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تاریخچۀ اخالق حرفه اي و اهمیت و ضرورت مطالعه آن:

در تمامــی ادیــان الهــی، بــه اخــاق حرفــه اي توجــه شــده اســت و افــراد 
بــه راســتگویی، صداقــت، امانــت داري و عــدم ســرقت تشــویق شــده انــد. 
در فلســفه، افاطــون بــه عدالــت و دمکراســی توجــه میکند)اخــاق یعنــی 
آنجــا کــه روح انســان حالتــی پیــدا مــی کنــد کــه خــود روح زیبــا مــی 
ــت  ــاق عدال ــه اخ ــت و پای ــا روح زیباس ــر کار زیباســت، طبیعت ــود. اگ ش
اســت وعدالــت مســاوي بــا زیبایــی اســت(. ارســطو احــکام اخاقــی رابــر 
پایــه منــع حــرص و رباخــواري مــی دانــد و بــه مفهــوم عدالــت در مبادالت 
تجــاري تاکیــد دارد. جــان الك دفــاع از حــق مالکیــت را بــه عنــوان یــک 
ــی  ــاد م ــم اقتص ــدر عل ــه پ ــمیت ک ــترش داد. آدام اس ــی گس ــق طبیع ح
ــان الك  ــرات ج ــده نظ ــعه دهن ــود توس ــل خ ــروت مل ــاب ث ــد در کت باش
بود.اســمیت یــک فیلســوف اخاقــی و نویســنده کتــاب تئــوري« نســبیت 
ــه  ــل، اعامی ــن المل ــان بی ــان ادی ــال 1993 پارلم ــی »اســت. در س اخاق
جهانــی را بــراي محکومیــت سوءاســتفاده ازاکوسیســتم هــاي کــره زمیــن، 
فقــر، گرســنگی، نابرابــري اقتصــادي تصویــب کــرد و رونــد شــکل گیــري 
ــه صــورت  ــرده اســت و ب ــدا ک ــه پی ــروز ادام ــه ام ــا ب ــه اي ت اخــاق حرف
ــده  ــی در آم ــاي اجتماع ــی در فراینده ــاي اخاق ــره هنجاره ــرد روزم کارب
اســت. واژه اخــاق حرفــه اي درشــکل امــروزي در ســه مرحلــه مختلــف 
ــاالت  ــال19٧1در ای ــل س ــار در اوای ــن ب ــن واژه اولی ــت. ای ــکل گرف ش
ــی  ــک علم ــاي آکادمی ــته ه ــا آن نوش ــرد و منش ــدا ک ــده رواج پی متح
وجلســات دانشــگاهی بــود. در مرحلــه دوم ایــن واژه در نشــریات عمومــی 
مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و در مرحلــه ســوم ایــن مفهــوم در جهــان 
ــه معنــاي هنجارهــاي اخاقــی در  ــرده شــد و ب ــه کار ب تجــارت ب

فراینــد تجــاري مطــرح اســت.
ــه  ــم هم ــائل مه ــن مس ــی تری ــی از اساس ــه اي یک ــاق حرف اخ
ــی  ــورهاي صنعت ــیاري از کش ــت و در بس ــري اس ــع بش جوام
بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه بــی اعتنایــی بــه مســائل 
اخاقــی و فــرار از مســئولیت هــا و تعهــدات اجتماعــی 
بــه از بیــن رفتــن بنــگاه و ســازمان مــی انجامــد.

ــن  ــراي تدوی ــق ب ــرکتها ي موف ــیاري از ش ــل بس ــن دلی ــه همی ب
ــاور رســیده  ــه ایــن ب اســتراتژي اخاقــی احســاس نیــاز کــرده و ب
ــر اخــاق رســوخ کنــد. از ایــن  ــد کــه بایــد در ســازمان یــک فرهنــگ مبتنــی ب ان
رو کوشــیده انــد بــه تحقیقــات دربــاره اخــاق حرفــه اي جایــگاه ویــژه اي بدهنــد و 
حتــی آموزشــهایی در ایــن راســتا داشــته باشــند. بــا توجــه بــه ایــن کــه امــروزه هیچ 
ســازمانی قــادر نیســت بــدون آمــوزش توســعه یابــد، الزم اســت در ســازمانها افــزون 
بــر آمــوزش تخصــص هــا و مهارتهــاي مــورد نیــاز هــر شــغل بــه کارکنــان ایجــاد 
روحیــه تعــاون، کار مشــترك و دســته جمعــی و به ویــژه اخــاق اداري و ســازمانی در 
الویــت قــرار بگیــرد. امــروزه داشــتن اخــاق حرفــه اي بــه عنــوان یــک مزیــت رقابتی 
ــی خــوب  ــد«:در ســازمان اصــول اخاق ــد مــی گوی ــی باشــد. فرد.آر.دیوی مطــرح م
از پیــش شــرط هــاي مدیریــت اســتراتژیک خــوب اســت. اصــول اخاقــی خــوب، 
یعنــی ســازمان خــوب.« اصــول اخاقــی برگرفتــه از فرهنــگ کلــی جامعه)عقایــد، 
ــف داراي  ــات مختل ــراد شــاغل و طبق ــازمانها اف ــب، آداب و رسوم(اســت. در س مذه
خــرده فرهنــگ هــاي خاصــی هســتند کــه آنهــا را از یکدیگــر متمایــز مــی کنــد. 
همــه اینهــا باعــث مــی شــود کــه در میــان ایــن گروههــا و ســازمان ها نوعــی تعصب 
کاري خــاص شــکل گیــرد کــه آن را اصــول اخــاق حرفــه اي مــی نامنــد. در یــک 
جملــه اخــاق حرفــه اي متاثــر از اخــاق ســازمانی اســت. اصــول اخاقــی بــر مبناي 
برنامــه ریــزي درســت از نظر اخــاق حرفــه اي و وجدان کاري در کشــورهاي توســعه 
یافتــه سالهاســت کــه مــورد اجــرا قرارگرفتــه و کوتــاه مدتــی اســت کــه مــورد توجــه 
کشــورهاي در حــال توســعه نیــز واقــع شــده اســت.برخی از عوامــل اصلــی و موثــر 
عبارتنــد از: منابــع انســانی درســت و کارآمــد، دانــش فنــی و تــوان فنــاوري، منابــع 
مالــی و فنــاوري، انگیــزش درونــی نیــروي انســانی، رضایــت مشــتري، ســهم و جایگاه 
مطلــوب در بــازار، مشــارکت ســازمانی، مزیــت رقابتــی و...عــده اي بــر ایــن عقیــده 
انــد کــه رضایــت شــغلی باعــث افزایــش تعهــد بــه اصــول اخاقــی میگــردد. نــکات 
مــورد توجــه در ایجــاد اصــول اخاقــی اصــول اخاقــی پیــش شــرط مدیریــت اســت.

اخــاق حرفــه اي یــک دانــش اســت کــه بــر مبنــاي یــک ســیر منطقــی و عقانــی 
بایــد ایجــاد شــود. مدیــران بایــد به اصــول اخــاق حرفــه اي اعتقاد داشــته باشــند)از 
ــد دقیقــا توســط  ــه اي بای ــه شــعور درآینــد.( .شــاخصه هــاي اخــاق حرف شــعار ب
ــا هــم در تعــارض باشــند.  ــد ب ــران روشــن شــود. شــاخصه هــاي اخاقــی نبای مدی
مدیــران بایــد خــود بــه ایــن اصــول احتــرام بگذارنــد و در رفتــار خــود آنهــا را تجلــی 
دهنــد. نقایــص اخاقــی مــی توانــد در ســطح زیــر بنایــی و عملیاتــی ظاهــر گــردد. 
عــدم ارتبــاط مدیــران ارشــد و مدیــران عملیاتــی مــی توانــد نقایــص اخاقــی را در 

ســازمان افزایــش دهــد.

تعهد کاري وجدان یا تعهد کاري در دانش مدیریت یعنی:

نوعــی احســاس پایبنــدي )تقیــد( درونــی بــه منظــور رعایــت الزامهــاي کمــی 
و کیفــی کار کــه از ســوي فــرد یــا گــروه انجــام آن تقبــل شــده اســت. وجدان 
کاري قبــل از هــر چیــز تحــت تاثیــر نظــام اعتقــادي حاکــم بــر فــرد اســت. 
تعهــد کاري نوعــی تمایــل عاطفــی مثبــت نســبت بــه رعایــت حقــوق جامعــه 
ــجم و  ــه اي منس ــه جامع ــوط ب ــد کاري من ــود تعه ــت. وج ــورد کار اس در م
ــا ضعــف انســجام اجتماعــی  ــی اســت کــه در صــورت فقــدان ی وحــدت مل
میــزان تعهــد کاري در جامعــه سســت مــی شــود و ایــن بــه معنــاي ضعــف 
اخــاق عملــی کار در ســطح جامعــه اســت. تعهــد کاري عبــارت اســت از هــم 
ذات پنــداري و پاســخ عاطفــی بــه اجتمــاع از طریــق کار و تعهــد حرفــه اي. 
احســاس مســئولیت و عاقــه بــه حرفــه تاثیر بــه ســزایی در تعهــد کاري افراد 
دارد.گروههــاي حرفــه هــاي خــاص محیطــی را ایجــاد مــی کننــد کــه ایــن 
اصــول اخاقــی را بوجــود آورده و رعایــت مــی کننــد. هــر چــه ســاختار ایــن 
گروههــا مســتحکم تــر و رابطــه اعضــاي آنهــا گســترده تــر و مکررتــر باشــد 
مبادلــه افــکار و احساســات بیشــتر و فراگیرتــر مــی شــود. ایــن گروههــا از یک 
ســو عایــق و منفعــت طلبــی هــاي خودخواهانــه فــردي را مهــار مــی کننــد 
و اخــاق اجتماعــی و حرفــه اي را بــه اعضــاي خــود مــی آموزنــد و از ســوي 
ــر  ــه ســلطه نامحــدود ب ــا ایجــاد قــدرت اجتماعــی میــل دولــت را ب دیگــر ب

جامعــه مهــار مــی کننــد.

) گردآوری شده از کتاب اخاق حرفه ای (


