفه ای به عنوان مهمترین عنصر نیازمند  ،منابع انسانی

 د.و بدور ماندن  از اهداف پیش بینی شده مصون بمان

ا ر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و در مانی شاهروداخلاق حرفه ای استاندارد در لذا در این مختصر  

 از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می دهیم : 

 شیپرور آموزشی های محیط در مدیریت اخلاق -3ماده 

 مرتبط مدیریتی و اجرایی مسائل به نوعی به دهند می رخ علمی مؤسسات در که اخلاقی معضلات از بسیاری

 سیاست علمی، هیأت و دانشجو جذب به مربوط اقدامات و گذاری سیاست در تبعیض مانند مسائلی هستند،

 و بایگانی مدیریت نظام دانشجویی، های هزینه کمک پرداخت و شهریه اخذ به مربوط تصمیمات و ها گذاری

 دراز مصالح با دانشجو یا آموز دانش یک مسلم حقوق برخی میان تعارض آموزشی، اسناد کردن تلقی محرمانه

 می اختصاص خود به را اخلاقی گسترده مباحث کدام هر ها سرفصل این که دانشگاه یا مدرسه عمومی و مدت

 .دهند

 دانشگاهی سطوح در آموزش در اخلاق -4ماده 

 به چند هر .است آموزشی بالای سطوحو  دانشگاهی های محیط در اخلاقی مسائل به توجه مقوله این از منظور

 نداشته چندانی تفاوت پرورش و آموزش و دانشگاهی بالای سطوح در آموزش در اخلاق کلی اصول رسد می نظر

 در که همانگونه مثلاً کرد، پیدا دسترسی آنها به جزئیات در تغییراتی اعمال و کلی اصول تعمیم با و بتوان باشد

 آموز دانش بین صحیح روابط و شود می تأکید سالم و محیطی امن در تدریس به آموزان دانش آموزش در اخلاق

 ها آن احترام متقابل و دانشجو و استاد صحیح روابط به باید نیز پزشکی آموزش در گیرد، قرارمی نظر مد معلم و

 .دارد وجود هایی تفاوت امر جزئیات در ولی نمود توجه
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 اخلاقی استاد در ارتباط با دانشجواصول برخی از - 5ماده 

 حسن ظن :-1

یکی از صفات لازم برای یک معلم ، داشتن حسن ظن و نگاه خوش بینانه و دور از هرگونه سوء ظن نسبت به 

متعلم به ویژه افراد ستیزه جو و لجباز است .خوش گمانی به متعلم در آموزه های اسلامی امری بسیار ضروری 

اه استاد به این شخص و پرسش او نگاه اگر دانشجویی از استاد خویش سوالی نماید و نگاست . به عنوان نمونه 

ا یبدبینانه باشد ، این نگرش می تواند آسیب های جدی در بر داشته باشد .همانند تحقیر و تمسخر دانشجو

سرخوردگی که در مجموع باعث از دست دادن اعتماد به نفس دانشجو می شود .حضرت علی )ع( می فرماید : 

ی شود و می توانی برای آن توجیه و تفسیر نیکو بیابی ، هرگز گمان بد برکلمه ای که از دهان برادرت خارج م

 مبر.

  انتقاد پذیری استاد-2

اگرگاهی از سوی دانشجویان نقدی متوجه استاد گردد، استاد هرگز نباید نقد آنها را به معنای در افتادن با خود 

خود با اندیشه خاص است و نه از استاد  تلقی کند . به تعبیر دیگر دانشجو از نقد خود در صدد بیان مخالفت

براین اساس است که بردباری و نقد پذیری استاد ، نقش مهمی در هدایت دانشجو به گزینش راه حل مناسب 

است .امام علی)ع( می فرماید : نادان ترین مردم کسی است که فریب سخن ستایشگر چاپلوسی را بخورد که 

و خوبی را در نظرش زشت نشان می دهد . و امام باقر)ع( می فرماید : از  زشت را در نظر او زیبا جلوه می دهد

 کسی پیروی کن خیرخواهانه تو را به گریه می اندازد و از کسی پیروی مکن که فریبکارانه تو را می خنداند .

 پرهیز از قضاوتها و برداشتهای عجولانه -3

طرح برخی مباحث در کلاس در نظام اموزشی به چشم آسیبهای فراوانی از شتاب استاد نسبت به دانشجو ، از 

می خورد که قاعدتا با سعه ی صدر استاد، به آسانی قابل رفع بوده است ، اما این قضاوتهای عجولانه ، نتایج اسف 

باری به دنبال دارد . امام علی )ع( در فرمان خویش به مالک اشتر می فرماید : ای مالک بپرهیز از شتابزدگی در 

 ا پیش از آنکه زمانش فرا برسد .کاره
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 کنترل کلاس و دانشجویان -4

یکی دیگر از وظایف استاد ، که توجه بدان مهم است ، حفظ آرامش و گفتگوهای دانشجویان است ، بدیهی است 

در صورتی که خود دانشجویان نیز در طرح پرسش ها ، زمان بندی لازم را نداشته باشند و پرسش ها به شکل 

امام علی )ع( می ای نخواهد داشت  پی در پی و نامربوط طرح گردند ، پاسخ ها ناقص می ماند و بحث ، نتیجه

فرماید هرگاه پاسخها متراکم گردند ، جواب صحیح و درست مخفی می گردد. ازاین رو زمانی که استاد با تراکم 

سخن ، از سوی موافقان و مخالفان روبرو می شود ، باید با کنترل کلاس ، به بررسی و پاسخ یک یک پرسشهای 

م د دل زدگی و سرخوردگی ، لازنی رشد دانشجو و نیز پیشگیری از رخدادهایی همانمرتبط بپردازد . بنابراین برا

است که استاد به سخن دانشجو گوش فرادهد و میدان صحبت را برای او و دیگر مستمعین فراهم سازد . و آگاه 

سخ خود رپاباشد که برخی از دانشجویان ، از طرح یک مسئله ممکن است برداشتهای متفاوتی داشته باشند و ب

پافشاری کنند که گاهی این اصرار دانشجو بر پاسخ مسئله ناشی از تعصبات قومی ، مذهبی و سیاسی و... میباشد 

. در چنین مواقعی استاد نباید با تحقیر دانشجو یا اهانت به اندیشه یا عقیده اش ، شخصیت او را در میان سایر 

روشی درست وبه نرمی ، او را متوجه  مغلوب خود سازد .استاد باید بادانشجویان ، زیر سوال برده  ، او را ساکت یا 

خداوند در قرآن می فرماید : با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و باآنان به اصل مسئله نماید .

 شیوه ای که نیکوتر است مجادله نما.

ا اساتید علوم پزشکی برعایت موازین اخلاقی در آموزش پزشکی ، در ارتباط بین  1-5

 دانشجویان  ، بیماران و پرسنل

 های عملی به زم در رشته آموزشی مربوطه و انتقال دانش و تجربهلاحفظ توانایی علمی  -1

یک استاد دانشگاه یا عضو هیأت علمی باید از مهارت و دانش کافی در سطح عالی برخوردار  دانشجویان:

از محتوای خوب و دقیق برخوردار باشد تا بتواند جایگاه یک دوره  ت باید به روز باشد واطلاعاباشد. این 

 .درسی معتبر و مناسب را در نظر دانشجویان به خود اختصاص دهد

احترام به سایر اساتید و همکاران، براساس احترام به اتونومی و کرامت انسانی و حرفهایگرایی در محیط  -2

 .کار
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بیمارستانها و مراکز آموزشی و تفاوت آن با مراکز غیر آموزشی و اهمیت توجیه بیماران نسبت به شرایط  -3

 حضور دانشجویان در این مجموعه و انجام بخش مهمی از امور این مراکز توسط دانشجویان

تعیین حوزه مسؤولیت کاری، میزان توقع و انتظار پاسخگویی از دانشجو در تعامل آنها با بیماران و  -4

 .مراجعین

 نشجویانحمایت از دا -5

زم است از روشهای گوناگون آموزشی آگاهی لایک استاد دانشگاه  شناخت روشهای آموزشی: -6

 .داشته باشد و به تناسب اهداف و اولویتها در هر مورد، روش و راهبردی خاص را تعیین کند

است یک مدرس دانشگاه موضوعاتی را انتخاب نماید  لازم انتخاب موضوعات حساس و جالب: -7

ا ر لازماهمیت آموزشی باشد و به این ترتیب انگیزه  قه دانشجویان بوده و هم دارایلاوجه و عکه مورد ت

 .برای فراگیری مطالب در آنها ایجاد نماید

 با استاددانشجو در خصوص یادگیری و ارتباط  یاصول اخلاقبرخی از -6ماده 

 احترام به استاد : -1

حق آن کس که عهده دار آموزش تو است، آن » :دیفرما یالسلام( در رسالۀ الحقوق، م هیامام سجاد )عل        

عواملی چون شیوه   .«یو به او خوب گوش ده یبدار یگرام مجلس او را بزرگ و  ،یاست که احترامش کن

و... استاد  هاشگیمواظبت از رفتار و گفتار در پ ، در کلاس جایاز خنده ب زی. پره،شاگرد در برابر استاد نشستن 

 به احترامحضرت علی )ع( می فرماید : همگی از حقوق استاد می باشد که دانشجو موظف به رعایت آن است .

 .یهرچند فرمان روا باش زیبرخ یپدر و معلمت از جا

 در برابر استاد : یواضع و فروتنت-2

و آله فرمود: دانش را  هیالله عل یرسول اکرم صلّ در برابر استاد خود، متواضع و فروتن باشددانشجو باید 

 دیو در برابر کسى که دانش را از او مى آموز د،یریو به خاطر آن ، آرامش و متانت و وقار را فراگ د،یاموزیب

 . دیفروتنى و خاکسارى کن
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 حضور به موقع در کلاس درس : -3

توجه به این نکته و در نظر گرفتن  . ابدیدانشجو موظف است قبل از حضور استاد در کلاس درس حضور       

در سایر مقاطع را و برنامه ریزی در خصوص انجام به موقع امور رعایت نظم آن فراگیران را آماده می سازد که 

  مدنظر قرار دهند .زندگی 

  اشتیاق به آموختن :-4

شخصی و یا کسب موقعیت اجتماعی به دنبال بدون در نظر گرفتن منفعت  زمانی که انسان از روی علاقه و

هر فردی بدون ، از دانش را در هر زمان و هرمکان  ، باشد با وجود همه موانع و سختیهای پیش روعلم آموختن 

 فرا می گیرد. قطعا یادگیری بدون اجبار موجب گشایش ذهن فرد شده وشخصی  در نظر گرفتن سود و منفعت

)ص( فرمود: حکمت گمشده مؤمن است پس  امبراکرمیپ نماید .می ز پیاده در عمل نیمی شود  آن را  سبب

 گرچه از اهل نفاق باشد دیریحکمت را فراگ

تقلب یا فریبکاری از پدیده های غیراخلاقی رایج در نظامهای آموزشی است که با پرهیز از تقلب : -5

قلب در موقعیتهای آموزشی اغلب ت گسترش فناوری به طور فزاینده ای تسهیل شده و رواج پیدا کرده است.

ایجترین شیوه انجام تقلب در ر  .صورت تقلب در امتحانات و تقلب در تکالیف درسی صورت می گیردب

جلسات امتحان، نگاه کردن و نوشتن روی کاغذ، و رایجترین شیوه تقلب در تکالیف درسی، گرفتن تکلیف 

و  ولیت پذیریئعلت تقلب،  عوامل درونی نظیر عدم مس از هم کلاسی و از اینترنت می باشد. در ارتباط با

ویا توجیهاتی نظیر اینکه چون سایر دانشجویان تقلب می کنند ، من نیز این کار را انجام عدم وقت کافی 

می دهم ویا چون مدرسان سلیقه ای نمره می دهند ، تقلب در آزمون مهم نیست و یا اینکه تقلب به کسی 

ری از انواع تقلب با وضع قوانین، آموزش درست و مدیریت آموزشی قابل اجتناب بوده بسیاضرر نمیزند و... 

و موجب تقویت روحیه اخلاق علمی در نظام آموزش عالی خواهد شد. با توجه به گسترش فناوری اطلاعات 

وجه تدر نظام آموزشی، روشهای کشف و کاهش تقلب الکترونیکی از مواردی است که باید از هم اکنون مورد 

شیوع آن در محیط های تحصیلی کشورمان  قرار گیرد. تقلب و فریبکاری تحصیلی پدیده ای است که رواج و

ز ما نیست کسى که با مسلمانى تقلّب کند، یا به او ضرر رساند ا :پیامبر اکرم )ص( فرمودند .انکارناپذیر است

 .و یا با وى حیله نماید
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  پزشکی ، در ارتباط بین دانشجویان با بیماران رعایت موازین اخلاقی در آموزش - 1-6

طبیعت بیماری، دردمند بودن بیماران، قرارگیری آنان در موضع ضعف و نیاز و وابستگی آنان به امداد و 

بنیادی در روابط انسانی، توجه  اخلاقیبر رعایت موازین علاوه یاری، دانشجویان را ملزم مینماید که 

بیشتری به بیماران به عنوان انسانهای دردمند نموده و با حس دیگرخواهی و شفقت و مهربانی نسبت به 

  :در این زمینه توجه به موارد ذیل مهم است .آنان رفتار نمایند

که  وظایفیباید با رعایت استانداردهای علمی و آموزشی و  حساس مسؤولیت نسبت به بیمار:ا -1

توجه نسبت به بیمار معطوف و از اعلای های گوناگون وجود دارد، حد  جهت دانشجویان پزشکی در دوره

غفلت نسبت به بیماری آنان، رها کردن بیماران بدحال، عدم گزارش وضع آنان به مافوق و نظایر آن 

 .خودداری نمود

این اصل از اصول مهم و  :و خودمختاری بیمار لالتوجه به شأن، کرامت انسانی، استق  -2

اساسی در ارتباط بین دانشجویان و بیماران است. در این عرصه توجه به کسب رضایت آگاهانه از بیماران، 

احترام به عقاید و آراء آنان، پرهیز از اقدامات توهین آمیز نسبت به آنها، آراستگی ظاهری و نظم در 

رهیز از استفاده از عبارات سخیف و خالف شؤون اجتماعی، فعالیتهای آموزشی در بخش و بر بالین بیمار، پ

، (بدون توجیه مناسب)ای از اقدامات  پرهیز از خشونت نسبت به بیمار، پرهیز از اجبار بیمار به انجام پاره

هایی از لزوم احترام به شأن و  صداقت با بیماران و پرهیز از فریب و تلقینها و ترغیبهای ناروا نیز نمونه

 ل بیماران است .لااستق

 ونهگ روند آموزشی دانشجویان نباید به احترام به رازپوشی و حفظ حریم خصوصی بیماران: -3

را ندارد، ارائه شده و حریم خصوصی  لازمحیت و ارتباط لاای باشد که اسرار بیماران به افرادی که ص

ویزیت عمومی بخشها  که در هنگامدانشجویان باید توجه داشته باشند  .بیماران مورد تعرض ناروا قرار گیرد
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، شأن افراد، احترام به اتونومی، رضایت بیمار و نیز لاقیو گزارش صبحگاهی، میباید رعایت موازین اخ

شایان ذکر است به منظور  .رازپوشی و احترام به حریم خصوصی بیماران را همواره مدنظر داشته باشند

ند و رعایت نمای لاه باید دانشجویان آنها را فراگرفته و کامحفظ شأن بیماران، ستورالعملهایی وجود دارد ک

 .ضرورت تدریس آن در سطح مراکز علمی و آموزشی علوم پزشکی کشور ما نیز حس میشود

سب دانشجویان باید هنگام گفتگو با بیماران ح :رعایت ادبیات مناسب هنگام ارتباط با بیماران -4

و فرهنگی با بیماران گفتگو کرده و از عناوین و القاب  فرهنگ، سن، جنس و سایر معیارهای اجتماعی

های اجتماعی و فرهنگی و آداب  مناسب جهت مورد خطاب قرار دادن بیماران بهره گیرند. شناخت زمینه

  .قی در هنگام آموزش پزشکی ضروری استلامعاشرت از جانب دانشجویان جهت مراعات این اصل اخ

دانشجویان در مراحل آموزشی  :ضرررسانی به بیمارانرعایت اصل سودرسانی و پرهیز از  -5

خویش باید همواره دقت نمایند که اقدامات تشخیصی و درمانی آنان، صرفاً در جهت منافع بیماران باشد. 

های اضافی به بیماران میشود  باید از انجام اقداماتی که سبب آسیب جسمانی، روانی و یا تحمیل هزینه

معایناتی که انجام و تکرار آنها سبب آسیب و آزار جسمی و روحی برای بیماران  پرهیز از نمود. خودداری

است نیز ضروری است. برای مثال هنگامی که تشخیص بیماری توسط اساتید مربوطه صورت پذیرفته و 

معاینات مکرر توسط دانشجویان که فاقد ضرورت آموزشی یا مراقبتی است از ناحیه تناسلی، مقعد و یا 

دستور انجام  .پوشیده بدن بیماران سبب آزار و رنجش آنان است باید از این عمل خودداری کردنواحی 

آزمایشها و تهیه گرافیهای غیرضروری، بستری کردن بیمورد و یا عدم ترخیص بیمار بعد از بهبودی و 

 صه هستند.سودجویی از بیماران جهت انجام پژوهشهای پزشکی از جمله دیگر مثالها و موارد در این عر

مراعات دستورالعملهای موجود و کنترل و نظارت مداوم توسط اساتید، باعث میشود که در عین پذیرش، 
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معاینه و درمان مناسب بیماران و یا شرکت بیماران به صورت اصولی در پژوهش از پایمال شدن حقوق 

 .آنان جلوگیری شود

د براساس انصاف و عدالت توسط بیماران بای: رعایت اصل عدالت در مواجهه با بیماران -6

 دانشجویان مورد مراقبت قرار گیرند. نباید موضوعاتی مانند جنس، نژاد، سن، مذهب و شغل بیمار به عنوان

معیار اساسی و در وهله اول در پذیرش و درمان آنها مدنظر گرفته و یا به واسطه چنین مسائلی از درمان 

فرادی را که به آنها مراجعه مینمایند به عنوان انسانهای دردمند دانشجویان باید با تمامی ا .محروم شوند

برخورد نمایند. در نظرداشتن معیارهایی مانند سن، جنس و ... در تنظیم  (بدون توجه به شاخصهای دیگر)

 حدیدهای علمی در جهت منافع بیمارانلاپزشکی و بالینی و ص لاحظاتروند درمانی صرفاً باید با توجه به م

 باشد.

این مورد نیز به ش در جهت کسب هرچه بیشتر علم و دانش و توانمندی عملی: تلا -7

آنان ضروری است. دانشجویان  منظور سودرسانی هرچه بیشتر به بیماران و پرهیز از آسیب و ضرر به

باید حداکثر اهتمام خویش را در کسب علم و دانش و مهارتهای عملی را به کار ببندند. کوتاهی در این 

امر و اقدام به کارهای ناروا مانند تقلب، سرقتهای علمی، کسب مدارک جعلی، فریب بیماران با عناوین 

 منجر به آسیبهای جدی می شود.علمی نادرست 

به منظور احترام به شأن و کرامت انسانی بیماران که دریافت کنندگان خدمات  تگی ظاهری:آراس -8

دانشجویان باید همواره به آراستگی ( و نیز احترام به حرفه مقدس پزشکی)پزشکی دانشجویان هستند 

اشت دتوجهی به وضع به ژولیدگی، بی وضع ظاهری خویش در هنگام مواجه با بیماران توجه داشته باشند.
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قی حاکم بر لاو آراستگی ظاهری هیچ توجیهی غیر از کاهلی، خودخواهی و عدم توجه به موازین اخ

 .دانشجویی و طبابت ندارد

 اخلاق در پژوهش  – 7ماده 

 در یک تقسیم بندی ، اخلاق در حوزه پژوهش ، دو مقوله را در بر می گیرد : 

 تحقیقات  که شامل :اخلاق  استفاده از آزمودنی های انسانی در  -1

 الف ( رضایت داوطلبانه آزمودنی 

 ب( زیان نرساندن تحقیق به آزمودنی 

 ج( محرمانه بودن نتایج تحقیق بر روی آزمودنی 

د( پرهیز از فریبکاری متصدیان پژوهش در مورد کیفیت و پی آمدهای احتمالی و اطلاع رسانی درست به آزمودنی 

 انسانی 

در اجرای پژوهش و فرآیند علمی نیز باید از اصول اخلاقی پیروی نمود و از هر  :اخلاق اجرای پژوهش  -2

گونه تخلف در این حوزه بر حذر بود . از جمله این تخلفات ، جعل و دستکاری یا سرقت متون ، هنگام اجرای 

ون کی مرتتحقیق یا گزارش یافته های پژوهشی است . تحلف پژوهشی ناشی از دو هنجار علمی است که رابرت 

 جامعه شناس بزرگ آنها را چنین مطرح کرده است :

الف ( تعمیم : که ایجاب می کند یافته های پزوهشی بر اساس ارزششان و نه ویژگی های فردی پژوهشگر       

 تفسیر شوند .

ب( همگانی بودن : مطابق این اصل هم پژوهشگر باید نتایج پژوهشی خود را در اختیار جامعه پژوهشی        

قرار دهد . جامعه پژوهشی نیز موظف است که از این پژوهشگر ، با نقل قول و ارجاع به یافته های پژوهشی و 

 . رعایت اصل امانت داری از پژوهشگر ئ یافته های علمی او تقدیر کند

 برخی از اصول اخلاقی کارکنان سازمان  - 8ماده 

.کارکنانی که خود مدیریت بر خود اولین و مهمترین نوع مدیریت معرفی می شود خود مدیریتی : -1

مدیریتی دارند مقلد نیستند بلکه مبتکر بوده ونه تنها ایده های نو دارند بلکه برای دفاع ازآن اقدام نموده و 
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لشی برخورد می نمایند این کارکنان نقاط قوت و ضعف خود را درک نموده و از در مواقع مقتضی  چا

 به دنبال افزایش اطلاعات خود بوده محدودیت های فردی خود شناخت دارند. به منظور تسلط بر کار خود ،

کار ،  . سرچشمه کنترل احساسات ، راز داری ، امانت داری و...  در محیط و در صورت نیاز سوال می نمایند

توانند کار را به آنها واگذار کنند رو مدیران و رهبران در سازمان می. از  این  خود مدیریتی کارمند می باشد

 نتایج کار باشند. بدون اینکه نگران

اخلاق است . اگر انسان کار و  انجام دادن امور بارویکرد امانتداری ، اصلی اساسی در امانت داری :-2

بداند ، بی گمان حرمت آنرا پاس میدارد و تلاش می کند که به خوبی آن را پیش ببرد و مسئولیت را امانت 

امام علی )ع( از کارکنان و کارگزاران خود می خواست که کار و مسئولیت را امانت بدانند و می بالنده سازد 

رگترین خیانت ، ودر منظر ان حضرت بز "همانا کاری که به عهده توست امانتی است بر گردنت  "فرمود : 

 خیانت به امت و تعدی به امانت است .

و خطرناکترین آفت همه کارگزاران و کارکنان در تمام مراتب ، خادمان مردم هستند :خدمتگزاری -3

اخلاق سازمانی و تباه کننده ترین عامل رفتاری این است که کارگزاران نظام اداری از بالا به پایین به مردم 

را  تو بالاسر کسانی هستی و انها "فرامانروا تصور نمایند .امیرمومنان به مالک اشتر فرمودند بنگرند و خود را 

اداره می کنی . سرپرست توهم از تو بالاتر است ولی خدا بالای سر ، کسی است که تو را بر سرکار گذاشته 

  است و رئیس اصلی خداست .

مبنایی است به گونه ای که هر نوع بی ئولیت در اخلاق اداری ، اصلی مسمسئولیت پذیری :-4

. امیرالمومنین حیطه مسئولیتی به مفهوم بیرون شدن از مسیر و گام نهادن در کجی ها و ناراستی هاست 

مسئولیت پذیری را بسیار گسترده تعیین نموده و از کارگزاران و کارکنان خود خواسته است که نسبت به 
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ر از خدا بترسید د "و مناسبات خود مسئولیت پذیر باشند .و فرمودند : کلیه کارها و اقدامات ، و نیز روابط 

 "حق بندگانش و شهرهایش ، زیرا شما مسئولید حتی در برابر سرزمین ها و چارپایان .

انضباط کاری به معنای سامان پذیری ، نظم و ترتیب و پرهیز از هرگونه سستی و  انضباط کاری:-5

انی و نظامی بدون رعایت این امور این امور راه به جایی نخواهد برد .امام علی بی سامانی در کار . هیچ سازم

 )ع( می فرماید : کار هر روز را در همان روز انجام ده ، زیرا هر روز کاری مخصوص به خود دارد .

توجه به درستی عمل و و دقت در انجام دادن امور ، حقی است برای نفس کار و مسئولیت : دقت عمل-6

و هر که در ادای چنین حقی کوتاهی روا دارد ، باید پذیرای تبعات منفی آن در روح و روان خویش ، گذشته 

 ر اندوه گردد.، دچااز جوانب و نتایج دیگر باشد امیر مومنان می فرمایند : هرکه در کاری کوتاهی ورزد 

بین وجدان و کار ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و اگر کارکنان در سازمان، این ارتباط وجدان کاری :-7

 یکس"امیر مومنان می فرمایند :  را مد نظر قرار ندهند قطعا کارها به صورت ناقص انجامخواهد پذیرفت .

 دپن،یشخص نیچن یزشت باز دارد( هرگز برا یکارهااز درون نباشد، )که او را از  یاو واعظ و اندرزده یکه برا

 "درباره او مؤثر واقع نخواهد شد. گرانیکردن از خارج سودمند نخواهد افتاد، و گفتار د تیدادن و نصح

رعایت عدل و انصاف در روابط و مناسبات اداری در خدمتگزاری مردم اصلی است عدل و انصاف :-8

و تباهی می رود . حفظ حقوق دیگران همانند حقوق خود ، در مقام  که بدون آن ، سازمان به سمت فساد

داوری حقوق طرفین را رعایت کردن ، مهمترین قاعده ای است که حافظ سلامت و قوت نظم اداری و مایه 

و بدون  شودیکارشان مشخص م زانیبه م انی)ع( ارج و منزلت آدم یحضرت عل دگاهیاز د پیوند دلهاست .

: سدینویم انشیاز وال یکی. آن حضرت در نامه به کندینم دایارتباط و نسبت، عدالت تحقق پ نیدرنظر گرفتن ا

ن. مك یکوتاه انبد نسبت مده و در شناخت و بها دادن یگریعادلانه ارج بنه و به د را یرنج تلاش هرکس'
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و  کار بزرگ ای یوادارت کند که کار و رنج کوچکش را بزرگ بشمار یکس تیهرگز مباد که شرافت و شخص

 '.ینیرا کوچک ب یتلاش گمنام

 قی کردن سازمانلاوظایف مدیران در اخ -9ماده 

ی قلااست که ضمن مطالعه ارتباط شغل ها، به بیان مسئولیت های اخلاق ق حرفه ای رشته ای از دانش اخلااخ 

ی اخلاققی در حرفه های گوناگون می پردازد. محققان وظایف مدیران در اسازمان، تشخیص و حل مسائل اخل

 کردن سازمان را شامل موارد زیر می دانند

  .کارکنان اخلاقیعملکردهای  ارزشیابی  -

 نقی کردن هدف های سازمالااخ -

 قی در سازمانلااشاعه ارزش ها و مسائل اخ -

 ورزی در زندگی شخصیخلاق  -

 حرفه ای در شغل اخلاق میت دادن به اه -

پیش آمده در سازمان و اقدام برای برطرف  لاقینی و روشمند در مواجهه با مشکالت اخلابرخورد عق  -

 .کردن آنها

 تهیه و تدوین منشور اخلاقی مربوط به سازمان با مشارکت همه اعضای سازمان  -

 موانع رشد اخلاق حرفه ای مدیران  -11ماده 

اخلاق حرفه ای در نگرش راهبردی، مسئولیت  ی:حرفه افقدان نگرش راهبردی به اخلاق  -

پذیری سازمان در قبال حقوق همه عناصر محیطی اعم از داخلی و خارجی است که نقشی راهبردی در 

موفقیت معطوف به آینده سازمان دارد. نگرش غیر راهبردی، تصوری ناقص، نارسا و حداقل گرایانه از 
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ز آن می ستاند و آن را به سطح مسئولیت اخلاقی فرد در شغل اخلاق حرفه ای است که جامعیت را ا

پایین می آورد. در این صورت رویکرد مدیریت منابع انسانی به اخلاق حرفه ای، جایگزین رویکرد راهبری 

 می شود

تحویلی نگری را بزرگترین بیماری شناختی دانسته اند که همه آحاد مردم و بویژه  :یتحویلی نگر -

دیران به آن دچار می شوند. تحویلی نگری عمده ترین مانع رشد اخلاقی سازمان هاست. پژوهشگران و م

مهندسی که به سمت مدیرعامل یک شرکت برگزیده می شود اگر از دام تحویلی نگری نرهد، بر اساس 

قه درسی و تحصیلی خود، مثال به فناوری تاکید می کند و با نگرش یک بعدی، تنها واحدهای لاو ع سابقه

 .خاصی از سازمان را می بیند و به آن ها توجه می کند و از سایر واحدها غفلت می ورزد

مان در ساز اخلاقهمبستگی دارند. فقدان انگیزش مانع از ترویج  اخلاقانگیزش و  فقدان انگیزش: -

ران و مدیی بودن را از بین می برد. زیرا توجیه بسیاری از اخلاقی دارد و انگیزه اخلاقمی شود، نتایج غیر

ی نیستند. محققان، انگیزه اخلاقی شان این است که جامعه و انسان ها اخلاقافراد جامعه برای اعمال غیر

را نتیجه عمل متقابل بین شخص و وضعیت می دانند. بدین جهت است که انگیزه در افراد متفاوت است. 

مشروط به توان ارضای برخی  ش برای دست یابی به اهداف سازمانیلاانگیزه، آمادگی اعمال نهایت ت

 نیازهای شخصی است

رضایت شغلی، احساس ها و نگرش هایی است که هر کس به شغل خود دارد.  نارضایتی شغلی : -

تعهد سازمانی اما نگرش و احساسات کارکنان در مورد کل سازمان است. تلقی جدید از امنیت شغلی، 

قانونی. اگر روزآمد باشیم، اگر یاد  شی ها و رویه هایریشه آن را از درون می داند نه از مقررات و خط م

بگیریم و خوب عمل کنیم، اگر در تخصص و کار خود اعتبار و ارزش بیابیم و اگر به امور شرکت آگاه 
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باشیم و اگر برای ارائه کاری با ارزش، کوششی مستمر داشته باشیم، برای خود امنیت شغلی ایجاد کرده 

 ایم

مدیریت هنر تصمیم گیری است. ضعف در تصمیم گیری باعث بروز  گیری: فقدان مهارت تصمیم  -

ند مواجه شدن با مشکل، تبدیل مشکل به مسئله رآیرفتار غیراخلاقی در سازمان می شود. تصمیم گیری ف

اعتماد، کرامت انسانی، مسئولیت  3و حل اثربخش آن است. تصمیم گیری اخلاقی بر پایه شش اصل یعنی

 پای بندی به منش شهروندی و مراقبت و توجه نسبت به دیگران استوار استپذیری، انصاف، 

از عمده ترین موانع رشد اخلاق حرفه ای در سازمان بلاتکلیفی  بلاتکلیفی یا تعارضات اخلاقی:  -

سازمانی است. پیچیده ترین وضعیت بلاتکلیفی اخلاقی، تعارضات اخلاقی است. یعنی وضعیتی که فرد یا 

راهه ای مواجه می شود و راه سومی نمی یابد و هر دو راه نیز غیراخلاقی اند. بنابراین تعارض  سازمان با دو

اخلاقی عبارت است از رفتاری که انجام آن از جهتی اخلاقًا زشت است اما اگر رازداری متضمن خیانت به 

ای راز افشا کند، افش وظیفه سازمانی باشد نیز نارواست. بدین ترتیب اگر فرد راست بگوید باید رازی را

 .خالف قانون است. اگر رازداری کند باید حقیقت را کتمان کند، کتمان حقیقت نیز عملی غیراخلاقی است

 مسئولیت های اخلاقی مدیران  -11ماده 

به دلیل اهمیت اخلاق ورزی مدیران در زندگی شخصی یکی از  اخلاق ورزی در زندگی شخصی: -

ظام جامع انتصابات، تاکید بر اخلاقیات فردی مدیر است. کسی که در زندگی شاخص های انتخاب مدیر در ن

شخصی خود رازدار و امین نیست، در کسب و کار نیز نسبت به رازداری و امانت داری سازمانی که پیچیده تر و 

 یی وت می گردد. اخلاق گرایی مدیران از جهت دیگر نیز اهمیت دارد و آن نقش الگولاصعب تر است، بی مبا

تاثیر تصمیم گیری آنها در سازمان است. از طرفی دیگر مدیران غالبًا الگوی کارمندان قرار می گیرند. اخلاق 
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فردی آنها می تواند موجب ترویج اخلاق در فرهنگ سازمانی باشد و رفتارهای غیراخلاقی آنها در زندگی شخصی، 

اق ورزی در زندگی شخصی مدیران در اخلاق سبب ترویج ضداخلاق در سازمان می شود. به همین دلیل اخل

 .حرفه ای نقش اساسی دارد

مراد از اخلاق ورزی شغلی آن است که فرد در رفتارهای ارتباطی شغلی خود  اخلاق ورزی در شغل: -

ا می کند. برای مثال مدیران غالبًا در معرض ضعملکرد اخلاقی داشته باشد. هر شغلی اخلاقیات خاصی را اقت

داوری قرار می گیرند و در خوب و بد رفتار کارکنان و مدیران زیردست خود داوری می کنند. ارزش داوری ارزش 

ی در آن غیراخلاقی است. از مدیران انتظار می رود در ارتباط با دیگران لاتضوابط خاصی دارد و هر گونه بی مبا

الگویی مبتنی بر صراحت، صداقت و احترام  و در کسب و کار، دارای الگوری رفتاری نیکو مانند قاطعیت باشند.

اصیل و متقابل. راس سازمان آفریننده روح و حیات آن است. اگر سازمانی دارای روحیه بزرگ است، به سبب 

روحیه بزرگ افرادی است که در راس آن قرار گرفته اند و اگر این روحیه خراب است، به علت فاسد بودن روحیه 

 ست .ریتی و راس آن اافراد موجود در بدنه مدی

در همه ابعاد  هیکی از ویژگی های سازمان اخلاقی آن است ک نظام مند کردن همه امور در حرفه: - 

ش در نظام مندی سازمان از مسئولیت های اخلاقی مدیران لاحرفه ای خویش نظام مند باشند. به همین دلیل ت

ام مندی مانع تصمیم گیری های سلیقه ای، موردی است. دلیل اخلاقی بودن این روش آن است که از اینکه نظ

و تبعیض آمیز می شود، در نتیجه ظلم را کاهش می دهد و کاهش ظلم و تبعیض نیز از اهداف نظام اخلاقی 

دلانه تقسیم می کند و هم بهره وری است. برای مثال داشتن نظام جامع آموزش هم فرصت های آموزش را عا

 ازها و رفع رخنه های آموزشی سازمان افزایش می دهد .آموزش را در جهت پاسخ به نی
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 حرفه ای مدیران در موفقیت سازمان ها  اخلاقنقش  -12ماده 

حرفه ای از سوی مدیران برای موفقیت سازمان ها در اقتصاد امروزی بسیار مهم و حیاتی  اخلاقرعایت موازین 

مدت میان سازمان و  گیری و حفظ روابط بلندی مدیران سازمان ها نقش اساسی در شکل اخلاقاست. رفتار 

  کند.مشتریان و کارکنانش ایفا می 

ی و ارزش هایی است که بر رفتار فردی یا جمعی تحت عنوان درست اخلاقی در واقع قاعده ی اصول اخلاقموازین 

می کوشند  یاخلاقیا غلط حاکمیت دارد. تحقیقات نشان می دهد سازمان هایی که در زمینه ی رعایت موازین 

 مشتریان، رضایت آنان و در نهایت کسب مزیت رقابتی در آینده خواهند شد،  8موجب توانمندسازی 

 :حرفه ای که در موفقیت سازمان ها موثرند، مورد بررسی قرار می گیرند اخلاقدر ادامه برخی از عوامل 

یکی از اقدامات مقدماتی در برنامه ریزی های هر سازمان ، بررسی و حصول منابع انسانی کارآمد:  -

ن داشت اریدر اختاطمینان منابع انسانی و مادی و تطبیق آن با واقعیت های اجرای برنامه است و در واقع 

 . به نقل ازآنان است یو برنامه ها رانیمد تیعوامل موفق نیو کارآمد از مهم تر ستهیشا یانسان یروین

مورخین واقعه عاشورا، حسین بن علی )ع( در طول حرکت از مدینه تا کربلا و در مواقع مختلف، موضوع 

خطرناک بودن عملیات عاشورا و شهادت خویش را اعلام نموده و به یارانش اجازه مرخصی داده و بیعت 

راحت تکرار کرد . این را از آنان برداشته بود . در شب عاشورا نیز برای آخرین بار این موضوع را با ص

پیشنهاد در واقع آخرین آزمایش و برآورد واقعی از منابع نیروی انسانی بود که توسط امام )ع( انجام 

حتی در شرایط سخت و بحران، که عموم مدیران و  ;گرفت. لذا حضرت )ع( از این نکته غافل نبوده است

ئل نمی شوند . از این رو می بینیم که نیروی رهبران ملاک گزینش و پالایش را در جذب نیروی انسانی قا

انسانی حضرت )ع( عموما از نظر موقعیت سیاسی اجتماعی و فضائل اخلاقی، بسیار برجسته و عالی و 
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دارای سوابق اجتماعی و سیاسی و از اصحاب بزرگ حضرت پیامبر اکرم )ص( و حضرت علی )ع( بودند و 

 نخبگان قبائل خود بودند .در واقع از  ;در غزوات آنان شرکت داشتند

 سفارش رسول اکرم )ص( به ابوذر غفاری در خصوص قبول مسئولیت

پس از استقرار حکومت نبوی، ابوذر همان طور که در جهاد و شهادت پیش قدم بود، برای کمک به جامعه نو 

مسئولیت می دهی؟ ظهور دینی پیش قدم شد و از سر وظیفه و صداقت به پیامبر فرمود: آیا درحکومت به من 

پیامبر دستی به شانه ابوذر زده و می فرمایند: من تو را به اندازه خودم دوست دارم و هر چه برای خود بخواهم، 

برای تو نیز می خواهم ولی تو برای مدیریت ضعیف هستی؛ نظر من این است که تو مسئولیت یک جمع دو نفری 

اند، نباید ذره ای  هم قبول نکن! چرا که اینها همگی امانت الهی را هم قبول نکن، حتی اداره اموال یک یتیم را

از حقوق مردم پایمال شود و به مردم توهین شود. پیامبر در ادامه به ابوذر می فرمایند: مسئولیت حکومتی برای 

 یکسانی که به تکلیفشان درست عمل نمی کنند و حقوق مردم را تضییع می کنند، روز قیامت حاصلی جز رسوای

و پشیمانی به همراه ندارد و تنها کسانی پشیمان نیستند که شایستگی آن را داشته و آن تکلیف را به درستی ادا 

بکنند.باز پیامبر اکرم در روایتی مهم می فرمایند: هر کس در جامعه اسلامی مسئولیتی قبول کند، اعم از اینکه 

 سئولیتم این برای او از دیگری شخص داند می که لیحا در باشد، …این مسئولیت، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و

 خیانت کرده است.« یامبر و جامعه دینیپ و خدا» به او کند، قبول را مسئولیت این هم باز و است تر شایسته

را در به عهده  رانیکه مد یاز نکات یکیپیش قدم بودن در مواجهه با مشکلات سازمان : -

 نیهاست . در ا بیقدم بودن در مصاف با مشکلات و آس شیسازد، پ یموفق م یگرفتن نقش رهبر

)ع( سخت شد، اصحاب  نی: روز عاشورا چون کار بر امام حسدیگو ی)ع( م نیبن الحس یرابطه امام عل

شود، رخساره آن حضرت برافروخته تر و بدنش آرام و قلبش مطمئن  یهر چه کار دشوارتر م دندید یو
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از  خندد و یمرگ م یچگونه امام )ع( بر رو ینیب یگفتند: نم یم رگیکدیبا  ارانشیگردد . پس  یتر م

تقویت را  ارانشی هیامام )ع(، روح یدمق شیو پ یستادگیا نیندارد . ا میمرگ ب

                                             میکرد 

                
 

 
                                 

 

 

 به کارکنانی با انگیزه احتیاج اخلاقسازمان در نهادینه کردن  :انسانی انگیزش درونی نیروی  -

و نهادینه سازی آن در سازمان محتاج انگیزه قوی و عزم مدیران سازمان است. از این  اخلاقدارد. ترویج 

 زمحتاج عزم سازمانی و انگیزه های درونی برخاسته ا یاخلاقرو، پایبندی استثنا ناپذیر به مسئولیت های 

ورزی و تقویت درون انگیختگی افراد نسبت به پایبندی بر  اخلاقبصیرت و دانایی است. ایجاد انگیزه 

باید عزم سازمانی را  اخلاقاست. مدیریت  اخلاقی از مهم ترین وظایف مدیریت اخلاقمسئولیت های 

 .ی را استمرار بخشداخلاقکند و از این طریق، پویایی  اخلاقمعطوف به 

احساس ارزشمندی حق کارکنان است و تکریم و احترام اصیل و نامشروط وظیفه  اعتماد:احترام و  -

تمامی ارکان سازمان از جمله مدیران است. هرگاه مدیران سازمان به افراد خود و شخصت آنان احترام و 
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که می  اعتبار بدهد، استعدادها و توانایی های آن ها پرورش خواهد یافت. زیرا تنها با این واسطه است

ما می خواهیم همکاران از "توان دل انسان ها را تسخیر کرد. یکی از مدیران شرکت هوندا می گوید 

مانند دستشان استفاده کنند. وقتی که یک شرکت تنها از دستان کارکنان خود استفاده می هم  سرشان

یت دل های آنان را می کند، فقط آنان را می خرد اما وقتی که خواهان اندیشه های آنان باشد، در نها

 ".رباید

رمز و راز موفقیت سازمان ها، به ویژه در شرایط بحرانی، به میزان پیش بینی  پیش بینی پذیری: -

پذیری آن ها بستگی دارد و این اصل راهبردی است که غفلت از آن مانع نیل به پیروزی سازمانی است. 

ست، ی ااخلاقکه این امر صرفًا یک خصیصه تحلیل مفهوم پیش بینی پذیری در سازمان نشان می دهد 

حرفه ای را در برمی  اخلاقرعایت حقوق دیگران است. اما این خصیصه همه شئون  اخلاقزیرا مراد از 

گیرد. مهم ترین امتیازی که مشتریان در سازمان ها لحاظ می کنند پیش بینی پذیر بودن آن هاست. 

بینی  ناشی از پیش بلاتکلیفیا پیش بینی پذیری آن هاست.یکی از توقعات مهم ارباب رجوع از سازمان ه

 ناپذیری سازمان بیشترین صدمه را به حقوق ارباب رجوع می زند

موفقیت سازمان ها منوط به ایجاد ارتباط موفق میان اعضای آن و سازمان  الگوهای رفتار ارتباطی: -

چه درسطح خانوادگی، اجتماعی و ی بودن نیز، چه درسطح فردی و اخلاقو محیط بیرون سازمان است. 

چه در سطح حرفه و سازمان، با ارتباط موفق رابطه ای مستقیم دارد. هر چه در برقراری ارتباط خود 

ی بودن موفق تریم. رابطه انسانی و رضایت بخش رابطه ای است که در آن سه اخلاقموفق باشیم، در 

ته باشد. مراد از صمیمیت اعتمادی است که مولفه در هم تنیده صمیمیت، مراقبت و آزادی حضور داش
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امکان درک کردن و درک شدن را فراهم می آورد، به گونه ای که دو طرف می توانند افکار، احساسات و 

 .اعمال یکدیگر را پیش بینی کنند

در برابر  ییبه کارکنان است. پاسخگو دگاهیدادن حق انتقاد و ارائه د :یو مشارکت طلب یرینقدپذ -

 است. یاخلاق یدهایبا منتقدان جزو با یجانیانتقادها و اجتناب ازمواجهه ه

-درب یو متقابل و خودمختار لیهمراه با احترام اص ح،یارتباط صادقانه، صر یبرقرار تیقاطع :تیقاطع -

ر ب لاوهدهند و قادرند ع ینشان م تیحساس گرانید یبرد است. افراد قاطع نسبت به افکار و احساس ها

 به زیخود را ن اساتحال قادرند، افکار و احس نیباشند.در ع زین گرانیها، شنونده احساسات د دگاهید

 نمایند انیوضوح ب

 یتا نظامها فیدر همه شئون حرفه از شرح وظا یعنی و صادقانه با کارکنان: حیبرخورد صر -

 الیس ان،یدر ب ییو کامل را حاکم ساخت. هر گونه ابهام، دوپهلو قیدق انیت،بیشفاف دیجامع پرداخت با

 کند. یکردن حقوق آماده م مالیو پا بیفر یرا برا نهیبودن ضوابط، زم
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