
 

 

 ای اخالق حرفه

Professional Ethics 

یا رففاه اهم جاف اهازرفتارهایانسانيشااالن یامجموعه
شود.يمیانساني ارویکفدسیستميهاارزش اسازماني

 یا به مسائل و رفتار اخالقي يک نظام حرفهه  یا اخالق حرفه
و  پردازد يم مانند آنپزشکي، وکالت، مهندسي و  ةمانند حرف

 ههای  یهت فعال یطهة بر افعال ارادی افراد آن حرفهه در ح  ناظر
 نیهز  کهاربردی -ی علمهي هها  خودشان است. آموزش یا حرفه

ی در حهوز  آمهوزش و آمهوزش    ا نظام حرفهه مثابه يک زير به
از رفتارهای انساني شهاالالن آن در   یا است و مجموعه عالي
 .فضای اخالقي آن نقش دارد يده شکل
 ههر  مهه   یهها  سهازمان  از شهي آموز مراکهز  وها  دانشگاه 

 تقاضا وموردتوجه  هرچه بیشتر که شوند يم محسوب جامعه
 اطمینان ،آنها اعتبارسنجي به نسبت حساسیت گیرند، يم قرار
 افزايش نیزآنها  کیفیت تضمین وآنها  اجتماعي گويي پاسخ از
 یا مجموعه و یا حرفهنظامي  عالي آموزش ،عالوه . بهيابد يم
 نیهز  عامالن اين افعال. دهد يم پوشش را سانيان رفتارهای از
 زوال يهها رشههد در همچنههین و مضههار ديگههران يهها منههاف  در

 تواند يم آموزش نظام بنابراين. گذارد يم تأثیر آنان شخصیت
 (.1385 )فراستخواه، گیرد قرارموردبحث  اخالقي لحاظ به

 یا حرفهه  اخهالق  وجهود کنند يم بیهان مطالعهات برخهي 
 بیههن  در و شهود  يمه  مدارانهههه  قانون رفتههار هروزبه سههبب

 و خههود  عملکههرد  بهه نسهبت مثبتهي تلقهي طهرز کارکنهان،
 سهاز  ینهه زم موضههو   ايههن  کهه کند يم ايجهاد همکارانشهان

 تغییههر  در و شههده  کارکنههان  دلگرمههي  و رضايههت  ايجهاد
 انجهههام  نحهههو   بهههه  نسهههبت  افهههراد  نگههرش و بینهش
 بههه  منجهر يتاًنها امهر ايهن و دارد مسهتقی  یرتأث شههانوظايف

 سهههازمان  بههه کارکنههان تعلههق و وفهاداری حهس تقويهت
 اسهها   (. بهرايهنJiang, Gollan & Brooks, 2017شود ) يم
 عامهههل  يهههک  اخالقهي  مباحهث  بهه  توجه گفههت توان يم

سههههازماني در  و فههههردی موفقیههههت بههههرای حیاتههههي
 رويکهرد و مهنش   بهههودن  بها   و اسهههت  ی آموزشيها امنظ

 یهها  ارزش تثبیههت  و ترويهه   سهبب سههازمان، در اخالقي

 و انصههاف چههون ييها ارزش و شود يم یا حرفه و ياخالق
 تقويهههت  عدالهههت  و صداقهههت  خیرخواههههي،  برابههری،

 خههوداثربخشههي  و افهههراد  عملکههرد ادامههه، در و شود يم
 ,Jiang & Chenيابهد )  يمه  بهبههود  ای ينهده طهور فزا  بهه آنها 

بهر روی   چشهمگیری  تهأثیر  یا اخالق حرفه ،عالوه (. به2017
 کهه  یا گونهه  بهه  دارد، سهازمان  نتهاي   و هها  یهت فعال ها، فرايند

(. Ahmadi, 2013دهههد) مههي افههزايش را اثربخشههي سههازمان
 کهاهش  را خطهر  درجة شده وها  ارتباطهمچنین سبب بهبود 

 حهاک   سهازمان  در یا اخالق حرفهه  که يهنگام زيرا ؛دهد يم
 ايجاد از پیش مدير و تسهیل يراحت اطالعات به جريان است،
 .(1393شود )دانايي فرد و همکاران،  يم مطل  آن از حادثه
 سهههازمان  اعضههای اقدامههات و رفتارههها از بسههیاری 

 قاخهال  در ريشههه  و اسهههت  اخالقهي  های ارزش از متأثههر
 هها  سهازمان  مديريههت  در کهار  اخالق بهه توجهه عهدم. دارد
 وجهههود  بهههه  هها  سازمان بههرای بزرگههي معضالت تواند مي
 در ضعههه   و کهار  اخهالق  بههه ها سازمان توجهي بي. آورد

 انسههاني  نیههروی  بهها  برخههورد  در اخالقي اصهول رعايهت
 بههرای را مشکالتي تواند مي بیرونههي نفعههان ذی و سهازمان

 و سههههازمان مشههههروعیت و کنههههد ايجههههاد سههههازمان
 & Koonmee)ببههههرد  سههههلال زيههههر را آن اقدامههههات

Virakul, 2017 .)انتظههارات  و ذهنههي  فرايندههای عالوه، به 
 بیشههتر  پذيرش سبب کاری محیهط در کارکنهان آمیز موفقیت
 ایرفتارهه  گیهری  شهکل  در و شههده  ها مسئولیت و تعههدات
 قانونههي،  رفتارهای انجهام نیهز و برابهرخواهانهه و منصفانهه
 هههای ارزش توسهههعة راسهههتای در کهههه آگاهانهههه و عقاليههي
 در مسههتقیمي  تهأثیر  و اسههت  تأثیرگهذار  انسهاني و اخالقي

 و وفههههاداری میههههزان افزايههههش و کهههاری کههه  کاهههههش
 ,Möllering, Bachmann & Heeدارد ) آنها پذيری مسئولیت

2015 .) 
 شههکل ههه  اخههالق مسههئلة اجتمههاعي، زنههدگي رشههد بهها 

 در آن تعريه   و گرفهت  خهود  بهه  تهری  یچیدهپ وتر  گسترده
 مصهاديق  تشهخی   و شدتر  مشکل جامعه درها  انسان روابط
گرديد )قريشهي و همکهاران،    دشوارتر یراخالقيال از اخالقي
کارشناسان سعي در تعري  تخصصي از اخهالق  لذا . (1399

، های اخیر ايهن الهزام   در دهه. ة تخصصي خود دارنددر حیط
در  طريقهي عملهي و جهدی    موضو  اخالق بهه سبب پیگیری 
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-ی علميها آموزش ازجملهعالي  آموزش مختل ی ها حوزه
   .ه استشد کاربردی

 

 «کار»یا « حرفه»و « اخالق»تعریف 

 ههای  یتمسهئول  است کهه  اخالق از یا شاخه یا حرفه اخالق
کنههد )قنبرپههور و  مههي  ازمان را مشههخ اخالقههي فههرد در سهه

فرد  ؛ به نقل از دانايي166: 1388(. قراملکي )1398همکاران، 
تحلیهل اخهالق   »( بر اين بهاور اسهت کهه    1393و همکاران، 

اخههالق «. اسههت  ای محتههات تحلیههل اخههالق و حرفههه حرفههه
کهاربردی بهه الگهوی رفتهار     -ی علميها آموزشی در ا حرفه

بر رعايت حقوق  شخصي مبتني ونشخصي و بر ارتباطي درون
شهود کهه الگهوی رفتهار ارتبهاطي       فرد و ديگران تعري  مهي 

شخصهي   از ارتبهاط بهین   شخصهي )اعه    شخصي و برون درون
)ارتبههاط دانشههجو، اسههتاد، کارشههنا  و مههدير( و ارتبههاط    

 هها  سهازمان ، هها  دانشهگاه شخصي و ساير امور و نهادهها )  بین
باشههد  ارتبههاط مههيبههر رعايههت حقههوق طههرف  و ...(( مبتنههي

 (.1393فرد و همکاران،  )دانايي
 

  الف( تعریف حرفه یا کار

حرفه نو  خاصي از فعالیت است کهه فهرد بها آن منزلهت و     
کند و به آداب و اخالق خاصهي خهو    ژه کسب مي اعتباری وي

شهوند،   ای مهي  مبنا، کارگر و کارمند نیهز حرفهه   گیرد. براين مي
ص انجهام دهنهد )فرامهرز    ای خها   اگر کار خهود را بهه شهیوه   

همچنین فرامرز قراملکي در جای ديگهری  (. 1386قراملکي، 
کند که واژ  حرفه کاربردهای فهراوان دارد و مفههوم    بیان مي

تهرين   آن نیز از تطور تاريخي فراواني برخهوردار اسهت. عهام   
کاربرد حرفه به معنای پیشه، شغل، کار و کسب است. مفهوم 

کهار   متفاوت با کار و حتي شغل بهاصطالحي حرفه از ديرباز 
رفته است. توجه به تمايز اين دو واژه رهگشا است. بردگهي   

کنند. راهزني را  حرفه نیست، اما بردگان کار مي مثال  عنوان به
دانی  هرچند که آنان نیز به کار مشغول هستند.  نیز حرفه نمي

داننهد. پزشهکان    معطوف بهه سهود را حرفهه نمهي     وکار کسب
داننهد )فرامهرز    بلکه حرفهه مهي   وکار کسبخود را نه  فعالیت

: 1393فهرد و همکهاران،    ؛ به نقهل از دانهايي  1388قراملکي، 
127-128.) 

 
  ای ب( تعریف اخالق حرفه

 اخهالق  عله   نهوين  ابعهاد  و ها شاخه از يکي ای حرفه اخالق
 بهه  اسهت  درصهدد  مناسب بسترهايي سازی فراه  با که است
گوناگون پاسهخي مناسهب و دقیهق     یها حرفه اخالقي مسائل
  (.Worthington, 2015بدهد )
اخههالق »مطالعههه و کنکههاش دربههاره اصههطالحاتي ماننههد  

اخههالق »، «اخههالق اداری»، «اخههالق سههازماني »، «ای حرفههه
دهد که تعهاري  و اخهتالف    نشان مي« اخالق کار»، «تجاری

هي های فراواني در اين عرصه وجود دارد. بنابراين با نگا نظر
يابي  گذرا و اجمالي و بدون تحلیل اين تعاري ، امکان دست

)فرامهرز قراملکهي،    وجهود نهدارد   ومان  جام به يک تعري  
 از ای مجموعههه ای حرفههه اخههالقطههور کلههي   بههه (.1386

 يک اعضای همه رفتار بر نحوه که است قواعد و استانداردها
 ،است فرد دهنده شخصیت نشان شود. اخالق مي اعمال حرفه
 اجتمهاعي  و پیونهدهای  ، روابط مناسبات ای حرفه اخالق اما

(. 32)همان: دهد گسترش مي و شکل مطلوب، طور به را افراد
 و اسههت کههاری اخههالق همههان ای حرفههه در واقهه  اخههالق

 حرفههه در الالهب  شاخصهه  ای حرفهه  اخهالق  ههای  شاخصههه 
 اخهالق  از بخشهي  ای، حرفهه  اخهالق  (.Tripier, 2018است)
 اخالقهي  تعههداتي  در نهايهت  ای عههدات حرفهه  ت زيرا است،
 تعههدات  بهه صهورت متهداول،    اخهالق  از جهدا  امها  هستند،
دارد  عمهل  بهه  مربهوط  ای ويهژه  ههايي  فهر   پهیش  ای، حرفه

(Davis, 1999.) 
فهرد و همکهاران،    به نقل از دانايي؛ 91-92: 1385دادگر ) 

کنههد:  بیههان مههي وکههار کسههبدر تبیههین اخههالق  (.128: 1393
به دنبال پاسخ به اين سلال کلي است که  وکار کسب اخالق»

بهر رعايهت مالحظهات     )عالوه وکار کسبآيا عملیات بازار و 
است يا خیهر  خهوب    موردقبولاخالقي نیز  ازلحاظقانوني( 
تهوان اخهالق بهازار يها اخهالق       شود يا بد  پس مهي  تلقي مي

را مجموعهه معیارهها، اسهتانداردها،     وکهار  کسهب بازرگاني و 
را بهر   وکهار  کسهب و قواعهدی دانسهت کهه ههدايت      ها سنت
 .«دارند عهده
رسد کهه نخسهت،    نظر مي به طور نيابه بیان فوق  با توجه 

چیسهت،   وکهار  کسهب  از اخهالق فارغ از اينکه منظور دادگر 
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حههوز  آن کههل بههازار اسههت و لههذا فعالیههت تجههاری افههراد،  
شهود.   نهادهای مرتبط با بازار را شهامل مهي   ريو ساها  سازمان

را قضاوت پیرامون مقبولیهت يها    وکار  کسبدوم، وی اخالق 
عدم مقبولیت و خوب يها بهد بهودن يهک عملیهات تجهاری       

سهری معیارهها و اسهتانداردها     سو و عمل برطبهق يهک   ازيک
 (.  1393فرد و همکاران،  کند)دانايي ديگر تعري  مي ازسوی
(. بر اين باور اسهت کهه   11-12: 1386فرامرز قراملکي ) 
ای دو رهیافت سهنتي و جديهد وجهود دارد.     ر اخالق حرفهد

آوردن مديريت مناب  انسهاني بهه اخهالق     رهیافت سنتي روی
ای است که تنها بر مسئولیت اخالقي افراد در مشاالل و  حرفه

های اخیر روات  حرفه توجه دارد و رهیافت جديد که در دهه
ی ا يافته است، رويکرد مديريت راهبهردی بهه اخهالق حرفهه    

پذيری سازمان با نگهرش   است. در اين رهیافت، بر مسئولیت
تنهو    برحسهب ای  شهود. اخهالق حرفهه    سیستمي توجه مهي 

حرف، دامنه بسهیار وسهیعي دارد: اخهالق پزشهکي، اخهالق      
وی در جهای  «. ، اخالق پژوهش و مانند آنوپرورش آموزش

ای را در  کسهاني کهه اخهالق حرفههه   »دارد:  ديگهری بیهان مهي   
کننهد، در تهروي     ن صاحبان مشاالل منحصهر مهي  اخالقي بود

اخههالق بههه ترالیههب منههاب  انسههاني )مههديران، کارمنههدان،     
گمارنهد،   کارشناسان، پزشکان و مانند آن( به تخلق همت مي

ها را نیز بخشي از اخالق  اما کساني که اخالقي بودن سازمان
 هها  هها و ملسسهه   سازی سهازمان  دانند، بر اخالقي ای مي حرفه

کنند. تروي  اخهالق در سهازمان بهه معنهای دوم در      يتأکید م
گرو تصور روشن و رسا از سازمان اخالقي است. بسیاری از 
کساني که مسئولیت تروي  اخالق در سهازمان را بهه روابهط    
عمومي، معاونت مناب  انسهاني يها آمهوزش سهازمان محهول      

تصهور کهاملي از سهازمان اخالقهي ندارنهد؛       درواق کنند،  مي
سهازی سهازمان بهر     ه برمبنای آن مسئولیت اخالقيتصوری ک

)فرامهرز  « گیهرد  دوش مديران استراتژيک سهازمان قهرار مهي   
: 1393فرد و همکاران،  ؛ به نقل از دانايي60: 1388قراملکي، 

129.) 
کنهد:   بیان مهي  طور نياوی در جای ديگری در اين زمینه  
رد مراد از اخالق کار يا اخالق شغلي مسهئولیت اخالقهي فه   »

ی اولیه ها یساز مفهومای در  ازحیث شغل است. اخالق حرفه

رفهت و امهروز    کار مي برمبنای اخالق کار و اخالق مشاالل به
ای را به معنای نخستین  نیز برخي از نويسندگان اخالق حرفه

کنند. در همة تعاري ، نگرش اصالت فردی يا  آن تعري  مي
هها و   سهئولیت ای بهه م  فردگرايي وجود دارد و اخالق حرفهه 
اسههت.  شههده محههدودالزامههات اخالقههي فههرد در شههغل    

ای به اخالق کار يا مشاالل  سبب تعري  اخالق حرفه همین به
ای است زيرا  نگری و تقلیل دادن اخالق حرفه نوعي تحويلي

 وکهار  کسهب هويت جمعي و سازماني در نهادهای شاالل در 
 تر از شغل فهردی اشهخاص اسهت. لهذا     بسي فراتر و پیچیده

تر از  توان و بلکه بايد در مفهومي وسی  ای را مي اخالق حرفه
؛ 172-175: 1388)فرامرز قراملکي، « اخالق کار تعري  کرد

 (.130: 1393فرد و همکاران،  به نقل از دانايي
فهرد و همکهاران،    ؛ به نقهل از دانهايي  2004باگال ) ازنظر 

ای هنهر يها عله  حفهد کهردن ارتبهاط        ( اخالق حرفهه 1393
ههای مختله  آن و نهادههايش     ماهنگ بین اجتمها ، گهروه  ه

وسازماندهي مجدد مسئولیت اخالقهي درسهتي يها نادرسهتي     
ای را  رفتار تجاری است. وی همچنین سطوح اخهالق حرفهه  

 کند. ( ترسی  مي1نمودار ) صورت به

 

 

 

 

 

 

 

 
. )برگرفته از: 2004ای از نظر باگال،  . سطوح اخالق حرفه1نمودار 

 ( 1393دانایی فرد و همکاران، 
 

ای بهها مسههئولیت  باگههال اخههالق حرفههه ازنظههربنههابراين،  
تهوان   ارتباط دارد و مهي  وکار کسباجتماعي سطوح مختل  

 وکار کسبگفت که ه  به شغل و حرفه افراد و ه  به حوز  
کنهد و هه  در    یهدا مهي  پها و صنوف مختل  ارتبهاط   سازمان

 سطح بین المللی

 سطح اجتماعی

 سطح صنفی

 سطح سازمانی

 فردی سطح
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 ,Moriartyالمللي مطرح است. موريهارتي )  بین سطح ملي و

در  (131: 1393فههرد و همکههاران،  بههه نقههل از دانههايي؛ 2008
کنهد کهه اگهر     ای بیان مي ارتباط با درک خود از اخالق حرفه

تجههارت مبادلههة هدفمنههد کا ههها و خههدمات باشههد، اخههالق 
هههای اخالقههي  منزلههة مطالبههة جنبههه بهههتوانههد  ای مههي حرفههه
شهمول و مهرتبط بها مبادلهة هدفمنهد کا هها و       های م یتفعال

خدمات درنظر گرفته شود که شامل تولید، توزي ، بازاريهابي،  
تهرين   شود. وی در ادامهه، يکهي از مهه     فروش و مصرف مي

ای را ماهیههت  سههلا ت مطههرح در حههوز  اخههالق حرفههه   
نفعهان آنهها    هها در قبهال ذی   های فراقانوني شهرکت  مسئولیت

از منظر موريارتي حوزه و سهطح الالهب در    داند. بنابراين، مي
ای حوزه و سطح سازماني است، اما با اتکها بهه    اخالق حرفه

تهوان قضهاوتي    بهه ماهیهت ايهن اخهالق نمهي      اين بیان، راج 
 داشت.
 های ارزش قرار گرفتن ای به اخالق حرفه سازماني سطح 

 صههداقت، از تبعههی ، دوری امانتههداری، همچههون محههوری
 و نفعهان سهازمان   ذی حقهوق  رعايهت  عدالت، متقابل، اعتماد
 هها،  هها، برنامهه   مشي خط درون نفعان ذی منفعت کردن لحاظ

شهود )کبیهری و همکهاران،     مهي  گفتهه  تصمیمات و اقدامات
1399.) 
 المعارف عل ، تکنولوژی و اخهالق  دايرهديگر، در  ازسوی 

ی هها  قضهاوت کند بهه   ای تالش مي اخالق حرفه»آمده است: 
نجاری اخالقي پیرامون موضوعات تجاری برسهد  دفا  ه قابل

ی داشهته  ا کننده کمککه در انجام واقعي تجارت نقش  طوری
فهرد و همکهاران،    ؛ به نقل از دانهايي Gill, 2005: 272« )باشد
شهود   نیز ديده مي اظهارنظرها(. البته برخي 131-132: 1393

ای درنظهر   که اين حوز  وسی  و جام  را برای اخالق حرفهه 
؛ بهه نقهل از   1387گیرنهد. بهرای مثهال، لشهکر بلهوکي )      ينم

کنهد کهه مهراد از     ( بیان مي132: 1393فرد و همکاران،  دانايي
ای مسئولیت اخالقي فرد ازحیهث شهغل اسهت.     اخالق حرفه

صهحبت   وکهار  کسهب به اخهالق   راج  آنچهيعني از ديد وی 
ای نام داشته و محدود به اخالق شهغلي   کند، اخالق حرفه مي
 دی است.  فر

 & Mishraمیشههرا و موريسههي )  ازنظههرهمچنیهههن  

Morrissey, 2015،) از ای مجموعهههه ای حرفهههه اخهههالق 
 تمههام  رفتههار  نحههو   بهر کهه اسهت اصولهي و اسهتانداردها
 کهههه ای گونههه بههه شههود مههي اعمهههال حرفهههه يهههک اعضهههای
 و کند مي تبییهن شهغل ازحیهث را فرد اخالقي های مسئولیت
 و تعهههدات  حقههوق،  براسا  را محیهط بها هازمانس رفتهار

 .کند مي مشهخ  وظايه 
اخههالق »بههه  در نظههرات مختلهه  راجهه  آنچهههبنههابراين،  
شود،  تقريباً مشابه بوده و با کلمات متنو  تکرار مي« ای حرفه

و واژگهان مشهابه اسهت کهه     « ای اخالق حرفهه »خود تعري  
ي منظهور از ايهن   لطهورک  بهه بررسي آنها د لت دارد بر اينکه 

دهنههد  اخههالق در   واژگههان، حضههور تأثیرگههذار و جهههت  
اسهت   وکهار  کسهب های مرتبط با  های تجاری و حوزه فعالیت

شههود  هههای هنجههاری مطههرح مههي کههه اکثههراً در قالههب گههزاره
محل  آنچهديگر  (. ازسوی133: 1393فرد و همکاران،  )دانايي

اخهالق  باشد، عبارت است از سطح ورود  اختالف نظرات مي
و همچنین نهامي کهه بهر ايهن حهوزه از       وکار کسببه عرصة 

شد که  شود. با بررسي اين نظرات مشخ   اخالق اطالق مي
اخههالق »در پههاراداي  الالههب او ً بههه ايههن حههوزه از اخههالق  

ای حوز  عامي  شود. در ثاني، اخالق حرفه گفته مي« یا حرفه
 اسهت کههه دارای سههطوح فههردی، سههازماني، صههنفي، ملههي و 

باشد و در مطالعات مختل  به فراخهور بحهث،    المللي مي بین
 يک يا چند حوزه از آنها مدنظر قرار دارد )همان(.   

 

 ای مبانی اخالق حرفه

 از:  اند عبارتای  مباني فلسفي اخالق حرفه
 

 گرا وظیفه نظریهگرایی یا  الف( وظیفه

 1724شهود. کانهت در    اين مبنا در دنیا با کانت شهناخته مهي  
اخالقهي و در  نظريه ترين تألیفاتش پیرامون  متولد شد و مه 

نظهر   براسها  بهوده اسهت.    1797تها   1785ی ها سالخالل 
گرداند نیت پشت آن است  يک عمل را خوب مي آنچهکانت،

تأکید  (.140: 1393فرد و همکاران،  )داناييو نه پیامدهای آن
دن بهه  بر وظیفه در انجام عمل يا عدم انجام آن و توجه نکهر 

ا خالق سهاخته   پرداز بالفطره عل  يهنظرپیامدها از کانت يک 
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فهرد و همکهاران،    بهه نقهل از دانهايي   ؛ Bowie, 1999اسهت ) 
1393 :140.) 
بسیاری از پژوهشگران در حوزه اخالق بر اين باورند که  

ای حهال   های اخهالق حرفهه   نظريهرهیافت مسلط بسیاری از 
قهدر   (. ايهن رهیافهت آن  حاضر، رهیافتي کانتي است )همهان 

معروف است که باوی مدعي است يک بررسهي سهطحي در   
کنهد   رو مهي  ای، مها را بها مکتهب کهانتي روبهه      اخالق حرفهه 

(Bowie, 1999 1393فهرد و همکهاران،    بهه نقهل از دانهايي   ؛ :
کنهد کهه عمهل اخالقهي از تعههد       کانت بیان مينظريه  (.141

ت بهین درسهت و   گیرد و مردم اساساً تفاو اخالقي نشئت مي
شناسند و لذا اخالق امری مطلق اسهت کهه از آن    اللط را مي

شود. استراتژی کانت اين بهود کهه    به قوانین جهاني تعبیر مي
نشان دهد پذيرش انوا  خاصي از اعمال نق  الر  اسهت  
زيرا مشارکت جههاني در چنهین رفتهاری ريشهة آن عمهل را      

اگهر تضهادی بهین تعههد و سهاير       زند. برطبق نظر کانت، مي
های يک فرد پیش آيد، انگیز  تعهد بايد همواره مقهدم   انگیزه
فهرد و همکهاران،    به نقهل از دانهايي  ؛ Smith, Jr. 2008شود )
1393 :141.) 

 
 گرا:  نتیجه نظریهگرایی یا  ب( نتیجه

براسا  اين مبنا، نتاي  يک عمل تنها پارامترهايي هستند کهه  
 Hoffmanآيا آن عمل صحیح است يا اشتباه )کنند  تعیین مي

& Mills Moore, 1984   فهرد و همکهاران،    به نقهل از دانهايي
 از: اند عبارتگرای مه   نتیجه نظريهدو  (.141: 1393

 

 :. خودخواهی یا خودپرستی1
اسا ، انسان بايد همواره اقداماتي را انجام دهد که بهه   براين

یراخالقهي  السهت  نفعش است و يک عمل کهه بهه نفعهش نی   
 شود )همان(.  محسوب مي

 
 یی یا اصالت فایده:گرا دهیفا. 2

کنهد کهه    شود، بیان مي ، که به بنتهام نسبت داده مينظريهاين 
مردم بايد طوری عمل کنند که خیر عمومي را ارتقاء بخشهند  

ين خیهر بهرای   تر بزرگديگر طوری عمل کنند که  يعبارت بهيا 

نظريهه  يد )همهان(. براسها  ايهن    بیشترين تعداد به ارمغان آ
بهه نقهل از   ؛ Smith, 2008کنهد )  هدف وسیله را توجیهه مهي  

 (.142: 1393فرد و همکاران،  دانايي
 

 محور یا اخالق ارسطویی   ج( اخالق فضیلت

شود که بیان  اخالقي اطالق مينظريه محور به  اخالق فضیلت
 Beauchamp« )گیهرد  يم برفضیلت اخالقیات را در»کند:  مي

& Bowie, 2004 1393فهرد و همکهاران،    به نقل از دانهايي ؛ :
محور با دنبال  اخالق فضیلت»براسا  ديدگاه دابسون  (.142

کردن يک نو  خاصي از رجحان فراگیر اخالقي ارتباط پیهدا  
فههرد و  بههه نقههل از دانههايي؛ Dobson, 1993: 16« )کنههد مههي

يههه نظرمینتههز نیههز مهدعي اسههت در   (.142: 1393همکهاران،  
ای از  گرايانههه مجموعههه  مالحظههات فضههیلت  گههرا یلتفضهه

دهند کهه بهر اخالقیهات حکومهت      ها را تشکیل مي استاندارد
فهرد و همکهاران،    به نقهل از دانهايي  ؛ Mintz, 1995 کنند ) مي

1393 :142.)   
گرا با فالسهفه يونهاني افالطهون و     اخالقي فضیلتنظريه  

د بهه ايهن سهلال    ارسطو آالاز شد. اين فیلسوفان تالش کردنه 
« بهترين نو  زندگي برای بشر چگونه است »پاسخ دهند که 

(Mintz, 1995: 2521393فرد و همکاران،  ؛ به نقل از دانايي :
 دیه تأککهانتي،  نظريه گرا از  (.  وجه تمايز اخالق فضیلت142

 که يدرحالگرا بر اخالق شخ  )عامل( است  اخالق فضیلت
 ,Solomanشهود )  أکیهد مهي  در اخالق کانتي بر عمل عامل ت

 (. 142: 1393فرد و همکاران،  ؛ به نقل از دانايي1993
دهند با توجه بهه   فضايل از اين منظر که به فرد اجازه مي 

 ,Whetstoneهايي که دارد زندگي کند، ابزاری هستند ) ارزش

(. 142: 1393فههرد و همکههاران،   ؛ بههه نقههل از دانههايي 2005
ارسهطو فضهايل    مهدنظر قهي  است کهه فضهايل اخال   ذکر قابل

از: مالحظهه و پهروا، عهدالت،     انهد  عبهارت خاصي است کهه  
 , Calkinsشجاعت، اعتدال، نجابت، سخاوت، جهوانمردی ) 

 (.143: 1393فرد و همکاران،  ؛ به نقل از دانايي1998
گرايانهه   فضهیلت نظريهه  ( نیهز نهوعي   1588-1679هابز ) 

چیهزی نیسهت   » او، فلسفة اخالقي ازنظرپیشنهاد کرده است. 
و « جز عل  به اينکه چه چیهز خهوب و چهه چیهز بهد اسهت      
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يي جهت تضمین صلح و صهفا هسهتند   ها راهفضايل اخالقي 
فضههیلت بههر نظريههه  (.143: 1393فههرد و همکههاران،  )دانههايي

کنهد بلکهه بهر     آمهده تأکیهد نمهي    دسهت  عملکردها و نتاي  به
انسان ، نظريههای شخصیتي افراد تکیه دارد. طبق اين  ويژگي

دهههد و خههرد  خههوب و پاکههدامن اعمههال خههوب انجههام مههي
ها تصهمیمات   کند تا در تمام زمینه اش، او را هدايت مي ذاتي

فهر  ايهن    یشپبر اصول اخالقي اتخاذ کند.  درست و مبتني
سهیرت باشهد، بهدون درنظهر      نظريه آن است که اگر فرد پاک

گرفتن شرايط و مقتضیات، تصمی  صحیح گرفتهه و درسهت   
فهرد و   بهه نقهل از دانهايي   ؛ 1381کند )بابايي اههری،   مي عمل

 (. 143: 1393همکاران، 
 

 گرایی:  د( نسبی

کانت که معتقد بود يک عمل اخالقي نیسهت مگهر    برخالف
آنکه در چارچوب يک قانون عمومي يگانهه صهورت پهذيرد    

(Hanssmann , 2007: 8 فهرد و همکهاران،    به نقل از دانهايي ؛
کههه توسههط  مههدرن پسههتگرايههي دوران  ينسههب(. 143: 1393

دارد که يهک   ( بیان ميIbidشود ) ای ديني رد مي اخالق حرفه
ای از اسهتانداردهای عمهومي    استاندارد عمومي يها مجموعهه  

به اخالقي بودن يهک   وجود ندارد که ازطريق آنها بتوان راج 
بهه نقهل از   ؛ Hoffman & Moore, 1984عمل قضاوت کرد )

 (.144: 1393ان، فرد و همکار دانايي
 

 ای از منظر اسالمی اخالق حرفه

محور اصلي اديان الهي دعوت و توجه دادن انسان بهه حفهد   
ديني گواه اين  های یهها و اخالقیات است و تمام توص ارزش

ای ازمنظر اسهالمي هه     مبنای اخالق حرفهباشد.  يموضو  م
بحث مهمي است. يکهي از پرثمرتهرين آثهار اسهالمي رشهد      

يي کهه در تمهدن اسهالمي در    ها کتابای است.  حرفهاخالق 
وتربیت، آداب قضهاء   آداب حرفه و مشاالل چون آداب تعلی 

انهد، حکايهت از    هها نگهارش يافتهه    های اخالقي ديوان و آيین
اهمیت راهبردی اخهالق در ههدايت مشهاالل و حفهراف دارد.     
نهادهای رسمي چون حسبه و نهادهايي چون اصناف وظیفهة  

انهد   وي  اخهالق در مشهاالل را بهر دوش داشهته    نظارت و تر

فهرد و همکهاران،    ؛ به نقهل از دانهايي  1386)فرامرز قراملکي، 
1393 :144.) 
؛ بهههه نقهههل از 204-208و  180-187: 1386مهههاهیني ) 

بهه مبنهای اخهالق     ( راجه  144: 1393فرد و همکاران،  دانايي
مهالک نههايي اخهالق    »کنهد:   ای از منظر اسالم بیان مي حرفه
ههای   ای امری است که در توجیه و اثبات تمام توصهیه  حرفه

شهود و خهود محتهات     ة کمال برهان اخهذ مهي  منزل بهاخالقي 
توجیه و اثبات نیست. برمبنای نظهام اخهالق اسهالمي مهالک     
نهايي اخالق، خداست و ههر رفتهاری کهه مقهرب او باشهد،      
فضیلت است و ههر رفتهاری کهه مبعهد از او باشهد، رذيلهت       

ف نهايي تخلق، تقرب به او است و چنهین مالکهي   است. هد
کنهد و هه  حسهن فهاعلي را      ه  حسن فعلهي را تهأمین مهي   

نحهو   را کهه بسهیاری از فیلسهوفان بهه     آنچهه کند.  تضمین مي
انهد، در   ة مهالک نههايي اخهالق انگاشهته    منزله  بهحصرگرايانه 
ای است.  تری، جزء اصول راهبردی اخالق حرفه تحلیل دقیق

اصهول کلههي هسهتند کهه اصهول و قواعههد      اصهول راهبهردی  
شوند. عدالت، کرامت انسهان،   کاربردی کلي از آنها گرفته مي

 نيتهر  عمهده آزادی و بیشترين سود بهرای بیشهترين افهراد از    
ای هستند. قواعهد کهاربردی    اصول راهبردی در اخالق حرفه

-181)همان: « نقش عملیاتي را در مقام تعیین مصداق دارند
میههر) ( مبنههای ارتبههاط و رفتههار ارتبههاطي  حضههرت ا(. »180

اخالقي را حفد و رعايت حقوق مردم دانسهته و در مواضه    
نکتهة  (. »183-184)همهان:  « ورزنهد  مختل  برآن تأکید مهي 

هايي است کهه   ها و نامه خطبه البالاله نه در  توجه قابلبسیار 
عموم مردم، کارگزاران و  آشنا کردنبیانگر اهتمام حضرت به 

حکومتي خهود در مناصهب و مشهاالل مختله  بها       نیروهای
(. در 187)همان: « است ها تیمسئولحقوق، وظاي  و حیطه 

ادامه، به برخي از اصول اخالقي در رفتهار ارتبهاطي از منظهر    
. 2. اصهل فروتنهي و مهربهاني؛    1: شهود  يمه البالاله اشاره  نه 

. 3يي و دقهت در ادای حقهوق الیهر؛    رو خوشاصل بخشش، 
. اصهل اسهتقالل و آزادی   4ی؛ رفتار خوشو  اصل نیکوکاری

 )همان(.

فههرد و  ؛ بههه نقههل از دانههايي 397-412: 1386سههعدی ) 
هها و مصهاديق    (. پیرامون برخهي جنبهه  145: 1393همکاران، 
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شهار  مقهد    »کند:  ای از ديدگاه اسالم بیان مي اخالق حرفه
پیروان خود را بر کهار و کوشهش و تحصهیل مهال و      هرچند

ای از مشهاالل را   ويق نموده اسهت، امها پهاره   کسب درآمد تش
حذف کرده است، زيرا مفسده دارند و در فقه از آنهها تحهت   

است. در اين مهورد پیهامبر    شده ادي« مکاسب محرمه»عنوان 
 خهودم  امهت  بهر  که بیمي نيشتریب»اکرم )ص( فرموده است: 

 حهرام اسهت )فهی     یهها  کسهب  ايهن  دارم، خويش از پس
 (.1389کاشاني، 

 

 کاربردی-ی علمیها آموزشی در ا حرفه قاخال

 فراينهد  طهي  کاربردی-ی علميها آموزش در یا حرفه اخالق
 فضههای درموردتوجههه  موضههوعي کههاربرد دانههش، و تولیههد

 آمهوزش،  دراخهالق   هنجارههای  رعايت. است هنجاری عل 
 رابطة بر ديگر ازسوی و معتبر عل  اشاعه و تولید بر سو ازيک
 بهه  مربهوط . مسائل گذارد يم اثر امعهج نهادهای ساير با عل 

 جهذب  دانشهجو،  جهذب  دانشهجويان،  با علمي  یئته ارتباط
 ههای دانشهگاهي   يناراست ديگر و تقلب سرقت، علمي، یئت ه

 دراخهالق   موضهو   بهه  مختله   زوايهای  از تها  شهده  سبب
شهود   توجهه  کهاربردی -عالي و آموزش عالي علمهي  آموزش

 دههد  يم نشان ین شواهد(. همچن1393)قاراخاني و میرزايي، 
آموزشههي و  نهادهههای در ای یرحرفهههال و یراخالقههيال رفتههار

 (. Bruhn, 2008است ) يافته يش افزا دانشگاهي
ی نظام ا اخالق حرفه از بخشيمثابه  به آموزش دراخالق  

 سهلبي  و ايجهابي  و ضهوابط  قواعهد  از یا مجموعه آموزشي،
  حهوز  انکنشهگر  که است علمي اجتما موردتوافق  یا حرفه

 در اخالقهي  يبه  از پرهیز واخالق  رعايت به ملزم آموزش را
 تعريه   ايهن  کهه در طهور   همهان  کند. يم عل  آموزش فرايند

 و يهاددهي  بهه  معطهوف  فقط آموزش است، مطرح يروشن به
 امهر  در درگیهر  کنشهگران  يتعامالت و فضای نیست يادگیری
ی در ا اخهالق حرفهه   قواعد بنابراين. گیرد يم دربر را آموزش
 دانشهجويان،  اساتید، به کاربردی معطوف-ی علميها آموزش
 تغییهر  در شرايط .«است آموزش فضای در کارکنان و مديران

 آموزشهي،  مديران علمي، اجتما  اعضای آموزش، گسترش و
 و شهدن رو  روبهه  برای بايستي دانشجويان و اساتید، کارکنان

ند شهو  آمهاده  تهر  بهزرگ  ةجامعه  ياخالقه  ههای  يدوراهه  حل
(International Association of Universities, 2010.) 

 فرايند از ناپذير یکتفکجزئي  ياخالق یها ارزش رو ينازا 
 آموختهه  آمهوزش  فراينهد  در کهه  موضهوعاتي . است آموزش

 و دانشهجويان  متقابهل  روابهط  آموزشهي،  یها سبکشود،  يم
 کهه وجهه   اسهت  آمهوزش  فرايند از بخشي مانند آن و اساتید
 اهمیههت  دربههار( 2004) بخارسههت یانیههةب در. دارد يقههاخال

 وها  ارزش :است آمده در آموزش ياخالق هنجارهای رعايت
 دانهش،  ةتوسهع  بهرای  مبنهايي  شرافت دانشهگاهي  معیارهای
 شههروندان عنهوان   بهه  دانشهجويان وپهرورش   آمهوزش کیفیت 
 اجتمها  دانشهگاهي  . کننهد  يم فراه  یا حرفه افراد و مسئول
 آن تبلهور  بهرای  بخشهیده  ارتقاء را دانشگاهي فتشرا بايستي

 Theکنهد )  فعهال  تهالش  ة اعضايشروزان نهادی زندگي در

Bucharest Declaration on Ethical values and 
Principles of Higher Education in Europe Region, 

2004). 
 آمهوزش  فضهای  در ياخالق های يهنجارشکن از مواردی 

 بههه نسههبت تبعههی  نزاکتههي، يبهه، کههال  در یرتههأخ» شههامل
 درگیهری  سرقت، دانشگاه، مناب  نامناسب کاربرد دانشجويان،
 وظهاي   بهه  توجهه  عهدم  دانشهجويان،  بها  دوطرفه در روابط

 و پژوهشههي، آموزشههي هههای یتمسههئول از امتنهها  اداری،
 آمههوزش فضهای  در و ماننهد آن  يهي، نژادگرايهي  گرا یتجنسه 

 عمومیهت  ياخالقه  قصورهای اين از برخي .است دانشگاهي
 ای و پهاره  بوده رفتاری الگوهای ديگر، بعضي دارند، بیشتری

 (.Bruhn, 2008هستند ) فردی اقداماتيآنها  از
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  ي.و اجتماع يپژوهشکده مطالعات فرهنگ

. االحیاا   المحجه البیضاا  فای ذیا       راه روشن:(. 1389کاشانی، م. ) فیض
. مشاید:  )مترجم: سید محمد صادق عاار((. اااچ ایاارم. جلاد دوم    

   رضوی. قدس آستان اسالمی پژوهشیای بنیاد
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 (. تبیین1399زاده، ش. ) ظريفیان، ط. و پناه محمدی، ف.، قريشي، ز. .،
 نخبگان مجلهگفتاردرماني.  رشته در ای رفهح اخالق آموزشي نیازهای
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 میههانجي نقههش (. تعیههین1399ي، ن. )صههابونچي، ر. و آقههاي کبیههری، ز.،
 اخهالق  بهر  مهديران  ای حرفهه  اخالق علّي تأثیر در اجتماعي سرمايه

ايهران.   يهک  دسهته  لیگ فوتبال های باشگاه هوادارن مدني شهروندی
 .124-113(، 4)8، ورزشي مديريت در کاربردی پژوهش های
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