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 چکیده:
 هن بسیاری از مهدیران و صهاحب  ذهای دولتی در عصر حاضر که  دغدغه ها و مزیت های رقابتی سازمانترین  یکی از مهم      

کارکنهان  به شد. از طرفی سازمانی که بتواندمی با معنویت و اخالق حرفه اینظران مدیریت را به خود مشغول کرده است مساله 

بهه   ؛ قهادر خواههد بهود   کمه  نمایهد  تناسب با نیازهای زمانه ، مدر جهت افزایش دینداری ومعنویت و اخالق حرفه ای آنان خود

را افهزایش   ایهن متغیرهها  هایی که بتوانهد میهزان    . بنابراین دست یافتن به راه و روشعمل نمایدعنوان سازمانی موفق و کار آمد 

بهه عنهوان دو   ی و معنویهت  بر خوردار است. از این رو هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر دیندار فوق العاده ای دهد از اهمیت

مهی   دانشگاه محقهق اردبیلهی  کارکنان می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان  اخالق حرفه ایار بر ذعامل مهم وتاثیر گ

. برای تحلیل پرسشهنامه هها از دو   دند.نفربه روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب ش 196تعداد  کارکنان033   باشد؛ که از

فرضیه دارد که با اسهتفاده از روش رگرسهیون ته  متغیهره و چنهد       چندیناستفاده شد. این پژوهش Lisrel  و  Spssرنرم افزا

رابطهه مببهت و    تعالی معنهوی واخهالق حرفهه ای    بر اساس یافته های پژوهش بین دینداری و  گرفتند. رمتغیره مورد تحلیل قرا

دینداری باال موجب تعالی معنهوی  نیز افزایش خواهد یافت همچنین  حرفه ای اخالقو با افزایش دینداری ،  معناداری وجود دارد

   خواهد شد.
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 مقدمه -4-4

مسأله درمورد موضهوع اصهلی   شودضمن بیانشود تالش میفصل که تحت عنوان کلیات پژوهش ارائه میدر این 

بهه تبیهین اهمیهت     ، باشهد پژوهش که شامل بررسی تاثیر دینداری بر تعالی معنوی و اخالق حرفهه ای کارکنهان مهی   

ان اصلی پژوهش درقالهب واگگه   پژوهش وفرضیات وسواالت پژوهش پرداخته شودودرپایان فصل نیزبه تعریف متغیرهای

بطهور مفصهل تحهت عنهوان مبهانی       وچهار وپهن  و در فصل دوم و سوم  ودرادامهتخصصی پژوهش پرداخته شده است.

بطورمجزاپرداخته شود ودرانتها نیز ضمن بیان پیشهینه  نظری درسه بخش به بررسی متغیرهای مطرح شده درپژوهش 

 پژوهش ومدل مفهومی به معرفی جامعه موردمطالعه پرداخته خواهدشد.

 

 بیان مساله -4-2

 دردنیهای  .میشهود  عالی تعریهف  آموزش متعالی اهداف از یکی به عنوان ،در جهان امروز علمی و اخالق آموزشی رعایت

 داوری بها  علمهی  اجتماعهات  .نمایهد  فصل و حل را جوامع و ها انسان آینده و رو مشکالت پیش علم، میرود معاصرانتظار

 بشریت به رسانی درمسیرخدمت،را علم تا کنند می تالش خود اعضای دربین اخالق علمی و ای حرفه هنجارهای،درمورد

 فضهائل  رعایهت  و قهرار گرفتهه   موردتوجهه  علمی زندگی اخالقی اصول ،علمی های درمحیط اساس براین نمایند تقویت

 اخالقهی افراددرسهازمانها،   وظایف تدوین و تهیه .قرارمیگیرد موردتاکید بیش ازپیش علمی معیارکنش به عنوان اخالقی

 دغدغهه ههای   ورفهع  ابهامات به دادن پاسخ باهدف دیگر ازطرف و سازمان به اهداف بخشیدن تحقق هدف با طرف ازی 

 دارای  اولویت جامعه کالن برنامه های در ،دانشگاهی اخالق به می شود.در واقع پرداختن تدوین و تهیه کارکنان اخالقی

بیرونهی   محهیط  و اسهتاد،کارکنان  دانشهجو،  بها  درتعامل و آموزشی پژوهشی مرکز ی   به  عنوان دانشگاه و است خاصی

ضهرورت   وسهازمانها  درمشهاغل  ای حرفهه  اخالق دانشگاه درتروی  راه  بردی نقش به توجه این، فراتراز .باشد بایداخالقی

 در اخهالق  نهادینه سهازی  دانشگاه برای.(.1039کریمی خوزنی،( دهد می نشان بیشتر را دانشگاه سازمان بودن اخالقی

  .است سازمان ارکان همۀ در اخالق اثربخش و مستمر محتاج تروی  خود سازمانی فرهنگ
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 را شهرایط دردنهاك   تحمهل  و باشهد  تهدیدکننده و دردناك شرایط در تسلی مایۀ تواند می برتر نیرویی به اعتقاد

 درسهتکاری، وجهدان،   خهدا،  بهه  بهاور  حقیقهت،  اخهالق،  چون (. ورود مفاهیمی1063 جوکار، و بخشد)هاشمی تسهیل

 و صهل   کارکنان، حس تشویق همکاران، با همبستگی کار، در مالحظه، معناجویی مهربانی، بخشش، اعتماد، رادمردی،

بنام معنویت در  جدیدی پارادایم ظهور از حکایت همه سازمان، و حوزه مدیریت در جدید شهای پژو به ... و دوستی نوع

 در معنویت: باشد اینکه  می (0333)اشموس تاکید مورد که کار در ازمعنویت ( دارد . تعریفیspirituality at workکار )

 کارهای انجام به واسطه و بوده پرورش قابل و درونی که است فرد ی  زندگی کاری از بعدی شناسایی و درك کار، محیط

 سهایر  یا جسم از که است زندگی مادی غیر های ویژگی متضمن پرورش می یابد . معنویت، اجتماعی زندگی در معنا با

 وجهود  از و خهارج  متعهالی  موجودی با بودن مرتبط احساس معنای به معنویت .است متمایز کامالً ومحسوس مادی امور

 آسایش و آرامش به معنا، آن سایه در و سازد فراهم  هدفی و معنا فرد زندگی برای تواند می که موجودی .است شخصی

خدا(  با )ارتباط دین که فراگیر است مفهومی معنویت اساس، این بر .الزاماً )خدا( نیست متعالی، موجود این .برسد درونی

 و مهر   نههایی  ههدف  از وسهیع  معنایی ساختن برای فرد را تالش معنویت پایدمونت،.  .باشد آن از تواند بخشی می نیز

 و ههدف  تها  میکنهد  تالش درنتیجه و است خودآگاه فناپذیری و مر  از انسان که این معنا به .است کرده تعریف زندگی

 .چیست گزیده، آن سکنی در که جهانی برای او ارزش و وجود از هدف میپرسد، خود از او .بیابد زندگی اش معنایی برای

 و کند متصل هم به را زندگی مجزای بخشهای میکند تا کم  انسان به ))هستی گرایانه وجودی پرسشهای این به پاسخ

 سمت به کند هدایت را انسان پاسخها این که میگیرد شکل زمانی معنوی میان، جهتگیری این در .بسازد معنادار کل ی 

 منظرگاه ی  از دیدن زندگی و حاضر مکان و زمان از ایستادن بیرون برای فرد استعداد یا معنوی تعالی از تدوین معنایی

 اساس که میبیند را زیربنایی و بنیادی کلَیتی آن از طریق شخص که است چیزی متعالی، دیدگاه این .عینی تر و بزرگتر

    1(.   1666،639)پایدمونتاست طبیعت تالشهای همه

 یهافتن  و زنهدگی  مهورد  در و وسهیع  ذهنهی  دیهدگاهی  داشتن برای افراد توانایی به معنوی تعالیدرتعریفی جامع 

 از صهرف نظهر   کهه  اسهت  اساسی و انگیزشی درونی معنوی، دارد.یا تعالی اشاره زندگی مفهوم و معنا از عمیقی احساس

 مسهوولیت  پیوسهتگی )احسهاس   بعد سه دارای و شود گرفته می کار به دیگران نیازهای رفع جهت در شخصی، نیازهای

 و وحهدت  عبادت( و کمال )احسهاس  در خرسندی و بردن درعبادت )لذت دیگران( ،کامروایی به نسبت شخصی پذیری

امروزه دینداری در محیط کار ارزش های جدیدی را در حوزه رفتهار سهازمانی مطهرح وتوجهه      زندگی( است . در هدف
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. دورکیم معتقد است، دین پدیده ای در اعلهی درجهه اجتمهاعی و    (.1061)اربطانی، زیادی را به خود جلب کرده است

چه بسا منشاء تمام کارها و نهادهای اجتماعی مانند شناخت بشری و هویت جامعهه انسهانی اسهت. دیهن و مهذهب از      

خهارج از ایهن   اساسی ترین و مهم ترین نهادهایی است که جامعه بشری به خود دیده است؛ بطوری که هیچگهاه بشهر   

پدیده زیست نکرده و دامن از آن بر نکشیده است. در واقع هیچ فرهنگی در گذشته یافت نمهی شهود کهه دیهن در آن     

 مختلهف  درجوامهع  ها انسان از بسیاری باورهای و ها ارزش به دهنده شکل مهم عوامل از یکی دینجایی نداشته باشد 

ازجملهه  ویابهد  مهی  نمود نیز ها کاری سازمان محیط در اثرات این .دارد ها انسان رفتار بر انکاری غیرقابل اثرات و است

داری است که مها در ایهن پهژوهش     توان به عنوان عامل تاثیرگزار بررسی کرد، عامل دین و دین بسترها وعواملی که می

عه،مبتنی بر دین مبین ها را بررسی کنیم.همگان براین مطلب واقفیم که نظام ارزشی جام درصدد آنیم تا رابطه بین آن

ای رفتارهها وعملکردمها، برخواسهته     اسالم ، نفوذ وعمق زیادی در بروز رفتارهای افراد جامعه دارد. به صهورت گسهترده  

واز آنجایی که دانشگاه نیز به عنوان محلی که در ارتباط مستقیم با اعضای خهود  باشد، های دینی می ازاعتقادات وارزش

لذادر این پهژوهش مها درصهدد     انشجویان قرار دارد وهمچنین ارتباط تنگاتنگی با جامعه دارد،اعم ازاساتید،کارکنان ود

ای آنان ارتبهاطی دارد   داری با معنویت واخالق حرفه های دینی ودین هستیم تابررسی کنیم که آیا میزان تقید به ارزش

اسهالم، سهبب بروزتعهالی معنهوی واخهالق      خواهیم پی ببریم آیا فرهنگ سازی بها تکیهه بهر دیهن      به عبارتی می یا نه؟

 شود؟ ای می حرفه

 سؤال های پژوهش -4-9

 کارکنان تاثیر معناداری دارد؟بر تعالی معنوی ودینداری آیا -

 آیا دینداری بر اخالق حرفه ای کارکنان تاثیر دارد؟-

 آیا تعالی معنوی بر اخالق حرفه ای کارکنان تاثیر دارد؟-

 اهداف پژوهش -4-1

 هدف اصلی: 

 بر تعالی معنوی واخالق حرفه ای کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی. تاثیر دینداریبررسی 

 اهداف فرعی:

 اینکه دینداری چه تاثیری برتعالی معنوی می تواند داشته باشد بررسی

 اینکه دینداری چه تاثیری بر اخالق حرفه ای کارکنان می تواند داشته باشد . بررسی-
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 اینکه تعالی معنوی چه تاثیری بر اخالق حرفه ای کارکنان می تواند داشته باشد. بررسی-

 فرضیه های پژوهش -4-5

 دینداری بر تعالی معنوی  کارکنان تاثیر معنا داری دارد.  -

 دینداری بر  اخالق حرفه ای کارکنان تاثیر معنا داری دارد -

 عنا داری دارد.تعالی معنوی بر اخالق حرفه ای کارکنان تاثیر م -

 ضرورت واهمیت پژوهش -4-1

دینداری ویژگی ذاتی انسان بوده واز محرك های درونی او محسوب می شود. دینداری نقهش اساسهی در تعهالی           

(. دین یکی از عوامل مهم شکل دهنده به ارزش ها و باورهای بسهیاری  1061رفتار انسان دارد )اربطانی و ابراهیم پور، 

ا در جوامع مختلف است واثرات غیرقابل انکاری بر رفتار انسانها دارد.این اثر در محیط کاری سازمان ها نیهز  از انسان ه

(.بنابراین با توجه به تاثیر دین بر رفتارافراد می توان انتظهار داشهت دینهداری بهر     1061نمود می یابد )صنوبر و مقدم، 

تعریف کامل و رضایت  بخش از  سازمان ها نیز تاثیرگذار باشد. ، به عنوان ی  رفتارمببت درمعنویت واخالق حرفه ای

معنویت و دینداری هدف بسیاری از پژوهشگران و تووری پردازان در دهه های اخیر بوده است به باور وبر؛ مذهب مهی  

)ابراهیم پهور و  تواند شبکه اعتمادی در بین افراد ایجاد کند که برای روابط تجاری و مبادله اقتصادی نیز ضروری باشد 

(. تروی  معنویت در محیط کار ابزاری است که بقای سازمان را در برابر محهیط ههای نهامطمون کنهونی     1061نعمتی، 

بیمه می کند. از طرفی مطالعات در مورد تاثیر دینداری و معنویت در ارتباطات بین افراد در محیط کار اقزایش یافتهه  

 اخالق از وقتی وهمچنین (.0310ری در سازمان ها شده است )رودیکا و الئورا، و موجب بهره وری، نوآوری ورقابت پذی

 انضهباطی  خهود  و خهودکنترلی  بهه  را گذاریم،انسان می فراتر پا مقررات و قوانین و مدیریت حوزه ازکنیم، می صحبت

 خهود  منهافع  بهر  دیگهران  منهافع  ترجی  و خودباختگی و فرهیختگی فرهنگ سمت به نهایت در و دهیم می حرکت

 ای ویژه جایگاه اخالق به توجه بحث هم اسالم مبانی در همچنین(.1061 منصوری، شاه و فرهنگی( کنیم می حرکت

 بهوده  حسهنه  اخالق پرورش و ها انسان تربیت و نفس تزکیه )ص( اسالمپیامبر بعبت اهداف از یکی که حدی تا داشته

 .است

 دهد، می افزایش را وری بهره ای، حرفه اخالق .دارد سازمان نتای  و ها فعالیت بر گیری چشم تأثیر ای، حرفه اخالق

      حهاکم  درسهازمان  ای حرفهه  اخهالق  که زیراهنگامی دهد؛ می راکاهش خطرپذیری بخشدودرجه می بهبود را ارتباطات

 آل، بهورف ( گهردد  مهی  مطلهع  آن از حادثهه،  ایجاد از قبل مدیر و گرددمی تسهیل راحتی به اطالعات جریان است 
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جمعیت آن را مسلمان تشهکیل داده  درصد 1963از با توجه به آن که درکشوری زندگی می کنیم که بیشتر و . (1030

از سوی دیگر در مسیر پیشرفت همه جانبه، به رشد وتعالی به ویژه تعالی معنهوی و اخهالق حرفهه ای نیازمنهد مهی       و

مستقیم با اعضای خود اعم از اساتید،کارکنان ودانشجویان قرار دارد و باشد ودانشگاه نیز به عنوان محلی که در ارتباط 

همچنین ارتباط تنگاتنکی با جامعه داردو باتوجه به اینکه تاکنون هیچ گونه مطالعهه ی میهدانی درمحهیط دانشهگاهی     

برای فههم ایهن    برای تحلیل تاثیر و رابطه ی دینداری و تعالی معنوی واخالق حرفه ای انجام نشده است ضرورت دارد

رابطه ،مطالعاتی انجام شود تا بتوان در پژوهش های بعدی از فرهنگ دینهی اسهالمی بهرای ارتقها، توسهعه وگسهترش       

 . معنویت وتعالی اخالق حرفه ای در میان کارکنان دانشگاهها استفاده شود

 تواند از جنبه های زیر سودمند ومفید باشد: همچنین این پژوهش می

توانهد بهه    دهد ،می اطالعاتی که این پژوهش در رابطه با اخالق حرفه ای و معنویت ودینداری به دست میباتوجه به -1

های مهدیریت منهابع انسهانی خهود      هاوسیاست ها،خط مشی ها ومراکز آموزش عالی در تدوین استراتژی مدیران سازمان

 کم  نماید.

ای کارکنهان   ود دینهداری و معنویهت واخهالق حرفهه    تواند تصویر روشنی از وضهعیت موجه   همچنین این پژوهش می-0

 دانشگاه بدست آورد ووضعیت مطلوبی را برای این سه متغیر ترسیم نماید.

 

 متغیرهاتعاریف عملیاتی  -4-8

که شامل چهار بعد می باشد اسهتفاده شهده    1(1691در پژوهش حاضر از پرسشنامه استانداردگالك و استارك )

شاخص های برگرفتهه از ایهن پرسشهنامه بهه      (. ابعاد و1031نطباق یافته است )سراج زاده، است که با دین اسالم هم ا

 1شرح زیر می باشند.

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Glak &stark 



7 
 

 

 (4911ابعاد متغیر دینداری کالگ واستارک به نقل از سراج زاده ) -4-4جدول 

 شاخص ها ابعاد مفهوم

 

 

 

 

 

 

 دینداری

 

 اعتقادی

 

 

 

 

 

 اعتقاد واقعی به وجود شیطان-1

 تاثیر امر به معروف ونهی ازمنکر برفساد و فحشا -0

 باور داشتن روز قیامت و رسیدگی به اعمال و بهشت وجهنم -0

 اعتقاد به اینکه قرآن کالم خداست وحقیقت محض است -1

 باور اصالح دنیای پر از ظلم و جور با ظهورمنجی  -1

 اعتقاد به وجود فرشته -9

 مطمون نبودن به وجود خداوند -3

 

 عاطفی

 

 

 

 

 نداشتن ترس از مر  با وجود اعتقاد به خداوند-1

 احساس نزدیکی به خداوند در برخی اوقات -0

 داشتن احساس معنویت عمیق در حرم امامان و اولیا -0

 احساس ترس از خداوند گاهی اوقات -1

 احساس پوچی وبی هدف بودن زندگی بدون اعتقادات دینی -1

 اوقات و کم  از خداوند برای جبران خطاهاداشتن احساس توبه گاهی  -9

 

 پیامدی

 

 

 

 اعتقاد به عدم سختگیری درمورد خریدوفروش مشروبات الکلی-1

 نادرست دانستن تقلب در پرداخت مالیات -0

مهم دانستن کاردانی رهبران سیاسی وکم اهمیت دانستن مذهبی بهودن   -0

 یا نبودنشان 

 اسالمی در جوامع امروزیاعتقاد به اجرایی نبودن قوانین  - 1

 مبارزه با پدیده بدحجابی با قاطعیت -1

 

 

 مناسکی

 

 ادای نمازجماعت هرچندوقت یکبار به جماعت-1

 تعداد روزهای روزه داری در ماه رمضان -0

 خواندن قرآن -0

 همکاری بامسجد ودیگرمکانهای مذهبی -1

 نمازخواندن    -1

 شرکت در نمازجمعه   -9 

 

 

( استفاده شده است. بهر اسهاس ایهن پرسشهنامه ابعهاد و      0330)1برای سنجش معنویت سازمانی از پرسشنامه میلیمن 

 (.1063( بیان می شود )مقیمی و رمضان، 0-1شاخص های معنویت در جدول )
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 (4931ابعاد متغیر معنویت ملیمین به نقل از مقیمی ) -2-4جدول                          

 شاخص ها ابعاد مفهوم

 

 

 

 

معنویت 

 سازمانی

 معنادار بودن کار

مرتبط بودن کارفرد باآن چیزی که فکرمهی کنددرزنهدگی مههم    -1

 است.

مهم بودن اشتغال وداشتن نقش موثراجتماعی که به جامعهه بهر    -0

 میگردد.

 احساس رضایت خاطرهنگام کارکردن ومفیدودن برای جامعه -0

 کار در سازماناحساس بامعنا ومفید بودن  -1

عالقه به انجام فعالیهت ههایی کهه معنهای بیشهتری بهه زنهدگی        -1

 خودودیگران می بخشد.

 احساس همبستگی

 

افراد تیمی که بهاهم کهار میکننهد فکهر مهی کننداعضهای یه         -1

 خانواده اند.

 تالش همکاران برای ایجاد وخلق روحیه مشترك -0

 اعضای تیم شغلی هدف مشترك داشته باشند. -0

 حمایت کردن اعضای تیم کاری از یکدیگر-1

 اعضای تیم کاری مراقب حال یکدیگرباشندوتوجه به یکدیگر -1

داشتن همکاری خوب در مواردی که نیاز به همبسهتگی تیمهی    -9

 وجود داشته باشد.

همسویی با ارزش 

 های سازمانی

 موافق بودن با ارزشهای حاکم بر سازمان-1

بهه زنهدگی درونهی کارکنهان یها حهریم       احترام گذاشتن سازمان -0

 شخصی.

داشتن احساس خوب ازهماهنگی بین عالیق خودوآینهده مهورد    -0

 انتظاردرسازمان

 کم  کردن سازمان به کارکنان برای زندگی در صل  وسازش -1

 سازگاری میان ارزشهای فردی واهداف سازمان -1

 

 

 احساس لذت از کار
1 

 تجربه کردنهمواره در محیط کار لذت را -1

 احساس لذت کردن هنگام آمدن به کار-0

 احساس لذت بردن دیگران از کار-0

 احساس شادابی از آرامش بخش بودن محیط کار-1

                                                             
1
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 شاخص ها ابعاد مفهوم

 لذت بردن از کار به دلیل ارتباط خوب با همکاران-1

 لذت بردن از کار به دلیل تاثیر مببت کار بر جامعه-9

 

 احساس نظارت الهی

 

 

 خداوند بر کارها در سازمانناظر دانستن -1

 سود جویی نکردن از فرصت های نادرست -0

 احساس کنترل در کار توسط ناظر برتر-0

 تخریب نکردن دیگران به دلیل نظارت خداوند-1

 اعتقاد به پاداش دادن خداوند به اعمال خیر-1

 اجتناب از فکر ناصواب به دلیل نظارت خداوند-9

 

فرصت هایی برای 

 زندگی

 درونی

 مهم وارزشمند بودن ارزش های معنوی در محیط کار-1

 وجود محلی برای انجام امور معنوی واستفاده از آن-0

 خود را فردی اخالقی دانستن-0

 نیایش را بخش مهمی از زندگی دانستن-1

 برای سالمت روانی خود و همکاران اهمیت زیادی قائل شدن-1

 تاثیر ارزش های معنوی بر انتخاب ها-9
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استفاده شده اسهت کهه   (1060قاسم زاده وهمکاران )در سازمان از پرسشنامه استاندارد اخالق حرفه ای برای سنجش 

 ابعاد وشاخص های متغیر فوق بر گرفته از این پرسشنامه می باشد. 

 (4939ابعاد متغیر اخالق حرفه ای  قاسم زاده وهمکاران )-9-4جدول 

 شاخص ها ابعاد مفهوم

 اخالق حرفه ای 

 مسئولیت پذیری 

 

 انجام وظایف با احتیاط -

 داشتن نقش مهموموثر در محیط کار-

 صادق بودن              
 صادق بودن درمحیط کار  -

 در انجام کار صداقت–

 

 

 عدالت وانصاف

 

 دوری از تعصب وجزم اندیشی -

 برخورد متاثر از قومیت گرایی و ارزشی و.....-

 وفاداری              

 

 ابتکار عمل داشتن ، رغبت به انجام وظایف- 

 

 

 خالصه فصل اول -4-3

آورده شده است سهپس بهه بیهان مسهاله اصهلی پهژوهش پرداختهه و علهت انتخهاب                           ای در این فصل ابتدا مقدمه       

سه متغیر اصلی این پژوهش )دینداری، معنویت سازمانی و پاسخگویی( و همچنین دلیل انتخاب استانداری به عنهوان  

وهش نامبرده شهده اسهت و   جامعه آماری بیان شده است در بخش های بعدی این فصل سواالت، فرضیات و اهداف پژ

در  دانشهگاه  سپس ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع با توجه به جامعه ایرانی اسالمی و همچنین جایگاه  مهم

واگه ای مههم  و در بخهش انتههایی کلیهد    ارکنان آن بیهان شهده اسهت    اصالح، آبادانی واداره موثر جامعه و نقش موثرک

 اند. تعریف شده
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 فصل دوم                                                          

مروری بر تحقیقات 

 پیشین
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 مقدمه-2-4

در واقع ادبیات پژوهش یا همان مبانی نظری پژوهش که فصل دوم پایان نامه و یا رساله را تشکیل می دهد، 

همان شکل تکامل یافته و کامل جستجوهای مربوط به مفاهیم و پیشینه پژوهش است که در طرح پژوهش 

)پروپوزال( آمده است. این فصل حاوی اطالعات دقیق، کامل و جامع مربوط به موضوع پژوهش است  که محقق باید 

ها و مقاله ها، گزارش ها، پایان نامه  با مطالعه، بررسی  و طبقه بندی مفاهیم نظری و تحقیقات انجام شده از کتاب

ها، سایت ها، اسناد و مدارك آن را ارائه نماید. حاصل این مطالعات، نشان دهنده میزان آگاهی، تسلط و مهارت 

 ها، درسازمان رقابتی ایجاد مزیت منابع ترین از مهم یکی محقق راجع به موضوع مورد پژوهش می باشد. امروزه،

 و اهداف تأمین گرو در سازمان به اهداف نیل چراکه در سازمان است؛ آنان اساسی نیازهای به گویی پاسخ ضرورت

(. به همین منظور تحقیقات وپژوهشهایی که 1،0331انسانی است )کینجرسکی منابع مشروع و منطقی های خواسته

 .پیش از این در این رابطه صورت گرفته است آورده شده اند

فناوری ،تحوالت عظیمی رادرکلیه ابعاد و ارکان زندگی انسان پدید آورده پیشرفت های گسترده علم و 

ها  وبه منظور بقا درچنین محیط متغیر،ناگزیر ملزم به بازبینی سیاست سازمان ها نیزاز این امر مستبنی نبوده.است

دستخوش تحول نموده در میان دگرگونی هایی که صحنه مدیریت درسازمانها .،راهبردها، اهداف و برنامه ها شده اند

اند، موقعیت منابع انسانی پدیدآمده موجب شده تا راه برای بهره گیری باالتر از توان تخصصی کارکنان هموار شود و 

توجه مدیران ارشد و رهبران به کارکنان به عنوان بزرگترین و مهمترین سرمایه و دارایی سازمان باعث تاکید بیشتر بر 

های گسترده ومتنوع  این امربه طراحی وتدارك برنامه.باال بردن میزان بهره وری آنان گرددمنابع انسانی و تالش جهت 

ای کارکنان به بالندگی، خشنودی ،دلبستگی و بهبود کیفیت زندگی کاری  توان تخصصی وحرفه جهت رشدو شکوفایی

پرداختچی .)ط کار استزندگی کاری روشی است که در جستجوی بهبود شرایط کلی محی.آنان  نیز منجر شده است

 (.  1036وهمکاران ، 

 اخالق های تاویژگی است نیازمندآن ما جامعه است بشری جوامع همه اساسی ازمسائل یکی ای حرفه اخالق

 فرهنگسازی آن تحقق وبرای تعریف ...بایکدیگرو تعامل ایجاد اعتماد و مشارکت کارروحیه به دلبستگی مانند ای حرفه

                                                             
1
 . Kinjerski 
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 از فرار و اخالقی مسائل به اعتنایی بی اندکه رسیده این بلوغ به صنعتی درجهان کشورها از  بسیاری امروزه شود

 موفق های شرکت از بسیاری دلیل همین به  .انجامد می سازمان بین رفتن از به اجتماعی تعهدات و ها مسوولیت

 بر مبتنی فرهنگ ی  سازمان در باید که اند رسیده باور این به و کرده نیاز اخالقی احساس استراتژی تدوین برای

 1030قراملکی(بدهند ای ویژه جایگاه ای حرفه اخالق درباره تحقیقات به اند کوشیده رو این از .رسوخ کند اخالق

 (. 013ص

اند. مراد از خَلق، چهرة ظاهری  :اخالق، جمع خُلق است. دو کلمۀ خَلق و خُلق در لغت عرب از ی  ماده اخالق

های نفسانی و صفات معنوی است که در درون آدمی رسوخ دارند و   و ساختمان طبیعی، و مراد از خُلق، ویژگی

ای است نفسانی که موجب  تند.خُلق ملکهبخشند؛ولی از نظر ظاهری، مشهود نیس اند و به روح، شکل خاصی می ثابت

(. اخالق درحقیقت، 13، ص 1030شودعملی به آسانی و بدون  نیاز به تفکر و تأمل،از انسان صادرشود )کتابچی،  می

گذارد؛ یعنی به اعمال انسان در زندگی   شود و بر سلوك و رفتار او تأثیر می ملکاتی است که در نفس انسان حاصل می

، 1031فریزهندی،  کنیم )زمانی اخالق، حالتی درونی است که  آن را ازکردار و رفتار فرد کشف میدهد.  جهت می

صورت اعمال و رفتاری  اند که به ای ازصفات روحی و باطنی انسان تعریف کرده همچنین اخالق رابه مجموعه(. 31ص

توان ازراه  شود که اخالق را می گفته می یابد. بدین سبب شود ، بروز ظاهری می که از خلقیات درونی انسان ناشی می

آثارش تعریف کرد.استمرار ی  نوع رفتارخاص، دلیل برآن است که این رفتار ی  ریشۀ درونی و باطنی در عمق جان 

اخالق را گاهی به چند قسم تقسیم  .)1،ص0313نامند )توالیی، و روح فرد یافته است که آن را خلق و اخالق می

اعتبار  ... تقسیمات اخالق، به دی؛اخالق اجتماعی؛ اخالق خانواده؛ اخالق معلم؛ اخالق دانشجو وکنند: اخالق فر می

های گوناگونی  قرار دارد؛ درخانه،  ها و موقعیت های مختلفی است که انسان دارد.انسان در رابطه ارتباطات و موقعیت

رابطه دارد؛درکوچه و محله، همسایه است و  درموقعیت پدر، مادر، همسر یا فرزند است وبا اعضای دیگر خانواده

باهمسایگان دیگر رابطه دارد؛ درجامعه، درموقعیتِ شغلی خویش، یامعلم و مربی است یامتعلم ومتربی؛ گاه طبیب 

، ص 1031تناسب با افراد رابطه دارد )واثقی،  ها، به است، گاه فرمانده، مدیر یا رئیس. شخص در هری  ازاین موقعیت

00.) 

می  شرخالصه با جدال و زندگى پاسداشت دو زمینه در که است آموزه هایى مجموعه باستان ایران در قاخال

 از ای همجموع عنوان به استاخالق یافته ن اعتدال ساما و شجاعت عدالت، دیانت، تعلیم با اخالقیات تعبیرى شودبه 
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 حرفه اى سیراخالق.است شده تعریف رود،مى  بکار هدایت و راهنمایی برای که منشوری عنوان به اغلب اصول،

 و ذاتى قابلیت همچون باید و شد می تلقى کارى او ذات کس هر براى حرفه و شغل که است آن باستان نشانگر درایران

،  اخالقیات. شد می تلقی ومقدس اخالقى حرفه،مفهومى روى ازاین رفت کارمی به بااهریمن درراه مبارزه اکتسابى

  ها رابه عمل تبدیل می شود که ارزش ها دارند و به آن همچون ابزاری نگریسته می تنگاتنگ با ارزش ارتباطی نزدی  و

هایی که بررفتار شخص یا گروه، حاکم است؛ مبنی براینکه درست  کند.اخالق، یعنی رعایت اصول معنوی و ارزش

ن اعتماد،صداقت، درستی، وفای (. اخالق، مفاهیمی چو903،ص 1031چیست و نادرست کدام است)ریچاردال دفت، 

گیرد.اخالق درمعنای تشخیص درست  به عهد، عدالت و مساوات،و فضایل شهروندی و خدمت به جامعه رادر برمی

سرشت  های فلسفه، همیشه موضوع موردبحث فیلسوفان بوده است)رحمان عنوان یکی ازشاخه ازنادرست و خوب ازبد،به

های مختلف، تفاوت  های دیگر و در زمان به فرهنگ القی دری  فرهنگ نسبت(.بیشترقواعداخ1، ص0336  و دیگران،

شود که آنچه در ی  جامعه، عملی  گرایی اخالقی باعث می دیگر، نسبیت عبارت (. به110،ص1030مر،  کند )هس می

ها افزایش  زشای دیگرنادرست تلقی شودومیزان ابهام وبعضاًتعارض درار شود ، در فرهنگ یا  جامعه درست نامیده می

 (.1،ص0336 سرشت ودیگران، یابد)رحمان

ای از اصول، اغلب به منشوری برای راهنمایی و هدایت تعریف  عنوان مجموعه معتقد است اخالقیات به قراملکی

پذیری در قبال حقوق افراد است.  کند. اخالق، مسوولیت شود.این مجموعۀ اصول ، چارچوبی برای اقدام ارائه می می

الناس رابرحق خود مقدم کرده  حسب برخی روایات،خداوندحق های دینی داردو بر دم جایگاه مهمی در آموزهحقوق مر

هایی چون رسالۀ  های دینی، واحیای رهیافت است.بنا نهادن تعریف اخالق بر رعایت حقوق افراد، برگشت به آموزه

های دیگر،از  ق افراد،در مقایسه باتعریفپذیری درقبال حقو حقوق امام سجاد)ع( است.تعریف اخالق به مسوولیت

 (.103، ص 1033قابلیت به کار بستن برخورداراست )قراملکی، 

 های اسالم اهمیت اخالق در آموزه-2-2

دهد،زیرا بدون  ترین هدف انبیای الهی راتشکیل می تری مباحث دینی است واز ی  نظر مهم اخالق از مهم

 یابد. ها سامان می ونه دنیای آناخالق نه دین برای مردم مفهومی دارد 

 ها به فضایل واالی اخالقی است. هاوآراسته شدن آن از اهداف بعبت انبیا ونزول قرآن کریم،تربیت انسان
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حقایق عقیده، برنامه شریعت، راهورسم انسانیت،مرام ادب « حجرات»های بزر  قران کریم سوره  از بین سوره

حتوای خود دارد.خداوند در این سوره مبارك در کمال صراحت ووضوح مسلمانان والفبای اخالق را بیشتر در البالی م

 کند: را راهنمایی می

ها فرق دارد،یعنی مسلمانان باید در جامعه بشری اسوه ونمونه اخالق الهی  شیوه زندگی شما با سایر انسان

وادب با پروردگار عالم ورسول   وقرآنی باشندوجامعه اسالمی باید نمادی از عدالت اجتماعی ودر نهایت احترام

توان این حقیقت را دریافتکه درجات ایمان به درجات  ها باشد،بنابراینمی ی او)ص( ودرمقابل سایر انسان برگزیده

 اخالق نی  وابسته است.

ها  دهد که آن را جزء اهداف اصلی نبوت محسوب کرده وزندگی انسان قرآن کریم به مساله اخالق چنان بها می

شمارد وانسانی را که متخلق به اخالق الهی نیست، خاسر وسرمایه باخته  ر سایه اخالق، زندگی سعادتمندانه میرا د

 (.036،ص1033داند)اداره کل پژوهش وآموزش سیما،  می

های اخالقی همین بس که در قرآن کریم آن را مالك ارزش انسان دانسته ودر مقام  دراهمیت فضایل وخصلت

 (.1033ستاید.)خوشفر، امبران الهی آنان را به جهت دارا بودن  صفات اخالقی نیکو میستایش وتمجید پی

اصوال زمانی انسان شایسته نام انسان است که دارای اخالق انسانی باشدودر غیر این صورت حیوان خطرناکی 

رسیدن به منافع  کشد، برای کند وبه آتش می است که با استفاده از هوش سرشار انسانی همه چیز را ویران می

کشد. این مسوله در احادیبی که از پیامبر اکرم  گناهان را به خاك وخون می کند وبی نامشروع مادی جنگ به پا می

ای تعقیب شده که به عنوان نمونه  چند  چنین از سایر پیشوایان معصوم)ع( رسیده است بااهمیت فوق العاده وهم

 : گذرانیم حدیث پرمعنای زیر را از نظر می

خوانیم: انما بعبت ال تمم مکارم الخالق، من تنها برای تکمیل فضائل  در حدیث معروفی لز پیامبر اکرم )ص( می

بعبت »آمده است و در تعبیر دیگری « انا بعبت ال تمم حسن االخالق»ام ودر تعبیر دیگری  ه اخالقی مبعوث شد

دهد که تمام اهداف  به اصطالح برای حصر است.نشان می آمده است.تعبیر به )انما( که« بمکارم االخالق ومحاسنها 

 شود. ها خالصه  می پیامبر )ص( در همین امر یعنی تکامل اخالقی انسان

داری، به عنوانم ی  نرم اخالقی بوده  های فرازین پیامبر اکرم )ص( اتصاف ایشان به امانت  شاید یکی از جلوه

 ی ایشان است.ها از زیباترین لقب« محمد امین»باشد ولقب 
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ای نیست که بی نیازی از آن ممکن باشد،بلکه جزء اصول زندگی است که دین آن را  اخالق نیکو پیرایه

شمارد. درسایه نظام اخالقی اسالم و در آغوش تعلیم وتربیت پیامبراسالم  پسندد وصاحبان آن را محترم می می

یکوترین صفات وبهترین اخالق متصف بودندواز اخالق ومکتب ومدرسه قرآن کریم، چنان نسلی تربیت گردید که به ن

پست وعادات زشت وصفات بد رهایی جستند وتوانستند در مدت زمان اندکی این دین بر حق را به اقصی نقاط عالم 

 برسانند.

 قوا و اخذ جهت .در است جمعی ایده به گروه یا فرد فیزیکی و روانی ذهنی انرگی شدن متعهد کار اخالق

 از خاصی نوع گفت توان می حرفه تعریف در(.0310، عبیری( نحو هر به توسعه برای فرد گروه و درونی استعداد

 میگرد متعلق خاصی اخالق و آداب به و شود برخوردارمی خاصی واعتبار ازمنزلت آن وسیله فردبه که است فعالیت

با  متناسب که ای درحرفه را خود عمر خودیعنی زندگی منبع مهمترین که است ای کسی حرفه(. 0330چادوی ،).

 و حرفه مدیریت به که است کسی (ای حرفه.کند می استفاده موقع به و اندازه به اوست  استعدادهای و وعالیق عقاید

 که او اختیاری رفتارهای و انسانی ملکات از که است علمی اخالق علم(. 1031روستا، (گذارد می احترام مدیریت حرفه

 خوب ملکات  کدام کند می معلوم و شناسد می باز فضائل از را رذایل انسان کند می بحث شود می من  ملکات این به

 (.1033شهریاری، ). است او نقص مایه و بد کدام و اوست کمال مایه  و

های میانی در اروپا شکل گرفت.اگرچه ریشه های آن به  وروانشناختی،در پایان قرن از نظرفنی،سازمانی« حرفه»کلمه 

روزگار باستان برمیگردد.درآن زمان در اروپا، روند رشد تقسیم اجتماعی کار اتفاق افتادکه در آثار نویسندگان 

کالسی  سیاسی،اجتماعی به روشنی توصیف، تجزیه وتحلیل شده است. در همان زمان زندگی خصوصی از زندگی 

(. روش زندگی شهری از 1060:00م،شکل گرفت.)اسفندیاری مقد«حرفه گرایی»عمومی جدا شد وانواع متفاوت

زندگی روستایی جدا شد وسب  زندگی شهری ی  بار دیگر به عنوان مرکز توجه فعالیت های حرفه ای به شکل های 

مختلف،ایفای نقش کرد.همچنین روند شکل گیری مسائل سیاسی وملی که به سرعت در حال گسترش بود،نیاز به 

مجموعه هاوکادر های تعلیم دیده را ایجاد میکرد وانسان روشن فکرحرفه گرا  افزایش گروه های تحصیل کرده،به ویژه

 (.فرالند ویژگی های ی  حرفه را چنین بیان می کند:1060: 161-169جانشین انسان سنتی شد.)خاکی،

 مجموعه ای از دانش تخصصی ومهارت فنی-1

 آموزش وتجربه رسمی-0
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 نظامنامه اخالقی یا استاندارد رفتاری -0

 تعهد به ارائه خدمات عمومی به عوض کسب درآمدمالی -1

 سازمانی رسمی برای حمایت از حرفه ای شدن-1

 اعطای جواز به دست اندر کاران-9

 مقررات شدید واستانداردهای سط  باالی صالحیت ها-3

 اطمینان متقابل بین اعضای حرفهومشتریان -3

 (.1060:163ادامه کار به خاطر دیگران)خاکی ، -6

ای از علوم انسانی است که موضوع آن ارزش)خوب بودن یا بهد بودن(رفتارههای انسهانی اسهت.      علم اخالق شاخه

ههایی ازقبیل)ماهیهت    ی آن پاسهخ بهه پرسهش    ای از فلسفه است و وظیفه ی اول فلسفه اخالق نام دارد که شاخه شاخه

ی اخالق نظری  باشد وبه عنوان پایه قی و...(میوحقیقت مفاهیم اخالقی،معیار کلی خوبی وبدی ی  صفت یا رفتار اخال

ی صفات واعمال اخالقی وپاسخ به انتظهاراتی   ی آن مطالعه ی دوم اخالق نظری است که وظیفه شود.شاخه محسوب می

هها وپیامهدهای    ی عمهومی، شهناخت ریشهه    از قبیل) شناسایی، دسته بندی وتعریف صفات واعمهال اخالقهی در حهوزه   

باشدکه در واقع فنهی   ی سوم اخالق عملی یا تربیت اخالقی می د خوبی یا بدی صفات(است وشاخههاوقضاوت درمور آن

است برای رسیدن از وضعیت مطلوب ناموجود به وضعیت موجود مطلوب در اخالق.ازاین نظر اخهالق اسهاس معنویهت    

 (.0311تر نیز هست)پراسد وهمکاران ، تراست،معنوی است وانسانی که اخالقی

 ارکهان  همهۀ  در اخالق اثربخش و مستمر محتاج تروی  خود سازمانی فرهنگ در اخالق نهادینه سازی برای دانشگاه.

 عبارتنهد  که است عمده گام سه گرو دیگردر سازمان هر مانند  عالی آموزش در اخالق اثربخش تروی  .است سازمان

سهازمان   و خود انگیختگی گرایش درونی 2 - .سازمان تخصصی زمینه های به معطوف اخالق حرفه ای دانش 1 - :از

 سازمان تخلق عملی مهارت 3 -.سازمان در اخالقی ارزش های و اخالق تحقق به نسبت آن انسانی منابع و مدیران ،

 نیهاز  پهیش  و تکمیل کننده به نوعی و ملزوم و الزم سازمانی و تعالی امد سر کارکنان وجود اخالقی. واینکه، اصول به

 (.1063کی ،یکدیگرند.)قرامل

 

ای به معنای اخالق کار و اخالق مشاغل به  در ابتدا مفهوم اخالق حرفه: مفهوم اخالق حرفه ای-2-9

ای، ازمعنای نخستین مفهوم برای تعریف آن استفاده  ای از نویسندگان اخالق حرفه امروزه نیزعده.رفت کارمی
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ای درزبان  معادل اخالق کاری یااخالق حرفه professional ethicsیا work ethicsکنند.اصطالحاتی مبل می

 :ای ارائه شده است های مختلفی ازاخالق حرفه تعریف  فارسی است

( اخالق کار، متعهد شدن انرگی ذهنی و روانی و فیزیکی فردیا گروه به ایده جمعی است درجهت اخذ قوا و الف

                                                                               (.0330)کادوزیر،هرنحو؛ به توسعه فردبرای و گروه استعداددرونی

های گوناگون پاسخ داده  کوشد به مسائل اخالقی حرفه های جدید اخالق است که می ای یکی از شعبه اخالق حرفه ب(

                                                                                         . (0333، )هارتوق و وینستنلی و برای آن اصولی خاص متصور است

پردازد و ناظر       ای می های اخالقی ی  نظام حرفه های اخالقی و اصول و ارزش ای به مسائل و پرسش اخالق حرفه ج(

                                                                                                (.0333،پدیا ویکی.(است ای حرفه درمحیط براخالق

ای مجموعه قواعدی است که باید افراد داوطلبانه و بر اساس ندای وجدان و فطرت خویش   مقصود از اخالق حرفه د(

های قانونی  صورت تخلف، به مجازات که الزام خارجی داشته باشند یا در  ای رعایت کنند؛ بدون آن درانجام  کار حرفه

                                                                                                                                                    .دچارشوند

،  ، و اخالق شغلی ، صرفاً به منزلۀ ی  فرد انسانی  پذیری فرد است در برابر رفتار فردی خود ، مسوولیت  اخالق فردی (  ه

ی )موبورك ، به مبابه صاحب ی  حرفه یاپست سازمان  ای وشغلی خود پذیری ی  فرداست دربرابررفتارحرفه مسوولیت

                                                                                                                                     (.0333ومارك

پور    (.ای از احکام ارزشی، تکالیف رفتارو سلوك و دستورهایی برای اجرای آنهاست این اخالق، دربرگیرندة مجموعه و(

 (. 1011حسینی،

قی آن          ای از دانش اخالق به بررسی  تکالیف اخالقی در ی  حرفه و مسائل اخال ای ، به منزلۀ شاخه اخالق حرفه ز(

شده همراه با اخالق        دانند که موجب هدایت فردبه موقعیت تعیین پردازدو درتعریف حرفه،آن را فعالیت معینی می می

                                                                                                                         (. ، 1030قراملکی،(است خاص

                                                                                  است شده اشاره زیر موارد به ای حرفه اخالق تعریف در

 .است حرفه ی  اهل میان در متداول رفتاری ای حرفه اخالق-1 :       

 .است ای حرفه کارهای دادن انجام هنگام آدمی کردار و رفتار مدیریت ای حرفه اخالق-0

 .پردازد می شغلی روابط مطالعه به که است اخالق دانش از ای رشته ای حرفه اخالق -0
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 می دست  به .شغل و حرفه ماهیت از اول وهله در که قوانین از ای مجموعه از است عبارت ای حرفه اخالق-1

  (.1031حسینیان،.)آید

ای است که ی  لبۀ آن تهدیداست. ضعف درسیستم اخالقیات،به کاهش  لبه مانندشمشیر دوای،  اخالق حرفه

نگر تکیه خواهد  انجامد و بر اثر آن، مدیریت بیشتر بر روی کنترل گذشته ارتباطات و افزایش خسارات در سازمان می

دیگر، توان  عبارت شود. به ان منفی میرسانند و در این صورت، انرگی سازم کرد؛ زیرا افراد اطالعات را به مدیریت، نمی

کاری و... خواهد شد. لبۀ دیگر این شمشیر، فرصت  جای آنکه صرف هدف شود، صرف شایعه، غیبت، کم سازمان به 

کند و تهدید به فرصت  است. تقویت سیستم اخالقیات ، اعتماد و انگیزش را افزایش و معضالت اخالقی را مهار می

وری ر افزایش  ای،بهره ها ونتای  سازمان دارد.اخالق حرفه ای، تأثیری چشمگیر برفعالیت فهشود.اخالق حر تبدیل می

ای بر  دهد؛ زیرا در صورت حاکمیت اخالق حرفه بخشد و درجۀ ریس  را کاهش می دهد؛ارتباطات را بهبود می می

 اخالق(.1030بورف آل ،(گردد شود ومدیرپیش ازایجاد حادثه، ازآن مطلع می آسانی منتقل می سازمان، اطالعات به

 .میکند تعیین را ها گروه و افراد رفتار که است سلوك بشری استاندارد های و اصول از مجموعه ای ای حرفه

 اخالق اصول .است سازمان های ارزش تعیین هدف آن که  است عقالنی تفکر فرآیند ای، حرفه اخالق درحقیقت ،

 و است آفرین بسیارنقش اجتماعی دررعایت هنجارهای آنها رعایت که است واالیی  های و ارزش بار دارای ای حرفه

 ودانش علم افرادبه تجهیز حتى فاقداخالق، درجامعه .مذکوراست اصول از وبنیادین  اولیه شناخت مستلزم این

 .شد  خواهند تبدیل چراغ با دزدانى .به افراد و داشت نخواهد نتیجه اى مشکالت  پیشرفته کردن و کردن جزپیچیده

 قبول وعمل قابل مناسب برخورد که استانداردهایی و ازاصول است عبارت  ای حرفه اخالق که گفت میتوان همچنین

اخالق حرفه .قرارمیگیرد موردتأکید مختلف کارکنان راهنمای میکند وبه عنوان هدایت شغل مختلف درزمینه های را

آن  برای نموده و شناسایی ر احتمالی تضادهای تالش میکند که است وکاربردی ساختاری نظام ی  درواقع ای

 (.1060)آذری وهمکاران،دهد. ارائه صحیحی راهکارهای

 ابوت پن  ویژگی اخالق حرفه ای را به شرح زیر بیان میکند:

 تمامی حرفه های رسمی از قوانین اخالق رسمی)مکتوب( برخوردارند.-1

 ن اخالقی رسمی،ارتباط مستقیمی با شان درون حرفه ای دارند.رسد باور وپذیرش قوانی بنظر می-0

 اجرای غیر رسمی اصول اخالقی در میان گروههای حرفه ای سط  پایین،غیرممکن به نظر می رسد .-0
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 اخالق حرفه ای در نظر وعمل ،مبتنی برفردگرایی است. -1

ها ودستورات می باشد.در مقابل،تعهدات  فرمانآخرین ویژگی اخالق حرفه ای تقسیم بندی خاص وتعادل بین خود -1

 (.1060:010والزامات برای صاحبان حرفه بسیار زیاد است.)خاکی،

 :کند ای را به سه جنبه تقسیم می عوامل تأثیرگذار بر اخالق حرفه پنینو

خانوادگی، های شخصی، عوامل  های مذهبی، مالك ها و خصوصیات فردی، ارزش یعنی ویژگی :جنبة فردی .4

ای از جنبۀ فردی هستند. مسلماً فردی که فاقد  باورها و اعتقادات و شخصیت از جمله عوامل تأثیرگذار بر اخالق حرفه

                                   .ای متناسبی نیز برخوردار نخواهد بود های اخالق حرفه های اخالقی شایسته از لحاظ فردی باشد، از معیار صالحیت

عواملی مبل رهبری، مدیریت، ارتباط با همکاران، ارتباط با زیردستان و فرادستان، نظام تشویق و      :جنبه سازمانی .2

گیرند. بدیهی است  ها، جو و فرهنگ سازمانی دراین حیطه قرار می تنبیه، انتظارات همکاران، قوانین و مقررات ورویه

 .                                        .ای خواهد بود و بالعکس نندة اخالق حرفهکه نا مطلوب بودن عوامل مزبور، عامل تهدیدک

ها و عوامل رقابتی بین  عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و همچنین دیگر سازمان  :جنبه محیطی9

هم به اخالق فردی و هم به های دینی،  در آموزه(.0331)پنین، .ایست آنها،از جمله عوامل تأثیرگذار بر اخالق حرفه

ای توجه شده است. اخالق فردی در سازمان این است که کارکنان در احوال شخصی خود، دارای چه  اخالق حرفه

ای عبارت است از مجموعه قوانین  (. اخالق حرفه11، ص 1031الدینی،  اخالق و روحیات و رفتارهایی باشند )میرتاج

ای، مسوولیت اخالقی فرد ازحیث  دست آمده است. اخالق حرفه  رفه یاشغل بهاخالقی که دروهلۀ اول، از ماهیت ح

های اخالقی او برخاسته ازشغلی  های اخالقی دارد.مسوولیت عنوان شخص حقیقی، مسوولیت شغل است. پزش  به

رد. ک های اخالقی وی تغییر می پذیرفت،مسوولیت که اگرشغل دیگری می ای گونه است که بردوش گرفته است؛ به

است که بر « شغل وابسته»آفریند.اخالق دراین مفهوم، های اخالقی خاصی می ای،مسوولیت اقتضای حرفه هرشغلی به

شود: اخالق پزشکان؛ اخالق معلمان؛ اخالق مدیران و...  حسب تنوع مشاغل، اخالقیات خاصی را موجب می 

 .(130، ص 1033)قراملکی

 باید آموزش .میرود شمار به توسعه اهداف برای تحقق اصلی ابزار و ستا انسانی پایدار توسعه زیربنای ، آموزش

 صورت اخالقی جنبه های به توجه بدون آموزشی نمیتواند اهداف وتحقق باشد انسانی شخصیت کامل جهت توسعۀ در

 به میتواند درآموزش اخالقی هنجارهای تخطی از .است ناگسستنی استوارو پیوندی اخالق، و آموزش پذیرد،زیرا پیوند
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  .سازد وارد جدی آسیبهای و اجتماعی فردی زندگی روزمرة چالشهای رفع در دانشجویان و آموزان دانش توانائی

 دنیای در .میشود عالی تعریف آموزش متعالی اهداف از یکی عنوان به علمی و  آموزشی  اخالق رعایت امروزه

 در داوری با علمی اجتماعات .نماید فصل و حل را جوامع و انسانها  آیندة و رو پیش  مشکالت علم، میرود معاصرانتظار

 به رسانی مسیر خدمت در را علم تا میکنند تالش  خود اعضای بین در اخالق علمی و ای حرفه هنجار های مورد

 رعایت و قرار گرفته توجه مورد علمی زندگی  اخالقی اصول علمی های درمحیط اساس این بر .نمایند تقویت بشریت

 افراد اخالقی وظایف تدوین  و تهیه .میگیرد قرار تاکید مورد پیش بیش از علمی کنش معیار به عنوان اخالقی فضائل

  و ابهامات به دادن پاسخ هدف با دیگر طرف از و سازمان به اهداف بخشیدن تحقق هدف با طرف ی  از سازمانها، در

 (0333کریمی، .)میشود تدوین و تهیه کارکنان اخالقی دغدغه های رفع

 اخالق -1 باشد می بررسی قابل سط  دو در که اخالق است سطوح شناخت سازمانها، در اخالق تحقق گام اولین

 در افراد اخالقی وظایف به تأکید که شغلی؛ اخالق -0 .دارد اشاره سازمان در اخالقی مسؤولیت به که حرفه ای ؛

 و جنبه ها همۀ و هم سازمان و است مهم فرد هم سازمان، در اخالق تروی  در بنابراین(1063قراملکی ،)دارد  سازمان

معناست؟  چه به حرفهای اخالق و اخالقی رفتار چیست؟ اخالق .دارند نقش اساسی اخالق تروی  در سازمانی عوامل

 علم آدمی؛ رفتار و خویها بر گذاری ارزش و بررسی نش دا و هاست خوی معنی به و خلق واگة جمع لغت، در اخالق

 فلسفی – ارزشی نبایدهای و بایدها از است عبارت اخالق اصطالحی معنی در(. 1039فرهود، ) شود می اخالق نامیده

 (.1030میرکمالی، )جامعه و دیگران خود، به نسبت شخص رفتار یا نادرستی درستی سنجش معیار و

 .دارد نام ای حرفه اخالق که خود است ای حرفه ساختار با متناسب اخالقی کدهای دارای مجموعۀ سازمانی هر

 ی در یادگیر -یاددهی فرایند سالمت کنندة تضمین آموزشی رعایت اخالق و است نظامی حرفه ای  نیز عالی آموزش

در  انگاره ه ترین ساد .د شو می دانشجویان نیازهای به کارکنان نسبت پاسخگویی تعهد افزایش موجب و است دانشگاه

 تشکیل افراد را نها سازما اگرچه .دانست شغلی درزندگی ی پذیر مسؤولیت را آن که است این حرفه ای اخالق تعریف

 هست نیز .. .و وظایف شرح اساسنامه، اهداف، ساختار، دارای افراد؛ بر عالوه سازمان اما میکنند اداره را آن دهند و می

 از که .گردد حاکم نیز افراد خوی و بر خلق که کند ایجاد جمعی هویت از فضایی و بماند ثابت افراد میتواند تغییر با که

  مسؤولیت جز نیست چیزی اخالق حرفه ای که تصور این .میشود تعبیر  سازمانی اخالق به اخالق حرفه ای مرتبه این
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Abstract:   One of the most important concerns and competitive advantages of government 

agencies in the present.era that addresses the minds of many managers   and management  experts 

is the issue of spirituality and professional ethics. On the other hand, an organization that can help 

its employees to increase their religiosity and morality and professional ethics according to the 

needs of the time. will be able to act as a successful organization.So finding ways and means that 

can increase the amount of these variables is of immense importance. Therefore, the main 

purpose of this research is to study the effect of religiosity and spirituality as two important 

factors affecting the professional ethics of employees.The statistical population of the research 

is Mohageg-e-Ardebili University staff. Of the 300 employees, 169 people were selected by simple 

random sampling method. SPSS and Lisrel software were used to analyze the questionnaires. This 

research has several hypotheses that have been analyzed using single-variable regression and 

multivariate regression.According to the findings of the research, there is a positive and 

significant relationship between religiousness and spiritual and spiritual excellence, and 

with increasing religiousness, professional ethics will also increase, and high religiosity 

will lead to spiritual excellence. 
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