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 چکيده
 ای حرفه اخالقی مسائل به کوشد می که است اخالق جدید های شعبه از یکی ای حرفه اخالق

 بر و داوطلبانه افراد باید که است قواعدی مجموعه ای حرفه اخالق از مقصود. دهد پاسخ گوناگون

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

 اخالق از منظور پژوهش این در. شوند دچار قانونی مجازاتهای به تخلف صورت در یا باشند داشته

 اخالق یک ارائه جهت الهی و دینی مباحث قواعد و اصول از کردن پیروی یعنی اسالمی، ای حرفه

 ها، سازمان موفقیّت در متغیر ترین مهم امروزه که باشد می ها سازمان در اسالم نگاه از مطلوب

 در آنها رعایت که است واالیی های ارزش و بار دارای ای حرفه اخالق اصول. گردد می محسوب

 خود و کنترلی خود قدرت ای حرفه اخالق. است آفرین نقش اجتماعی هنجارهای و ها سازمان

 ای حرفه اخالق رعایت همچنین. سازد می فراهم سازمان یک بُعد در یا فرد، برای را گری بهبود

 وفاداری و پذیری مسئولیت سازمانی، تعهد ایجاد طریق از کار و کسب در را ها سازمان قابلیت

 به پژوهش، این در ما لذا. دهد می کاهش را سازمان و جامعه های هزینه و داده افزایش کارکنان

 ما مطالعه های یافته. ایم پرداخته اسالمی مباحث بر تکیه با سازمانها در ای حرفه اخالق بررسی

 سازمانی متغیرهای کیفی سطح ارتقائ در اسالمی، ای حرفه اخالق اصول رعایت که دهد می نشان

 در ها سازمان موفقیّت به و داشته تأثیر کارکنان وفاداری و پذیری مسئولیت تعهد، همچون ای

 .کند می توجهی شایان کمک شان اهداف تحقق

 .وفاداری پذیری، مسئولیت سازمانی، تعهد ای، حرفه اخالق :يديکل واژگان
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 4، علی راستگو3گلی پرویز امير ،2 ، هادي ميارنعيمی1 گلی آرمين
 .ایران قشم، الملل بین واحد اسالمی آزاد دانشگاه بازاریابی، گرایش بازرگانی، مدیریت دکتری دانشجوی1
 .کارشناسی ارشد مدیریت تحول دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس، ایران2

  .علوم تحقیقات تهران، ایران واحد اسالمی آزاد دانشگاه حقوقدانشجوی دکتری 3
  .بابل، ایران واحد اسالمی آزاد دانشگاهاسالمی  حقوقمبانی  دانشجوی دکتری فقه و4

 

 :نویسنده مسئولمیل نام و نشانی ای
 آرمين گلی

Armingoli.modir@yahoo.com 

 

 

 

 مسئوليت سازمانی، تعهد در اي حرفه اخالق نقش

 با ها سازمان موفقيّت جهت کارکنان وفاداري و پذیري

 اسالمی مباحث بر تأکيد
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 مقدمه          
 به کمتر کار محیط در ما ی جامعه در متأسفانه حاضر، حال در. است بشری جوامع ی همه اساسی مسائل از یکی ای حرفه اخالق

 ای حرفه اخالق عنوان با ای شاخه سازمان، و مدیریت به مربوط های دانش در سکوالر، غرب در که حالی در. شود می توجه ای حرفه اخالق

 ای حرفه اخالق ویژگیهای تا است آن نیازمند ما جامعه. است نشده کافی توجه اخالق به مدیریت، در ما دینی ی جامعه در ولی دارد، وجود

 از بسیاری امروزه. شود سازی فرهنگ آن تحقق برای و تعریف،... و یکدیگر با تعامل ایجاد اعتماد، و مشارکت روحیه کار، به دلبستگی مانند

 رفتن بین از به اجتماعی، تعهدات و ها مسئولیت از فرار و اخالقی مسائل به اعتنایی بی که اند رسیده بلوغ این به صنعتی جهان در کشورها

 که اند رسیده باور این به و کرده، نیاز احساس اخالقی استراتژی تدوین برای موفق های شرکت از بسیاری دلیل، همین به. انجامد می بنگاه

 بدهند ای ویژه جایگاه ای حرفه اخالق ی درباره تحقیقات به اند کوشیده رو، این از. کند رسوخ اخالق بر مبتنی فرهنگ یک سازمان در باید

 (.1331 ،امیری و همکاران نقی)

 حرفه اخالقی مسائل به کوشد می و شده تعریف جامعه به خدمت از آل ایده نمونه یک و وسیع دانش حسب بر نیز ای حرفه اخالق

 اصل بر مبتنی شغلی، اخالقیات و سازمان ابعاد همه بر مشتمل سازمان، اخالقی های مسئولیت را ای حرفه اخالق. دهد پاسخ گوناگون ای

 در ها سازمان. هاست سازمان اخالقی مسایل حل آن، عمده آرمان و دانش منزله به ای حرفه اخالق رسالت. کنند می تعریف مردم حق

 و هستند معینی تخصصی دانش محتاج کار و کسب در اخالقی مسائل حل و تشخیص نیز و محیط قبال در خود اخالقی تعهدات شناخت

 ای، حرفه اخالق از تر خاص مرحله در معتقدند حوزه این پژوهشگران(. 1311 همکاران، و انصاری) است ای حرفه اخالق همان دانش این

 حرفه و شغل در تخصص و توانمندی افرادی بسا چه نیست، مشغله بر دلیل حرفه زیرا شود؛ توجه آن به باید که دارد وجود مشاغل اخالق

 اخالق منشور ترویج و تدوین برای ها سازمان به دادن انگیزه برای تالش این حقیقت در که. نباشند شغل آن دارای اما باشند، داشته ای

 و تحقیقاتی های ارگان و ها سازمان همه فراوان، تأکیدهای با و متعدد های بیانیه در یونسکو جهانی سازمان رو، این از. است ای حرفه

 که هایی سازمان اساس، این بر است، کرده ملزم دارند کار و سر آن با که صنعتی و حرفه موضوع، ویژه اخالقی منشور تدوین به را صنفی

 (.1312 وردی، گل و محمدی) شد نخواهند برخوردار المللی بین استاندارد از باشند، نداشته منشوری چنین

 کنند، زندگی ها نگری کوته و تعصب از دور به جهانی جامعه در بتوانند که هستند هایی انسان تربیت دنبال به مختلف های سازمان

 سازمان، هر موفقیّت در متغیرها مهمترین از یکی. بگذارند احترام دیگران آزادی و حقوق به و باشند متعالی های ارزش و اخالقیات به معتقد

 در .کند می تعیین را ها گروه و افراد رفتار که است بشری سلوک استانداردهای و اصول از ای مجموعه ای حرفه اخالق. است اخالق رعایت

 به توجهی بی(. 1313 همکاران، و نیازآذر) است سازمان ارزش تعیین آن هدف که است عقالنی تفکر فرآیند ای، حرفه اخالق حقیقت،

 و کند ایجاد سازمان برای را مشکالتی تواند می بیرونی، ذینفعان و سازمان انسانی نیروی با برخورد در اخالقی اصول در ضعف و کار اخالق

 فعالیت ای حرفه های سازمان در دهند می ترجیح سازمان کارکنان(. 2212، 1ولنتاین) ببرد سوال زیر را آن اقدامات و سازمان مشروعیت

 مناسب روابط و شغلی رضایت افزایش و گروهی کار در ناخوشایند عوامل کاهش باعث بودن، ای حرفه از ناشی اخالقی، محیط یک زیرا کنند

 جنبه از داخلی بعد از سازمان برای زیادی منافعی ای، حرفه اخالق حاکمیت همچنین(. 2212، 2سعیدی و بهروان) شود می همکاران بین

 دارد کنترل از ناشی های هزینه کاهش و کارکنان بیشتر پذیری مسئولیت و تعهد افزایش تعارضات، کاهش و جو ارتقاء روابط، بهبود های

 و شغلی رضایت سازمانی، تعهد از علمی، منابع در. دارد تأثیر شغل، به نسبت افراد نگرش بر ای حرفه اخالق(. 1311 ،زاد و همکاران بیک)

 رسیده موفقیّت از ای درجه به که برد نام را هایی سازمان توان می سختی به. شود می برده نام شغلی های نگرش عنوان به شغلی وابستگی

 و ها ارزش به اعتقاد. باشند شده پذیرفته موسسه سطح در عمیق طور به که باشند هایی آرمان و ها ارزش اهداف، دارای که آن بدون باشند،

 یک سازمانی تعهد. دارد نام سازمانی تعهد ماندن، به نیز احساس و قلبی تمایل اخالقی، الزام سازمان، به وفاداری احساس سازمان، اهداف

 روانشناسی و سازمانی رفتار های رشته محققان از بسیاری عالقه مورد گذشته سالهای طول در که است سازمانی و شغلی مهم نگرش

 همچنین. است نموده تعریف سازمان به فرد وفاداری درجه را سازمانی تعهد( 1113) 3دری. است بوده اجتماعی شناسی روان خصوصاً

 و میبدی پور رجبی) کند وابستگی و مسئولیت احساس خود اقدامات و رفتار به نسبت فرد که داند می حالتی را تعهد (1111) 4ساالنسیک

 این سازمانی تعهد اهمیت دیگر دالیل از. است مرتبط کارکنان شغلی رفتارهای از بسیاری با سازمانی تعهد(. 1311 فیروزآبادی، دهقانی
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 از سازمانی تعهد به زیاد توجه همچنین. برخوردارند بهتری عملکرد از معموالً دارند تعهد باالی سطوح با اعضایی که هایی سازمان که است

 انسانی نیروی سازمانی، تعهد بر عالوه(. 1313 همکاران، و نیازآذر) است منفی خدمت ترک با آن رابطه که شود می ناشی موضوع این

 مهمی عامل و کند فعالیت وظایف شرح در مقرر وظایف از فراتر است حاضر سازمان ای حرفه های ارزش و اهداف به مقید و سازگار وفادار،

 اصلی اداری، اخالق در پذیری مسئولیت که گفت باید سرانجام(. 1311 همکاران، و انصاری) است سازمان به مشتریان نگرش تغییر در

 کمال. هاست ناراستی و ها کژی در نهادن گام و درست مسیر از شدن بیرون مفهوم به مسئولیتی بی نوع هر که ای گونه به است؛ مبنایی

 اندازه، هر و بود، خواهد بیشتر کارش در تباهی ورزد، سستی پذیری مسئولیت در کسی قدر، هر. اوست پذیری مسئولیت کمال به آدمی،

 اساس، این بر(. 1331 تهرانی، دلشاد) یابد می دست اداری اخالق و فردی اخالق نظر از بیشتری کمال به باشد، پذیر مسئولیت بیشتر کسی

 حرفه اخالق. است آفرین نقش اجتماعی هنجارهای و ها سازمان در آنها رعایت که است واالیی های ارزش و بار دارای ای حرفه اخالق اصول

 قابلیت ای حرفه اخالق رعایت همچنین. سازد می فراهم سازمان یک بُعد در یا فرد، برای را گری بهبود خود و کنترلی خود قدرت ای

 به توجه با لذا(. 1331زاده و همکاران،  بیک) دهد می کاهش را سازمان و جامعه های هزینه و داده افزایش کار و کسب در را ها سازمان

 در ای حرفه اخالق نقش بررسی به اهدافشان، به یابی دست برای ها سازمان موفقیّت جهت دارد قصد حاضر مقاله شد، مطرح که مباحثی

 .بپردازد اسالمی مباحث بر تأکید با کارکنان وفاداری پذیری، مسئولیت سازمانی، تعهد

 سازمان تعریف
 امّا. است نوشتار این هدف از خارج متعدد، تعاریف بررسی. دارند گوناگونی آراء و تعاریف مدیریت، نظران صاحب سازمان تعریف در

 می هدف بر مبتنی که است اجتماعی نهاد یک سازمان». باشیم داشته موضوع این به گذرا نگاهی است الزم بحث، جهت شدن روشن برای

 ممکن. «دارد ارتباط خارجی محیط با و است هماهنگ و الفعّ سیستم دارای و است شده ریزی طرح آگاهانه صورتی به آن ساختار باشد،

 این بر مبتنی را بحث توان نمی و است ناسازگار پژوهش هدف با و است غربی متون از برگرفته تعریف این که آید ذهن به اشکال این است

 برداری بهره قابل متعارف دیدگاه در سازمان تعریف از حداقلی بدهیم ارائه سازمان از دینی نگاه از تعریفی بخواهیم اگر. برد پیش تعریف

 گروه یا افراد از سازمان که معناست این بر دال است، اجتماعی های پدید سازمان». سازمان جمعی هویت بر کیدتأ از عبارتست آن و است

 تحقق برای که است افرادی از متشکل سازمان که است این است مسلم آنچه بنابراین. «است شده تشکیل تعاملند، در هم با که هایی

 (.1312 ،گنجعلی و همکاران) ندارد ناسازگاری دینی مبانی با این و کنند می تالش اهدافی

 آن مفاهيم و اي حرفه اخالق
 کار و ساز این نیز مدیریت در. است بوده برخوردار بسیاری اهمیت از همواره ها انسان میان روابط کننده تنظیم عنوان به اخالق

 رفتارها، و عملکردها در اخالق نقش. آورد بوجود را اخالقی عملکردهای است قادر باشد، داشته بیرونی های اهرم به نیاز که آن بدون درونی،

 مدیریت  و اخالقیات بحث امروزه که روست این از واست  کننده تعیین و مهم ارتباطات و برخوردها در و ها، انتخاب و ها گیری تصمیم در

  (.1333 الوانی،) است گردیده تبدیل عمده های بحث از یکی به

 با و بصیرت دیده با تنها که است باطنی های ویژگی و سرشت از ای مجموعه معنای به اصطالح و لغت در خُلُق، یا خُلق جمع اخالق

 کریم قرآن در که چنان شود؛ می گفته ظاهر چشم با درک قابل و محسوس صورت و شکل به خَلق، مقابل در. هستند درک قابل دل چشم

 خورد، می چشم به تمایزی چنین نیز( ص) اکرم پیامبر سخن در. است رفته کار به معنا همین به «عَظِیمٍ خُلُقٍ لَعَلی إِنَّک» آیه در نیز

 . «خُلقَکَ فَأحسِن خَلقَک اهللُ اَحسَنَ قد امرَءُ اِنَّکَ»: فرمود مسلمانان از یکی به خطاب که هنگامی

 تأمل، و فکر بدون انسان، وجود در را رفتارها برخی انجام زمینه که است انسان نفسانی راسخ های هیئت معنای به خُلق مجموع در

 :است استنتاج قابل نکته سه است، اسالمی پژوهان اخالق غالب رویکرد که تعریف، این از. کند می فراهم

 .شود می دو هر منفی، و مثبت صفات شامل خُلق،. 1

 .شود می گفته «حال» آنها به که گذرا های خصیصه مقابل در شوند؛ می نامیده «ملکه» اصطالحاً که است، پایدار صفات مراد. 2

 منشأ بلکه نیست، رفتار در خود خُلق، درونی، سرشت تا دانند می رفتار بر ناظر بیشتر را خُلق که غربی اندیشمندان نظر برخالف. 3

 (.1331 محمدی،) شود می انسان از بد یا خوب کارهای صدور

 یا درست بدی، یا خوبی و است مربوط گروهی یا فردی اخالقی اصول به اخالق: کند می تعریف گونه این را اخالق( 1111) 1براک 

 می انعکاس افراد رفتار در که جامعه یک هنجاری و ارزشی قواعد از است عبارت اخالق. است شده تصور قبول، قابل غیر یا قبول قابل غلط،

                                                           
1
Brock 
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. است شده تعریف هدایت و راهنمایی برای منشوری عنوان به اغلب اصول، از ای مجموعه عنوان به اخالقیات،(. 1331 ،آذر و همکاران) یابد

 (.1311 همکاران، و انصاری) کند می ارائه اقدام برای چارچوبی اصول، مجموعه این

 در کارکنان که است این سازمان در فردی اخالق. است شده توجه ای حرفه اخالق به هم و فردی اخالق به هم دینی، های آموزه در

 اوّل، وهلۀ در که اخالقی قوانین مجموعه از است عبارت ای حرفه اخالق. باشند رفتارهایی و روحیات و اخالق چه دارای خود، شخصی احوال

 حقیقی، شخص عنوان به پزشک. است شغل حیث از فرد اخالقی مسئولیت ای، حرفه اخالق. است آمده دست به شغل یا حرفه ماهیت از

 می دیگری شغل اگر که ای گونه به است؛ گرفته دوش بر که است شغلی از برخاسته او اخالقی های مسئولیت. دارد اخالقی های مسئولیت

 این در اخالق. آفریند می خاصی اخالقی های مسئولیت ای، حرفه اقتضای به شغلی هر. کرد می تغییر وی اخالقی های مسئولیت پذیرفت،

 مدیران اخالق معلمان؛ اخالق پزشکان؛ اخالق: شود می موجب را خاصی اخالقیات مشاغل، تنوع برحسب که است «وابسته شغل» مفهوم،

 (.1333 قراملکی،... )و

 ( :1331 ،امیری و همکاران) باشند می زیر شرح به که است شده ارائه ای حرفه اخالق از مختلفی های تعریف

 و گروه درونی استعداد و قوا اخذ جهت در جمعی ایده به گروه یا فرد فیزیکی و روانی و ذهنی انرژی شدن متعهد کار، اخالق( الف

 ؛است نحو هر به توسعه برای فرد

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

 است؛ متصور خاص اصولی

 در اخالق بر ناظر و پردازد می ای حرفه نظام یک اخالقی ارزشهای و اصول و اخالقی پرسشهای و مسائل به ای حرفه اخالق( ج

 است؛ ای حرفه محیط

 کار انجام در خویش فطرت و وجدان ندای براساس و داوطلبانه افراد باید که است قواعدی مجموعه ای حرفه اخالق از مقصود( د

 شوند؛ دچار قانونی مجازاتهای به تخلف، صورت در یا باشند داشته خارجی الزام که آن بدون کنند؛ رعایت ای حرفه

 مسئولیت شغلی، اخالق و انسانی، فرد یک ی منزله به صرفاً خود، فردی رفتار برابر در است فرد پذیری مسئولیت فردی، اخالق( ه

 ؛است سازمانی پست یا حرفه یک صاحب مثابه به خود، شغلی و ای حرفه رفتار برابر در فرد یک پذیری

 و پردازد می آن اخالقی مسائل و حرفه یک در اخالقی تکالیف بررسی به اخالق دانش از شاخهایی ی منزله به ای، حرفه اخالق( ی

 .است خاص اخالق با همراه شده تعیین موقعیت به فرد هدایت موجب که دانند می معینی فعالیت را آن حرفه، تعریف در

 سالم و پیشگیری در خاص نظام و مکتب یک هنجاری اخالق اصول بستن کار به ای، حرفه اخالق نگارندگان، نظر از در مجموع

 (.1312 وردی، گل و محمدی) است روی پیش و موجود های ضرورت و نیازها ها، آسیب بر مبتنی سازمان، یا بنگاه یک سازی

( ب گرایی؛ فرد و فرد اصالت نگرش وجود( الف: شود می دیده ویژگی دو است، شده ای حرفه اخالق از که هایی تعریف بیشتر در

 دادن تقلیل و نگری تحویلی نوعی ای، حرفه اخالق به نگاه این رسد می نظر به که شغل، در فرد اخالقی الزامات و مسئولیتها بودن محدود

 به توجه با. است اشخاص فردی شغل از فراتر بسی کار، و کسب در مشاغل نهادهای در سازمانی و جمعی هویت زیرا است؛ ای حرفه اخالق

 انسانی منابع مدیریت به مربوط مباحث و آثار در بیشتر و مدیریتی منابع در ای حرفه اخالق از بحث نیز اواخر این در که بود دیدگاه همین

 .شد می مطرح

 که شود می اشاره سازمان و بنگاه اخالقی های مسئولیت به ای، حرفه اخالق از جدید مفهوم در مورد، همین به توجه با امروزه

 حقوقی های مسئولیت( الف: دارد مسئولیت گونه دو حقوقی شخصیت یک ی منزله به بنگاه نگاه، این در. است سنتی تعریف از تر جامع

 شغلی فردی و شخصی فردی اخالقی مسئولیتهای از تر پییچیده بسیار بنگاه اخالقی های مسئولیت که .اخالقی های مسئولیت( ب کیفری؛

 البته. گیرد می بر در نیز را شغلی اخالقیات و شود می سازمان ابعاد و اضالع همه شامل بنگاه اخالقی های مسئولیت دیگر، عبارت به. است

 (.1331 ،امیری و همکاران) گیرد می بر در نیز را کار حقوق کار، اخالق بر افزون ای حرفه اخالق

 : (1331 قراملکی،) است زیر شرح به که است شده ذکر مدیریت و ای حرفه اخالق برای البالغه نهج در اخالقی اصول از هایی نمونه

 بد فرد این نگویید گوید، می امیرالمونین آموزه اساس بر تخلفات، هیئت در ای حرفه اخالق مثال برای. است انسان حرمت: اوّل

 .است بد کارش خالف، کار با محترم است انسانی این بگویید بد، کار به بشود محکوم اگر حتی است،

 که دیندارند اگر خدایند، مخلوق همه ،"نکنید داوری ارزش" انسان هو بما انسان مورد در فرماید می ما به( ع) امیرالمومنین: دوّم

 .کنید احتیاط داوری ارزش در رفتارش و خو و خلق مورد در همچنین نکنید، داوری ارزش آدمها مورد در نیستند، دیندار اگر و دارند دین

 گروه، سازمان، که است این مدیریت در مشکل بزرگترین. است آزادی بحث گوید، می( ع) امیرالمومنین که دیگری مهم آموزه: سوّم

 و نوعند یک بشوند شرکت و اداره آن وارد اینکه از قبل آدمها یعنی است، ستان هویت دارد که بافتی و سیستم آن دلیل به شرکت و اداره
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 یکی این. است ستان هویت و ستان آزادی شرکت، و اداره. شوند می اسیر دهند، می دست از را چیزشان همه که گویی شدند، آن وارد وقتی

 مدیریت و شرکت وارد انسانها. رود می بین از کلی طور به فردی های آزادی یعنی است، درگیر آن با امروزی مدیریت که است معضالتی از

 ابزار شوند می آنها بشود، آنها ابزار مدیریت اینکه جای به. شوند می ماشین ابزار خود، آنها بشود، آنها ابزار ماشین، اینکه، جای به و شوند می

 از را شما مدیریت باشید مواظب که - زد مدیریتی های مجموعه همه روی باید که است شعاری این -: فرماید می( ع) امیرالمونین. مدیریتها

 تصمیمی. کنید درست ترازو یک توانید، می اصل این با شما یعنی. است اصل آنهم حرفه، در است اخالقی ارزش یک آزادی. نستاند خودتان

 یک عنوان به شما باشد، داشته منافات مشروع و شخصی های آزادی با اگر نه؟ یا است اخالقی تصمیم، این بفهمید توانید می گیرید، می که

 .ندارید را آزادی این ستاندن حق عامل، مدیر

 دسترسی اداره و شرکت محرمانه اطالعات به که فردی اگر. است مهم خیلی سازمانها در وفاداری هامروز. است وفاداری اصل: چهارم

 به گروه، به سازمان، به وفاداری: دارد ابعادی نیز وفاداری. رود می بین از شرکت بگذارد، رقیب اختیار در را اطالعات و نباشد وفادار دارد،

 .است وفاداری به توصیه هم البالغه نهج های توصیه. دندار اهمیت همه اینها ملی، منافع به نسبت گروه وفاداری افراد،

. االصولند اصل برخی و اصلند برخی. فروعند چیزها برخی. داریم سطح سه ای حرفه اخالق در که است این اصل آخرین و: پنجم

 ،الگوها و مدلها ، اعم ازمدیریت چیز همهبه  یعنی شود، می عوض شما مدیریتی هندسه بیاید اصل این اگر که این به بودن االصول صل

 مدیریت که است این ما مدیران برای امیرالمومنین پیام ترین استراتژیک. سازمان یک استراتژیک نکات. دهد  می رنگ را آن اصول و وسایل

 و است بینش یک از ناشی صغری این. است امانت کارش که آموزد می مدیر به( ع) علی هک است بینشی نگری، امانت این. است "امانت"

 از مختلفی موارد در( ع) علی. است "درست بستن کار به" مدیریت در امانت حفظ. است واجب اخالقاً امانت حفظ که است این کلی، کبرای

 وجود از مدیریت در ندارد اجازه مدیر. است امانت فرد، وجود خود اوّل درجه در حضرت، آن دید از. گوید می ما به را آموزه این البالغه نهج

 امکانات دیگر، و بفروشد ارزان نباید را خود یعنی. است انسانیتش و هویت بلکه نیست، جسم معنای به این کند، گذاری سرمایه خودش

 همه بر. است شمول جهان مفهوم یک امانت مفهوم پس. کند حفظ را اینها باید است، امانت اینها همه اش، جامعه و نیروهایش، سازمان،

 مدیریت وارد را فلسفی بنیان یک امانت، نگرش این. است امانت هم خودم داراییهای بودم، امانت خودم من وقتی چون افکند، می پرتو چیز

 تواند می رابط وجود نگرش این و مستقل وجود نه دارم رابط وجود دارم، اویی از هویت من گوید می مدیر که است این آن و کند می

 .است البالغه نهج آموزه بزرگترین این و کند درمان را حرفه یک اخالقی مشکالت از بسیاری

 می ما به حضرت که است خطبه این در. داری امانت سوّم فراز و زکات دوّم فراز نماز، اوّل فراز: است فراز سه دارای 112 خطبه

 فرعی، نه است استراتژیک مفهومی امروز، مدیریت در امانتداری مفهوم و. است امانت هستی، آن از یکی نیز تو که مافیها و دنیا که آموزد

 .دهد می رنگ را چیز همه یعنی

. است تهدید آن ی لبه یک که است ای لبه دو شمشیر مانند ای، حرفه اخالق که، گفت باید ای حرفه اخالق اهمیّت درباره سرانجام

 گذشته کنترل روی بر بیشتر مدیریت آن، اثر بر و انجامد می سازمان در خسارات افزایش و ارتباطات کاهش به اخالقیات، سیستم در ضعف

 توان دیگر، عبارت به. شود می منفی سازمان انرژی صورت، این در و رسانند نمی مدیریت، به را اطالعات افراد زیرا کرد؛ خواهد تکیه نگر

 شمشیر، آن دیگر ی لبه(. 1311 ،زاد و همکاران بیک) شد خواهد... و کاری کم غیبت، شایعه، صرف شود، هدف صرف آنکه جای به سازمان

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

 می بهبود را ارتباطات دهد؛ می افزایش را وری بهره ای، حرفه اخالق. دارد سازمان نتایج و فعالیتها بر چشمگیر تأثیری ای، حرفه اخالق

 مدیر و شود می منتقل آسانی به اطالعات سازمان، بر ای حرفه اخالق حاکمیت صورت در زیرا دهد؛ می کاهش را ریسک ی درجه و بخشد

 کارکنان سازمانی تعهد بینی پیش قدرت ای حرفه اخالق همچنین(. 1311 عباسی، و حسینی) گردد می مطلع آن از حادثه، ایجاد از پیش

 به کارکنان که ای گونه به است سازمان به عاطفی وابسنگی نوعی سازمانی تعهد. دارد را( هنجاری و مستمر عاطفی،) آن گانه سه ابعاد و

 همکاران، و نیازآذر) برند می لذت سازمان در عضویت از و دارند مشارکت سازمان در گیرند، می سازمان از را خود هویت متعهد، شدت

 افراد های ویژگی توان می واقع در. دارد وجود تنگاتنگ ی رابطه سازمان در پذیری مسئولیت و ای حرفه اخالق بین دیگر، سویی از(. 1313

 است، دیگران سرمشق پذیرد، می را آن پیامدهای و ها تصمیم مسئولیت و است پاسخگو فرد: کرد بیان چنین این را ای حرفه اخالق دارای

 و کوشاست خویش های مسئولیت تمام ادای برای دهد، می اهمیّت کارش در خوشنامی و درستکاری به است، مند اخالق و حساس

 ای حرفه اخالق آخر در(. 1312 همکاران، و زاده قاسم) دهد می انجام نیت خلوص و توان تمام با گیرد، می عهده بر که را مسئولیتی

 تمایل دارند، باالتری شغلی عملکرد سازمان به وفادار و مند عالقه کارکنان که است این در آن مزیت که کند می ایجاد را کارکنان وفاداری

 با آنان همراهی و موافقت و برخوردارند باالتری کاری انگیزه از کنند، می کاری غیبت کمتر است، بیشتر سازمان در آنها ماندگاری به
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 خواهیم آنها بررسی به ادامه در سازمانی، متغیر سه این اهمیّت به توجه با لذا(. 1312 وردی، گل و محمدی) است بیشتر سازمان تغییرات

 .پرداخت

 سازمانی تعهد
 أَوْفُواْ آمَنُواْ الَّذِینَ أَیُّهَا یَا. کند وفا کاستی هیچ بدون آن به و بداند خویش عهد وامدار را خود متعهد، انسان که کند می ایجاب تعهد

 سوره... )عاهَدُوا اِذا بِعَهْدِهِمْ وَالْمُوفُونَ. کنید وفا خود عهد و عقد به آوردید، ایمان خداوند به که کسانی ای( 1 آیه ی، ماده سوره) بِالْعُقُودِ

 بِالْعَهْدِ أَوفُوا و. دارند می گرامی خداوند عبادت همانند را تعهدها رعایت و کنند می وفا خود عهد به که هستند کسانی نیکان(. 111 آیه بقره،

 سؤال مورد عهد رعایت الهی محاسبه هنگام زیرا کنید، وفا آن به و نمایید عمل خود میثاق به( 34 آیه اسراء، سوره) مَسْئُوالً کانَ العَهْدَ اِنَّ

 صادقانه خدمات انجام به متعهد که اسالمی متصدی پس. نیست وی بندگان با عهد و خدا با عهد بین فرقی جهت، این در. گیرد می قرار

 (. 1311 فیروزآبادی، دهقانی و میبدی پور رجبی) بود خواهد مسئول قیامت در ،است

 حفظ برای کارمند قصد بر که باشد می سازمان با کارمند یک ی رابطه دهنده شرح روانشناختی حالت یک از عبارت سازمانی تعهد

 را سازمانی تعهد پژوهشگران از برخی(. 1312 ،هویدا و همکاران) گذارد می اثر است سازمان در ماندن مورد این در که عمل از ویژه مسیر

 (. 2224و همکاران،  1گوتام) «سازد می مرتبط سازمان به را فرد هویت که سازمان به نسبت گیری جهت یا نگرش»: کنند می تعریف چنین

 او که دارد، اشاره سازمان کل نتیجه در و سازمانی های ویژگی به نسبت شخص یک عاطفی های واکنش به سازمانی تعهد مفهوم

 که است وفاداری یا دلبستگی و خاطر تعلق درجه مبین و است مربوط سازمان آن های ارزش و اهداف به اعتقاد با و کند می کار برایش

 تشکیل مؤلفه سه از سازمانی تعهد که است معتقد 2بوچان. است شغل از مثبت ارزیابی یک و کند، می احساس سازمان به نسبت کارمند

 :  است شده

 . سازمان ارزشهای و اهداف سازی درون بر عالوه سازمان، به کارکنان مباهات و غرور:  شناسایی -الف

 ؛سازمان خاطر به شان شخصی های کوشش گذاری سرمایه به کارکنان تمایل:  درگیری -ب 

 . "سازمان در ماندن به میل"در خود ابراز تعلق احساس: سازمان به خاطر تعلق و دلبستگی: وفاداری -ج

 و احساس تعلق یک فرد به سازمان نسبی قوت از است عبارت( 1111)و همکاران  3مودی تعریف براساس سازمانی تعهد همچنین

 : دارد قرار عامل سه اساس بر مفهوم این. خاص سازمان یک در درگیری

 ؛(شناسایی) سازمان های ارزش و اهداف پذیرش -

 ؛(درگیری) سازمان نفع به کوششها گذاری سرمایه به تمایل -

 بر سازمان اعضای کنند می بیان ضمنی بطور ها ویژگی این(. وفاداری) درسازمان عضویت تداوم و حفظ برای شدن قائل اهمیت -

 برای و دارند باالیی اجتماعی جایگاه و رتبه سازمان درون در آنها کنند می احساس آنها دارند، ثیرتأ شود، می انجام سازمان در آنچه روی

 تصمیم که جایی و کنند، می درک مشورتی یا مشارکتی رهبری رفتار پذیرش صورت به سازمان رهبران آنچه از فراتر سازمان به کمک

  (.1114، 4بوکانان) هستند آماده است، متداول مشترک گیری

 روان حالت یک تعهد که هستند سهیم دیدگاهی در آنها از یک هرامّا  است، شده طرح سازمانی تعهد از متعددی تعاریف اگرچه

 (.2222، 1یوسف) دارد سازمان در عضویتش تداوم برای استنباطاتی و کند می توصیف سازمانش با را کارمند یک رابطه که است شناختی

 می تشریح که است شناختی روان حالت ماهیت کند، می ایجاد افتراق و تمایز سازمانی تعهد از تعاریف این میان در سنتی لحاظ به آنچه

 ها آن از کدام هر که دادند، توسعه سازمانی تعهد از ای مؤلفه سه مدل یک (1112) 1یر میآلن و  تفاوتها، این تأئید منظور به. گردد

 یا سازمان به عاطفی دلبستگی از کارکنان درک به عاطفی تعهد. هنجاری تعهد و مستمر تعهد عاطفی، تعهد: است سازمانی تعهد مشخصه

 از کارکنان ادراک به هنجاری تعهد و دیگر جای به رفتن و سازمان ترک هزینه از کارکنان ادراک به متناوب تعهد آن، با شدن شناخته

 (1313 همکاران، و نیازآذری) دارد اشاره آنها طبیعی وظایف
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 سازمانی تعهد اهميّت

 و تولید مقدار سازمانی، تعهد بودن باال صورت در است، شغلش به نسبت کارمند ذهنی و عاطفی واکنش کاری تعهد که آنجا از

 در مکرر غیبتهای و کندکاری کاری، وجدان آمدن پایین شغلی، نارضایتی عامل، این فقدان و یابد می افزایش کارکنان کارایی قابلیت

 مفید جامعه و سازمانها برای تعهد ایجاد فرایند درک (.2224، 1شومپوکوم و دِر) دارد پی در را کارکنان روانی سالمت در اختالل و سازمان

 و شود می سازمان زیادتر رقابت قدرت و سازمان در بیشتر ماندگاری کارکنان، بین در نوآوری بروز موجب شد گفته آنچه بر عالوه زیرا است،

 تعهد صورت، هر در(. 1312 نقندر، امیرجی و زرندی پورسلطانی) شد خواهند مند بهره سازمانها بیشتر وری بهره از نیز جامعه حال عین در

 تواند نمی سازمانی هیچ است، سازمان به فرد وابستگی و هویت احساس بیانگر تعهد دهد، می قرار تأثیر تحت را افراد رفتارهای سازمانی

 در بیشتری مدت و دارند خود کار در بیشتری نظم هستند پایبندی و تعهد دارای که کارکنانی گردد، موفق کارکنان تالش و تعهد بدون

 همکاران، و یقوبی) دهند پرورش و کرده حفظ را سازمان به کارکنان و خود پایداری و تعهد باید مدیران کنند، می کار و مانند می سازمان

1333.) 

 پذیري مسئوليت
 امری انجام به بودن متعهد یا و بودن موظف معنای به مسئولیت: است شده ذکر گونه این دهخدا فرهنگ در مسئولیت لغوی تعریف

 ساختن و عمومی رنج و درد کاهش وظایف، و تعهدات انجام بودن، دیگران و خود مراقب یعنی مسئولیت کند می بیان( 1111) 2لیکونا. است

 و تصمیمها از برآمده نتایج با کردن زندگی و فرد وظایف انجام رویه: است گونه این( 1111) 3ریان و بولین منظر از مسئولیت. بهتر دنیایی

 بودن پاسخگو یعنی. رود می انتظار فرد از آنچه انجام: کند می تعریف طور این را مسئولیت( 2221) 4شخصیت بررسی ائتالف. اشتباهاتش

  (.2211، 1استنلی) حاصل نتایج پذیرش و دهد می انجام آنچه قبال در فرد

 مسئولیت(. 1313فرد و همکاران،  دانایی) اند کرده بندی تقسیم قانونی و ای حرفه اخالقی، دسته سه به را مسئولیت ای مطالعه در

 و فردی های مسئولیت از غیر این و است حقوقی اشخاص عنوان به افراد مسئولیت بر ناظر که «ای حرفه» یا «سازمانی اخالق» اخالقی های

 اخالقی های مسئولیت فرض، این در البالغه، نهج منظر از. شود می تأکید حقیقی شخص عنوان به افراد مسئولیت بر آنها در که است شغلی

 در خود وظایف انجام و دیگران، حقوق رعایت با است مساوی حقوق، آوردن دست به یعنی است؛ سیستمی و گرایانه کل نگرش بر مبتنی

 امّت عنوان به مردم دادن توجه ضمن زیبا، بیانی با ،211 ی خطبه در( ع) علی حضرت. است خود حق احقاق عین دیگران حقوق قبال

 :است چنین آن مفاد که کرده اشاره حکومتی سازمانی و ای حرفه های مسئولیت به خود، سازمانی و ای حرفه های مسئولیت به اسالمی

 کسی بر حقی و دارم وظایفی حاکم عنوان به شما برابر در نیز من و دارید وظایفی حکومت سرپرست عنوان به من برابر در شما»

 یابد می عزّت جامعه آن در حق کنند، عمل خود های مسئولیت و وظایف به طرفین اگر. دهد انجام را آن همانند اینکه مگر شود نمی واجب

 حکومت تداوم به مردم و شود می اصالح روزگار پس. شود می پایدار( ص) پیامبر سنت و برقرار عدالت های نشانه و پدیدار دین های راه و

 .«شود می مأیوس آرزوهایش در دشمن و شوند می امیدوار

 اسالمی امّت قبال در ای ویژه های مسئولیت حقوقی، شخصیتی عنوان به حکومتی کارگزاران و اسالمی حاکم مسئولیت، نوع این در

 :فرماید می ها مسئولیت آن تبیین و ترسیم در ،34 ی خطبه در( ع) علی حضرت. دارند

 بی تا دهم آموزش را شما و کنم تقسیم عادالنه شما میان را المال بیت و نورزم دریغ شما خیرخواهی از که است آن من بر شما حق

 .بدانید را زندگی رسم و راه تا کنم تربیت را شما و نباشید نادان و سواد

 به اسالمی امّت عنوان به را خود ای حرفه های مسئولیت و کنند رعایت را وی حقوق اسالمی، حاکم به کمک در موظفند نیز مردم»

 :فرماید می ادامه در که چنان. «دهند انجام نیکو نحو

 فراخواندم، را شما گاه هر کنید؛ خیرخواهی برایم نهان و آشکار در و باشید وفادار من با بیعت به که است این شما بر من حق امّا و»

 (.1331 کاویار، و فرد ایزدی) «کنید اطاعت دادم، فرمان گاه هر و کنید اجابت

 آنان حرفه با رابطه در که کسانی مقابل در قانون موجب به مشاغل صاحبان برای که مسئولیتی از است عبارت ای حرفه مسئولیت

 متوجه است ممکن خسارت این. کند مى ایجاب را خسارت وجود قانونى مسئولیت مقابل، در. آید می وجود به شوند، می خسارت دچار
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 و مدنى مسئولیت یکى: داشت خواهد وجود مسئولیت نوع دو باشد جامعه یا فرد متوجه خسارت اینکه برحسب و باشد فرد متوجه یا جامعه

 را جامعه و مختل را اجتماع نظم خود رفتار اثر بر افرادى یا فردى که آید مى وجود به وقتى کیفرى مسئولیت. کیفرى مسئولیت دیگرى

 قانونى مسئولیت تحقق بنابراین. کنند وارد خسارتى دیگرى به افرادى یا فرد که شود مى محقق هنگامى مدنى مسئولیت. کنند متضرر

 انسانى جوامع قبول مورد اصول و عرف مدنى مسئولیت تشخیص مبناى که رسد مى نظر به. است جامعه یا افراد به زیان ورود به منوط

 (.1313 ،فرد و همکاران دانایی) است اجتماع هاى ویژگى و اخالق و فرهنگ به وابسته امرى مدنى مسئولیت. است

 اسالمی منظر از. است الهی نیت در غربی، متعارف نگاه و اسالمی نگاه از سازمانی های مسئولیت خصوص در مهم تفاوتهای از یکی

 انجام به تعهد که است این معمول متعارف نگاه در که حالی در باشد، الهی نیّت به متصف باید باشد ارزش دارای عملی هر که این برای

 دسته سه به عمل اسالمی، نگاه از اساس این بر. دهند می قرار سازمانی بقای و سودآوری اهداف راستای در را اجتماعی های مسئولیت

 عملی تواند می الهی نیت با خیر، یا هستند دنیوی اجرای ضمانت دارای آیا که این از نظر صرف قانونی و اخالقی حقوقی، های مسئولیت

 تفاوتهای جمله از اخیر موضوع. بگیرد قرار انسان سعادت و تکامل مسیر در و شده تلقی فاعلی حسن و فعلی حسن ویژگی دو هر به متصف

 (.1312 ،گنجعلی و همکاران) دارد وجود سازمانی مسئولیت حوزه در متعارف رویکرد و اسالمی رویکرد بین که است ای عمده

 است مسئول مربوط امور انجام قبال در پذیرد، می را مسئولیتی که کسی. باشد مسئولیت انجام قابلیت با توأم باید مسئولیت پذیرش

 کارهای و امور همه به نسبت باشد، که ای رتبه هر در کس هر که آموزد می پذیری مسئولیت اصل. باشد خود رفتار و اعمال جوابگوی باید و

 نگاه، نوع به نسبت حتی افراد و ندارد را مردم به احترامی بی و اهانت ترین کم حق کسی مبنا، این براساس. است مسئول خود به مربوط

 می سستی خود مسئولیت انجام در که را کسانی خود، سپاه فرماندهان به ای نامه در( ع) علی حضرت. هستند مسئول خود رفتار و بیان

 (.1312 وردی، گل و محمدی) شمارد می بر «افراد خوارترین» عنوان به ورزند،

 درج 1 جدول در البالغه نهج 12 نامۀ در( ع) علی امام فرمایش طبق ای، حرفه اخالق قالب در مدیران و زمامداران پذیری مسئولیت

 (.1331 کاویار، و فرد ایزدی) استشده 

 اي حرفه اخالق قالب در مدیران و زمامداران پذیري مسئوليت .1جدول 

 

 

 

 

 

 پذیری مسئولیت

 مدیران و زمامداران

 قالب در حکومت

 ای حرفه اخالق

 12ه ی نام براساس

 البالغه نهج

 المال بیت صحیح مصرف و اسالمی ه یجامع ه یادار برای مالیات آوری جمع. 1

 امنیت برقراری و بیگانگان و دشمنان مقابل در کشور از دفاع. 2

 الهی های ارزش و حدود اقامۀ و( ص) اسالم گرامی رسول و خدا سنّت احیای. 3

 آنان کارهای در اصالح و مردم امور رساندن سامان به. 4

 آنان با انصاف و مدارا و مردم با فروتنی و رویی گشاده. 1

 آنان مشکالت حلّ و کارها انجام در مردم رضایت جلب برای تالش. 1

 دو آن میان تعارض فرض در فردی برحقوق جمعی حقوق متقدّ. 1

 جامعه زندگی های عرصه همۀ در عدالت محوریت. 3

 فرهنگ اصالح و مردم بین در موجود های ناروایی پیرایش و تزکیه جامعه، دانش سطح ارتقای و آموزش. 1

 آنان

 انسانی و دینی مبانی و اصول رعایت با همراه های نظرگاه آزادانۀ بیان و سیاسی باز فضای ایجاد. 12

 امور در خداوند از استعانت و خلق رضایت بر خدا رضایت قدّمت. 11

 آن ابعاد ه یهم در عبادی اعمال به مردم دادن توجه. 12

 و اموال آن با و نشود دگرگونی دچار یابد، اختصاص او به نعمتی یا آورد دست به اموالی مدیر و کارگزار اگر. 13

 .دارد روا بیشتری مهربانی برادرانش به و شود نزدیک خدا بندگان به بیشتر ها نعمت

 

 دینی، تعهدات به بودن متعهد و دینی تکالیف به پرداختن لذا اوست، بودن مسئول انسان، تکامل و تعالی الزمه اینکه به توجه با

 از یک هیچ در. است مدار دین انسان و مکلف شخص برای متعالی های افق شدن گشوده برای ای مقدمه و انسان تعالی و تکامل سکوی

 نماد بلکه نیست، ثواب به رسیدن تنها آن غایت و است حق به وصول بلکه بود نخواهد مشقت معنای به تکلیف دین، احکام و تعالیم

 معنای به شدن مشرف همان شدن مکلف حقیقت در. اوست حق در الهی داشتی گرامی دینی، تکلیف اساس همین بر. است آدمی استعالی

 است مؤثر جان طهارت به وصول و تن تیرگی زوال در که است الهی پیام دریافت برای اجازت کسب و اللهی خلیفه مقام به دستیابی

 (.1312 ،گنجعلی و همکاران)
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 ها سازمان در پذیري مسئوليت ایجاد مزایاي
 بهتر و باشند متعهدتر کارکنان چه هر. دارد اهمیّت سازمان در کیفیت ایجاد ی اندازه به سازمان در پذیری مسئولیت ایجاد مزایای

 .شد خواهد بیشتر کار مزایای باشند، شده عجین سازمان های فعالیت مفهوم با

 آنها صورت این در. نمایند سازمان در پذیرانه مسئولیت های شیوه و ها سیستم ایجاد به اقدام باید مدیران گام، نخستین عنوان به

 با همراه خوب مدیریت - دارند برمی گام پذیری مسئولیت سمت به آنها که همچنین. بزنند پل سازمان فضای از بیرون به توانند می

 :دید خواهند زیر مزایای به دستیابی معرض در را خودشان - متعهدانه بودن پاسخگو

 اختیار در را حقایق که شود می عملکرد مورد در غنی اطالعات ایجاد باعث سازمان در پذیری مسئولیت: گیری تصمیم روند بهبود -

 اهداف و استراتژی تحقق جهت را تری اثربخش تصمیمات توانند می سازمان خارج در چه و داخل در چه افراد. دهد می قرار سازان تصمیم

 .نمایند اتخاذ شرکت

 افراد شوند می باعث که گردد می بازخوردی های سیستم ایجاد باعث سازمان در پذیری مسئولیت: یادگیری روند در تسریع -

 در ها سیستم این نوع بهترین دارای که است شرکتی شرکت، ترین موفق. بیاموزند سازمان از خارج در هم و داخل در هم را زیادی درسهای

 .باشد خارج و داخل

 با و شود می کارکنان و یکدیگر به سازمان میانی مدیران شدن نزدیک باعث سازمان در پذیری مسئولیت: افراد به دادن اختیار -

 را چه آن ارشد مدیریت وقتی. کنند اعطا افراد به نیز را زیادی اختیارات توانند می کنند، می  منتقل را زیادی اطالعات آنها اینکه به توجه

 .شوند می هدایت سازمانی اهداف به نیل برای اشتباهی گونه هیچ بدون نیز کارکنان سنجد، می دقیق معیارهای طریق از دارد، نظر مد

 ارشد مدیران که همچنان. است زیادی ارزش دارای مالی غیر و مالی معیارهای لحاظ به سازمان در پذیری مسئولیت: ارتباط ایجاد -

 .داشت نخواهند هایی سازمان چنین سهام ارزش کاهش برای توجیهی دیگر تحلیلگران، و سهامداران کنند، می اعالم را بیشتری آمارهای

 تلفیق باعث جالب شکلی به کار این. باشد ها استراتژی تمامی با منطبق باید سازمان در پذیری مسئولیت: استراتژی اجرای -

 .شود می گونان مسیرهای

 رویکردی چنین. دهد می نشان عملکرد مطمئن معیارهای اساس بر را خود ارزش سازمان، در پذیری مسئولیت: وفاداری ایجاد -

 شود می مختلف جوامع و کار و کسب شرکای کارمندان، کنندگان، عرضه مشتریان، گذاران، سرمایه وفاداری افزایش و تعامل ایجاد باعث

 (.1331 وایزنر، و اپستین)

 آن اهميّت و کارکنان وفاداري
 است باور این بر و نموده تعهد احساس سازمان موفقیّت به نسبت که کاری نیروی: نمود تعریف چنین توان می را کارکنان وفاداری

 به هم عمالً بلکه بمانند باقی سازمان در که دارند برنامه فقط نه نیروها این. باشد می کردن کار برای انتخاب بهترین مطبوعش سازمان که

 ،(2221) همکاران و 1یی اعتقاد به(. 1331 ،حسینی و همکاران) کنند نمی پیشنهادها سایر به توجهی و نیستند جایگزین گزینه دنبال

 گرفته نظر در سازمان اهداف تحقق جهت در تالش و سازمان به تعلق احساس شرکت، با همکاری تداوم به تمایل معنای به کارکنان وفاداری

 : (2221و همکاران،  یی) از عبارتند که اند گرفته نظر در کارکنان وفاداری برای هایی شاخص آنان. است شده

 سازمان؛ با همکاری تداوم به تمایل .1

 بیشتر؛ کار انجام .2

  سازمان؛ به تعلق احساس .3

 .بیشتر های مسئولیت پذیرش .4

 بهتر شرایط از آگاهی وجود با فردی اگر که است معتقد محقق این است، داده شرح فرایند یک شکل به را وفاداری (1112) 2بکر اچ 

 سازمان به فرد وفاداری کند، امتناع اش، فعلی شغل حفظ منظور به شغل آن پذیرش از تر، مناسب شرایط و بیشتر حقوق شغل، یک

 : است شناسایی قابل فاکتور 3 با وفاداری( 1111) یرمی  و آلن دیدگاه از. شود می پنداشته

 سازمان؛ های ارزش به قوی اعتقاد -1

  سازمان؛ اهداف تحقق برای زیاد تالش -2

                                                           
1
 Yee 

2
 H.Becker 
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 اهداف و سازمان به نسبت فرد که است تعهدی دلیل به سازمان، به فرد وفاداری مدل این در. سازمان در ماندن برای زیاد تمایل -3

 (.1312 دابوئیان، و چه قره) دارد آن

 سازمان مظهر که است چیزی آن به الزم حساسیت و سازمان به عاطفی و روحی تعلق احساس وفاداری، اینکه به توجه با همچنین

 آنها ماندگاری به تمایل دارند، باالتری شغلی عملکرد سازمان به وفادار و مند عالقه کارکنان لذا است، شده گرفته نظر در آن به متعلق و بوده

 بیشتر سازمان تغییرات با آنان همراهی و موافقت و برخوردارند باالتری کاری انگیزه از کنند، می کاری غیبت کمتر است، بیشتر سازمان در

 گل و محمدی) «وفاداران با خصوص به دارید، پاس را ها پیمان و عهد» که فرماید می وفاداری اهمیّت مورد در نیز( ع) علی امام. است

 (.1312 وردی،

 : کنند می بیان شرح زیر به را وفادار کارکنان مشخصات وفاداری، به مربوط تحقیقات

 سازمان؛ به دشواری و سختی مواقع در حتی باال دلبستگی دادن نشان. 1

 سازمانی؛ اهداف به دستیابی برای(  فرانقشی رفتارهای) اضافی کارهای انجام به تمایل دادن نشان. 2

 کارکنان؛ دیگر با خود روابط در مثبت های نگرش دادن نشان. 3

 شده؛ ریزی برنامه سازمانی تغییرات به نسبت بودن پذیرنده. 4

 .تر پایین وفاداری دارای افراد به نسبت کمتر تولیدی ضد رفتارهای ارتکاب. 1

 بر است تضمینی و برد می باال را بارآوری سازمانی وفاداری که داشته اظهار مشابهی های ویژگی مبنای بر نیز ساالنسیک همچنین

 (.1312 نادری، و پرور گل) است کار محیط در نوآوری سازهای زمینه ترین مهم از یکی و تولیدات و خدمات مطلوب کیفیت

 

 (:1311 عباسی، و حسینی) است شده مشخص( 1) شکل در که دارد مراحلی سازمانی، موفقیّت در اخالق کارگیری به روش

 

 

 سازمان موفقيّت در اخالق تأثير. 1 شکل

 آفرینی اعتماد. آید می وجود به آفرینی اعتماد از نیز ای حرفه اخالق. شود می ناشی ای حرفه اخالق از موفقیّت،( 1)شکل  طبق

 شود؛ می ناشی مسئولیت از نیز مندی قانون و رفتار بودن مستمر و مندی قانون از رفتار، بینی پیش. گیرد می ریشه رفتار بینی پیش از هم

 .آید می وجود به فرد معرفت و دانش از نیز فرد باورهای و فرد، باورهای از مسئولیت و

 ها، سازمان در ای حرفه اخالق کردن نهادینه جهت راهکارهایی ی ارائه انجامد، می سازمان موفقیّت به ای حرفه اخالق آنجاکه از

 .است شده پرداخته آن به مقاله این در که است مهم بسیار

 ها سازمان در اي حرفه اخالق کردن نهادینه راهکارهاي
 گیران تصمیم و مدیران و است برخوردار باالیی بسیار اهمیّت از ها، سازمان در آن کردن نهادینه چگونگی و ای حرفه اخالق بحث

 های آموزه در راهکارها این ی جمله از. دهند ارائه ها سازمان در ای حرفه اخالق کردن نهادینه برای را مختلفی کارهای راه تا بکوشند باید

 : (1311 عباسی، و حسینی)به شرح زیر است  دینی



   993 -919، ص 5931 زمستان،  4پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2375-3675 

http://www.Joas.ir 

 
 

 شایسته انسانی نیروی کارگیری به دینی، های آموزه در: سازمانها  در قانون و اخالقیات رعایت به مقید انسانی نیروی کارگیری به. 1

 چنین( ص) پیامبر از حدیثی در. شود می محسوب ها خیانت بزرگترین جزو خصوص، این در کوتاهی و انگاری سهل که دارد اهمیّتی چنان

 و تر شایسته وی ی برگزیده از که هست کسی آنها میان در داند می درحالیکه بگمارد، مسلمانان برای را کارگزاری که کسی: است آمده

 معیارهای دینی، های آموزه. است ورزیده خیانت ها مسلمان ی همه و رسولش و خداوند به او است، پیامبر سنت و خدا کتاب به تر عالم

 احراز برای بخصوص، سازمان در فرد شایستگی برای را اخالقی -ارزشی معیارهای و تخصصی معیارهای ساز، زمینه معیارهای ایدئولوژیکی،

 معیار دو از بیش کارکنان، در اخالقی -ارزشی و ایدئولوژیکی معیارهای شده، مطرح معیار چهار از که است کرده مطرح کلیدی مسئولیتهای

 جهان در ریشه که هستند معیارهایی ایدئولوژیکی معیارهای. شود می کارکنان توسط کار محیط در قانون و اخالقیات رعایت سبب دیگر

 ذات به اعتقاد اسالمی، بینی جهان اساس اینکه به توجه با. اند غربی مدیریت از اسالمی مدیریت تمایز وجه بارزترین و دارند اسالمی بینی

 کرامت تقوا؛ ایمان؛: از اند عبارت ایدئولوژیکی معیارهای(. 1333 عدلی، و زاده موسی) اوست حسنای اسمای و واال صفات و خداوند پاک

 عباسی، و حسینی... )و او؛ بندگی و استعانت و خدا یاد مرگ؛ یاد حساب؛ روز و آخرت به اعتقاد انسان؛ منزلت و شأن به احترام و انسانی

 و پاکی سابقه؛ حسن مثل سازند؛ می فراهم دیگر معیارهای شدن ظاهر برای را زمینه که است معیارهایی ساز، زمینه معیارهای(. 1311

 سرانجام. کاری تجربۀ: مانند است؛ نیاز آنها به مسئولیت احراز برای که هستند فنونی و دانش تخصصی، معیارهای. خانوادگی صالحیت

 چه و درست چیزی چه اینکه به توجه با را گروه یک یا فرد یک رفتار که هستند قوانینی و ارزشها از ای مجموعه اخالقی، -ارزشی معیارهای

 نام به و است پذیرش مورد انسانی جوامع در که است رفتارهایی از ای مجموعه شامل معیارها این. کنند می هدایت است، غلط چیزی

 خلق، حسن صدر؛ سعه انصاف؛ و عدل صداقت؛ بودن؛ معتمد و امین گویی؛ حق درستکاری؛ مانند شوند؛ می شناخته نیز جهانی ارزشهای

 (.1333 عدلی، و زاده موسی) بجا خشونت و نرمش و محبت؛ و الفت

 به اخالقی رفتارهای و اخالق ی زمینه در آموزش: قانون  و اخالقیات رعایت به پایبند و مقید افراد توسط اخالق عملی آموزش. 2

 پرورش برای کمک بهترین»: فرمایند می آموزش ی درباره( ع) علی امام. است ضروری کارکنان، های نگرش و مهارت دانش، افزایش منظور

 .«است دادن آموزش خرد،

 باید افراد بلکه یابد، افزایش اخالق رعایت الزام و فلسفه و غیراخالقی، و اخالقی رفتارهای ی زمینه در افراد دانش سطح باید تنها نه

 در و زندگی، و کار محیط در آن کارگیری به به نسبت و یابند مهارت مشکالت، و مسائل با برخورد و ها سازمان در اخالق کارگیری به در

 رفتارهای و صفات به متصف خود که است پذیر امکان مدرسانی توسط امر این. باشند مثبت نگرش دارای خود، مسئولیتهای و وظایف انجام

 تحت بیش و کم عمل، استقالل به تظاهر و فکر ی قوه داشتن وجود با انسان. کنند ایفا الگو مقام در را خود نقش بتوانند و باشند اخالقی

 نمی تجاوز کتب متن از فالسفه مکتب اما کند، می نفوذ انسانها روح اعماق تا پیامبران های آموزه اینکه علت. باشد می دیگران اعمال تأثیر

 زبان از سخن. اند نظریه اهل فقط فیلسوفان که حالی در اند؛ عامل خود دیگران، از عمل تقاضای از پیش پیامبران که است همین کند،

 (.1311 عباسی، و حسینی) آورد می پدید دیگران روح در موجی عمل، اما گذرد؛ می گوش از و آید می بیرون

 برای ها ارزش دیگر به نسبت که است هایی ارزش مجموعه شامل اخالقی، منشور: ها  سازمان برای اخالقی منشور تدوین. 3

 وفاداری، وعده، به عمل درستی، صداقت، چون ارزشهایی شوند؛ پیروی مدیران و کارکنان سوی از باید و بوده بیشتری اولویت دارای سازمان

 تقسیم کمک، کردن، را دیگران مالحظه دلسوزی، جویی، کمال پاسخگویی، اعتقاد، و ایمان مدارا، ادب، متانت، اسرار، حفظ استقالل، احترام،

 منشور: خوانیم می دیگری تعریف در....  و اجتماع به خدمت قانون، به پایبندی رأی، ثبات طرفی، بی انصاف، و عدالت مهربانی، منافع،

 (.1331 رحمتی، و الوانی) نماید می هدایت را رفتارها که است ای بیانیه اخالقی

 (:1333 ابطحی،) مؤثرند غیرقانونی و غیراخالقی رفتارهای بروز در عمده دلیل چهار

 خالفکاران؛ برای قانونی و اخالقی رفتارهای بودن ناشناخته. 1

 قانون؛ و اخالق خالف رفتارهای ارتکاب جهت افراد برای مناسب رفتارهای وجود. 2

 کنند؛ می قانون و اخالق خالف رفتارهای به وادار را افراد که سازمان خارج و داخل از فشارهایی وجود. 3

  .کالن و خرد سطح در مختلف های گونه به پذیر، تفسیر و غیرشفاف مشیهای خط و سیاستها مقررات، و قوانین وجود. 4

 غیرعلمی سیستمهای کارگیری به و فیزیولوژیکی، نیازهای و اجتماعی شخصیتی، روانی، -روحی متغیرهای شده، یاد موارد بر افزون

 پرداخت پشتوانه، بی و هدف بی های آموزش غیرعلمی، و ای سلیقه های گزینش و جذب نیرویابی، های سیستم مثل انسانی، منابع مدیریت

 به رسیدگی و انضباط و نظم ایجاد های برنامه فقدان مغرضانه، و نادرست عملکرد های ارزشیابی غیرمنصفانه، و ناکافی دستمزدهای و حقوق

 مدیریت فقدان اجتماعی، و استخدامی عدالت نبودن آنها، های خانواده و انسانی منابع برای سالم تفریحات و رفاهی امکانات کمبود شکایات،

 و تشویق فقدان و جانبه، همه کنترل و نظارت سیستمهای فقدان ساالری، شایسته نظام تضعیف سازمان، مطلوب فرهنگ نبود مشارکتی،
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 فراهم کار در قانون و اخالق رعایت عدم ای بر را مساعد های زمینه توانند می همه کنند، می رعایت را قانون و اخالقیات که افرادی پاداش

 اخالقیات استقرار و ایجاد ی زمینه در پیشنهادها از یکی تواند می سازمان، در گرایی قانون و اخالقیات رعایت منشور تدوین بنابراین،. آورند

 از و برسانند آنان اطالع به را شده یاد منشور مفاد انسانی، نیروی استخدام بدو در باید مدیریت، و سازمان. باشد سازمانها در گرایی قانون و

 باید کنند، می عمل فوق منشور مفاد به که کارکنانی. کنند عمل آن مفاد به خود ای حرفه و شغلی فعالیتهای تمام در که بخواهند آنان

 اصالحی اقدامات موجب باید گرایی، قانون و اخالقیات رعایت منشور به پایبندی عدم همچنین. گیرند قرار مدیریت و سازمان تشویق مورد

 حمایت و سازمان، در قانون و اخالق رعایت به پایبندی در مدیران نقش راستا، این در(. 1333 ابطحی،) شود آنان تنبیه حتی یا کارکنان

 مدیران اگر و دهد می قرار تأثیر تحت شدت به را سازمانی فرهنگ مدیران، رفتار. است ضروری و اساسی اخالقی، نظام یک استقرار از آنها

 یک است ممکن مثال، برای. رود باال سازمان در اخالقی فرهنگ که داشت انتظار توان می باشند، داشته اخالقی رفتارهای سازمان ارشد

 خویش ارزشهای و معیارها با متناسب افرادی انتخاب برای موقعیتی یا فرصت خویش، سازمان در را گزینش و جذب نیرویابی، فرایند مدیر،

 های شیوه از و گیرد قرار نفوذ صاحب های گروه فشارهای تحت یا نگیرد، نظر در را علمی و قانونی و اخالقی استانداردهای و کند تلقی

 دادن انجام در را کارکنان عملکرد با غیرمرتبط عوامل عملکرد، ارزشیابی امر در اینکه یا کند استفاده گزینش غیرقانونی و غیراخالقی

 برای را الزم های هزینه که باشد داشته اطمینان باید  او حالت این در بپردازد؛ بیشتری کاری اضافه خاص، افراد به یا دهد دخالت وظایفشان

 گیوریان،) داشت انتظار چندان توان نمی کارکنان، و مدیران دیگر از بنابراین،. است آورده فراهم خود سازمان در قانون و اخالق رعایت عدم

1334.) 

 اخالقی برنامه یک ارائه فرآیند
 می متعهد برنامه اجرای به آنها طریق این از. هستند سازمان مالکان و مدیران اخالقی، برنامه ارائهجهت گیری  تصمیم اصلی مرجع

 ( :1331 رحمتی، و الوانی) شود می تدوین و تهیه زیر مراحل طی اخالقی برنامه. شوند

 شود؛ می مشخص اطالعات کسب منابع و اخالقی برنامه برای نیاز مورد اطالعات. 1

  شود؛ می تنظیم اخالقی برنامه اولیه نویس پیش. 2

 کنند؛ می اظهار را خود نظرات نویس، پیش بررسی و مطالعه ضمن ارشد مدیران. 3

 کنند؛ می تنظیم را دوّم نویس پیش نموده، منسجم را ارشد مدیران نظرات کاری گروه یک. 4

 نمایند؛ می نظر اظهار کرده، مرور را اخیر نویس پیش سازمان، ذینفعان نمایندگان از متشکل گروهی. 1

 کند؛ می ارائه را نهایی نویس پیش بخشیده، انسجام را ذینفعان نمایندگان نظرات کاری گروه یک. 1

 دهند؛ می انجام برنامه سند بر را نهایی مرور ارشد مدیران. 1

 .کنند می تأیید و مرور را اخالقی برنامه کل ها آن نمایندگان یا و سازمان مالکان. 3
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 گيري نتيجه
 رفتار الگوی بر مبتنی سازمان، و ارتباط طرف حقوق رعایت ای، حرفه اخالق اسالمی، مباحث نظر از کردیم، اشاره که همانطوری

 اخالق در چند هر رو، این از. یابد می معنا دینی اخالق منظومه های قطعه از ای قطعه جایگاه در نیز توحیدی ای حرفه اخالق. است الهی

 بدان یعنی یابد؛ می معنا خدا مقابل در داشتن مسئولیت طول در این، امّا هستند، همکاران و رجوع ارباب غالباً هدف، ی جامعه سازمانی،

 .است الهی های آموزه مؤکد سفارش و است مردم رضایت در خدا رضایت که جهت

 در ضعف و کار اخالق به توجهی بی. است سازمان ارزش تعیین آن هدف که است عقالنی تفکر فرآیند ای، حرفه اخالق حقیقت، در

 و سازمان مشروعیت و کند ایجاد سازمان برای را مشکالتی تواند می بیرونی، ذینفعان و سازمان انسانی نیروی با برخورد در اخالقی اصول

 در را سازمان کارکنان چشمگیری بسیار میزان به تواند می سازمان، در ای حرفه اخالق حاکمیت مقابل، در. ببرد سوال زیررا  آن اقدامات

. سازد پاسخگو دهند، می انجام که عملی قبال در را سازمان کارکنان و نماید یاری هدف اثربخش تحقق در موفقیت و ها، تنش کاهش جهت

 این در که همانطوری همچنین. شود می محسوب ها سازمان در رقابتی مزیت یک ای حرفه اخالق گویند، می امروزه که مبناست همین بر

 به نسبت کارکنان وفاداری و پذیری مسئولیت تعهد، ایجاد به منجر ها، سازمان در ای حرفه اخالق شدن نهادینه شد، تشریح و اشاره مقاله

 سازمان با عاطفی لحاظ از کارکنان که شد خواهد این به منجر ها سازمان در سازمانی تعهد. گردد می کنند، می کار آن در که سازمانی

 سازمان دستیابی برای را خود تالش نهایت و باشند مسرور آن در عضویت از و بدانند خود معرف را سازمان که نحوی به کنند برقرار ارتباط

 نظر به معمول حد از باالتر کارکنان، نظر از کار ترک های هزینه تا شد خواهد باعث سازمانی تعهد افزایش دیگر، طرف از. نمایند اهدافش به

 تصمیم روند بهبود: همچون مزایایی به توان می آن ایجاد با که باشد می برخوردار باالیی اهمیّت از هم کارکنان پذیری مسئولیت. برسد

 ایجاد سازمانی؛ اهداف به نیل برای افراد به دادن اختیار کارکنان؛ یادگیری روند در تسریع اهداف، و ها استراتژی تحقق جهت گیری

 عملکرد کارکنان سازمان، به وفاداری ایجاد با. یافت دست سازمان کارکنان میان در وفاداری ایجاد و ها استراتژی اجرای بهتر، ارتباطات

 و برخوردارند باالتری کاری انگیزه از کنند، می کاری غیبت کمتر است، بیشتر سازمان در آنها ماندگاری به تمایل دارند، باالتری شغلی

 و تولیدات و خدمات مطلوب کیفیت بر است تضمینی و برد می باال را بارآوری که شود می بیشتر سازمان تغییرات با آنان همراهی و موافقت

 داراست، سازمان در ای حرفه اخالق کردن نهادینه که اهمیّتی به توجه با لذا. است کار محیط در نوآوری سازهای زمینه ترین مهم از یکی

 خود و داده قرار تأیید مورد کار حین در را مختلف مشاغل براساس آن اختصاصی ابعاد همچنین و ای حرفه اخالق عمومی ابعاد باید مدیران

 آشنایی جهت توانند می نیز خدمت ضمن های آموزش همچنین. باشند اخالقی اصول عملی رعایت قدم پیش سایرین، الگوی عنوان به

 . گیرند قرار نظر مد اسالمی مباحث بر تأکید با سازمان در ای حرفه اخالق گستردگی و کاری محیط در اخالقی مبانی و اصول با کارکنان

 از هم آفرینی اعتماد. آید می وجود به آفرینی اعتماد از نیز ای حرفه اخالق. شود می ناشی ای حرفه اخالق از موفقیّت، که آنجا از

 و شود؛ می ناشی مسئولیت از نیز مندی قانون و رفتار بودن مستمر و مندی قانون از رفتار، بینی پیش. گیرد می ریشه رفتار بینی پیش

 کردن نهادینه جهت حاضر، مقاله در اساس همین بر. آید می وجود به فرد معرفت و دانش از نیز فرد باورهای و فرد، باورهای از مسئولیت

 به سازمانها در ای حرفه اخالق کردن نهادینه جهت راهکارها از یکی. شد ارائه دینی های آموزه دیدگاه از راهکار سه ای حرفه اخالق

 ارزشی و ایدئولوژیکی معیارهای وجود دینی، های آموزه طبق. سازمانهاست در قانون و اخالقیات رعایت به مقید انسانی نیروی کارگیری

 مشاغل در ویژه به نیرو، کارگیری به هنگام باید که آنهاست توسط کار محیط در قانون و اخالقیات رعایت ساز زمینه کارکنان، در اخالقی

 عملی آموزش بنابراین، است؛ دیگران اعمال تأثیر تحت بیش و کم فکر، ی قوه داشتن وجود با انسان. شود توجه آن به سازمان کلیدی

. باشد دیگر راهکار یک تواند می کنند، رعایت را قانون و باشند اخالقی رفتارهای و صفات به متصف خود که مدرسانی توسط اخالق

 دیگر از سازمان، کارمندان و مدیران بین هماهنگی برای است، ارزشی اخالقی رهنمودهای از ای مجموعه که اخالقی منشور تدوین همچنین

 .کارهاست راه
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