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 ای در ایران امروز اخالق حرفه

 

اول از همه باید در نظر داشته باشیم که اگر این تیتر را بدون قید ایرانی بودن در نظر بگیریم، وارد حوزۀ بسیار  
شماری به آن اختصاص  های بی ای که مقاالت و کتاب ای« خواهیم شد. حوزه ای به نام »اخالق حرفه گسترده 

توسعۀ فردی و مدیریت سازمانی، مطالب فراوانی    های مربوط بهدانیم که غالبًا در کتاب است و می پیدا کرده 
 هایی از این دست پرداخته شده باشد. ها به موضوع توان یافت که در آن می 

 

مطالعات  ناکارآمدی  باعث  که معموالً  زمینه اما علتی  این  در  کتاب ها می مان  دنیای  که  است  این  و  شود  ها 
 ۀ آن هستیم متفاوت است.ای که در حال تجربۀ هرروز مقاالت با دنیای واقعی 

 

آیند و در بسیاری از مواقع موجب   ما، در دنیای "واقعی" به کارمان نمی ِ های نظری و ذهنی بسیاری از دانسته 
دهیم مطالب اینچنینی را به دنیای »از ما بهتران«  شوند تا جایی که ترجیح می دلسردی و سرخوردگی بیشتر می 

 نسبت بدهیم. 

هایی  این است که تا حد امکان، از زوایای مختلف به این موضوع بپردازد و با طرح پرسش    رو در صددِ متن پیش 
ای در ایراِن امروز« باشد و به مطالبی اشاره  ساز اندیشیدن و اقدام متناسب با »اخالق حرفه در این رابطه، زمینه 

 کند که در دنیای واقعی هم به کارمان بیاید: 
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 کدام اخالق؟ 

اول از همه باید در نظر داشته باشیم که تا زمانی که ارتباط بین دو یا چند حوزه در کار نباشد، معموالً از اخالق  
های متضاد هستند که موجب پیدایش مسائل اخالقی  آید که این ارزش می   آید و به نظر حرفی به میان نمی 

 شوند. می 

 

 ؟ مسلمًا خیر. اما آیا واقعًا تعریف واحدی از اخالق وجود دارد

 

اند تا تعریف جامعی از اخالق  متفکران، فالسفه و مکاتب فکری بسیاری در طول تاریخ اندیشۀ بشر تالش کرده 
های مطرح شده از سوی هر یک وجود دارد،  های چشمگیری که میان ارزش ارائه دهند، ولی با توجه به تفاوت

 الق وجود نداشته، ندارد و احتماالً هم نخواهد داشت. گاه تعریف واحدی از اختوان گفت که هیچبه جرأت می 

اینجا اولین قدمی است که ممکن است دلسردکننده به نظر برسد و ما را به این نتیجه برساند که : » پس حاال  
 چیز نسبی باشد، همۀ کارها مجاز است!« که اخالق واحدی وجود ندارد، همه چیز نسبی است و زمانی که همه 

ک اخالق، همواره  واقعیتی  از  که علیرغم نداشتن تعریف واحد  است  این  باید در نظر داشته باشیم  اینجا  ه 
پوشی  موضوع اخالق در میان جوامع انسانی مطرح بوده است و کماکان نیز مطرح خواهد بود و قابل چشم 

 نیست.

یریت تعارضات موجود در  ترین شکل بگوییم که در طول تاریخ چه نهادهایی متولِی مداگر بخواهیم به ساده 
 اند، باید نهاد قانون و نهاد اخالق را نام ببریم. جوامع انسانی شده 

نهاد قانون، مسئول تعیین بایدها و نبایدهای هر جامعه است. باید و نبایدهایی که اگر افراد حقیقی و حقوقی  
توان گفت که قانون  تر می زبان ساده هایی در انتظار آنها خواهد بود. به  هر جامعه طبق آن عمل نکنند، مجازات 

پیاده  اجبار  در بستر  اجرایی،  لحاظ  از  قانونگذاری  سازی می همیشه  قانونی در مجلس  اگر  مثال  برای  و  شود 
 شود. هایی هم برای عدم رعایت آن در نظر گرفته می کشوری به تصویب برسد، از لحظۀ تصویب، مجازات 

 

هایی  فرض، ما از انسان ه در بستر آزادی معنادار است. یعنی به طور پیش اما اخالق اینگونه نیست. اخالق هموار 
جز کاری که در حال انجام آن هستند، به اختیار  توانند کاری را به توقع اخالقی بودن را داریم که باور داریم می 

ی عمل نکرده  توان کسی را به علت اینکه اخالقخود انجام دهند و این نکته بسیار حائز اهمیت است که نمی 
 است جریمه کرد. 

 

ای  توانیم موضوع اخالق حرفه اگر موافق باشیم که قانون در بستر اجبار است و اخالق در بستر آزادی، آنگاه می 
 را نیز با فراغ بال بیشتری بررسی کنیم و در دنیای واقعی از آن بهره ببریم. 
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توانیم  نی در آن مشغول به کار هستند. به راحتی می نفر نیروی انسا 100یک سازمان را در نظر بگیرید که حدود  
از لحاظ توانایی   100تصور کنیم که این   های  های فنی، سن و سال، جنسیت و بسیاری از شاخص نفر، احتماال 

  100های مختلفی نیز در رابطه با اخالق در میان این  توان گفت که نظرگاه دیگر با هم تفاوت دارند و یقینًا می 
 دارد. نفر وجود 

 

از یک سازمان   نفره باشد، و بخواهیم برای این سازمان »موازین اخالقی« را مشخص    100هنگامی که صحبت 
های به مراتب بیشتری مواجه هستیم: نوع کسب و کار، جغرافیایی که کسب و کار در آن  کنیم، با پیچیدگی 

 گذارند. ازین اخالقی تأثیر می وجود دارد، کارکنان، قوانین و صدها عامل دیگر بر چگونگی تعیین مو 

 

 دهی »اخالق سازمانی« ما به دو نوع فعالیت نیاز داریم: برای مدیریت و جهت 

 هاتبیین ارزش - 2تعیین اصول -1 

شوند.  گریزی« می دهند و مانع »قانونقانونی دانست که به رفتار ما جهت می توان عباراتی شبه اصول را می 
گوید: »اگر در این شرکت هستی، باید بدانی که این  ل، به کارکنان خود می گویی که هر شرکت با تعیین اصو 

معموالً مسائلی مانند     االجرا هستند و اگر طبق آنها عمل نکنی، عضوی از این شرکت نخواهی بود.« اصول الزم 
فرهنگی  های گیرند و تفاوت شناسی و... در دستۀ اصول یک سازمان قرار می انصاف، عدالت، شفافیت، وظیفه 

 شود. و جغرافیایی، کمتر موجب تغییر آنها می 

 

های رهبران سازمان، نهادهای بیرونی یا  تری نسبت به اصول دارند و مبتنی بر انتخابها ماهیت منعطف ارزش
تر باشند و بیشتر وابسته به  ها نظری شود که ارزش فرهنگ سازمانی هستند. این ماهیت منعطف، باعث می 

تواند مربوط به حوزۀ کسب و کار باشد و  هایی که هم می غول در هر سازمان باشند. ارزش خواسِت افراد مش
گوید:  ها، به کارکنان خود می توانند مربوط به حوزۀ روابط بین فردی. گویی که هر شرکت با تبیین ارزش هم می 

محسوب شوی و بهتر    ها را رعایت کنی تا عضو مفیدتری » اگر در این شرکت هستی، بهتر است که این ارزش 
های اجتماعی و... در  در راستای اهداف شرکت گام برداری.« معموالً مسائلی مانند نوآوری، وفاداری، مسئولیت 

ارزش  قرار می دستۀ  کسب های یک سازمان  موقعیت  به  و بسته  را تشکیل  گیرند  که سازمان  افرادی  و  وکار 
 اند، انعطاف بیشتری دارند.داده

 

اما ما به  ایرانی بودن هیچ تعریف واحد و جامعی نداشته باشد.  این مرز و بوم  شاید  که در  افرادی  عنوان 
فردی مواجه هستیم که شاید تحلیل و سنجش این مسائل است  کنیم با مسائل منحصربه جغرافیایی زندگی می 

ارتباط حقیقی بین دانسته  تا  باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد  طور  های عملی، بههنی و واقعیت های ذ که 
 ملموس ایجاد شود. 
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تر بگیریم چرا که  مسائل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مربوط به ایران را باید در مطالعات خود جدی
توانند منجر به عدم رضایت شغلی و عدم تناسب شغلی شوند  می    در بسیاری از موارد همین مسائل هستند که

 ای باشند.انعی برای اخالق حرفه و به خودی خود م

 

وکار پاسخ مناسبی نداشته  تر در حوزۀ کسب ایتر و ریشه الزم به ذکر است که عمدتًا تا زمانی که نیازهای اصلی 
 ای اتفاق بیافتد. ای پیشرفت جامع و یکپارچه توان انتظار داشت که در زمینۀ اخالق حرفه باشند، نمی 

 

ای ها نمونه شماریم و برای هرکدام از آن را با هم برمی  ای در ایران امروز حرفه قبرخی از مسائل مربوط به اخال 
 تری از آن باشد: کنیم که بتواند بسترساز درک عمیق از باور عمومی راجع به آن را ذکر می 

 

 کم بودن تنوع شغلی 

به بسیاری از کشورها با تنوع  دانیم که در دنیای امروز، نسبت ها می شاید توضیح زیادی الزم نباشد. ما ایرانی 
واسطۀ  تواند به مشاغل کمتری در هنگام انتخاب شغل مواجه هستیم. بخشی از این کم بودن تنوع شغلی می 

دهد باشد و بخشی نیز به علت عدم  ای باشد که اجازۀ فعالیت به بسیاری از مشاغل نمی قوانین محدود کننده 
 وکارهای رایج در جهان. های مرتبط با کسب ه وز شکوفایی اقتصادی و صنعتی در بسیاری از ح

 

 مندی عدم تناسب شغل و عالقه 

شد! واقعیت  کاش استعدادهای ما بهتر کشف می ایم که ایمان گفته های خود به اطرافیان همیشه در درد دل 
که عالوه  است  و عالوه این  استعدادها  کشف  توانبر عدم  ارتقاء  برای  ایجاد بستری مناسب  های  ایی بر عدم 

از مواقع، واقعیت  اقتصادی شخصی، در بسیاری  تواند منجر به عدم وجود  اجتماعِی یک جامعه نیز می - های 
هایی که خروجی آنها با مشاغل و صنایع کمک چندانی  ها باشد؛ دانشگاه ها و عالقهمندی مندی تناسب بین توان 

ایجاد تعادل و تناسب بیننمی  اندازی باشد که در  تواند چشماین دو می   کند نیز مزید بر علت شده است. 
 ریزِی خرد و کالن باید به آن چشم داشته باشیم. های برنامه تمامی حوزه 

 

 پائین بودن امنیت شغلی کارکنان 

که برای هر جایگاه شغلِی متعارف و عمومًا غیر تخصصی،   نرخ باالی بیکاری و رشد بیکاری باعث شده است 
امر عالوه  تعداد زیادی متقاضی وجود این  بر میزان حقوق و دستمزد  داشته باشد و  که  تأثیر مستقیمی  بر 

تواند تا حد زیادی  شود. این پائین آمدن امنیت می گذارد، منجر به پائین آمدن امنیت شغلی کارکنان می می 
ه باشد. این تأثیر  وکارها داشتتواند تأثیر مخربی بر کسب الشعاع قرار دهد و نتیجتًا می کارایی کارکنان را تحت 

 ای را به تعویق بیاندازد. گرفتن و اندیشیدن به اخالِق حرفه تواند جدی مخرب می 
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 حقوق و دستمزد نامتناسب با فعالیت 

اقتصادی آن مواجه شده نرخ باالی تورم و فشار  اخیر با  که در سالیان  آمدن قدرت  ایم، منجر به پایین ای  تر 
وکارها نیز به صورت عدم رضایت  و این امر در حوزۀ مربوط به مشاغل و کسب   ها شده است اقتصادِی ما ایرانی 

ها خود را نشان داده است. طبیعی است که در زمانی که از  از میزان دستمزد و عدم تناسب دستمزد با فعالیت 
ز تالش  ای خود نیلحاظ اقتصادی نسبت به حرفۀ خود رضایت کافی را نداشته باشیم، برای بهبود ابعاد حرفه 

 کمتری خواهیم کرد. 

 

 ساالری و اولویت روابط بر ضوابط عدم شایسته 

آوری نیست، خودش محل شرم است. در همۀ مقاطع  جا آشنا داری؟« جملۀ شرم اینکه در فرهنِگ ما جملۀ »فالن
ی برای  ایم که بعضًا افرادی که صالحیت کافهای کاری خود، دیده های زندگی و اکثر محیط تحصیلی، تمام محل 

گیر دارند، در آن جایگاه  واسطۀ روابطی که با افراد تأثیرگذار و تصمیم تصدی جایگاه خاصی را ندارند، صرفًا به 
گیرد و یکی از ارکان آن  ای نیز تحت تأثیر قرار می اند. طبیعی است که در چنین شرایطی، اخالق حرفه نشسته 

 شود. که عدم اعمال تبعیض است کمتر رعایت می 

 

 پذیری عدم قانون 

از عدم میل به رعایت قانون و قانون توانیم نمونه در رفتارهای روزمرۀ خود می  گریزی را مشاهده  های زیادی 
از قبیل میل به عدم پرداخت مالیات، رفتن به خیابان  ثبت  کنیم. مسائلی  از  های ورود ممنوع، فراری بودن 

 وکار به صورت قانونی و ... کسب 

 

 از خرد جمعی   گیریعدم بهره 

این بوده در خانواده  ایرانی همواره شاهد  تمام خانواده تصمیم می های  برای  که یک نفر  را  ایم  گیرد و خود 
داند. اگر همین ذهنیت و همین فرهنگ را با خود به محل کار  ها و اجرائیات خانواده می مسئول تمام تصمیم 

وان کارمند، پیشاپیش زمینه را برای عدم اتکا به خرد جمعی  آورده باشیم نیز، چه به عنوان کارفرما و چه به عن
ها شود و طبیعی است که با کمتر شدن گفتگو،  تواند منجر به امتناع گفتگو در سازمان ایم. این می آماده کرده 

 شود. تر و بعیدتر مهیا می ای سخت وجودآمدن اخالق حرفه شود و بستر به میزان همدلی نیز کمتر می 

 

وکارمان بود و بدیهی است که  بخشی از واکاوی مسائل ما ایرانیان در رابطه با حرفه و شغل و کسب این تنها  
از  برای هر سازمان باید قدم  گرفته شود تا بتوان به تصویر قابل قبولی  استراتژیک بسیار زیادی در نظر  های 

ان/شرکت در ایران مشغول به کار  عنوان یک کارمند که در یک سازمها دست یافت. اما اگر ما به اصول و ارزش 
های عملی و  های نظری خود را در موقعیت بهتر بتوانیم دانسته   با چند نکته آشنایی داشته باشیم هستیم،  

 »واقعی« بهتر به کار ببندیم: 
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 آل نباشیم.دنبال شرایط ایده 

که به نظر خودمان صحیح می  کاری را  انجام  از موارد، ما  که تمام  نی موکول می آید، به زمادر بسیاری  کنیم 
اخالق حرفه  با  رابطه  ما  ملزومات و شرایط دیگر مهیا شده باشد. در  اگر  است و  ای هم همین قضیه صادق 

گاه در عمل  ایم و هیچ نتوانیم این ذهنیت را در خود تعدیل کنیم، همواره صرفًا در ذهن به اخالقیات پرداخته 
 ببندیم. نخواهیم توانست آن اخالقیات را به کار 

 

 اخالقی بودن خود را منوط به اخالقی بودن دیگران نکنیم. 

هایی باشد که مانع انجام اعمال اخالقی شود. عقل  تواند یکی از آسیب قضاوت اخالقی در مورد دیگران می 
مام  های اخالقی خود را به تعویق بیاندازیم و تا زمانی که از تکند که تا حد امکان قضاوتسلیم به ما حکم می 

جهات به ما ثابت نشده است که کسی دارای رذیلت اخالقی است، فرض خود را بر اخالقی بودن او بگذاریم.  
به دنبال پیش  دائم  ما  که  است  باشد، طبیعی  این  از  اخالقی  اگر غیر  اعمال  اجرای  برای  قدم شدن دیگران 

ایم؛ آن هم  اخالقی بودن آن پی برده خواهیم بود و این یعنی به تعویق انداختِن کاری که از لحاظ ذهنی به  
 مبنا.فرضی اشتباه و بی خاطر پیش صرفًا به 

 

 در مراودات خود تا حد امکان شفاف باشیم 

توانند در راستای ایجاد بستر برای عملی شدن  ها و افراد می ست که سازمان ترین اقدامی شاید شفافیت اصلی 
معناست که در تمام مراودات شغلی، من سعی کنم با انتخاب  ای به کار ببندند. شفافیت به این  اخالق حرفه 

تواند  ترین عبارات ممکن، ذهِن طرف مقابل را روشن کنم. این شفافیت می بهترین کلمات و به کار بردن واضح 
وکاری که در آن مشغول به  ساز درک بهتر از شرایط سایر افراد شود و در ضمن نسبت هر فرد را با کسب زمینه 

تر  ای مناسب مشخص کند. هرچه ابهام کمتر باشد و شفافیت بیشتر باشد، زمینۀ تحقق اخالق حرفه   کار است 
 خواهد بود. 

 

 فرضمان، اعتماد به سایرین باشد پیش 

تواند وابسته به  های روانشناختی هر فرد، می بر مشخصه اعتمادی به افراد و محیط اطراف، عالوه اعتماد یا بی 
نگی پیشین او نیز باشد. هنگامی که ما به اطرافیان خود اعتماد نداشته باشیم، طبیعتًا  تجربیات اجتماعی و فره

باید صرف  عالوه  نیز  را  انرژی زیادی  کنیم، میزان  کار خود  باید صرف پیشرفت در  که  توانی  انرژی و  بر میزان 
که به همکاران خود زمان    تواند منجر به این شود مراقبِت غیر الزم از خود کنیم. همچنین این عدم اعتماد می 

شان را نیز ندهیم و پیش از موعد، آنها را ناتوان یا نادان فرض کنیم. طبیعتًا  کافی برای رسیدن به اهداف شغلی 
تر عمل کردن در محیط کار نیز بیشتر  هرچه میزان اعتماد به سایرین در محیط کار بیشتر باشد، احتماِل اخالقی 

 خواهد بود. 
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 گفتگو کنیم 

ایم. اگر به  هر کدام از ما که در یک محیط کاری مشغول به کار هستیم، در بستر و زمینۀ متفاوتی رشد کرده 
اشتباه باور داشته باشیم که دیگران باید به صورت خودکار و اتوماتیک تشخیص دهند که در مرواده با ما چه  

د. بهتر است که در محل کار خود و در  ساز بروز مشکالت خواهیم بو کاری صحیح است و چه کاری غلط، زمینه 
از  مان، تا حد امکان بستر گفتگو را ایجاد کنیم تا به وسیلۀ گفتگو، میزان درک مراودات مربوط به شغل  مان 

 تر برای ما و تمام همکاران تبدیل شود. مان بیشتر شود و محیط کار به محیطی امن مسائل مربوط به همکاران 

 

ست که در حوزۀ  کنم که متن فوق، صرفًا پیشنهادی برای بهتر فکرکردن به مسائلی می در پایان، مجددًا اشاره  
وجه ادعای صحت و دقت ندارد. اگر متنی که  ایم و به هیچ ها مواجه عنوان یک ایرانی با آن ای به اخالق حرفه 

ایجاد جستجو و گفتگو شود، به هدف  نوشته  انسجام فکری و  خود رسیده  ام توانسته باشد تا حدی باعث 
از مسائل فوق  اعالم نظر دقیق و صحیح راجع به بسیاری  که برای  این است  الذکر،  است و باور شخصی من 

 های موثق مورد نیاز است.های علمی و عملی مبتنی بر داده پروژه 
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