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که خالء آن، شمار می رود  به اخالق در سراسر دنیا، از ارزشهای کلیدی سازمانها: چكیده

 معضالت بی اخالقی در ادارات جمله زیانباری را برای جامعه به دنبال خواهد داشت. از آثار

 و سرگردانی کار مفید ساعات بودن پایین پایین، بهره وری کار، محل از گریز می توان به

رجوع اشاره نمود. نتایج برخی از پژوهش ها حاکی از وجود رابطه اخالق اسالمی با  ارباب

لذا هدف از انجام این پژوهش، بررسی جایگاه اخالق  ازمانی می باشد.نگرشهای مثبت س

اداری در دین اسالم می باشد. داده های پژوهش به روش کتابخانه ای جمع آوری شده اند. 

نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که اسالم، دارای مبانی عمیق در خصوص رفتار 

اخالقی کارمندان، چه در قبال اداره و چه در برابر  اخالقی در ادارات می باشد و به رفتار

ارباب و رجوع توجه و تاکید فراوانی دارد. در نهایت، راهكارهایی جهت استقرار اخالق 

 اسالمی در ادارات پیشنهاد می گردد.

 

 اخالق، اخالق اداری، اخالق اسالمی: کلمات کلیدی

  

 مقدمه

رت یكی از مهم ترین پدیده هایی درآمده است که در بیشتر سازمان رعایت اخالق و حفظ ارزش های اخالقی به صو

 .[2]زیر بنای تمام ارزشها در سازمان، ارزشهای اخالقی میباشد به عقیده اندیشمندان، .[1]ها مورد توجه واقع می شود 

اند که باید در بسیاری از شرکت های موفق برای تدوین استراتژی اخالقی احساس نیاز کرده و به این باور رسیده 

 .[9]سازمان یک فرهنگ مبتنی بر اخالق رسوخ کند 

 یا و کاری و اخالق تعهد ما جامعه در که دارد وجود جامعه مسئولین و صاحبنظران میان در عمومی نگرش این تقریباً

 در وقت الفات کار، محل از گریز .دارد قرار پایینتری درسطح و است یافته توسعه کشورهای از ضعیفتر کار فرهنگ

 همه ادارات و سازمانها به مراجعه در رجوع ارباب و سرگردانی کار مفید ساعات بودن پایین پایین، بهره وری کار، محل

نتایج از جمله عوامل مؤثر بر تعهد کارکنان، اخالق اسالمی است.  .[4]جامعه هستند در کار اخالق ضعف از نشان همه و

نشان داد  مالزی محلی بانكهای از شعبه سازمانی در چندین تعهد و ار اسالمیک اخالق پژوهشی در خصوص رابطه ی

در دین اسالم .[5]وجود دارد اسالمی کار اخالق و سازمانی تعهد ابعاد میان قابل توجهی و مثبت رابطه مستقیم، که

ص( (اکرم عمال پیامبرا و گفتار و قرآن از که این دیدگاهها اخالق کار از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

 رفاه الزم شرایط از محیط کار در انصاف و عدالت که است شده تأکید اسالمی کار اخالق در اند، گرفته سرچشمه
 [6]شود محروم خود کامل حقوق از نباید کس هیچ و است اجتماعی
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تدا اخالق و اخالق سازمانی بدین منظور؛ اب بررسی جایگاه اخالق اداری در دین اسالم می باشد.هدف پژوهش حاضر،   

تعریف شده، سپس به تشریح اهمیت اخالق اداری اسالمی و مصادیق اخالق اداری از منظر آموزه های دینی پرداخته 

 شده است و در نهایت بعد از ارائه چند راهكار، نتیجه گیری به عمل آمده است.

  

 لغوی و عملیاتی تعاریف

 اخالق.2.1

لق است و به شكل باطنی نفسانی انسان نظر دارد. خلق به معنی صفت پایدار و راسخ یا اخالق در لغت جمع خ     

از این رو اگر صفتی در کسی به طور مستمر تكرار شود جزء اخالق فرد محسوب  حالتی است که به آن ملكه می گویند،

اخالقیات، . [7]دیده نزدیک سازد دور و به صفات پسن نفس آدمی است تا او را از صفات رذیله، می شود. موضوع اخالق،

به اصول درست و غلطی اشاره دارد که افراد، به عنوان عوامل اخالقی مستقل، از آن ها برای هدایت رفتارشان استفاده 

معیار بررسی رفتار اخالقی نتیجه یا پیامد عمل، قصد و اراده فرد و معیارها و ارزش های اخالق جهانی است.  .می کنند

رسی ها پایه های اخالق جهانی در اسالم، این امور اعالم شده است: حق گرایی پرهیز از تكبر، آزادگی، ظلم در برخی بر

معموال . [3]ستیزی و عدالت خواهی، خیر خواهی، گذ شت، ایثار، راستگویی و امانت داری، بردباری و سپاس گذاری 

بودن یک رفتار، نفس عمل و نتایج آن است مثال،  درمكاتب اخالقی، معیار قضاوت درمورد ارزش داشتن یا بی ارزش

قضاوت درمورد راست گفتن که درتمامی مكاتب اخالقی یک ارزش محسوب می شود، براساس نفس عمل انجام می 

گیرد وکسی نمی پرسد که انگیزه فاعل از این عمل چیست. در واقع در معیار قضاوت انگیزه و نیت فاعل دخالتی ندارد، 

اسالم هر دو معیار ارزش هستند. برخی افعال حسن فعلی دارند ولی حسن فاعلی اند، مثال اگر کسی صفت  اما ازدیدگاه

را داشته باشد اما راست گفتن او مثال به قصد جلب نظر مردم باشد، این عمل فقط حسن فعلی  "راست گویی "نیک 

بی ایمان صادر شود، انگیزه الهی نخواهد  دارد و نه حسن فاعلی. یعنی مشمول ثواب نمیگردد.)کارصالحی که ازشخص

کند(. درمكتب کانت، حسن فاعلی در پاسخ  داشت. حداکثر اینكه محبوبیت پیش مردم وشهرت را برای او ایجاد می

دادن به ندای وجدان و اطاعت از دستور عقل است، درحالیكه در اسالم مالک ارزشمندی اعمال، ارتباط قلبی فاعل با 

 .[3]خداوند است

 اخالق سازمانی )اداری(. 1.1

اخالق سازمانی عبارت است از: مقررات، استانداردها، کدها و یا اصولی که دستورالعمل های الزم برای رفتارهای درست 

کنفسیوس، پرهیزگاری و . [11]اخالقی و وجدانی و همچنین درستكاری در شرایط خاص سازمانی را فراهم می سازند

مورد ستایش قرار داده است. فساد و پارتی بازی  همواره مشكالتی اساسی بوده اند که مورد  صداقت مامورین دولتی را

 .[11]توجه قرار گرفته است

 منشور )کدهای( اخالقی در سازمان. 2.1

 به آنرا و آورده در آنرا مدون صورت به سازمانها برخی که باشند می اخالقی اصیل های ارزش اخالقی کدهای

 معرفی المللی بین اخالقی کدهای عنوان به را اخالقی کد 15 آنها. نمایند می تعیین خود خالقیا مشی خط عنوان

 کد 15 این. شود کاسته آنان از یا و شده افزوده کدها این به سازمان یک در است ممكن که دارند می بیان و اند نموده

 حاکمیت به احترام پذیری؛ مسئولیت مالی؛ طالعاتا شفاف بیان کاری؛ درست نگفتن؛ دروغ انصاف؛ اعتماد؛ :از عبارتند

 و بشر حقوق به احترام فرهنگی؛ و اجتماعی های ارزش به احترام میزبان؛ کشور اقتصادی اهداف از پشتیبانی ملی؛

 حمایت افراد؛ برای مساوی پیشرفت فرصت ایجاد شده؛ انجام توافقات و معامالت قبال در پذیری مسولیت افراد؛ آزادی

 یه توسع و یكپارچگی حفظ زیست؛ محیط مقررات از حمایت روابط؛ تمامی در احترام رعایت سازمان؛ بودن خالقیا از

 .[12]آمیز تبعیض رفتار از دوری و عدالت رعایت سازمان؛
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 اخالق اسالمی در اداره ضرورت و اهمیت . 2

 نه رو این از ها نیست. انسان فطری و یعیطب نیازهای سلسله با بی ارتباط و خشک انتزاعی، اخالق یک اسالمی اخالق
 با خود، با انسان روابط بر چشم گیرتر، صورتی به بلكه است، ماوراء عالم و خدا انسان با مناسبات تنظیم به ناظر فقط

 فضیلت یک به عنوان را کار و کار، به نسبت تمایل و گرایش اخالق اسالمی گذارد. می تاثیر ها، دیگر انسان با و طبیعت
 کند، می تالش آنچه جز چیزی انسان برای .پذیرد صورت باید کاری محیط در کافی است. تالش دیدن بشر زندگی در

 و شادی عنوان منبع به را اخالق اسالمی اخالق کند. تأکید می کار در مشارکت و همكاری بر اسالمی اخالق .نیست

 احتمال به کنند کار می سخت که افرادی دارد قیدهع و داند می فضیلت سختكوشی را و سخت کار و داند می کمال
 موفق زندگی در سختكوش نیستند، که افرادی بالعكس و کنند؛ می و پیشرفت بود خواهند موفق زندگی در زیاد

اخالق اسالمی، آثار مثبتی بر  . [19] آن نتایج تا است کار نیت و قصد از ناشی بیشتر در اسالم کار ارزش بود نخواهند

کار  اخالق معیار از استفاده با ترکیه و انگلیس در کشورهای مدیران عملكرد میان مقایسه ای 1آرسالنن دارد. سازما

اسالمی  کار اخالق خصایص همه ی در را باالتری ترکیه ای نمرات مدیران که نمود مشاهده و است داده انجام اسالمی

کار  و کسب بر مهمی اثر مذهبی ارزشهای و انگیزه ها که گرفت نتیجه و کرده اند کسب انگلیسی مدیران به نسبت

معاذ، " . [14] پیامبر گرامی اسالم)ص( هنگام فرستادن مامور خود به یمن به او چنین سفارش فرمودند:. [5] دمیگذارن

ل گره اهمیت کسانی که متعهدی امور مردم مسئو "کتاب خدا را بدانها بیاموز و آنان را به اخالق نیک پرورش ده و...

گشایی از کار آنان هستندبه تهذیب بیشتری نیاز دارند. آنان اگر خود ساخته باشند، با دل سوزی، دقت و وظیفه 

شناسی به کارها می پردازد اما اگر مهذب نبودند با بی تفاوتی، سهل انگاری سطحی نگری و کاغذ بازی با امور برخورد 

 وجود است انسان همه ی اعمال بر ناظر و شاهد که خداوند برابر در زنی اسالم در انجام کار مسؤولیت . [15]میكنند
 فراتر آن، محدودتر معنای اقتصادی به کار به نسبت لذا و اعمال همهی به نسبت برابر خدا در مسؤولیت حس این .دارد

 و ندارد معنایی کار ونبد زندگی کار اسالمی اخالق در است بشر نهایی تكامل یا به کمالیافتگی مربوط و می رود گور از
. در روایات اسالمی می بینیم  میسازد نشان خاطر .است مسلمانی هر وظیفه ی و الزم اقتصادی در فعالیتهای اشتغال

هدف "که کارهای پسندیده، به دلیل اینكه با روشی نادرست انجام یافته مورد نكوهش قرار گرفته است و این جمله که 

نظر اسالم قبول نیست.وقتی امام صادق )ع( پولی را به شخصی برای تجارت دادند و وی با  از "وسیله را توجیه می کند

شیوه ای نادرست در امر تجارت )ایجاد بازارسیاه( آن را درزمانی کوتاه دو برابر نمود، حضرت سود او رامجاز ندانستند و 

ولی آنچه در اسالم مطلوب است عمل همراه وی را نكوهش کردند. در مكتب اسالم، عمل و کار بسیار مورد توجه است 

با صفات و رفتار خوب است. این ها هرسه باهم مورد توجه اسالمند و بدون هر کدام ازآنها نتیجه مطلوبی بدست نخواهد 

 .[16]آمد

 اخالق اسالمی کارمند در اداره. 4

ست: اخالق اسالمی در ارتباط با وظایف اخالقی که کارمندان در اداره با آن روبرو می شوند، شامل دو دسته ا 

 سازمان و اخالق اسالمی در ارتباط با تكریم ارباب رجوع.

 اخالق اسالمی در ارتباط با سازمان  .4.1

  :[17]رعایت نظم و انضباط: امام علی )ع( در وصیت نامه خود فرمودند. 

شما، فرزندان، خاندانم و هر کس را که این نوشته به دستش "

  "ی الهی و نظم در کارهایتان سفارش میكنممی رسد به تقوا

                                                           
1 Arslan 
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  رعایت قوانین مقررات: اخالق در اسالم ، زیر بنای تمام قوانین است . وقتی کسی به اخالق راسته گردد، خود

 .[7]به خود براساس تعهد و تقید درون و بدون نظارت ناظر بیرونی، مقررات را رعایت می کند

 بر اصل تقسیم وقت، به تقسیم کار براساس اهداف و وظایفی که  وقت شناسی: حضرت علی )ع( ضمن تاکید

 .[13]باید انجام گیرد نیز تاکید نموده اند

 :قلم های خود را  حفظ بیت المال و امانت دادن: حضرت علی )ع( به کارگزاران خود چنین سفارش فرمودند

حذف وبه معانی بسنده کنید و از نازک کنید، فاصله میان سطر های نامه را نزدیک نمایید سخنان زائد را 

 .[7]طوالنی نویسی بپرهیزید، زیرا اموال مسلمانان تحمل ضرر زیان ندارد

 .[17]حضرت علی در نامه اش به مالک اشتر فرمودند: 

عمل حكمران طعم و شكار تو نیست با بلكه امانت سپرده اش در گردن "

 "توست

 توست، عهده به که همانا کاری است: فرموده چنین "آذربایجان" داراستان قیس، بن اشعث به ای نامه در امیرمؤمنان

 ات عهده به را امانت نگهبانی گمارده، کار بدان تو را که آن و گردنت بر است امانتی بلكه نیست، برایت ای طعمه

 و استبداد به مردمان میان در که نیست تو برای حق این توست. دست فردا به اینكه نسبت آنی پاسخگوی تو و گذارده

 .]13[درآیی محكم دستاویز با جز دشوار کاری به و نمایی خودرأیی عمل

 اخالق اسالمی در ارتباط با تکریم ارباب رجوع  .1.4

 :حضرت علی )ع( به مالک سفارش می کند که جلسه هایی با نیازمندان و غیر نیازمندان  برخورد مناسب

دور نماید تا شخصی دچار ترس و دلهره نگرد و از سخن گفتن باز  تشكیل دهد و محافظان خود را از برابر آنها

 ناستد. 

  گره گشایی از مشكالت: حضرت علی )ع( فرمودند که بهترین مردم نزد تو و بهره مند ترین آنها باید از کسانی

با در روایتی آمده است برآوردن حاجت مردم، مساوی است . [13]باشند که بیشتردر پی منافع مردم باشند

 با: میكنند بیان گونه این وصول مالیات عامالن به نامه ای در مؤمنان )ع( امیر. [15]هفتاد حج مقبول است

 .[13]باشید خیرخواه و مردم صبور حاجت برآوردن در و کنید عمل انصاف به مردم

در نهایت اینكه رئیس یک اداره یا معاونش و یا بالخره هرکارمندی که دارای ارباب رجوع است اگر بد باشند و با 

ارباب رجوع با خشونت و تكبر برخورد کنند، این بدی را به حساب خود آنان نمی گذارد، بلكه به حساب انقالب 

 .[15]می گذارد و این جاست که گناه بسیار بزرگ می شود

 ویژگی اخالق مدیران. 5

 .[21] مهمترین ویژگی های یک مدیر مسلمان از نظر علی)ع( شامل موارد زیر است:

  تقوی وپرهیزگاری: یک مدیر باید خداترس باشد. اعتقاد به خدا، محور تمامی کارهاست. بدون این اصل هر

 تالشی بیهوده خواهد بود.

 رمانی خطاب به مالک می فرمایند: تعهد و تخصص دو بالی شایستگی و توانایی: امام علی )علیه السالم( در ف

هستند که هر دو برای موفقیت در امور ضروری هستند و نادیده گرفتن هر یک، منجر به ضایع شدن امور می 

شود. مدیر بایستی از نظر توانایی علمی قادر به اداره امور باشد و از سوی دیگر از نظر جسمی نیزبایستی از 

 برخوردار باشد تا حجم کار بر جسم روح او فشار نیاورد. توان باالیی

  تسلط بر هوای نفس: نفس اماره همیشه انسان را به بدی فرمان می دهد و انسان در مبارزه با هوای نفس

خویش بایستی بسیار مراقب باشد و چه بسا که یک لحظه غفلت تمام اندوخته های انسان را بر باد خواهد 
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بدانند که همواره در معرض آزمایش الهی قرار دارند و انحراف آنها از مسیراصلی، هالکت  داد. افراد بایستی

 ابدی را برایشان در پی خواهد داشت.

 .حسن سابقه : افرادی باید متصدی مدیریت گردند که سوابق درخشانی داشته باشند 

 ی نگرد و آن را میراث خود امانتداری: یک مدیر در حكومت اسالمی به شغل خویش بسان یک امانت الهی م

 نمی داند.

 .مهربانی با زیردستان: مدیر بایستی با زیر دستان خود به گونه ای رفتار کند که پدر با فرزندان خود می کند 

  میانه روی و اعتدال: اسالم دین تعادل، توازن و منطق است و افراط و تفریط دوسر یک طیف هستند که مورد

 نكوهش قرار می گیرند.

 صدر : منصب مدیریت به گونه ای است که متصدی آن بایستی دارای صبر فراوان باشد، از همه برتر  سعه

کسی را برگزین که دارای وسعت صدر باشد و تنگ حوصله نباشد و مخاصمه طرفین دعوی او را به لجاجت 

 نیاندازد.

 ش و حریم و سایه امن قرار وفای به عهد: خداوند عهد پیمان را به رحمت خود، وسیله امنیت بندگان خوی

داده، تا بندگان او در آن حریم از زیان در امان باشند و همه در رفاه و جوار الهی زندگی را ادامه دهند. پس 

به آنچه که گفته می شود بایدعمل شود و بر عهد و پیمانی که بسته می شود، پیمان شكنی روا نیست. چرا 

سازمان وعده ای بدهد و به وعده خود عمل نكند، نسبت به خود در  که مدیر اگر به کارکنان و یا مشتریان

 افراد ایجاد بد بینی نموده ونگرش افراد به شخصیت مدیر، نگرش منفی و نفرت انگیزخواهد شد.

  احتیاط و دور اندیشی: مدیران قبل از هر گونه اقدامی، باید تمامی جوانب امر را بررسی نموده و از سطحی

چرا که در جهان پیچیده امروزی عدم تجزیه و تحلیل دقیق مسائل، ما را درتصمیم گیری ها  نگری بپرهیزند،

 به بیراهه خواهد کشاند. 

  پرهیز از خود پسندی: بعضی از افراد دوست دارند که اطرافیان دائما آنان را مورد تمجید و ستایش قرار داده

د، امام )ع( می فرمایند: از خود پسندی و شگفتی در و کار خود را از روی افتخار بیش از واقع وانمود سازن

 خویش بپرهیز، که همانا بهترین فرصت شیطان در این احوال است تا نیكوکاری نیكوکاران را بر باد دهد.

هر چه مقام منصب باالتر باشد، حسابرسی ها هم سخت تر و مشكل تر است یعنی حساب مسئوالن از حساب یک 

 .[15]کارمند معمولی جداست

   جهت اجرای اصول اخالقی راهکارچند  .6

 .[7] نسان :ادو استراتژی عملی برای ضمانت اجرای اصول اخالقی  توسط     

خضوع و خشوع و بندگی خداوند: زیرا نوعا انسانها در مورد خود یک سلسله  بینش های غلط دارند.خود را مالک  و  -7

 "من من "ی که توانایی دفع مرض را از خود ندارد، چگونه مستقل دانستن با طی مراحل کمال متناقض است.کس

میگوید؟!   برای شروع اصالح اخالقی باید ادعاهای دروغین را کنار گذاشت و تسلیم حق شد. باید بی بندباری، خود 

 .را قرار داد "خدا"پرستی و خودخواهی را حذف کرد و به جای آنها 

ها به روابط  متقابل بر اساس احترام به یكدیگر،نیازمندند. هر انسانی که در محبت و احترام به دیگران: تمامی انسان-2

دیگر  "پی ساختن وتربیت خود است، باید احترام به دیگران را در خود تقویت کند. البته همه خواسته های انسان در

ی گروهی از مردم عالوه خالصه نمی شود، بلكه خواسته های دیگری نیز از قبیل کرامت و عزت نفس دارد.یعن "خواهی

بر احترام به حق و خواسته دیگران و دارا بودن عواطف اجتماعی و خانوادگی،مرتبه دیگری از ارزشها را نیز دارا هستند. 

مثال ابراز عالقه و احترام به دیگران از نتایج احترام به حق آنهاست.اینكه انسان از درون احساس میكند که دیگران بر 

رند،خود، ارزشی باال تر از ابراز عواطف است.این یک حق اخالقی است ، اگر انسان خود محور باشد گردن او حقی دا
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حق دیگران برای او مطرح نیست.کسی که تكلیف شرعی،انسانی وعاطفی خود را در محبت به دیگران و رعایت حق آنها 

گر تأثیر می پذیرند.البته کسانی هستند که انجام داد،آن وقت است که جزو مومنین می شود. در واقع ارزش ها از یكدی

اهل نمازوتوسل وعزاداری اند،ولی احكام الهی را به دقت رعایت نمی کنند ومقید به رعایت احكام الهی نیستندو از کاله 

 گذاری و ربا خواری ابائی ندارند و... عكس این موضوع نیز  نادرست است اینكه افرادی عبادات غیر مستقیم و اخالقیات

 را رعایت می کنند ولی عبادات مستقیم مثل نماز بهایی نمی دهند ورابطه ای میان این دو عبادت قائل نیستند.

درواقع این دو برهم تأثیر گذارند و شكل تأثیر آنها به این صورت است:کسی که اهل نماز باشد به رعایت ارزش ها و   

ت به شیوه تجربی با مراجعه به مراکز آمار مراجع قضایی وهم از هنجارهای اجتماعی بسی مقید تر است.اثبات این واقعی

طریق تحلیل فلسفی ممكن است. هر زمانی که اقبال در عبادت در بین مردم بیشتر شود،آمار خیانت و جرم ،سیر نزولی 

نسان کامال از دارد. درماه محرم وماه مبارک رمضان، گناه کمنری انجام می شود این گونه نیست که ابعاد مختلف روح ا

 .یكدیگر جدا باشند،تمامی ابعاد روانی انسان در حال تأثیروتأثر از یكدیگرند

 نتیجه گیری. 7

اگر چه رعایت اصول اخالقی درتمام اعصار با درجات مختلف مورد احتیاج جوامع بشری بوده است، اما امروزه بیش     

عی و اصول اخالقی، عالوه بر مزایای اخروی، آثار مثبتی بر از پیش نیاز به آن حس میشود.  رعایت مسئولیتهای اجتما

روی سازمان وافزایش درآمد و مشروعیت سازمان، بهبود روابط و... دارد؛ لذا پژوهش حاضر به بررسی جایگاه اخالق 

ی باشد. اداری در اسالم پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از مبانی عمیق  اسالم در خصوص رفتار اخالقی در ادارات م

اخالق اسالمی به رفتار اخالقی کارمندان، در قبال اداره با توصیه هایی در خصوص رعایت نظم و انضباط، رعایت قوانین 

مقررات، وقت شناسی، حفظ بیت المال و امانت دادن توجه دارد و به رفتار اخالقی کارمندان در برابر ارباب و رجوع با 

ضمانت اجرایی اخالق در درجه  و گره گشایی از مشكالت آنها تاکید می ورزد. توصیه هایی در زمینه برخورد مناسب

در نهایت با استفاده از رهنمودهای خودسازی دین اسالم، می توان اجرای قوانین، اصول  اول به خود انسان بر میگردد.

 وارزشهای اخالقی را تضمین نمود. 

 اداره:و قانون در  ضروری به منظور ایجاد نظام رعایت اخالق راهكارهای

 گزینش کارکنان مقید به رعایت اخالق و قانون 

 رفع مشكالت مربوط به رعایت قانون و اخالق در کار 

 ظارت در حسن اجرای قوانین و مقرراتن 

  تشویق کارکنان در خصوص رعایت اخالق و قانون 

 شارکت مستقیم تدوین الگو و اصول اخالق استراتژیک مختص سازمان و پستهای سازمانی آن با م

همه کارمندان و اعمال نظرات مفید آنها و نیز با استفاده از نظرات متخصصین و علمای علم اخالق، 

به طوری که منافع افراد و سازمان هردو در یک راستا قرار گیرند و نیز تصویب قوانینی مبنی بر 

 ضمانت اجرایی آن منشور در سازمان
 ز منكر با رعایت همه ضوابط و شرایط آن به عنوان فرهنگ نهادینه سازی امر به معروف و نهی ا

 سازمانی 
  برگزاری کارگاه آموزش کاربردی اخالق اداری به همراه پرسش و پاسخ با بهره گیری از اساتید و

 روحانیون متخصص و مجرب
، کتب روایی و... به پیشنهاد می گردد منابع اصلی اخالق اسالمی، از جمله قرآن کریم و تفاسیر آنجهت تحقیقات آتی 

با  ی غیر اسالمیپیشنهاد می شود که اخالق اداری سازمانها؛ همچنین صورت دقیق مورد بررسی و کنكاش قرار گیرد

 اخالق اداری اسالمی به صورت تطبیقی مورد مقایسه قرار گیرد.
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 مراجع و منابع. 8

سب و کار بر مسئولیت اجتماعی بنگاه، فصلنامه اخالق تقی زاده، هوشنگ، سلطانی فسقندیس، غالمرضا،  تاثیر اخالق ک[1] 

 .4،1933و 9در علوم فناوری، شماره 

خسروانیان، حمیدرضا، شفیعی رود پشتی، میثم مطالعه تطبیقی الگوی مدیریت اخالق در سازمان در مكاتب غربی و  [2]

 1931 پژوهشی پژوهش نامه اخالق، سال چهارم. -آموزه های علوی، فصلنامه علمی

 دیوید، فرد آر.، ، مدیریت استراتژیک، ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی، چاپ دهم، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی [9]

1936 

 موردی عوامل سازمانی )مطالعه بر تاکید با کار اخالق بررسیمحمدباقر، اقدم، علیزاده فیروز و راد، حسین، اسدی، [4]

 1933 ،5شماره جامعه شناسی، ، مطالعات تبریز( هرکالنش دولتی دانشگاههای کارکنان

 علوم دانشگاه کارکنان میان سازمانی در تعهد اسالمی و کار اخالق  اردکانی، محمد شاکر انصاری، محمداسماعیل، [5]

 1932، 2شماره  پزشكی، تاریخ و اخالق ایرانی مجله پزشكی اصفهان،
 غیبت از و شغلی رضایت ،سازمانی عدالت بر اسالمی کار اخالق تأثیر مریم، مرضیه و سامری، رحیمی، حسنی، محمد،[6]

 4،1939 سازمانی، شمارة فرهنگ مدیریت ،ارومیه شهرستان برق ادارة کارکنان کار

  1933، سعید پور، کاظم، اخالق اداری، قم: نشر جمال [7] 

 1932،اجرساالری فر، محمد رضا،  آشنایی با روانشناسی، چاپ هشتم، قم: نشر ه [3] 

مصباح یزدی، محمد تقی، پیش نیاز های مدیریت اسالمی. تحقیق و نگارش غالمرضا متقی فر، چاپ سوم، قم: انتشارات  [3]

 1931،  موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(

  1937،17مقیمی، سید محمد،  اخالق سازمانی؛ جوهره فرهنگ سازمانی کارآمد، فرهنگ مدیریت، شماره ]11[

الوتن، آلن،  مدیریت اخالقی در خدمات دولتی. ترجمه محمدرضا ربیعی مندجین و حسن گیوریان، تهران: انتشارات  [11]

 1931، یكان

 استان مالیاتی امور کل اداره کارکنان سازمانی تعهد بر مدیریتی اخالق تاثیر بررسیخو، رضا،  مهدوی صمدى، عباس و [12]

 1933 ،4شماره  مالیات، خصصیت فصلنامه موردى مطالعه همدان،

 حسابداران رفاه بر فردی منتخب های ویژگی تاثیر پژوه، فاطمه،  بررسی شهناز و دین زاده، الدین، محمود، نایب معین [19]

 ،24 مدیریت، شماره حسابداری پژوهشی علمی فصلنامهسازمان،  اخالقی جو و اسالمی اخالق میانجی نقش ای و حرفه

1934 

نگرشی علمی به هزینه و درآمد دولت اسالمی، چاپ دوم، تهران:  ری، حسن، گیلک حكیم آبادی، محمد تقی،آقا نظ [14]

 1935 انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و پژوهشكده امور اقتصادی.

 .1937مظاهری، حسین، ، اخالق در اداره، چاپ هفتم، قم: موسسه بوستان کتاب [15]

ظمی، مصطفی، موالیی، محمد، ، نقش ارزشهای اسالمی در فرآیند نظارت وکنترل سازمانی، علی احمدی، علیرضا، کا [16]

 1932،تهران: انتشارات خاورمیانه

 نهج البالغه. [17]

سیدی، سید حسین،  مدیریت و نظام اداره از دیدگاه امام علی )ع(. چاپ پنجم، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.  [13]

1933. 

 و فرهنگ کار اسالمی اخالق تأثیر و نقش بررسی علیشاهی، ابوالفضل، زاده زاده، زهرا و قاسم حیدری د،حسنی، محم [13] 

اسالمی،  مدیریت پژوهشی علمی فصلنامه دو اهواز، چمران شهید دانشگاه کارکنان تعهد سازمانی و شغلی رضایت بر سازمانی

 1931، 2 شماره

ت های محلی مدیریت شوراها و شهرداری ها، چاپ دوم، تهران: انتشارات مقیمی، سید محمد، ، اداره امور حكوم [21]

  1936، دانشگاه عالمه طباطبایی


