
 

 

 

 ی مدیریت فرهنگ و هنر ای در حوزهنقش اخالق حرفه
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  1مجید رفیعیان اصفهانی

 2شهرزاد احمدپور سامانی

 

 چکیده:

ثربخشی و ا ها برای انجام وظایف با بیشترین کارایی وهر سازمانی خواهان انجام وظایف کارکنان به بهترین نحو است. بنابراین سازمان

ها را در این امر ای از رهنمودهای اخالقی دارند که آنها، عالوه بر رعایت قواعد سازمانی، نیاز به مجموعهدر نتیجه تحقق اهداف و ماموریت

ها را به سمت وضعیت مطلوب تسهیل سازد. بنابراین هدف از تحقیق حاضر نقش اخالق یاری کرده و با ایجاد هماهنگی، حرکت آن

ای در حوزه مدیریت آموزش حوزه فرهنگ و هنر است. مدیریت یکی از مهمترین فعالیتهای انسان است. سابقه تئوریک مدیریت فهحر

هاد و نیز از آن نمی رسد ولی بی شک از زمانی که انسان گروه را ساخت و جامعه اولیه را بنیاد  1900هرچند از لحاظ زمانی به حدود 

ها، از بین مدیریت .جویی کرد، در عمل مدیریت نیز پدیدار شدار زیستن پرداخت و برای مشکالتش چارههنگام که به شکار و در غ

شی های عمومی و دولتی است. در واحدهای آموزمدیریت آموزشی از دشوارترین، پر اهمیت ترین و حساس ترین انواع مدیریت در سازمان

ه موزشی جایگاای متعدد و متنوع و روش های اجرایی گوناگون، مدیریت و رهبری آبه لحاظ اهداف پیچیده و بسیار گسترده، فعالیت ه

ای و مشاهدات خانهویژه ای را به خود اختصاص داده است، به خصوص در حوزه ی فرهنگ و هنر. در این تحقیق با استفاده از مطالعه کتاب

 رداخته شده است.پشی حوزه فرهنگ و هنر ای در حوزه مدیریت آموزمیدانی نویسنده، به بررسی نقش اخالق حرفه

 ای ـ فرهنگ و هنر ـ مدیریت آموزشی: اخالق حرفهکلمات کلیدی
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 مقدمه -1

ای در حوزه مدیریت آموزشی فرهنگ و هنر الزم است مروری بر ادبیات مطرح در این زمینه برای ورود به بحث نقش اخالق حرفه

ت ای، سپس به بررسی حوزه مدیریت آموزشی می پردازیم؛ چرا که شناخت مدیریالق حرفهداشته باشیم. ابتدا به ادبیات مربوط به اخ

 شود.گیری بحث پرداخته میر موضوع کمک کند. در بخش دیگر به نتیجهتواند به درك بهتآموزشی می

 

 اخالق -2

افعال انسانی که به صورت ارادی و ی یابی و داوری دربارهای از اصول و هنجارهای راجع به ارزشاخالق عبارت است از مجموعه

، 3ها و وظایف برای انسان )عوائدا ابراهیمها و تعیین الزامات  )بایدها و نبایدها(، مسئولیتاختیاری انجام شود و تشخیص خوبی یا بدی آن

2020.) 

کسب فضائل و ترك رذایل اخالقی های ها و  بیانگر راهسانی است که موضوع آن شناخت مصادیق ارزشای از علوم انعلم اخالق شاخه

ی یک امر های مختلفی وجود دارد. مثالً در یک دیدگاه، تنها در صورتاست. در فلسفه علم اخالق، درباره خوب یا بد بودن یک امر دیدگاه

های جه، بدون رد نتیگروی( اما دیدگاهی دیگرگرایی، غایتگرایی، پیامدهایی دلخواه به همراه داشته باشد )نتیجهخوب است که نتیجه

نمایند. در اخالق داند )وظیفه گرایی(. برخی از ادیان گرایش دوم در اخالق را پذیرفته و ادعا میدلخواه، خوب بودنِ یک امر را ذاتی می

های دلخواه، تیجهها ممکن است در جهان دیگر که فرا مادی است نیز اتفاق بیافتند، اما در اخالق غیر دینی، رخداد نمدار این نتیجهدین

هایی دلخواه برای که چه اموری نتیجه برای مثال جامعه انسانی، تنها در جهان مادی مدنظر است. در این اخالق ریز الگوهای اخالقی و این

 .(1۳9۴شناسان برجسته تعیین شود نه لزوماً متولیان دین )سلطانی جامعه انسانی دارند، ممکن است با اجماع روانشناسان و جامعه

 

 ایاخالق حرفه -3

اخالق از نظر لغوی جمع خُلق و خُلُق است که اولی به معنی خوی، سرشت و سجایا و خصایل فردی در رفتار و عادت است و خُلُق به 

بنابراین اخالق به  (.1۴00معنی شکل، ظاهر و صورت است که در هنگام خلقت نصیب فرد می شود )محمودزاده سیستانی و واثق، 

صفات درونی و باطنی انسان و رفتارهای ناشی از صفات و خلقیات درونی وی اطالق می شود. اخالق عبارت از اصول و قواعد مجموعه 

ارزشی است که بر تصمیمات و رفتار فردی یا جمعی از منظر درست یا غلط بودن حاکمیت دارد. اخالق، شناخت صَره از ناصَره و بایسته از 
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ته و ترك افعال ناصحیح و ناشایسته و به طور کلی هدایت افکار، اعمال و رفتارهای آحاد جامعه در مسیر نبایسته و انجام فعل شایس

 محور بودن، فصل مشترك تمامی تعاریف و تعابیر از مقوله اخالق است. خیرمشترك و منافع جمع است. دو ویژگی درونی بودن و ارزش

ای، غل به دست آمده است. هر شغلی به اقتضای حرفهشقی که از ماهیت حرفه یا ای عبارت است از مجموعه قوانین اخالاخالق حرفه

های اخالقی خاصی دارد. اگر شغل دیگری آفریند. پزشک به عنوان یک شخص حقیقی مسئولیتای میهای اخالقی ویژهمسئولیت

های اخالقی خاص خود را دارد و سئولیتمفرهنگی نیز کرد؛ و هنرمند و انسان فرهیخته و های اخالقی وی تغییر میپذیرفت، مسئولیتمی

 گیرد. های خاص خود را دارند. اصول اخالقی در ضمن قوانین اخالقی شکل میدر سطح خردتر هنرمندان نیز دارای رسالت و مسئولیت

هدف از   (.1۳89همکاران،  )عابدینی و« ای استترین متغیر در موفقیت سازمان، اخالق حرفهمهم»نظران بر این باورند که صاحب

و همکاران،  4آفریند )لین بیای میهای اخالقی ویژه، مسئولیتاخالقی است لذا هر شغلی به اقتضای نوع حرفه ای مسئولیتاخالق حرفه

تقدم شناخت بر  از: اصل تقدم تلقی )نگاه( بر رفتار، اصل اندشوند عبارتای میهایی که موجب ضمانت اجرایی اخالق حرفه(. گام2021

سازی فرآیندها و بسترهای سازمانی، اصل حمایت الزام بیرونی ورزی، اصل بهینهرفتار، اصل خودانگیختگی، اصل افزایش مهارت اخالق

اخالقی بینی آن دارد. تلقی اخالقی از سازمان و نگاه هایش دارد، ریشه در جهان)قانون( از اخالق. اخالق سازمانی که ریشه در اخالق انسان

بینی صخره ثابت و پایداری است که سازمان با تکیه بر آن به بینی سازمان است. این جهانبه محیط درونی و بیرونی بخشی از جهان

ای در آموزش عالی را (. اخالق حرفه1۳9۴یابد )فرامرز قراملکی، کند و حتی در شرایط بحرانی توسعه میتحوالت بنیادی محیط اقبال می

ی اجتماعی از بعد اساسی: الف( اخالق درون فردی و ب( اخالق میان فردی )اجتماعی(، مورد بحث و بررسی قرار داد که جنبهتوان می

ی مساعد به منظور ای و تدارك زمینهیابد؛ چرا که پایبندی به اصول اخالق حرفهتری میاخالق در آموزش عالی وزن و اهمیت بیش

 (.2021کند )سوفی پلوکینا، یک بستر مناسب اجتماعی معنا و واقعیت پیدا میتر در توسعه و ترویج آن، بیش

 

 ایمفهوم اخالق حرفه -۴

ای، از ای از نویسندگان اخالق حرفهامروزه نیز عده .رفتمشاغل به کار می ای به معنای اخالق کار و اخالقدر ابتدا مفهوم اخالق حرفه

  (.1۳85کنند )آریان پور کاشانی، ن استفاده میمعنای نخستین این مفهوم برای تعریف آ

 :ای ارائه شده استهای مختلفی اخالق حرفهتعریف

روه و داد درونی گالف( اخالق کار، متعهد شدن انرژی ذهنی و روانی و فیزیکی فرد یا گروه به ایده جمعی است در جهت اخذ قوا و استع

 (.2002فرد برای توسعه به هر نحو؛ )کادوزر، 

های گوناگون پاسخ داده و برای آن اصولی کوشد به مسائل اخالقی حرفههای جدید اخالق است که میای یکی از شعبهاخالق حرفه ب(

 (. 2007خاص متصور است )هارتونق، 
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ق در محیط پردازد و ناظر بر اخالای میهای اخالقی یک نظام حرفههای اخالقی و اصول و ارزشای به مسائل و پرسشج( اخالق حرفه

  .ای استحرفه

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

 .های قانونی دچار شوندکه الزام خارجی داشته باشند یا در صورت تخلف، به مجازات رعایت کنند؛ بدون آن

پذیری یک ، مسئولیت، و اخالق شغلی، صرفاً به منزلة یک فرد انسانیپذیری فرد است در برابر رفتار فردی خود، مسئولیتدی( اخالق فره

  .، به مثابه صاحب یک حرفه یا پست سازمانیای و شغلی خودفرد است در برابر رفتار حرفه

  .تکالیف رفتار و سلوك و دستورهایی برای اجرای آنها استای از احکام ارزشی، ی مجموعهو( این اخالق، دربرگیرنده

پردازد و در تعریف ای از دانش اخالق به بررسی تکالیف اخالقی در یک حرفه و مسائل اخالقی آن میی شاخهای، به منزلهز( اخالق حرفه

  .ا اخالق خاص استشده همراه بداند که موجب هدایت فرد به موقعیت تعیینحرفه، آن را فعالیت معینی می

 :ای به موارد زیر اشاره شده استدر تعریف اخالق حرفه

 .ای رفتاری متداول در میان اهل یک حرفه است. اخالق حرفه1

 .ای استدادن کارهای حرفهای مدیریت رفتار و کردار آدمی هنگام انجام. اخالق حرفه2

 .پردازدی روابط شغلی میالعهای از دانش اخالق است که به مطای رشته. اخالق حرفه۳

 (.1۳99آید )حسینیان،  ی اول از ماهیت حرفه و شغل به دست میای از قوانین که در وهلهای عبارت است از مجموعه. اخالق حرفه۴

 شود: ای شده است، دو ویژگی دیده میهایی که از اخالق حرفهدر بیشتر تعریف

رسد این نگاه به ها و الزامات اخالقی فرد در شغل، که به نظر می؛ ب( محدود بودن مسئولیتالف( وجود نگرش اصالت فرد و فرد گرایی

ای است؛ زیرا هویت جمعی و سازمانی در نهادهای مشاغل در کسب وکار، نگری و تقلیل دادن اخالق حرفهای، نوعی تحویلیاخالق حرفه

ای در منابع مدیریتی و گاه بود که در این اواخر نیز بحث از اخالق حرفهبسی فراتر از شغل فردی اشخاص است. با توجه به همین دید

 (. 1۳99شد )قرامکی، بیشتر در آثار و مباحث مربوط به مدیریت منابع انسانی مطرح می

تر از د که جامعشوهای اخالقی بنگاه و سازمان اشاره میای، به مسئولیتامروزه با توجه به همین مورد، در مفهوم جدید از اخالق حرفه

های حقوقی کیفری؛ ب( ی یک شخصیت حقوقی دو گونه مسئولیت دارد: الف( مسئولیتتعریف سنتی است. در این نگاه، بنگاه به منزله

های اخالقی فردی ـ شخصی و فردی ـ شغلی است. تر از مسئولیتهای اخالقی سازمان بسیار پییچیدههای اخالقی که مسئولیتمسئولیت

گیرد. البته اخالق شود و اخالقیات شغلی را نیز دربر میهای اخالقی بنگاه شامل همه اضالع و ابعاد سازمان میرت دیگر، مسئولیتبه عبا

 (.1۳99گیرد )قراملکی، ای افزون بر اخالق کار، حقوق کار را نیز دربر میحرفه

 



 

 

 ایهای اخالق حرفهویژگی -5

، مبنای هرگونه اخالق در کسب و کار است. این مبنا از رفتار ارتباطی فرد، «حق دارید و من تکلیف شما»ای، تلقی امروزه در اخالق حرفه

پرسد. ی رعایت حقوق دیگران، از تکالیف خود میگیرد و سازمان با دغدغهبه صورت اصلی برای ارتباط سازمان با محیط قرار می

ای ی صبغهند از: دارای هویت علم و دانش بودن، داشتن نقشی کاربردی، ارائهاای در مفهوم امروزی آن عبارتهای اخالق حرفهویژگی

آوردی ای، بومی و وابسته بودن به فرهنگ، وابستگی به یک نظام اخالقی، ارائه دانشی انسانیِ دارای زبانِ روشن انگیزشی، ارائه رویحرفه

 (.1۳99)قراملکی،  .ایرشتهمیان 

 

 :کندای دارند موارد زیر را بیان میهای افرادی که اخالق حرفهی ویژگیدرباره« کادوزیر»

 پذیریالف( مسئولیت

مند است؛ به پذیرد؛ سرمشق دیگران است؛ حساس و اخالقها و پیامدهای آن را میگوست و مسئولیت تصمیمدر این مورد فرد پاسخ

گیرد، با های خویش کوشا است و مسئولیتی را که به عهده میتدهد؛ برای ادای تمام مسئولیدرستکاری و خوشنامی در کارش اهمیت می

 .دهدتمام توان و خلوص نیت انجام می

 طلبیجویی و رقابتب( برتری

کند؛ جدی و پرکار است؛ به کند ممتاز باشد؛ اعتماد به نفس دارد؛ به مهارت باالیی در حرفه خود دست پیدا میدر تمام موارد سعی می

 .کند به هر طریقی در رقابت برنده باشدراضی نیست و از طرق شایسته دنبال ارتقای خود است؛ سعی نمی موقعیت فعلی خود

 ج( صادق بودن

کند؛ شجاع و با شهامت مندی توجه میدهد؛ در همه حال به شرافتمخالف ریاکاری و دورویی است؛ به ندای وجدان خود گوش فرا می

 .است

 د( احترام به دیگران

دهد؛ گیری میشناس است؛ به دیگران حق تصمیمقول و وقتگذارد؛ خوشگذارد؛ به نظر دیگران احترام میدیگران احترام میبه حقوق 

 .داندتنها منافع خود را ارجح نمی

 ها و هنجارهای اجتماعیه( رعایت و احترام نسبت به ارزش

گذارد؛ در برخورد با کند؛ به قوانین اجتماعی احترام میی مشارکت میهای اجتماعهای اجتماعی احترام قائل است؛ در فعالیتبرای ارزش

 .کندهای دیگر متعصبانه عمل نمیفرهنگ

 ر( عدالت و انصاف



 

 

 .شودطرفدار حق است؛ در قضاوت تعصب ندارد؛ بین افراد از لحاظ فرهنگی، طبقه اجتماعی و اقتصادی، نژاد و قومیت تبعیض قائل نمی

 نز( همدردی با دیگرا

کند؛ مشکالت دیگران را کند؛ به احساسات دیگران توجه میشود و از آنان حمایت میدلسوز و رحیم است؛ در مصائب دیگران شریک می

 .داندمشکل خود می

 د( وفاداری

 (.1۳99به وظایف خود متعهد است؛ رازدار دیگران است؛ معتمد دیگران است )قراملکی، 

 

 یاای اخالق حرفهعوامل پایه -6

شمارد که ای برمیای برای اخالق حرفهی عوامل پایهای عواملی را به منزلهدر مقاله« زیونتس»نظران این نظریه به نام یکی از صاحب

 :اند ازعبارت

 ای اخالق علمیالف: استقالل حرفه

و احساس تعهد اخالقی از سوی خود ی هنجارهای درونی حرفه کنندهای دیگر باید منعکساین عامل مانند اخالق در هر نظام حرفه

ها و نهادهای تخصصی آنها باشد، نه آنکه در قالب بایدها و نبایدهای اخالقی به آنها تحمیل و قبوالنده یا گوشزد شود. برای مثال، ایحرفه

و ارزیابی، پرهیز از جزمیت، ی خود مسائلی مانند صداقت، دقت، قابل اعتماد بودن، گشوده بودن به فضای انتقاد یک مدیر باید در حرفه

 .ی خویش قرار دهداحترام به زیردستان و اطرافیان، توجه به حریم خصوصی و مسئله حفظ اسرار افراد را سرلوحه

 ایب( خودفهمی حرفه

زندگی مردم است ای خود، فلسفه آن و نسبتش با ای است. افراد تنها با فهمی از کار و فعالیت حرفهحرفه پایه و اساس اخالق، خودفهمی

آیند و در نتیجه، در مناسبات خود با طبیعت و جهان پیرامون خود، نوعی احساس درونی از تعهد به آن که به درك اخالقی از آن نائل می

 .کنندها پیدا میارزش

 داریطرفی و عدم جانبگرایی، بیعینیت )ج

گرایی و گیرد، رعایت عینیتای علمی مورد تأیید قرار میاخالق حرفه ترین اصول اساسی که در اغلب اسناد و مباحث مربوط بهاز مهم

داری غیرعقالنی نسبت به منبعی که دارای گیرد، نباید جانباش به کار میای را در زندگی شغلیطرفی است. فردی که اخالق حرفهبی

 .صفات غیراخالقی است نشان دهد

 د( فراتر رفتن از مفهوم معیشتی



 

 

ای با عبور از مفهوم تر خواهد بود. معنای اخالق حرفهرنگفردی درگیر مسائل فیزیولوژیکی باشد، توجه به مسائل دیگر کمتا زمانی که 

آیند، ای خود از سطح گذران زندگی مادی فراتر میوکار حرفهرسد. زمانی که افراد در فعالیت و کسبی ظهور میمعیشتی آن به عرصه

. احساس کارآیی، اثربخشی و تولید کیفیت به عنوان ارزش 1یابد: های علم و فناوری برای آنها معنا میالیتکم سه سطح دیگر از فعدست

 (.200۳ها و نقد قدرت )زینوس، . احساس رهاسازی از طریق بازتوزیع فرصت۳شدن؛ . احساس خدمت به مردم و مفید واقع2افزوده؛ 

 

 

 ای در سازمانضرورت ترویج اخالق حرفه -7

هدف از  گیرد.ریزی شده است که به منظور بهبود و نوسازی نظام صورت میگیر، منسجم و کامالً برنامهی سازمانی تالشی پیتوسعه

 (1۳98)مهذب،  .ی سازمانی، هم بهبود زندگی )شغلی( فرد و هم بهبود کارکرد سازمان استتوسعه

زم است در تعیین اثربخشی )میزان تحقق اهداف سازمانی( و هدایت منابع )از ی سازمان، الای در توسعهبا توجه به اهمیت اخالق حرفه

ای در سازمان توجه شود. البته در زمینه مذکور از جمله موانع تغییر رفتار اخالقی در هر جمله منابع انسانی( به میزان آموزش اخالق حرفه

با توجه به اینکه امروزه هیچ سازمانی قادر نیست بدون  .ن شده استسازمان، جهل و ناآشنایی کارکنان از اخالقیات شغل و سازمان بیا

ی تعاون، های مورد نیاز هر شغل به کارکنان، ایجاد روحیهها و مهارتها افزون بر آموزش تخصصآموزش توسعه یابد، الزم است در سازمان

 (.1۳99آموزش در سازمان قرار گیرد )قراملکی، های جمعی و به ویژه اخالق اداری و سازمانی جزء برنامهکار مشترك و دسته

ی یک وگو و مشارکت تمامی کارکنان و مدیران به وجود آمده است، به منزلهاز آنجا که منشور اخالقی در هر سازمان طی فرایند گفت

های بدین منظور، شیوهپذیرد. میثاق عمومی سازمان پذیرفته شده است. به تدریج سازمان گسترش این اصول را جزء اهداف خود می

ترین آنها است؛ اما این شیوه نشان داده ها به وجود آمده است که یادگیری مستقیم، رایجای در سازمانمختلفی برای آموزش اخالق حرفه

انی است، است که کارآیی الزم را ندارد. پس با توجه به اینکه ترویج اخالق در سازمان، به معنای یادگیری سبک خاصی از زندگی سازم

 (.1۳99های اجتماعی و فرهنگی، توجه بیشتری شود )حسینیان،  های حین عمل و آموزشهای غیرمستقیم مانند آموزشباید به شیوه

اما جدای از نوع آموزش، به منظور تعیین محتوای آموزشی، سازمان باید نیازهای آموزشی را از مقایسه میان وضع موجود و وضع مطلوب 

برای تعیین وضع موجود )میزان پایبندی کارکنان به  .گویی به منشور اخالقی و اهداف سازمان است( مشخص کندی پاسخمه)با آنچه الز

هایی ای سازمان( و حتی برای تعیین وضع مطلوب )دیدگاه کارکنان به عنوان افرادی آگاه به شرایط سازمانی برای ارائه مؤلفهاخالق حرفه

 (200۴ای حمایت کرد )پینینو، ی اخالق حرفهقیقات دربارهکاربردی( الزم است از تح

ی ی اعضای سازمان در مورد اصول و قواعد اخالقی خاصی که در جهت بهبود و توسعهمنشور اخالقی هر سازمانی، از اشتراك عمومی همه

های خاصی را به صورت پذیرش همگانی در در صورتی که اگر بخواهیم ارزش .(200۴آید )پینینو، های سازمانی است، به دست میفعالیت



 

 

ها را تغییر، و در نهایت به عنوان خروجی، های مرتبط شروع کنیم. سپس به تدریج نگرشها و دانشی آگاهیآوریم، باید در ابتدا از توسعه

  .رفتارها را تحت تأثیر قرار داد

 

 وظایف مدیران در اخالقی کردن سازمان -7

های اخالقی ها، به بیان مسئولیتی ارتباط شغلای از دانش اخالق است که ضمن مطالعهای رشتهه اخالق حرفهاعتقاد دارد ک« پینینو»

گونه پردازد. او وظایف مدیران را در اخالقی کردن سازمان اینهای گوناگون میسازمان، تشخیص و حل مسائل اخالقی در حرفه

 :شماردبرمی

 کارکنان؛ های اخالقیالف( ارزشیابی عملکرد

 های سازمان؛ب( اخالقی کردن هدف

 ها و مسائل اخالقی در سازمان؛ج( اشاعه ارزش

 ورزی در زندگی شخصی؛د( اخالق

 ای در شغل؛ذ( اهمیت دادن به اخالق حرفه

 آمده در سازمان و اقدام برای برطرف کردن آنها؛و( برخورد عقالنی و روشمند در مواجهه با مشکالت اخالقی پیش

 ای( عنایت خاص به آموزش اخالق حرفه ه

 (.200۴ی( تهیه و تدوین منشور اخالقی مربوط به سازمان با مشارکت همه اعضای سازمان؛ )پینینو، 

 

 هاای در سازمانضمانت اجرای رعایت قواعد اخالق حرفه -8

کند که بعضی افراد با ای ایجاب میاخالق حرفه های آموزشی، تجاری و اداری است.ترین ابزار گسترش فعالیتای، از مهماخالق حرفه

های غیرقابل قبول و با زیر پاگذاردن شرایط رقابت سالم، امتیازهای خاصی به نفع خود و به ضرر سایر افراد در سراسر استفاده از شیوه

 (.2021جهان تحصیل نکنند )سوفی پلوکینا، 

ای خاصی تنظیم کنند؛ قواعد اخالق ی خود قواعد اخالق حرفهای باید برای حرفهشتهها و مشاغل بازرگانی و اداری در هر راربابان حرفه

ها در هر کشوری باید برای همان کشور تدوین ی شرایط اجتماعی ـ سیاسی و حقوقی حاکم بر فعالیت اصحاب حرفهای در محدودهحرفه

 .رعایت نکرده باشد، قابلیت شناسایی ملی و بین المللی ندارد ای راای که الاقل اصول اخالق حرفهشود. البته هیچ کد اخالق حرفه

ی توصیه خواهد داشت. طبیعی است که توصیه کاربردی مؤثر ی اخالقی که فاقد ضمانت اجرا باشد، صرفاً جنبهاز لحاظ حقوقی، هر قاعده

برسد و همچنین سازمان رسیدگی انضباطی، به  ای به تصویب اعضای هر حرفهدر جامعه ندارد. بنابراین، الزم است قواعد اخالق حرفه



 

 

ای خاص هر شود قواعد اخالق حرفهمنظور مجازات انضباطی در مورد اشخاص عضو حرفه مزبور تشکیل شود. به همین دلیل، توصیه می

ها ها و حرفهنهای غیردولتی یا دولتی همان رشته برسد و سپس در شرایط مقتضی اجرا شود. بعضی از انجمرشته به تصویب کانون

های چند ملیتی، انجمن مؤسسات تبلیغاتی، المللی نیز دارند؛ مانند: انجمن حسابرسان، انجمن مدیران فروش شرکتهای بینوابستگی

ها و مؤسسات بانکی و بیمه. هر یک از این انجمن تولیدکنندگان محصوالت دارویی و بهداشتی، انجمن متخصصان محیط زیست و سازمان

برخی رفتارهای مخالف  .اندای خاص را تدوین، و به تصویب اعضای خود رساندهالمللی، خود قواعد حرفههای فعال در تجارت بینکانون

شویی، فساد مالی، اعمال نفوذ و معامالت و ایجاد انحصارات، مشمول ضمانت اجرای جزایی در قوانین اخالق تجاری و اداری مانند پول

 (. 2006شوند )جوز، ها مربوط میی مجازات تبهکاران اقتصادی به دولتوظیفهاند که کشورهای مختلف

های تجاری و ای، ضرورت اجرای قوانین، به ویژه قوانین مربوط به مبارزه با فساد مالی و تقلبی اخالق حرفهترین قاعدهبدیهی است مهم

ها های اعضای حرفههای متقلبانه و سوء استفادهای بر اقدامههای انضباطی مجری اخالق حرفاداری است. در چنین مواردی، سازمان

های کنند و حتی بدون داشتن دالیل کافی، و به استناد مدارك و اطالعات موثق دیگر، اعضای متخلف را مشمول مجازاتنظارت می

ای های حرفهطی مانع پیگیری کیفری نیست و سازماندهند. طبیعی است تعقیب اشخاص به منظور اعمال مجازات انضباانضباطی قرار می

(. در حوزه 2005کنند )فسن، های مربوط تسلیم میببرند، معموالً چنین دالیل و مدارکی را به دادستانهرگاه به دالیل قانونی مجرمانه پی

 شود.فاوت فاحشی مشاهده نمیی اجرا هیچ تهای فرهنگی هنری این موارد در ذات به همین شکل هستند؛ اما در شیوهآموزش

 

 ایمشکالت و موانع اخالق حرفه -9

 محوریمداری به جای مسئلهالف( ارزش

 مدارارزشیا  محورفضیلت. ما در نگرش سنتی خود به معضالت اخالقی صرفاً بسیاری از مشکالت، ناشی از نگرش سنتی ما به اخالق است

. ، تبشیری و انذاری استای، نه کارآمد. ورود ما به معضل اخالقی، صرفاً موعظهگرایانه استیلتگیری ما فضمحور؛ جهتمسئلههستیم نه 

  .برخورد صحیح و مؤثر با معضالت اخالقی به تخصص و مهارت نیاز دارددر حالی که 

های اخالقی را یادآوری کرده، بر آن م و فضیلتدارد تا در مواقع رویارویی با معضالت اخالقی، صرفاً احکاگرایانه ما را وا میرویکرد فضیلت

ای مهارت به خرج ، ذرهکنیم، اما برای حل معضلتوانیم از احساسات و عواطف خود خرج می. در چنین مواقعی، تا میاصرار کنیم

، کرد، غیرشخصی و روشمند بوده. رویگیری و نهایتاً یک نوع نگرش است، بلکه یک نوع موضع، یک رویکرد نیستگراییدهیم. فضیلتنمی

 . ناظر به درك درست مسئله و در نهایت حل معضل است

 ایب( غفلت از عوامل تأثیرگذار بر اخالق حرفه



 

 

، به ویژه عوامل محیط جهانی کمتر در دسترس سازمان در دانش مدیریت این مسئله کامالً روشن است که عوامل محیط بیرون سازمان

؛ اما با وجود این، در مقام تحلیل مسائل داخلی سازمان، از آن گذاری یا کنترل این دسته عوامل تقریباً ناممکن استربوده و امکان تأثی

تر و در نتیجه بین، واقعای که درك این عوامل دارد این است که ما را در اخذ استراتژی و خط مشی سازمانیغافل نیستند. کمترین فایده

ای نیز، الاقل در مقام تبیین و تحلیل معضالت اخالقی سازمان، از عوامل فردی، سازمانی و ی اخالق حرفهدر حوزه. تر خواهد کردموفق

کند که گرایی مینگری و غیر واقع، ما را دچار تحویلی. غفلت از این عوامل در تحلیل و تببین علل معضل اخالقیمحیطی نباید غفلت کرد

 .خواهد داشتای جز ناکامی در پی ننتیجه

 :کندای را به سه جنبه تقسیم میپنینیو عوامل تأثیرگذار بر اخالق حرفه

های شخصی، عوامل خانوادگی، باورها و اعتقادات و های مذهبی، مالكها و خصوصیات فردی، ارزش: یعنی ویژگیجنبة فردی .۱

های اخالقی شایسته از تند. مسلماً فردی که فاقد صالحیتی فردی هسای از جنبهشخصیت از جمله عوامل تأثیرگذار بر اخالق حرفه

 .ای متناسبی نیز برخوردار نخواهد بودهای اخالق حرفهلحاظ فردی باشد، از معیار

عواملی مثل رهبری، مدیریت، ارتباط با همکاران، ارتباط با زیردستان و فرادستان، نظام تشویق و تنبیه، انتظارات  :جنبه سازمانی .۲

گیرند. بدیهی است که نامطلوب بودن عوامل مزبور، ها، جو و فرهنگ سازمانی در این حیطه قرار میان، قوانین و مقررات و رویههمکار

 .ای خواهد بود و بالعکسی اخالق حرفهعامل تهدیدکننده

ابتی بین آنها، از جمله عوامل ها و عوامل رقعوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و همچنین دیگر سازمان جنبه محیطی: .۳

 (.200۴ای است )پینینو، تأثیرگذار بر اخالق حرفه

، محیط شلوغ اداره و ، حجم کاری مازاد بر توان کارمند، فضای نامناسب کاری، نامناسب بودن ابزارافزون بر این، کمبود امکانات و ابزار کار

مانند  ، دردهای مزمن فرهنگی ـ تاریخیثباتی سیاسی، بیثباتی اقتصادیبی ؛زنندهای قانونی بر معضالت اخالقی دامن میرخنه

گریزی و تنبلی مانند: مسئولیت های نادرست اجتماعیاستبدادزدگی که به شدت با فرهنگ مشارکتی و کار تیمی ناسازگار است، آموزش

وکار است. و دیگر عوامل این چنینی، ی اخالق کسبدیدکننده، وضعیت نابرابر رقابت جهانی که تهدر کار را نوعی زرنگی تلقی کردن

 (.2005)فسن،  گذار استگمان در وضعیت اخالقی سازمان تأثیربی

 

 نگریتحویلی-۱۰

دانان مسلمان نگری یعنی ارجاع هر پدیدار به امری فروتر از آن و اخذ وجهی از آن شیء به جای کنه و حقیقت آن، که منطقتحویلی

  نامند.ی آن را مغالطه کنه و وجه میهشکل ساد



 

 

نگری مطرح شده است. رهیافتی های مثنوی معنوی )فیل در خانه تاریک( برای آشکار کردن خطای تحویلیتمثیل فیل در یکی از داستان

کند. نها را مالحظه نمیکند و ارتباط بین آاند، توصیف و تبیین میهایی که آن را تشکیل دادهکه سیستم را خارج از توصیف زیرسیستم

ی رشد اخالقی در ای که آن را از موانع عمدهای است که آثار زیانبار فراوانی دارد؛ به گونهنگری تصور ناقص و ناروا از اخالق حرفهتحویلی

راه و ابزار ما را تعیین پردازد. تصوری که از مقصد داریم، اند. هر کسی متناسب با تصور خود از یک فعالیت به آن میها دانستهسازمان

پردازند. تصور ناقص یا ابزار انگارانه مانع ترویج اخالق در فرهنگ ای به ترویج آن میکند. مدیران، متناسب با تصورشان از اخالق حرفهمی

 شود. سازمانی می

 :کنیمابعاد زیانبار آن اشاره میای ابعاد فراوانی دارد که به برخی از نگری در اخالق حرفهبه اعتقاد دکتر قراملکی، تحویلی

ها ابتدا ای دارد. بیشتر قانونای با اخالق حرفهقانون نسبت پیچیده :هانامهای به قانون، مقررات، آیینالف( تحویل اخالق حرفه

ق، روح قانون است و ضمانت اند. اخالاند و به تدریج برای برخورداری از حمایت کیفری از اخالق، صورت قانون به خود گرفتهاخالقیات بوده

تری از مناسباتِ ای بسیار فراگیرتر از قانون دارد و تعهدات اخالقی در سطح ژرفاجرایی آن، بدون قوانین و مقررات است؛ اما اخالق دامنه

 .زا استای به مقررات و قانون آسیبای مؤثر است. به همین دلیل، تحویل اخالق حرفهحرفه

ای بودن در انجام وظایف شغلی، خود امری اخالقی حرفهای: های حرفهاخالقی در حرفه به مسئولیت هایب( تحویل مسئولیت

ای فرد است. در مواضع فراوانی، بسنده کردن به شرح وظایف مواجهه حداقلی های حرفهتر از مسئولیتای بسی فربهاست؛ اما اخالق حرفه

داند که ای شما را مجاز میانگیزد. مسئولیت حرفهو در مواردی همراه با فداکاری برمی است و مسئولیت اخالقی، فرد را به اقدام بیشتر

کند ی دوم سال بعد به تعویق بیندازید؛ اما مسئولیت اخالقی به تسریع در تقسیم سود سهامداران الزام میسود سال مالی را تا نیمه

 (.1۳99)قراملکی، 

بر هر شغلی گفتمانی حاکم است و یکی از عناصر این گفتمان، هنجارها و  :ایج در مشاغلای به هنجارهای رج( تحویل اخالق حرفه

توان از زبان مدیران، مشی استادان و آداب صاحبان مشاغل سخن گفت. آداب رایج در آن شغل است. به دلیل این گفتمان است که می

توانند اخالقی شمول نیستند. هنجارها میاند و جهانوابستهرها گروه ای را نباید همان هنجارهای رایج در حرفه دانست. هنجااخالق حرفه

کاری در هیچ نظام تواند در محیطی به صورت یک هنجار شغلی درآید؛ در حالی که کمکاری میو ضداخالقی باشند. برای مثال، کم

 .شده است فروشی نکوهیدهی مصداقی از کماخالقی پسندیده نیست و در فرهنگ اسالمی به منزله

. 1توان بررسی کرد: ها را با دو رهیافت میاخالق در سازمان های اخالقی منابع انسان:ای به مسئولیتد( تحویل اخالق حرفه

ی طوالنی در سنت شرقی و غربی کند. چنین رهیافتی پیشینهرهیافت مدیریت منابع انسانی که بر اخالقی بودن افراد در مشاغل تأکید می

. رهیافتی که بر آن 2شویم؛ رو میای، غالباً با اخالق مدیران، اخالق پزشکان و اخالق مهندسان روبهمنابع اخالق و آداب حرفهدارد. در 

ها و عناصر، بخشی از هویت سازمانی است و رفتار اخالقی منابع انسانی در گرو عملکرد اخالقی است منابع انسانی در کنار سایر مؤلفه



 

 

ی شخصیت حقوقی هرگز جمع جبری اشخاص حقیقی نیست. این شود، اما سازمان به منزلهان از افراد تشکیل میسازمان است. سازم

ای در پی سازمان اخالقی است و ها به اخالق حرفهنگر است. رهیافت استراتژیستتلقی که سازمان چیزی جز افراد نیست، تلقی تحویلی

سازمانی اخالقی است که اهداف، وظایف و ساختار خود را به  (.1۳99انگارد )قراملکی، اخالقی بودن سازمان را مزیت استراتژیک می

نفع، اخالقی کند. مدیریت های ذیی عناصر محیط داخلی و خارجی گروهممیزی اخالقی بسپارد و مناسبات سازمانی خود را با همه

شود؛ اما بر اساس رهیافت دوم، نهاد باالدستی انسانی محول میی مدیریت منابع مسائل اخالقی در شرکت بر اساس رهیافت اول به حوزه

ترین واکنش به اخالق سازمان، شود. نامهربانانهدار اخالق سازمان می)اعم از شورا، کمیته، دفتر و...( زیر نظر مستقیم مدیر عامل عهده

عمومی سازمان نیست؛ بلکه نقد تصوری از روابط ارج تلقی کردن نقشعمومی است. این سخن هرگز به معنای کمسپردن آن به روابط

 .داندای است که پرداختن به آن را از وظایف روابط عمومی میاخالق حرفه

های اخالقی شرکت در قبال حقوق منشور اخالقی سازمان متضمن مسئولیت :ذ( تحویل منشور اخالقی سازمان به اصول اخالقی

گونه که از معنای لغوی آن پیداست، چندوجهی است و هر وجه آن بیانگر خط نشور همانعناصر محیط داخلی و خارجی شرکت است. م

نفع در محیط آن است: خط مشی اخالقی شرکت در قبال مشتریان، خط مشی اخالقی های ذیمشی اخالقی شرکت در قبال یکی از گزاره

های اخالقی، به جای تدوین منشور ز سازمانت و برخی ازیسکنندگان، شهروندان، محیطشرکت در قبال رقیبان، سهامداران، تأمین

هایی به صورت کاالی تزیینی کنند. چنین بیانیههایی متضمن چند شعار کلی و اصل عام اخالقی بسنده میچندوجهی اخالقی، به بیانیه

 .شوندای در سازمان میآیند و در مواردی مانع ترویج اخالق حرفهدرمی

ای است که صاحبان حرفه در مناسبات ای را عهدنامههر حرفه :های اخالقی حرفهی سازمان به عهدنامهو( تحویل منشور اخالق

سازی حرفه ی اخالقی در اخالقیهدنامهعی حسابرسان و... ی وکیالن، عهدنامهی پزشکان، عهدنامهشوند. عهدنامهشغلی بدان پایبند می

دهد؛ در حالی که منشور اخالقی سازمان ر حرفه مورد خطاب قرار میه دارد و افراد را دگیری فردگرایانای دارد؛ اما جهتنقش عمده

ی اخالقی نیست، پردازد. این گمان که منشور اخالقی سازمان چیزی جز عهدنامهسازی شرکت میگیری سازمانی دارد و به اخالقیجهت

ای سازمان چندگانه است. بنابراین، فی هستند و مناسبات حرفهها درگیر مشاغل مختلنگری است. امروزه شرکتنوعی نگرش تحویلی

 .ی اخالقی استتر از عهدنامهمنشور اخالقی سازمان بسی پیچیده

 

 ی فرهنگ و هنر ای با مدیریت آموزشی حوزهابطه اخالق حرفهر -۱۱

اخالق نظری؛ که به نوبه خود موضوع مطالعه اخالق اخالق به عنوان یک نظریه علمی یا فلسفی ارائه می شود، با تصریح به اینکه برخی از 

تمایز قائل   5محسوب می شود. برای تعریف نقش اخالق و ریشه شناسی حرفه ای در نظام آموزشی، باید از ابتدا بین اخالق و دیونتولوژی

                                                           
5 Deontology 



 

 

اجتماعی و بررسی مسائل اخالقی  اخالق حرفه ای تقسیمی از اخالق معاصر است که در نتیجه تأسیس تکثیر مشاغل از نظر زندگی .شویم

شود. متعهد شدن جرایم حرفه ای به عنوان بدترین اقدام تنبیهی، حذف از جامعه حرفه ای را به خود جلب مربوط به اعمال آنها تعریف می

ها الیتهای عملی است که توسط منشی در فعای تمام شیوهمفهوم دیگر، رفتار حرفه به طور ضمنی سلب حق عمل است. .می کند

حرفه ای به عنوان اخالق اعمال شده در زمینه تمرین حرفه ای برای افراد ظاهر می  شناسی[بنابراین، دیونتولوژی]وظیفه شود.استفاده می

شود. فعالیت های انسانی اگر به طور داوطلبانه اخالق فرض شود، آیین نامه دین شناسی توسط مقامات برای تنظیم مقررات صادر می 

 .(2015ویزا ونرا و همکاران، شود )ل

تبعیض، شفافیت، توانایی و وظیفه بیان، در  اینها برخی از اصول رفتار صحیح حرفه ای هستند: قانونمندی، برابری، بی طرفی و غیرقانونی.

همچنین کل  دسترس بودن، اولویت منافع عمومی، حرفه ای بودن، رازداری، احترام، صداقت اخالقی، استقالل عملیاتی و وفاداری.

 (.2015کارکنان مؤسسات آموزشی موظفند رفتار غیرقانونی و غیر منطبق با اخالق حرفه را گزارش و تغییر دهند )لویزا ونرا و همکاران، 

 

 روش تحقیق -۱۲

ه در ای ک(. نکته1۳8۴روش تحقیق در واقع یک فرآیند نظام مند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مساله است )خاکی، 

انتخاب روش پژوهش باید مد نظر داشت، این است که انتخاب روش پژوهش بستگی به هدف و نوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. 

 مشخص که است این تحقیق انتخاب روش از باشد. هدف تحقیق روش انتخاب فکر در باید تحقیق موضوع تنظیم و تهیه از پس گرپژوهش

 و تردقیق چه هر او تا کند اتخاذ را هاییشیوه و چه روش محقق و است الزم تحقیقی روش چه خاص عیموضو بررسی برای نماییم

 هایکتاب در نیز تحقیق روش مورد در انسانی، علوم در هابحث سایر همانند دست یابد. نظر مورد تحقیق هایپرسش یا پرسش به ترسریع

 (.1۳78است )ظهوری،  شده عنوان های متفاوتیدیدگاه و نظرات مختلف

ای استفاده ای در حوزه مدیریت آموزشی فرهنگ و هنر بود که از روش کتابخانههدف از تحقیق حاضر مروری بر نقش اخالق حرفه

ها و برای بررسی ادبیات موضوعی تحقیق به طورعمده ازکتب، مقاالت و منابع التین و فارسی حاصل ازجستجو در اینترنت، بانک شد.

 .شودها استفاده میطالعاتی وکتابخانهمنابع ا

 

 نتیجه گیری -۱۳

ای، ای عبارت است از مجموعه قوانین اخالقی که از ماهیت حرفه یا شغل به دست آمده است. هر شغلی به اقتضای حرفهاخالق حرفه

خاصی دارد. اگر شغل دیگری های اخالقی آفریند. پزشک به عنوان یک شخص حقیقی مسئولیتای میهای اخالقی ویژهمسئولیت

گیرد. صاحب نظران بر این باورند که کرد. اصول اخالقی در ضمن قوانین اخالقی شکل میهای اخالقی وی تغییر میپذیرفت، مسئولیتمی



 

 

اقتضای  اخالقی است، لذا هر شغلی به ای مسئولیتهدف از اخالق حرفه«. ای استترین متغیر در موفقیت سازمان، اخالق حرفهمهم»

کند. زیرا حوزه این موضوع در حوزه آموزش فرهنگ و هنر نیز بسیار اهمیت پیدا می آفریند.ای میهای اخالقی ویژهای، مسئولیتحرفه

ای پر چالش است و بستر آن بر علوم انسانی بنا نهاده شده است. علوم انسانی، همانطور که از نام آن مشهود آموزشی فرهنگ و هنر، حوزه

 ها برخورد دارد.   بینی انسانت علومی است که با رفتارهای غیر قابل پیشاس

هدف از تحقیق حاضر مروری بر نقش اخالق حرفه ای در حوزه مدیریت آموزشی بود. سازمان آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و 

دارند. از طرفی سازی الیی در تربیت و انسانهای مهم در جامعه هستند و نقش واای از سازمانارشاد اسالمی و سازمان فنی و حرفه

و منابع نیروی انسانی است. در این راستا نیاز به افرادی در  های آموزشیسازمانایی در گرو پیشرفت و ارتقاء پیشرفت و توسعه هر جامعه

های و سری ویژگیپست مدیریت داریم که بتوانند این اهداف واال را دنبال کنند و به آن دست یابند، مدیران آموزشی که باید دارای یک

های اجتماعی و جهانی مانند تعهد، و ارزش اخالقحرفه، به عالوه  ای از جمله دانش، تخصص، تجربه و مهارت درهای حرفهصالحیت

ود را نسبت به حرفه کارکنان و سوزی، بخشش و احترام به دیگران، باشند، مدیران آموزشی که خپذیری، درستکاری، دلمسئولیت

 ای باشند.حرفه اخالق معلمان، شاگردان و جامعه، مسئول بدانند مدیران آموزشی که در یک کالم دارای
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