اعتبارنامه علمی  -ترویجی فصلنامه اخالق
شــورای اعطــای مجوزهــا و امتیازهــای علمــی حــوزه علمیـ ه بــه اســتناد مصوبــه شــماره
 585مـ ّ
ـور خ  1387/6/24شــورای عالــی حوزههــای علمیــه و بــا توجــه بــه ارزیابــی

كمیســیون نشــریات علمــی حــوزه ،در جلســه مـ ّ
ـور خ  1391/6/28خــود رتب ـهی
علمــی -ترویجــی نشــریه اخــاق را تصویــب و طــی نامــه شــماره  31/5707مـ ّ
ـور خ
 1391/7/30ابــاغ نمــود.

مصوبه شماره( 625ماده واحده) جلسه ّ
مور خ  1387/3/21شورای عالی انقالب فرهنگی:

«مصوبــات شــورای عالــی حــوزه علمیــه قــم در خصــوص اعطــای امتیــاز علمــی بــه
نهــای علمــی و ...دارای اعتبــار رســمی بــوده و موجــد
مجــات علمی،تأســیس انجم 
امتیــازات قانونــی در دانشــگاهها و حوز ههــای علمیــه میباشــد».

تارنمای اینترنتی فصلنامه اخالق
فصلنامــه اخــاق بــه منظــور تســهیل فرآینــد دریافــت ،پذیــرش ،ارزیابــی ،نظــارت و
نشــر مقــاالت ،تمــام مراحــل را از طریــق تارنمــای اینترنتــی اختصاصــی فصلنامــه انجــام
میدهــد .بــر ایــن اســاس ،ارســال و دریافــت مقــاالت و پیگیــری نتیجــه ارزیابــی و
پذیــرش آن تنهــا از طریــق ایــن ســامانه امکانپذیــر اســت.
اطالعات بیشتر را با مراجعه به تارنمای فصلنامه دریافت نمایید.
فصلنامه از پذیرش مقاالت به صورت پستی یا حضوری معذور است.
فایــل متنــی فصلنامــه از طریــق ســایت«  ،»Morsalat.irپایــگاه اســتنادی علــوم جهان
اســام « ،»ISCپایــگاه اطالعــات علمــی جهــاد دانشــگاهی« ،»SIDبانــک اطالعــات
نشــریات کشــور «»Magiranو پایــگاه مجــات تخصصــی نــور « »Noormagsنمایــه
یشــود.
و بارگــذاری م 
نشانیhttp://akhlagh.morsalat.ir:

پست الکترونیکیakhlagh@dte.ir :

فصلنامۀ علمی ترویجی

اخالق
(دورۀ جدید)
سال هفتم /شماره ( ،25پیاپی  )47بهار 1396
*

صاحب امتیاز :دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ ّ
علمیۀ قم
مدیر مسئول :محمد قطبی جشوقانی
سردبير :حبيبرضا ارزانی
جانشین سردبیر و دبیر تحریریه:حسن سراجزاده
مدیر فنی و هنری:یداهلل جنتی
*
هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):
مسعود آذربايجانی  /دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
حبیبرضا ارزانی  /استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
علی ارشدریاحی  /استاد دانشگاه اصفهان
حسنعلی بختیار نصرآبادی  /استاد دانشگاه اصفهان
مهدی دهباشی  /استاد دانشگاه اصفهان
نصراهلل شاملی  /استاد دانشگاه اصفهان
ّ
سیدعلی میرلوحی  /استاد دانشگاه اصفهان
*
همکاران علمی این شماره:
سیدحسن اسالمی اردکانی ،جواد آقامحمدی ،محمد ثنا گوییزاده
سید مهدی سلطانی رنانی ،مرجان کیان ،اصغر هادی
نشر :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان
مترجم انگلیسی :مهدی حبیباللهی
ویراستار :سمیه دقاغیان
تلفن توزیع و اشترا ک025-37116667 :

نشانی :اصفهان ،خیابان آيتاهلل شمس آبادی ،کوچۀ سرلت ،بنبست سهيل ،ساختمان شماره2
دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان ،فصلنامه علمی ـ ترويجی اخالق
تارنماhttp://akhlagh.morsalat.ir :پست الکترونیکakhlagh@dte.ir :
تلفن 7651( :داخلی)  4ـ  )031( 32208001دورنگار )031( 32208005 :كد پستی8146957571 :

راهنمای نویسندگان مقاالت
اهداف
توليد و توسعۀ دانش در گسترۀ اخالق؛
ارايه و نقد مطالعات نظاممند اخال قپژوهان حوزه و دانشگاه؛
توسعۀ روششنایس اخالق ،متناسب با نيازهای پژوهیش جهان معاصر؛
احياء تراث در زمينۀ اخالق؛
طرح اخالق کاربردی.

فراخوان
از اســتادان ،حمققــان و دانشپژوهــان حــوزه و دانشــگاه و مؤسســات و مراکــز وابســته
درخواســت ميشــود بــا ارســال مقــاالت پژوهــی در موضوعــات اخــاق و ديــن و
موضوعــات مرتبــط بــا فصلنامــه ،مــا را در حتقــق اهــداف فصلنامــه يــاری دهنــد.

راهنمای تنظمي مقاالت
 .1باتوجهبــه اينکــه رو يکــرد فصلنامــه ،ناظــر بــه مباحــث نظــری اخــاق اســت ،مقــاالت
پيمايــی در اولو يــت پذيــرش نیســتند.
 .2مقالۀارســایل بايــد پژوهــی ،گو يــای نــوآوری در مســائل اخــاق و حوزههــای مرتبــط
بهو يــژه اخــاق اجتماعــی و دارای ســاختار ز يــر باشــد:
عنوان:بيانگر مسئلۀمقاله؛
چکيده :آينۀمتاممنای مقاله (هدف،روش،فشردۀحبث،يافتههاونتايج)؛
واژگان کليدی؛
مقدمه :شرح روشن و متمايز مسئله و روش پژوهش؛
بدنۀاصیل:جهتگيری انتقادی،حتليیل،مستندومستدل؛
نتيجه؛
منابع :تنظمي کتابنامه با ترتيب الفبایئ.

 .3ارجاعات مقاله ،بهصورت درو نمتین و بهشيوۀز يرتنظمي شود:
(نام خانوادگی ،تار يخ نشر ،مشارۀ جلد ،مشارۀ صفحه)
برای منونه( :زر ينکوب ،1386 ،ج ،2ص)49-46
چنانه به دو يا چند منبع ارجاع داده شود ،هر منبع با مميز ( )/از منبع ديگر جدا میشود.
چ
بــرای منونــه( :زر ينکــوب ،1386 ،ج ،2ص/49-46مسيعــی ،1383 ،ص/20ناظــرزاده
کرمــاین ،1386 ،ص)260
چنانه ارجاعی تکرار ارجاع قبیل باشد ،از کلمۀ«مهان»استفاده
در ارجاعات درو نمتین،
چ
میکنمي( :مهان)؛ (مهان،ص.)20
چنانــه پــس از ارجــاع بــه يــک منبــع ،بــا فاصل ـهای حداکثــر س ـهصفحهای دوبــاره بــه
چ
آن منبــع ارجــاع دهــم و البتــه منابــع ديگــری نيــز از مؤلفــان ديگــر مــورد اســناد قــرار گرفتــه
باشــد ،میتــوان بــا حفــظ جــزء اول ارجــاع درو نمتــی ،يعــی «نــام خانوادگــی» مؤلــف ،بــه

ـ�» اســتفاده کنــم( :زر ينکــوب ،پيشـ ن
جــای اجــزای تکــراری ،از «پيشـ ن
ـ�)؛ (زر ينکــوب،
ن
ن
پيشــ� ،ج ،2ص.)47
پيشــ� ،ص)6؛ (زر ينکــوب،
 .4برای تنظمي کتابنامه از شيوۀ ز ير پيروی کنید:
مشــخصات آثــار و منابــع علمــی دارای چهــار رکــن اصــی اســت کــه بــه ترتيــب ز يــر نوشــته
میشــوند و در پايــان هــر رکــن از نشــانۀنقطهو يرگول اســتفاده میشــود:
الف) مشخصات پديدآورنده؛
ب) عنوان اثر؛
ج) مشخصات ساير افراد دخيل؛
د) نشــاین هــای شناســایي و مشــخصات انتشــارایت اثــر (تعــداد جلــد ،حمــل نشــر :نــام ناشــر،
تار يخ نشــر).
منونه مشخصات کتاب:
ابنخلدون،عبدالرمحنبنحممــد؛ مقدمۀابنخلدون؛ترمجۀحممدپرو يــن گنابــادی؛ جمموعــۀ

ايــران واســام2 ،ج،چ،4هتــران :علمــی وفرهنگــی1362 ،ش.
منونۀ مشخصات مقاله:
ديلــورث ،تومــاس؛ «ديو يــد جونــز و تلفيــق عينيات و ذهنيات»؛ ترمجۀشــهال شاهســوندی؛
شــعر ،ســال اول ،مشارۀ ( 6شــهر يور و مهر ،)1372ص .55-52
ّ
اگــر دو اثــر از يــک مؤلــف بــا تار يــخ مشــابه وجــود دارد بــا حــروف الفبــا متمايــز گــردد ،ماننــد:
(مطهــری« ،1377 ،الــف» ،ص )212و (مطهــری« ،1377 ،ب» ،ص.)320

تي هم به ن
منابع ال ن
مهي ترتيب و از چپ به راست معریف شوند.
ن َ
تي اعالم و اصطالحات بهصورت پاوریق درج شوند.
معادل ال
به منابع دست ّاول ارجاع داده شود.
شيوۀ برریس و چاپ مقاالت

درج نــام و نامخانوادگــی ،ميــزان حتصيــات ،رتبــۀ علمــی ،نشــاین ،پســت الکترونيکــی و
مشــارۀ تلفــن نو يســنده ضــروری اســت.
حجم مقاالت حداکثر  25صفحه  250کلمهاي باشد .از ارسال مقاالت دنبالهدار بپرهيزيد.
مقاالت رسيده پس از تأييد هيئت حترير يه و سپس ارز يابان علمی ،چاپ خواهد شد.
ـال نبايــد در هيــچ نشــر يه داخــی و خارجــی چــاپ شــده باشــد يــا همزمــان بــه
مقالــه ارسـ ي

جملۀديگــری ارســال شــود.
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هيئت حتر ير يه در رد يا قبول و نيز اصالح مقاالت آزاد است.
مقــاالت را بهصــورت تايپشــده در حميــط  WORD2007بــه بــاال از طر يــق تارمنــای
 HTTP://AKHLAGH.MORSALAT.IRارسال فرماييد.
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سخن فصلنامه

بسم اهلل الرمحن الرحمي
ّ
جامعــۀ اســامی مهــواره میکوشــد برتر يــن ارزشهــا و رفتارهــا را در خــود متجــی ســازد و
در مقايســه بــا جوامــع ديگــر از اخــاق واال تــری برخــوردار باشــد.اين کوشــش ،گاه بهشــکل
کاوشهــای علمــی صــورت میگيــرد و گاه در عرصــۀ عمــل بــه شــکل ارزشهــا و گاه ترو يــج
آهنــا .در ايــن ميــان ،هنــاد علمیفرهنگــی فصلنامــه اخــاق کوشــيده تــا بــا فراهـمآوردن بســتر
تعامــل انديشــمندان حــوزۀ اخــاق ،متناســب بــا نيازهــای جامعــۀ اســامی ،دســتاوردهای
علمــی و فرهنگــی ايشــان را بــه عالقهمنــدان عرضــه منايــد.
آنگونــه کــه آمارهــا نشــان میدهــد ايــران اســامی در حــوزۀ افزايــش فارغالتحصيــان

حتصيــات تمکيــی جــزء پنــج کشــور خنســت دنياســت؛ ویل متأســفانه در زمينــۀ فنــاوری و

هبرهگيــری از ايــن دانــش و تبديــل آن بــه خدمــت و حمصــول و رفــع نيازهــای جامعــه ،حـ ّـی
اندوختــۀ انبــوه فارغالتحصيــان ،ناکارآمــدی سيســمهای آمــوزیش و نبــود زمينههــای

سخن فصلنامه

در ميــان صــد کشــور اول هــم قــرار نــدارد .مهمتر يــن دليــل تأخيــر در هبرهگيــری از دانــش
هبــرهوری و کاربردیســازی دانــش اســت .فصلنامــه اخــاق تــاش میکنــد زمينــهای
بهوجــود آورد و فرصــی فــرارو هنــد تــا دانشآموختــگان حوزههــای معرفــی و رفتــاری

9

بتواننــد آراء و انديشـههای خــود را بــه روشهــای کاربــردی تبديــل کنــد و بــه عالقهمنــدان
ايــن حــوزه تقــدمي مناينــد.
ـاق تــراز جامعــۀ اســامي برســاند و
بــا ايــن اميــد کــه ايــن طــي مســير ،مــا را بــه اخـ ِ

ن
ســرزمي ُپرمهــر و اخال قمــدار ايــران متبلــور ســازد.
آرمانهــای بلنــد نظــام اســامی را در
مدیر مسئول
حممد قطیب
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فردی فضای مجازی از منظر اخالق اسالمی
آسیبهای
ِ
1

علیا کبر شاملی

چکیده
بــا پیشــرفت تکنولــوژی و گســترش فضــای جمــازی ،آســیبهای جدیــدی دامنگیــر کاربــران
اینترنــت شــده اســت .ایــن آســیبها بــر زندگــی فــردی و مجعــی افــراد تأثیــر میگــذارد .در
ُبعــد فــردی آســیبهای جســماین و روانشــناخیت وجــود دارد .آســیبهای روانشــناخیت

اینترنــت اســتفاده میکننــد و هیچگونــه رفتــار غیراخــایق ،مثــل هرزهنــگاری و هرزهبیــی و
انــام منیدهنــد ،آیــا اســتفاده
ارتبــاط صمیمــی و خــارج از شــرع و اخــاق بــا غیرمهجنــس ج
از فضــای جمــازی بــرای کاربــران مشــکالت اخــایق بهدنبــال دارد یــا خیــر؟ در ایــن مقالــه
بــه ایــن مســئله از منظــر اخــاق اســامی پرداختــه شــده اســت .ایــن حتقیــق ،کاربــردی و

روش آن اســنادی اســت کــه از طر یــق گــردآوری دادههــا بهصــورت کتابخ ان ـهای و حتلیــل
تو یــزی تدو یــن شــده اســت.
اطالعــات بــا رو یکــرد توصیــی و حتلییل ج

فردی فضای مجازی از منظر اخالق اسالمی
آسیبهای
ِ

حبثشــده در ایــن مقالــه افــراط در اســتفاده از اینترنــت و انــزوای اجتماعــی و حتلیــل
ً
(تضعیــف) تــوان عقــل اســت .اگــر فــرض کنــم کاربــران ،بهصــورت کامــا اخــایق از

واژگان کلیدی :اخالق ،فضای جمازی ،آسیب ،آسیب فضای جمازی.
 . 1دانشجوی دکتری اخالق اسالمی دانشگاه معارف اسالمی قمa_shameli1365@yahoo.com.
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مقدمه
امــروزه ،دســتریس بــه اینترنــت رو بــه افزایــش اســت .در ســالهای اخیــر ،بهدلیــل رواج
وســایل ارتباطــی ،دســتریس بــه اینترنــت ،بســیار آســان شــده اســت .کاربــران اینترنــت در
ل شــده و از مزایــای یبمشــار
هــر زمــان و هــر مــکان میتواننــد بهراحــی بــه اینترنــت وصــ 
آن اســتفاده کننــد .اینترنــت عالوهبــر مزایــای بســیار خــود ،آســیبهای ز یــادی ،ماننــد

بی ن
کالهبــرداری ،از ن
رفــ� عفــت ،ســرقت اطالعــات ،سوءاســتفاده از کاربــران بهوســیلۀ
آنــه کاربــران یبمشــار اینترنــت از آن اســتفاده
هو یــت جمــازی را بهدنبــال داشــته اســت .چ
میکننــد ،فضــایی جمــازی اســت کــه ابعــاد گوناگــوین دارد و هــرروزه بــر گســترۀ آن اضافــه
میشــود .ایــن فضــا تــا حــدود ز یــادی برگرفتــه از فضــای بیــروین یــا فضــای واقعــی اســت.
درواقــع ،انســانها بخ ــی از فعالیتهــای خــود را بــه درون ایــن فضــا منتقــل کردهانــد و از

ایــن رهگــذر بــر ســرعت و امــکان دســتریس خــود افزودهانــد.
از مزایــای فضــای جمــازی میتــوان بــه نزدیکــی و قابلملسبــودن ،دســتریس آســان،
قابلاســتفادهبودن بــرای مهــه و برخطبــودن اشــاره کــرد؛ امــا ایــن فضــا بــا خــود آســیبهای
فــراواین بهدنبــال داشــته اســت .یکــی از عوامــل بســیار مهــم و تأثیرگــذار منــی در فضــای
جمــازی بــر افــراد ،حمتواهــای نامناســی اســت کــه بهراحــی در اختیــار مهــۀ افــراد قــرار دارد
و امنیــت اخــایق خانوادههــا را بهخطــر میانــدازد .برایناســاس ،در فضــای جمــازی
اخالق  /بیست و پنجم  /بهار 1396

ایــاد شــده اســت کــه پیــش از ایــن وجــود نداشــت و
مشــکالت اخــایق جدیــدی ج

رعایتنکــردن عفــت ،شــیوع حمتــوای هرزهنگارانــه ،انــزوا و افســردگی ،دوری از خانــواده،
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دیــن اســام کاملتر یــن دیــن اســت .اســام عالوهبــر زندگــی فــردی بــه مناســبات

نیازمنــد رســیدگی اســت .دســتریس آســان بــه حمتــوای هرزهنگارانــه را میتــوان از ایــن نــوع
دانســت .ورود فضــای جمــازی بــه جامعــۀ اســامی ایــران و فراگیرشــدن آن ،ســبب بــروز
آســیبهای جدیــدی شــده اســت کــه بــرای منونــه میتــوان بــه افزایــش روابــط دختــر و پســر،
اعتیــاد بــه اینترنــت و رعایتنکــردن اخــاق اســامی بـ ن
ـ� کاربــران ایــراین اشــاره کــرد.

اجتماعــی ،ازحلــاظ فقهــی ،ســیایس ،اجتماعــی و اخــایق نظــر و یــژهای دارد و آموزههــای
اخــایق فراوانــش ،مهچــون صداقــت و غیبتنکــردن در ارتبــاط بــا دو یــا چنــد نفــر کــه
مــا آن را اجتمــاع مینامــم و در زندگــی اجتماعــی منــودار میشــود .تاکنــون پژوهشهــای
آنــه گفتــه
انــام شــده اســت .باتوجهبــه چ
فــراواین بــا عنــوان اخــاق اجتماعــی در اســام ج
شــد ،در فضــای جمــازی ،روابــط اجتماعــی میــان افــراد ،بهســهولت برقــرار میشــود و اســام
در روابــط اجتماعــی چــه ازنظــر ســیایس ،فقهــی ،اجتماعــی و اخــایق صاحبنظــر اســت.
عالوهبرایــن ،اخــاق اســامی دارای جمموعــه آموزههــایی اســت کــه راه زندگــی صحیــح
را بــه مهــگان آمــوزش میدهــد .ازای ـنرو ایــن مقالــه بهدنبــال پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت
کــه فضــای جمــازی چــه آســیبهایی بهدنبــال دارد و اخــاق اســامی چــه نظــری دربــارۀ
هر یــک از ایــن آســیبها دارد؟
انــام شــده اســت؛
تاکنــون پژوهشهــای فــراواین درخصــوص اخــاق فضــای جمــازی ج
ً
ویل ایــن پژوهشهــا صرفــا آســیبهای اخــایق فضــای جمــازی ،ماننــد هرزهنــگاری،
هرزهبیــی ،نشــر دروغ را بــرریس کردهانــد .ایــن مقالــه در یپ ایــن اســت کــه آســیبهای
فضــای جمــازی را بــر اســاس اخــاق اســامی حتلیــل کنــد؛ بــه ایــن معنــا کــه اگــر کاربــر هیــچ
باشــد؟ بهعبار یتدیگــر ،آیــا آســیبهای فضــای جمــازی ،بهغیــراز آســیبهای اخــایق،
غیراخــایق هســتند یــا خیــر؟
 .1مفاهیم
 .1 .1اخالق

ُ
اخــاق مجــع کلمــۀ «خلــق» (ســجیه و سرشــت) اســت .ســجیه در اینجــا اعــم از ســجایای
پســندیده ،ماننــد راســتگو یی و پا کدامــی و ســجایای ناپســند ،ماننــد دروغگــو ىی و
ُ
َ
ُ
آلودهدامــى اســت .واژۀ خلــق همر یشــۀ واژۀ «خلــق» اســت کــه «خلــق ز یبــا بهمعنــاى

فردی فضای مجازی از منظر اخالق اسالمی
آسیبهای
ِ

انــام ندهــد ،آیــا ممکــن اســت اســتفادۀ او از فضــای جمــازی غیراخــایق
کار غیراخــایق ج
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هبرهمنــدى از سرشــت و ســجیهاى ز یبــا و پســندیده و َخلــق ز یبــا بهمعنــاى داشـ ن
ـ� آفر ینــش
و ظاهــرى ز یبــا و اندامــى مــوزون و مهاهنــگ اســت» (الزبیــدى ،یبتــا ،ص .)337واژۀ
اخــاق در اصطــاح ،در معــاین ز یــادی بـهکار رفتــه؛ ویل از طرف دانشــمندان علم اخالق
رایــی بهخــود گرفتــه اســت .ایشــان در تعر یــف اخــاق میگو ینــد:
اســامی ،معنــای ج
«صفــات و و یژگىهــاى پایــدار در نفــس کــه موجــب مىشــوند کارهــاىی متناســب بــا آن
صفــات ،بهطــور خودجــوش و بــدون نیــاز بــه تفکــر و تأمــل ،از انســان صــادر شــود».
(ملــى ،1413 ،ج ،68ص )372درصور یتکــه ایــن حالــت نفســاىن موجــب صــدور
ج
کارهــاى ز یبــا و پســندیده باشــد ،آن را اخــاق خــوب (اخــاق فضیلــت) میگو ینــد و اگــر
از آن ،افعــال زشــت و ناپســند صــادر شــود ،آن را اخــاق بــد (اخــاق رذیلــت) مینامنــد.
دو تعر یــف دیگــر هــم بــرای اخــاق ذکــر شــده کــه در هــردوی آنهــا ،عنــوان اخــاق
بــر عمــل و رفتــار انســان اطــاق گردیــده اســت ،نــه بــر ملــکات نفســاین او .1 :هــرکاری
کــه متصــف بــه حســن یــا قبــحبــوده و صاحــب آن مســتحق مــدح یــا ذم باشــد ،آن کار

را اخــاق میگو ینــد .ایــن تعر یــف در بـ ن
ـ� دانشــمندان ارو پــا رواج بیشــتری دارد؛  .2بــه
هــر عمــل خیــر و خــوب ،اخــاق اطــا ق کــرده و هــر عمــل زشــت و شــر را خــاف اخــاق
گو ینــد (نــک :مصبــاح یــزدی ،1381 ،ص .)1اگــر اخــاق را جمموعــهصفــات روحــی و
باطــی انســان بدانــم (اخــاق صفــایت) یــا آن را جمموعــه اعمــال و رفتــار عمــی انســان
بدانــم (اخــاق رفتــاری) یــا ترکیــی از و یژگیهــای روحــی و عمــی هــر انســان را اخــاق
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تلــی کنــم ،بــاز بــه دو بخ ــش مثبــت و منــی یــا پســندیده و ناپســند یــا انســاین و غیرانســاین

اســامی اســت .مــراد از اخــاق اســامی در ایــن مقالــه نظر یــهای جامــع در کنــار بقیــۀ
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کتابهــای اخــایق علمــای اســام ،ماننــد غــزایل و نــرایق بــه حتلیــل آســیبهای فضــای

تقســم میشــود کــه در فرهنــگ و معــارف اســامی بــه آن فضایــل و رذایــل گفتــه میشــوند.
ـردی فضــای جمــازی از منظــر اخــاق
ایــن حتقیــق بهدنبــال بــرریس برخــی آســیبهای فـ ِ
نظر یههــای اخــایق نیســت؛ بلکــه ایــن مقالــه بــا رجــوع بــه آیــات و روایــات و مهچنـ ن
ـ�

جمــازی میپــردازد و اغلــب ،بــا بیــان اخــاق فضیلــت ارســطو کــه بیشــتر علمــای اخــاق
اســامی نیــز آن را پذیرفتهانــد ،بــه ایــن مهــم دســت مییابــد.
 .2 .1فضای مجازی و آسیبهای آن
اولـ ن
ـ� کــی کــه از واژۀ فضــای جمــازی اســتفاده کــرد ،و یلیــام گیبســون ،نو یســندۀ کانــادایی
رمانهــای علمیتخیــی ،در ســال  1982بــود .او فضــای جمــازی را فضــایی تخیــی فــرض
کــرد کــه متامــی انســانها و ماشـ ن
ـ�ها و منابــع اطالعــایت در جهــان را از طر یــق رایانههــایی

بــه یکدیگــر متصــل میکنــد ( .)Koepsell & Rapaport، 1995معنــایی کــه توســط گیبســون
ً
از فضــای جمــازی بهدســت آمــد ،تقر یبــا مشــابه معنــایی اســت کــه امــروزه از لفــظ فضــای
جمــازی اســتنباط میشــود« .گیبســون فضــای جمــازی را بــرای مثــال ،حمیطــی برســاخته
از اطالعــات نامــر یی ،اطالعــایت کــه میتوانــد اشــکال مخ تلــی بــه خــود بگیــرد ،تعر یــف
میکنــد .او بــرای کمــک بــه فهــم ایــن مفهومســازی و ارائــۀ تصو یــر خــوب و مناســب از
فضــای جمــازی بــه تعر یــف اجــزای فضــا از طر یــق اینترنــت میپــردازد( ».مرشــدیزاد،
 ،1392ص)22
فضــای جمــازی نشــاندهندۀ شــکل جدیــدی از ارتباطــات اســت کــه بهصــورت
جمــازی در کنــار فرصتهــایی کــه در اختیــار بشــر قــرار داده ،بــا هتدیدهــایی نیــز بــرای او مهــراه
بــوده اســت .فضــای جمــازی ازســویی دســترسپذیری و حــس اطمینــان را تقو یتکــرده و از
ایــاد میکنــد
ســوی دیگــر ،فرصتهــای جدیــدی بــرای فر ی ـبکاری و بازمناییهــای غلــط ج
(  .)N.joinson،2005منظــور از آســیبهای فضــای جمــازی ،دســتهای از ناهنجاریهــای
رفتــاری افــراد جامعــه ،چــه بهصــورت فــردی و چــه مجعــی اســت کــه ر یشــه در اســتفادۀ

رنشهــای جســمی و
ناصحیــح از ایــن ابــزار دارد .ایــن آســیبها در ُبعــد فــردی بــا خــود ج
روانشــناخیت و اخــایق بهدنبــال دارد و در ُبعــد مجعــی باعــث بهوجودآمــدن شــکافهای

فردی فضای مجازی از منظر اخالق اسالمی
آسیبهای
ِ

الکترونیکــی و ســر یع جایگز یــن ارتباطــات ســنیت شــده اســت .)Bryant، 1992( .فضــای
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خانوادگــی و آســیبهای اجتماعــی میشــود.

ـایق آســیبهای فضــای جمــازی در ُبعــد فــردی
موضــوع اصــی ایــن حتقیــق بــرریس اخـ ِ

اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه ایــن حتقیــق آســیبهای واردشــده بــر فــرد در فضــای جمــازی،
ماننــد آســیبهای جســماین ،رفتــار اعتیــادی ،انــزوا و حتلیلیافـ ن
ـ� تــوان عقــل را بــا مترکــز بــر

اخــاق اســامی بــرریس میکنــد .در ادامــۀ مقالــه ابتــدا برخــی آســیبهای فضــای جمــازی
را کــه در پژوهشهــای دیگــران آمــده اســت ،بهطــور مخ تصــر بیــان میکنــم و ســپس بــه

حتلیــل اخــایق ایــن آســیبها میپــرداز می.
 .2آسیبهای فضای مجازی
 .1 .2آسیبهای جسمانی
 .1 .1 .2ناینتدنیت 1و غشاء وتری

2

«یکــی از آســیبهای شناختهشــده بهعلــت اســتفاده از کیبــورد کامپیوتــر اســت کــه
ناینتدنیــت نامیــده میشــود .ایــن بیمــاری بــا درد شــدید در تاندومهــای انگشــت شــصت،
بهعلــت فشــار پیوســتۀ دکمههــا در طــی اســتفاده از اینترنــت مشــخص میشــود .اســتفادۀ
افراطــی بهصــورت آنالیــن ممکــن اســت ،اثــر مشــاهبی بــر چشــمان و کمــر نوجــوان داشــته
باشــد .مهچنـ ن
ش شــده اســت کــه تایــپ نیــز منجــر بــه عارضــۀ جدیــدی بــه نــام
ـ� ،گــزار 
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الهتــاب غشــاء وتــری میشــود کــه در اســتفادۀ پیوســته از کامپیوتــر باعــث درد و کشــیدگی
تاندومهــای شــصت میگــردد( ».ســعدیپور ،1393 ،ص)43
 .2 .1 .2برانگیختگی فیزیولوژیکی

«برانگیختگــی فیز یولوژ یکــی تعممییافتــه یــک پاســخ بــدین اســت کــه بهســبب مواجــه بــا
اینترنــت بــرای افــراد بهوجــود میآیــد .ایــن برانگیختگــی بهعلــت و یژگیهــای ایــن رســانه
1 . Nintendinitis.
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2 . Tenosynovitis.

اســت ،و یژگیهــایی ماننــد خشــونت ،هیجــان ز یــاد ،ســرعت و آهنــگ ســر یع و موســییق
بلنــد .ایــن برانگیختگــی بهصــورت تغییــر در تنفــس ،ضربــان قلــب و فشــارخون جتــی
مییابــد .برطبــق نظر یــۀ برانگیختگــی ،ایــن برانگیختگــی بعــد از اســتفاده از رســانه در فــرد
یق مانــده و باعــث بــروز رفتارهــایی مشــابه میگــردد .حمتــوای ایــن اثــر برانگیختگــی بــا
بــا 
اســتفادۀ بیــشاز حــد از رســانه فزو نتــر میشــود .اگرچــه مطالعــۀ نظاممنــدی درمــورد
اثــرات اســتفاده از اینترنــت برانگیختگــی وجــود نــدارد ،امــا نشــانگرهایی وجــود دارد کــه ایــن
دو متغیــر باهــم در ارتباطانــد( ».مهــان ،ص)49
 .3 .1 .2تغییر الگوی خواب

از دیگــر مشــکالت بهوجودآمــدۀ اســتفادۀ بیــش از حــد از اینترنــت ،شــببیداری
اســت .کاربــران ز یــادی تــا نیمههــای شــب بــرای هبرهمنــدی از ســرو یسهای فضــای
جمــازی بیدارنــد .برخــی از ســرو یسها در ایــن امــر مشــوق کاربــران اینترنــی هســتند.
ســرو یسهایی مهچــون اینترنــت رایــگان شــبانه ،مکاملــۀ ارزانقیمــت اپراتورهــا و ...زمینــه
را بــرای ش ـببیداری کاربــران مهیــا میســازند .بســیاری از کاربــران اینترنــت بــرای اینکــه

ن
کافئــ�دار
شــبها بیــدار مباننــد و تــا دیروقــت از اینترنــت اســتفاده کننــد ،قرصهــای
خوابشــده و یبنشــاط باشــند .شــببیداری وقــت اســتراحت نوجــوان و جــوان را از
او ســلب میکنــد و نتیجــه آن میشــود کــه بهجــای اینکــه روز را بــه تــاش بــرای تعــایل
خــود و جامعــه بگذراننــد ،تــا نیمههــای روز در خــواب باشــند ،یــا اینکــه در حمیــط کاری یــا

علمــی بــا خســتگی مفــرط و نداشـ ن
ـ� مترکــز الزم حاضــر شــوند .کاربــران وابســته بــه اینترنــت
بــا میانگـ ن
ـ�  38ســاعت در هفتــه یــا بیشــتر ،از اینترنــت اســتفاده میکننــد ()Koc، 2011
کــه بــا بیدارمانــدن در شــب و کمخــوایب ،مشــکالت جســمی ،خانوادگــی ،آمــوزیش و

فردی فضای مجازی از منظر اخالق اسالمی
آسیبهای
ِ

مصــرف میکننــد ( .)Youngشــببیداری کاربــران موجــب میشــود ،دچــار کمبــود

شــغیل بســیاری را جتربــه میکننــد .پژوهشهــا نشــان داده اســت کــه معتــادان بــه اینترنــت،
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عالوهبــر یبخــوایب از بیماریهــای جســماین عمومــی نیــز رنــج میبرنــد .بهنظــر میرســد،
برخــی مشــکالت جســماین ایــن منونــه کاربــران بهدلیــل یبخــوایب اســت .عالمئــی چــون
درد کمــر و پشــت و ماهیچــه ،خســتگی و ضعــف چشــم نیــز از دیگــر آســیبهای جســماین
فضــای جمــازی اســت (.)Young
 .2 .2آسیبهای روانشناختی
 .1 .2 .2استفادۀ افراطی از اینترنت و رفتار اعتیادی

اعتیــاد بــه اینترنــت اصطالحــی اســت کــه اولـ ن
ـ� بــار یانــگ 1آن را مطــرح کــرد .یانــگ ایــن
اعتیــاد را بهعنــوان نوعــی اختــال معــریف کــرد .ایــن اعتیــاد بــا عنوانهــای متفــاویت ،از
قبیــل «اعتیــاد بــه اینترنــت»

(,2004

« ،)Youngاختــال اعتیــاد اینترنــی»« ،نوعــی

اعتیــاد رفتــاری یــا اعتیــاد فنــاوری» ( )Wang، 2001و «سوءاســتفاده از اینترنــت» از ســوی
کارکنــان شــرکتها کــه مهــواره رو بــه فزو ینانــد ( )Young & Case، 2004معــریف شــد.
حمققــان بــرای تعر یــف اعتیــاد اینترنــی بــه ســاعتهای اســتفادۀ کاربــران توجــه کردهانــد؛

بهگونهایکــه اگــر کاربــر در روز ن
بــ�  2تــا  3ســاعت از اینترنــت اســتفاده کنــد ،کاربــر
معمــویل و درصور یتکــه بیــش از  8/5ســاعت اســتفاده کنــد ،معتــاد بــه اینترنــت بهمشــار
میآیــد .از نظــر گلدبــرگ اعتیــاد اینترنــی اســتفادۀ بیمارگونــه و وســوایس از اینترنــت اســت
( .)Lim et al ,2004امــا بهنظــر میرســد ،تعر یــف اعتیــاد اینترنــی باتوجهبــه مدتزمــان
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اســتفادۀ فــرد از آن ،تعر یــف دقیــی نباشــد؛ چــون افــراد بســیاری یافــت میشــوند کــه از
اینترنــت بــرای مــدت ز یــادی اســتفاده میکننــد؛ ویل معتــاد اینترنــی تلــی منیشــوند .بــرای
مثــال ،حمققــاین کــه وقــت ز یــادی را در اینترنــت بــرای مطالعــه و حتقیــق میگذارنــد و از ایــن
فضــا بــرای پیشــبرد پژوهشهــای خــود اســتفاده میکننــد ،معتــاد بــه اینترنــت نیســتند.
از نظــر یانــگ تفــاوت میــان اســتفادۀ هبنجــار از اینترنــت و اســتفادۀ بیمارگونــه ،یعــی
1 . Young.

اعتیــاد بــه اینترنــت ،بــا نشــانههایی بدیــن شــرح مشــخص میشــود :شــیفتۀ اینترنتشــدن،
احســاس نیــاز بــه اســتفاده از آن ،تــاش ناموفــق بــرای متوقفکــردن اســتفاده از آن،
احســاس پر یشــاین و یبقــراری و ناآرامــی بــدون وجــود اینترنــت ،اســتفاده از اینترنــت بیــش

از مقــداری کــه قصــد اســتفادۀ از آن را دارنــد ،بهخطرانداخـ ن
ـ� روابــط و شــغل و فرصــت

آمــوزیش یــا حرف ـهای مهــم بهدلیــل اســتفاده از اینترنــت ،آمادگــی بــرای بره ـمزدن روابــط

اجتماعــی ،دروغگفـ ن
ـ� بــه دوســتان و نزدیــکان صمیمــی و اســتفاده از اینترنــت بهعنــوان
ج نشــانه از
راهحــل فــرار از مشــکالت ( .)Young, 1996بنابرایــن ،کســاین کــه دسـتکم پنـ 
نشــانههای نامبــرده را دارنــد ،جــزء کاربــران معتــاد بــه اینترنــت شــناخته میشــوند.
 .2 .2 .2انزوا

حمققــان مطالعــایت دربــارۀ ارتبــاط میــان مشــکالیت ،ماننــد تهنــایی ،اضطــراب اجتماعــی،
انــام دادهانــد (.)Caplan & Andrew, 2011
مهــار 
ت اجتماعــی کــم و اســتفاده از اینترنــت ج
امــروزه ،حمققــان از تغییــرات عمیــق در روابــط خانوادگــی ســخن میگو ینــد؛ بهگونهایکــه
بــا افزایــش اســتفاده از اینترنــت ،کیفیــت و کمیــت روابــط خانوادگــی رو بــه کاهــش اســت
ایــاد انــزوای اجتماعــی میشــود؛
( .)Beard, 2011اســتفادۀ بیــشاز حــد از اینترنــت باعــث ج
کننــد و ازای ـنرو از فعالیتهــا و ارتبــاط بــا دوســتان و خانــواده دور میماننــد .گوش ـهگیرى
انــام شــده
روح انســان را بهشــدت آزار مىدهــد و مطالعــاىت کــه دربــارۀ افــراد تــارک دنیــا ج
اســت ،نشــان مىدهــد ،گوشـهگیرى اثــر بــدى در روح آنهــا گذاشــته و در آنــان افســردگى و

ایــاد کــرده اســت .مهچنـ ن
ـ� ،نوجوانــاین
یــأس و توهــم و در بیشــتر اوقــات ،اختــال رواىن ج
ی شــده و از اینترنــت بــرای
کــه از متاسهــای اجتماعــی میگر یزنــد ،بیشــتر دچــار افســردگ 
فــرار از ایــن افســردگی اســتفاده میکننــد (.)Kraut et al , 1998
کاربــران منــزوی ،فشــارهای رواین ،مهچــون اضطــراب ،افســردگی ،عــامئ وســواس،

فردی فضای مجازی از منظر اخالق اسالمی
آسیبهای
ِ

بــه ایــن دلیــل کــه افــراد بهجــای ارتباطــات رودررو ،ترجیــح میدهنــد از اینترنــت اســتفاده
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تــرس ،روانپر یــی و خصومــت را بیشــتر جتربــه میکننــد ( )Koc ,2011و ایــن نــوع وابســتگی
باعــث میشــود ،افــراد در ارتبــاط خــود در اجتمــاع واقعــی دچــار مشــکلشــده و مهارتهای
اجتماعــی خــود را از دســتبدهنــد .بهطــورکیل ،مــردان بیــش از زنــان و نوجوانــان و جوانــان
بیــش از دیگــران مســتعد مواجهــه بــا ایــن اختــال هســتند (. )Tsai et al ,2009
 .3 .2 .2تحلیلیافتن توان عقل

یکــی دیگــر از آســیبهای اعتیــاد اینترنــی حتلیل ن
یافــ� تــوان عقــل اســت .هــر قــدر کــه
اطالعــات موجــود در ذهــن ،منظمتــر و دارای عنوانهــای کمتــری باشــند  ،دســتریس عقــل
بــه آنهــا بــرای پردازشهــای جدیــد ،مهیاتــر خواهــد بــود .امــا وجــود دادههــای فــراوان
کــه فضــای ذهــن را یبدلیــل پرکردهانــد و بــا تکــرار درگیــری ذهــی و رفتــار بیــروین تقو یــت
میشــوند ،تــوان عقــل را بــه مقــدار چشــمگیری کاهــش میدهنــد .وابســتگی بــه اینترنــت
باعــث درگیــری ذهــن نیــز میشــود .ایــن درگیــری ذهــی حــی زمــاین کــه فــرد برخــط نیســت

1

دســت از ســر او برمنـیدارد .کاربــر بااینکــه در مجــع خانــواده نشســته یــا درحــال عبادتکــردن

اســت ،بخ ــی از ذهنــش بــه ایــن فضــا مشــغول اســت .او بــه ایــن فکــر میکنــد کــه چنــد
ن چیســت و چــه پیامهــایی
نفــر از کاربــران ُپســت او را پســندیده 2و یــا دیــدگاه آنهــا دربــارۀ آ 
گذاشــتهاند .مهچنـ ن
ـ� ،چــه کســاین درخواســت دوســی کــرد ه و چــه کســاین دوســی او را

پذیرفتهانــد 3و. ...
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یکــی از پیامدهــای حتلیلیافـ ن
ـ� تــوان ذهــن کاربــر ایــن اســت کــه افراد فقــط مصرفکننده

میشــوند و منیتواننــد خودشــان علــم تولیــد کننــد .مهچنـ ن
ـ� ،قــدرت تفکــر و نــوآوری از افــراد
گرفتــه میشــود .ایــن آســیب ســبب میشــود کــه فــرد بــدون پیشــرفت بــایق مبانــد .خوانــدن

ن
متهــای کوتــاه و بــدون چارچــوب عقــاین باعــث میشــود کــه کاربــر وقــت خــود را بــه
1 . Offline.
2 . Like.
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)افزودن( 3 . add

ـ� ن
حتصیــل علــم از طر یــق کتابخــواین صــرف نکنــد و بــه مهـ ن
متهــای کوتــاه کــه اغلــب،
ش از حــد
یبفایــده نیــز هســتند ،بســنده کنــد .بنابرایــن ،ایــن کار ســبب مصرفکنندگــی بیـ 

کاربــر و تولیدنکــردن عل ـ م و در طوال ینمــدت ،باعــث حتلیلیافـ ن
ـ� تــوان عقــل او میشــود.
 .3بررسی اخالقی آسیبهای جسمانی از منظر اخالق

در اســام هرگونــه اضــرار بــه خــود ازنظــر فقهــی حــرام اســت .ایــن حکــم برطبــق قاعــدۀ «ال
ضــرر و ال ضــرار» اســت .ایــن حکــم ناظــر بــه دو موضــوع اســت :یکــی اینکــه در اســام هیــچ
ً
حمکــی کــه بــه ضــرر مکلــف باشــد ،داده نشــده اســت و احــکام اهلــی کامــا بــرای رفــاه حــال
مــردم مقــرر شــده اســت (نــک :جعفــرى تبر یــزى ،1373 ،ص)307؛ دوم اینکــه هرگونــه
ً
اضــرار بــه خــود حــرام اســت .اســام مطلقــا هرچیــزى را کــه بــرای بــدن ضــرر داشــته باشــد،
اســراف میدانــد؛ ز یــرا اگــر اســتفاده از هرچیــزی بــه مرتبــۀ افــراط و جتــاوز از حــد برســد،
حــی اگــر ضــرری هــم بــرای فــرد نداشــته باشــد ،اســراف اســت (نــک :گاســتانه،1387 ،
ص.)225در اســام اخــاق بــه ســه بخ ــش فــردی و اجتماعــی و اهلــی تقســم شــده اســت.

انــام هــر
در اخــاق اهلــی رابطــۀ فــرد بــا معبــود مشــخص شــده اســت .در ایــن رابطــه ج

بــه بــدن ازحلــاظ فقهــی حــرام و ازحلــاظ اخــایق کاری ناپســند اســت .بنابرایــن ،اســتفاده
از اینترنــت ،اگــر در حــدی باشــد کــه بــرای فــرد آســیب جســماین بهدنبــال نداشــته باشــد،
ازحلــاظ اخــایق اشــکایل نــدارد؛ ویل اگــر ایــن اســتفاده بــه فــرد ضــرری وارد کنــد ،بهحلــاظ
اخــایق ناپســند خواهــد بــود.

ن
مهــ�
«اســام هرگونــه آســیبزدن فــرد بــه خــود را امــری غیراخــایق میدانــد؛ بــه
َُُْ

َ

ُ

َ

َ ُ َ

علــت خداونــد در ســورۀ بقــره ،آیــۀ  195میفرمایــد< :لا تلقــوا بأ ْي ِديک ْ
ــم ِإلــى ّالت ْهلکــةِ >؛
ِ
َ ُ ُْ
(خو یشـ ن
ـ� را بــه دســت خو یــش بــه هال کــت مینداز یــد ).در ایــن آیــه مفعــول «ال تلقــوا»،

فردی فضای مجازی از منظر اخالق اسالمی
آسیبهای
ِ

عمــل حرامــی از جانــب فــرد در برابــر معبــود خــود ،عمــی غیراخــایق و هــر اطاعــی ،عمــی
ً
اخــایق اســت؛ پــس حکــم حرمــت فقهــی ناظــر بـ ه حکــم غیراخــایق اســت؛ مثــا ضــررزدن
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َ ُ ُ
یعــی واژۀ «أ ْنف ُســکم» حمــذوف اســت و معــی آیــه ایــن اســت کــه هیــچ فــردی حــق نــدارد
انــام دهــد» (جــوادی آمــی،
کاری کــه موجــب آسیبرســیدن بــه نفســش هســت را ج
 ،1393ص .)662ضرررســاندن بــه بــدن از مصادیــق اســراف نیــز حمســوب میشــود.
َْ َ ْ َ َ
ْ
َّ َ ْ
ُ
اف ِف َیمــا أف َســد َ
ـال َو أ َضـ َّـر ِبال َبـ َـد ِن»؛
الـ 
ال ْسـ َـر 
امامصــادق؟ع؟ دراینبــاره میفرمایــد«ِ :إنــا ِ
(اســراف در امــوری اســت کــه مــال را تبــاه ســازد و بــه بــدن ز یــان رســاند ).در ایــن روایــت

ز یانرســاندن بــه بــدن از مصادیــق اســراف بهمشــار رفتــه کــه از گناهــان بــزرگ اســت (مهــان،
 ،1394ص .)96بنابرایــن ،کمخــوایب چــون ضرررســاندن بــه بــدن و خــروج از میان ـهروی
اســت ،از مصداقهــای اســرافبــوده و کاری غیراخــایق اســت.
 .1 .3اعتیاد اینترنتی از منظر اخالق
یکــی از نظر یههــای اخــایق مطــرح در طــول تار یــخ کــه بیشــتر عاملــان مســلمان اخــاق
نیــز آن را قبــول داشــتهاند ،نظر یــۀ اخــاق فضیلــت ارسطوســت .بــه ایــن نظر یــه نقدهــا و
اشــکاال یت وارد شــده اســت کــه شــاید نتــوان بــه برخــی از آنهــا پاســخ داد و درنتیجــه آن
را بهطــورکیل قبــول کــرد؛ ویل ایــن اصــل پذیرفتــه شــده اســت و گر یــزی از آن نیــز نیســت.
ازایـنرو ،بــا نگاهــی گــذرا بــه ایــن نظر یــه و باتوجهبــه اصــل اعتــدال ،اخال یقبــودن یــا نبــودن
اعتیــاد اینترنــی بــرریس میشــود .ارســطو در تعر یــف فضیلــت اخــایق میگو یــد:
فضیلــت اخــایق ملکـهای نفســاین اســت کــه حــد وســط نســبت بــه افــراد را برمیگز ینــد.
اخالق  /بیست و پنجم  /بهار 1396
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ایــن کار بهوســیلۀ قــوۀ عاقلــه صــورت میگیــرد و کــی کــه دارای عقــل عمــی اســت،
بهوســیلۀ آن قــوه ،راه اعتــدال را برمیگز ینــد .فضیلــت ،میانــه و رذیلــت افــراطو تفر یــط
اســت؛ بهعنوانمثــال شــجاعت حــد وســط هتــور و تــرس ،ســخاوت حــد وســط تبذیــر و
بخ ــل ،حلــم حــد وســط تندخــویی و یبتفــاویت اســت (نــک :ارســطو ،1381 ،ص.)52-46
بنابــر تعر یــف ارســطو از اخــاق فضیلــت کــه بیشــتر علمــای مســلمان ،ماننــد فــارایب،

ابنمســکو یه ،خواجــه نصیــر ،صدراملتأهلـ ن
ـ� ،نــرایق ،فیــض کاشــاین ،غــزایل و مهــدی نــرایق

ط و تفر یــط در هــر کاری قبیــح و
(خزاعــی ،1387 ،ص )2نیــز آن را پذیرفتهانــد ،افــرا 
غیراخــایق اســت و اعتــدال ،فضیلــی اخــایق حمســوب میشــود .بــرای مثــال ،نــرایق در
کتــاب جامــع الســعادات فضایــل اخــایق را حــد وســط افعــال و رذایــل را افــراطو تفر یــط
هــر عمــی میدانــد (نــرایق ،1392 ،ص .)35مهچنـ ن
ـ� ،غــزایل می گو یــد« :بایــد دانســت

رنــوری و بیمــاری آن و عــاج
اعتــدال در خوهــا صحــت نفــس اســت و میــل از اعتــدال ج
نفــس بــه دوری از رذیلتهــا و خوهــای بــد و کســب فضیلــت و خوهــای نیــک اســت»
(غــزایل ،1368 ،ص.)22
تاکنــون اشــکاالت فــراواین بــه نظر یــۀ فضیلتگــرایی ارســطو وارد شــده اســت .حــال،
ت وارد اســت یــا نــه ،هیــچ شــک
صرفنظــر از اینکــه ایــن اشــکاالت بــر اخــاق فضیلــ 
و شــههای در حبــث اعتــدال ،بهعنــوان موجبــۀ جزئیــه و درســی و صــدق آن در برخــی
مصداقهــا نیســت .افزو نبرایــن ،در قــرآن آیــات بســیاری مؤ یــد ایــن اعتــدال اســت .قــرآن
مســلمانان را «امــت وســط» معــریفکــرده و در ســورۀ بقــره ،آیــۀ  143میفرمایــد:

ْ
َ َّ ُ َ
َُ ً
َ َّ
ً َ ُ ُ
ـاس َو یکــون
< َو
الر ُســول َعلیکـ ْـم
کذلــک َج َعلناکـ ْـم أ ّمــة َو َســطا ِلتکونــوا شـ َـهد َاء َعلــى النـ ِ
ِ
َشــهی ًدا>؛ (ایــن چنـ ن
ـ� مشــا را امــی میانــه و معتــدل ســاختمی تــا بــر مردمــان گــواه باشــید و

امــت وســط و معتــدیل هســتند .کلمــۀ َ
ـ� چیــزی بـ ن
«و ْســط» بهمعنــای قرارگرفـ ن
ـ� دو یــا چنــد

چیــز اســت .ایــن واژه بیشــتر در جــایی بــهکار مــیرود کــه دو طــرف آن مســاوی اســت و
بدینجهــت از آن تعبیــر بــه «معتــدل»« ،اعــدل»« ،افضــل» و «خیــر» میشــود (جــوادی
آمــی ،1393 ،ج  ،7ص .)317مســلمانان امــی میان ـهرو هســتند؛ یعــی ماننــد مشــرکان
ً
و هیودیــان صرفــا بهدنبــال لــذات مــادی نبــوده و جانــب افــراط را نگرفتهانــد و ماننــد
مســیحیان نیــز کــه فقــط جانــب روح را تقو یــت منــوده و جــز بــه تــرک دنیــا و رهبانیــت دعــوت
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ِ

پیامبــر بــر مشــا گــواه باشــد ).بدیــن معنــا کــه مســلمانان چــون از اســام پیــروی میکننــد،

منیکننــد ،جانــب تفر یــط را اخــذ نکردهانــد (طباطبــایی ،1373 ،ج ،1ص.)482 -481
بنابرایــن ،میان ـهروی در ایــن آیــه کاری پســندیده معــریف شــده اســت.
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روایــات فــراواین نیــز بــر میانـهروی تأ کیــد کردهانــد .پیامبــر اکــرم؟ص؟ بارهــا بــه مســلمانان
فرمودنــد« :یــا اهیــا النــاس علیکــم بالقصــد ،علیکم بالقصــد ،علیکم بالقصــد»؛ (ای مردم ،بر
(تلیلتبر یــزى،
مشــا بــاد بــه میانـهروی ،بــر مشــا بــاد بــه میانـهروی ،بــر مشــا بــاد بــه میانـهروی) ج

ن
امیراملؤمنی؟ع؟نیــز هرکــی را کــه از اعتــدال دور شــده و بــهســوی
یبتــا ،ج  ،18ص.)440
َ ّ
َ
ال ِاهــل ِإل
افــرا 
ط و تفر یــط کشــانده میشــد ،جاهــل معــریفکــرده و میفرمودنــد« :ال تـ َـری ج
ُ ّ ً
ُ
فرطــا»؛ (جاهــل را منیبیــی ،مگــر اینکــه یــا افــراط میکنــد و یــا تفر یــط) (هن ـج
فرطــا او م ِ
م ِ
ْ
«الیم نُ
ن
ــ� َو
البالغــه ،حمکــت  ،67ص .)1116در جــایی دیگــر
امیراملؤمنــ�؟ع؟ فرمودنــدِ :
َ
َ َ ُ ُ
َُ
ّ
ْ َ
الشـ َـم ُال َم َض ّلـ ٌـة َو َّالطر یـ ُـق ْال ُو ْسـ َـطى ِهــی ْ ج َ َّ ُ َ َ َ َ
ـار ّالن ُبـ َّـو ِة َو ِم ْ َنا َم ْنفذ
ـاب و آثـ
ِ
الــادة علهیــا بـ ِـاق الکتـ ِ
ِ
ْ
َ
ُّ َ
السـ ّـن ِة َو ِإل َهیــا َم ِصیـ ُـر ال َع ِاق َبــة»؛ (احنــراف ب ـ ه راســت و چــپ گمراهــی اســت و راه مســتقمی و
ن
میانــه جــادۀ وســیع حــق اســت .کتــاب خــدا و آیـ ن
ـول؟لص؟مهی راه را توصیــه میکنــد
ـ� رسـ
ـرانام مهـ ن
و ســنت پیامبــر؟ص؟ نیــز بــه مهـ ن
ـ� جــاده تــرازوی کــردار
ـ� راه اشــاره میکنــد و سـ ج

مهــگان اســت و راه هــم بــدان منهتــی میشــود) (کلیــی ،1388 ،ج ،8ص.)68
برطبق این آیات و روایات حد وســط و میانهروی کاری پســندیده و هرگونه ز یادهروی

(افــراط) و کــم گــذاری (تفر یــط) امــری ناپســند خواهــد بــود .مهچنـ ن
ـ� ،خــروج از اعتــدال و

میانـهروی از مصادیــق اســراف نیــز اســت (جــوادی آمــی ،1394 ،ص )633کــه خود کاری
غیراخــایق اســت .بنابــر تعر یــف فضیلــت و رذیلــت ،اعتیــاد اینترنــی و افــراط در اســتفاده
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از اینترنــت ،رذیلــی اخــایق اســت؛ چراکــه اعتیــاد اینترنــی بهمعنــای افــراط در اســتفاده
ن
معــ� و مفیــد و بلکــه فقــط بهمنظــور ســرگرمی و یــا کارهــایی
از اینترنــت ،بــدون هــدیف

ماننــد آن اســت .مهچنـ ن
ـ� ،کاربــران بــا اســتفادۀ معتدالنــه از اینترنــت دچــار آســیبهای
آن منیشــوند .اخــاق فضیلــت بــا روش اعتــدال در اســتفاده از هــر نــوع تکنولــوژی،
بهخصــوص اینترنــت ،پیشــگیریکردن یــا مهــان خودکنتــریل را آمــوزش میدهــد؛ یعــی
ص کنــد
اینکــه فــرد پیــش از اســتفاده از اینترنــت ،بایــد حــدی معتدالنــه بــرای خــود مشــخ 
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و از آن خــارج نشــود.

 .2 .3انزوا از منظر اخالق

آنــه گفتــه شــد ،دوری از اجتمــاع نوعــی تفر یــط اســت و ارتبــاط اجتماعــی ز یــاد،
بنابــر چ
بهگونهایکــه اگــر فــرد بــا کــی ارتبــاط نداشــته باشــد ،موجــب ناراحــی و افســردگیاش
شــود نیــز ،کاری افراطــی اســت .حــد وســط ایــن دو ایــن اســت کــه انســان در اجتمــاع
حضــور یافتــه و بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار کنــد؛ ویل حلظههــایی را نیــز بــا خــود خلوتکــرده
و بــه احــوال دنیــا و خــودش فکــر کنــد .البتــه زندگــی اجتماعــی در اســام ارزش مطلــق
نــدارد؛ بلکــه راهــی بــرای تقــرب بــه خداونــد اســت و زمینــۀ رشــد معنــوی افــراد را فراهــم
مـیآورد .ازایـنرو ،انــزوای اجتماعــی ،چــون موجــب دوری از ایــن هــدف میشــود ،تفر یــط
و کاری ناپســند و غیراخــایق اســت .در کتابهــای اخــاق اســامی دربــارۀ عزلتنشــیین
مباحــی آمــده و گاه در آنهــا بــه گوش ـهگیری ســفارش شــده اســت .ازای ـنرو الزم اســت،
عزلتنشــیین بــا انــزوای حبثشــده مقایســه شــود؛ ز یــرا ممکــن اســت برخــی گمــان کننــد،
اســتفادۀ بیــشاز حــد از اینترنــت کــه موجــب انــزوای کاربــران میشــود ،زمینــۀ عزلتنشــیین
آنــان را فراهــم میکنــد و درنتیجــه کاری پســندیده اســت.
غــزایل در کتــاب کیمیــای ســعادت بــرای گوش ـهگیری شــش فایــده و شــش آفــت نــام
فعــل و انــزوا نتیجــه انفعــال اســت؛ بــه ایــن معــی کــه فــرد عزلتنشـ ن
ـ� ،خــودش ایــن راه

را انتخــاب کــرده ،ویل عامــل دیگــری باعــث عزلــت فــرد منــزوی شــده اســت .مهانطورکــه
ـود فــرد اســت ،نــه اینترنــت؛ یعــی
پیشازایــن گفتــه شــد ،عامــل اعتیــاد بــه اینترنــت ،خـ ِ
اســتفادۀ ناصحیــح موجــب ایــن اعتیــاد و انــزوا شــده اســت .شــش فایــده و آفــی کــه غــزایل
ت اســت از:
بــرای انــزوا بیــان کــرده ،عبــار 
 .1ذکر و تفکر دربارۀ خداوند که جز به خلوت و دوری از اجتماع بهدست منیآید؛
ایــاد
 .2دوری از گناهــاین کــه بهســبب ورود در اجتمــاع و معاشــرت بــا مــردم بــرای فــرد ج
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بــرده اســت .شــاید در ابتــدا تصــور شــود کــه عزلــی کــه در اخــاق مطــرح اســت ،نتیجــۀ
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میشــود ،مثــل غیبتکــردن ،امربهمعــروف و هنیازمنکــر نکــردن و ر یــا؛
 .3دوری از فتنــه و خصومــت و تعصــب کــه ایــن ســه خصلــت در اجتمــاع ز یــاد اســت
و هرکــس از اجتمــاع دوری کنــد ،از ایــن ســه خصلــت دور خواهــد شــد؛
 .4خالیص از شر مردمان؛
 .5دوری طمع مردم از آن فرد و طمع آن فرد از مردم؛
 .6رهــایی از دیــدار بــا امحقــان و کســاین کــه فــرد از دیدارشــان کراهــت دارد (نــک:
غــزایل ،1361 ،ص.)239-232
ت است از:
اما آفایت که غزایل برای عزلت نام میبرد ،عبار 
ن
آموخت و آموزشدادن عل م که جز با ورود به اجتماع شکل منیگیرد؛
 .1بازماندن از
 .2منفعتدیــدن و منفعترســاندن بــه خلــق خــدا کــه پیششــرط آن ،ورود بــه
اجتمــاع اســت؛
 .3دورماندن از تالش و ریاضیت که بهسبب صبرکردن بر اخالق مردمان حاصل میشود؛
 .4غلبۀ وسواس که سبب نفرت دل میشود؛
 .5جامانــدن از ثوابهــایی ،ماننــد منــاز مجاعــت ،تشــیع جنــازه ،دعوتشــدن بــه
جمالــس شــادی و عــزای مردمــان و نیــز دعوتشــدن بــه قضــاوت میــان مردمــان کــه ایــن
ثوابهــا بهموجــب همنشــیین بــا مــردم و اجتمــاع حاصــل میشــود؛
 .6تکبــر کــه بهســبب گوشــهگیری حاصــل میشــود و ازطــریف ورود در اجتمــاع و
قیامکــردن بــه احقــاق حــق مردمــان ،ســبب تواضــع میشــود کــه فــرد گوشهنشـ ن
ـ� از او
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جــا میمانــد (مهــان ،ص.)245 -240
درواقــع ،فــرد معتــاد بــه اینترنــت ،بــه بیشــتر آفــایت کــه غــزایل بــرای گوشــهگیری نــام
میبــرد ،دچــار میشــود؛ ویل هیچیــک از فایدههــایی کــه بــرای عزلــت نــامبــرده اســت،
بــرای او حاصــل منیشــود .عزلــی کــه در اســام مــدح شــده اســت ،چنــد خصیصــه دارد کــه
هیچیــک از آن شــامل کاربــر معتــاد بــه اینترنــت منیشــود .تفاوتهــای ایــن دو نــوع عزلــت
عبــارت اســت از:
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 .1هــدف فــرد در عزلــت ممــدوح از دوریکــردن از اجتمــاع ،نزدیکشــدن بــه حقتعـ ٰ
ـایل
ـ� بــا اوســت؛ ویل کاربــر اینترنــت چنـ ن
و انسگرفـ ن
ـ� هــدیف نــدارد؛

 .2کاربــر معتــاد بــه اینترنــت درحقیقــت از اجتمــاع فاصلــه نگرفتــه اســت؛ بلکــه خــود
را مشــغول بــه اجتماعــی جمــازی کــرده و از اجتمــاع حقیــی ،ماننــد خانــواده دور مانــده
ً
اســت؛ ویل عــاریف کــه عزلــت میگیــرد ،واقعــا از اجتمــاع دور میشــود؛
 .3فــردی کــه میخواهــد از طر یــق عزلــت ،بــا خــدای خــود انــس بگیــرد ،پیوســته بــه
چنـ ن
ـ� عزلــی خنواهــد رفــت؛ ز یــرا بســیاری از فرائــی کــه فــرد را بــه خداونــد نزدیــک

میکنــد ،در اجتمــاع تعر یــف میشــوند ،ماننــد نیکــوکاری و انفــاق و خدمــت بــه خلــق.
درحایلکــه کاربــر معتــاد بــه اینترنــت روزب ـهروز ،بیشــتر از اجتمــاع واقعــی اطــراف خــود
دور شــده و بیشــتر غــرق در اجتمــاع جمــازی میشــود.
مهانطورکــه پیشازایــن نیــز توضیــح داده شــد ،انــزوا موجــب افســردگی میشــود.
افســردگی بهمعنــای یبنشــاطی فــردی اســت .ایــن یبنشــاطی باعــث میشــود ،فــرد
پیشــرفیت نکنــد .فــراوان از معصومــان ؟مهع؟ روای ـت شــده اســت کــه ایشــان مهــۀ تــاش

شــادمانکردن مؤمنــان اســت) (کلیــی ،1388 ،ج ،2ص .)151بنابرایــن ،انــزوا و افســردگی
کار و حالــی ناپســند و نشــاط صفــی پســندیده اســت کــه باعــث پیشــرفت افــراد در
زندگــی میشــود.
 .4تحلیلیافتن توان عقل از منظر اخالق
عقــل بهمعنــای بنــد اســت .در زبــان عــریب بــه زانوبنــد شــتر «عقــال» میگو ینــد و بــه عقــل
ازاینجهــت عقــل میگو ینــد کــه جلــو غرایــز و امیــال ســرکش را میگیــرد و زانــوی غضــب

فردی فضای مجازی از منظر اخالق اسالمی
آسیبهای
ِ

آنــه مایــۀ انــدوه و گرفتــارى مــردم اســت ،برطــرف کننــد و
خو یــش را ب ـهکار مىبردنــد تــا چ
نشــاط را بهجــای افســردگى بنشــانند .پیامبــر اکــرم؟لص؟ فرمودهانــدْ ْ َ َ َّ :
ـال
«ان احـ ّـب العمـ ِ
َ َّ َ َّ ْ ُ ُّ ُ َ َ ْ
َ
الؤمنـ نَ
ـ�»؛ (حمبوبتر یــن کار نــزد خــداى بــزرگ،
ور عــى ُ ِ
ال ِ
اهَّلل عزوجــل ادخــال الســر ِ
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و شــهوت ســرکش را میبنــدد (جوادیآمــی ،1378 ،ص .)7مهانطورکــه پیشازایــن
ط و تفر یــط
گفتــه شــد ،علــم اخــاق حــد وســط در هــر کاری را بــرای انســان فضیلــت و افــرا 

از آن را رذیلــت میدانــد .بــه مهـ ن
ـ� دلیــل در کتابهــای اخــایق حــد وسـ ِـط قــوۀ عقــل
انســان را حمکــت و حــد افــراط آن را جربــزه و حــد تفر یطــش را بالهــت نــامبردهانــد؛
بنابرایــن ،حتلیلیافـ ن
ـ� تــوان عقــل و اســتفادۀ کــم از آن ،مصــداق بالهــتبــوده و رذیلــت

اخــایق اســت.
خداونــد انســان را بــه عقــل جمهــز کــرده اســت تــا بتوانــد بهوســیلۀ تفکــر بــه باطــن عــامل
حمســوس راه یابــد؛ ازای ـنرو خداونــد در آیــات گوناگــون از کســاىن کــه اهــل تفکــر و تعقــل

ُّ ُّ ْ ُ ُ َّ َ َ
َّ َ َّ َّ
َ ّ
الــد َو َّ
نیســتند ،انتقــاد مىکنــد و میفرمایــدِ < :إن شــر
یــن لا
ــه الصــم البکــم ال ِذ
اب ِعنــد الل ِ
ً
ْیعق ُل َ
ــون>؛ (قطعــا بدتر یــن جنبنــدگان نــزد خــدا کــران و ال الىن هســتند کــه منىاندیشــند)
ِ
َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ
ون َأ ْو ْیعق ُل َ
ــم ُع َ
ــم ْیس َ
کث َر ُه ْ
ــون
(انفــال )22 ،یــا در جــایی دیگــر میفرمایــد< :أم تحســب أن أ
ِ
َ
ْ ُ َّ
ً
ْ َْ
ـل ُهـ ْـم أ َضـ ُّ
ـام َبـ ْ
ـل َسـ ِـبیلا>؛ (آیــا گمــان کــردی کــه بیشترشــان مىشــنوند
ِإن هـ ْـم ِإلا کالأن َعـ ِ

یــا مىاندیشــند؟ آنــان جــز ماننــد ســتوران نیســتند؛ بلکــه گمراهترنــد) (فرقــان .)44 ،در
ایــن آیــات اســتفادهنکردن از عقــل ذم شــده اســت .یکــی از عوامــی کــه فــرد را دچــار ایــن

معضــل ،یعــی اســتفادهنکردن از عقــل میکنــد ،حتلیلیافـ ن
ـ� تــوان عقــل اســت؛ ز یــرا وقــی
عقــل انســان ضعیــف میشــود ،دیگــر قــدرت چنــداین بــرای درک مســائل هســی نــدارد.
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اینترنــت بــا عرضــۀ مطالــب ز یــاد ،ویل یبفایــده بــه کاربــران و انباشــت دادههــای فــراوان در
ذهــن آنهــا ،قــوۀ عقال ینشــان را میکاهــد؛ بهطوریکــه منیتواننــد بــر مســائل مهــم هســی
مترکــز کننــد.
حتلیــل تــوان عقــل باعــث ســکون و عدمپیشــرفت علمــی انســان میشــود .ایــن
پیشــرفتنکردن ازحلــاظ عقــی مذمــوم اســت و هرچــه عقــل آن را مذمــوم بدانــد ،اخالق نیز
آن را بــد میدانــد؛ چراکــه اخــاق اســامی مهانطورکــه حســن و قبــح شــرعی را پذیرفتــه،
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بــه حســن و قبــح عقــی نیــز اعتبــار داده اســت (غرو یــان ،1379 ،ص .)33عالوهبــر

آیــات صر یــح کــه دربــارۀ اندیشــیدن و اســتفاده از قــوۀ عقــاین اســت ،احادیــث
ایــن ِ
فــراواین وجــود دارد کــه افــراد را بــه فراگیــری دانــش و تولیــد علــم تشــو یق میکننــد؛ چراکــه
ش ارزش اســت و حــی اســام حتصیــل علــم را واجــب مشــرده اســت .رســول
ى دانـ 
فراگیــر 
ّ
ــب ْالع ْلــم َفر َ
یض ٌــة َ
خدا؟لص؟دراینبــاره مىفرماینــدَ :
«ط َل ُ
کل ُم ْس ِــل ٍم»؛ (فراگیــرى
ــى
ع
ِ
ِ
ِ
دانــش بــر هــر مســلماىن واجــب اســت) (کلیــی ،1388 ،ج ،1ص.)31
نتیجه
ـردی فضــای جمــازی ،ماننــد
در ایــن مقالــه بــا مترکــز بــر اخــاق اســامی ،برخــی آســیبهای فـ ِ
آســیبهای جســماین کــه شــامل ناینتدنیــت و غشــاء وتــری و برانگیختگــی فیز یولوژ یکــی و
تغییــر الگــوی خــواب اســت و نیــز آســیبهای روانشــناخیت ،ماننــد اعتیــاد اینترنــی ،انــزوای
اجتماعــی و حتلیلیافـ ن
ـ� تــوان عقــل بــرریس شــد .از ایــن پژوهــش ایــن نتیجــه بهدســت آمــد

انــام
کــه اگرچــه در ظاهــر ،کاربــران فضــای جمــازی کارهــای غیراخــایق ،ماننــد هرزهنــگاری ج
منیدهنــد ،بــا اســتفادۀ بیــش از حــد و نادرســت از فضــای جمــازی دچار آســیبهای جســمی
و روانشــناخیت میشــوند و نادانســته کاری غیراخــایق میکننــد .در پایــان ،باتوجهبــه
یافتههــای پژوهــش و اخــاق اســامی ،راهکارهــای حفــظ کاربــران از ایــن آســیبها در

 .1وظایف کاربر

استفادۀ خود را به نیاز خود حمدود کند و بیشتر از نیاز ،از فضای جمازی استفاده نکند؛
هنــگام اســتفاده از فضــای جمــازی ،بــا تذک ـردادن اصــول اخــایق بــه خــود ،مراقــب باشــد
انــام ندهــد؛
عمــی برخــاف ایــن اصــول ج
بعــد از اســتفاده از فضــای جمــازی اعمــال خــود را حســابریسکرده و ایــرادش را مشــخص
کنــد و در دفعــۀ بعــد ،آنهــا را مدنظــر قــرار دهــد؛

فردی فضای مجازی از منظر اخالق اسالمی
آسیبهای
ِ

قالــب وظایــف کاربــر و خانــواده و هنادهــای حکومــی بیــان میشــود.
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تــا حــد امــکان ،زمــاین کــه در مجــع خانــواده و خو یشــان اســت از اینترنــت و فضــای جمــازی
اســتفاده نکنــد؛
بیشتر وقت خود را صرف اجتماع واقعیکرده و در فعالیتهای مذهیب شرکت کند.
 .2وظایف خانواده

نوجــوان یــا جــوان خــود را بــا فعالیتهــای اجتماعــی ،ماننــد ورزش و عضو یــت در بســیج
ســرگرم کننــد؛
با رفتوآمد با خو یشان کاربر را به اجتماع واقعی بکشانند؛
در صورت نیاز ،مقدار و نوع استفاده از اینترنت را به او آموزش و تذکر دهند؛
در عامل واقعی و جمازی ،دوستان خوب و بااخالیق برای او انتخاب کنند؛
پــدر و مــادر بــرای نوجوانــان و جوانــان وقــت بگذارنــد و در آن زمــان بــه مشــکالت
کاریشــان نپردازنــد؛
وساییل ،مثل کامپیوتر را در فضای عمومی خانواده بگذارند ،نه در اتاق خصویص نوجوانان؛
وســاییل ،ماننــد کامپیوتــر و موبایــل را کــه نوجــوان بــا آنهــا میتوانــد بــه فضــای جمــازی
بــرود ،باتوجهبــه ســنش در اختیــارش بگذارنــد؛

روش اســتفادۀ صحیــح از اینترنــت و موبایــل را بــه نوجــوان آمــوزش دهنــد .مهچنـ ن
ـ� ،او را

بــا مز یتهــا و خطرهــای اســتفادۀ بیــشاز حــد از اینترنــت آشــنا کننــد و ســپس ایــن ابزارهــا
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را در اختیــارش بگذارنــد؛
عفــاف و حجــاب و نیــز حنــوۀ حفــظ عفــاف و حجــاب در فضــای جمــازی را بــه دختــران
آمــوزش دهنــد.
 .3وظایف نهادهای حکومتی

ایاد کنند؛
برای حفظ امنیت کاربران ،شبکۀ میل اطالعات ج

برنامههــای فضــای جمــازی ،ماننــد شــبکههای اجتماعــی بومیاســامی را هتیهکــرده و
فعالیتهــای ایــن نــوع شــبکهها را گســترش دهنــد؛
در مــدارس ،بهمنظــور آمــوزش فضــای جمــازی و خطرهــا و فرصتهــای آن ،بــرای نوجوانــان
کالسهــای آمــوزیش برگــزار کنند؛
متــی آمــوزیش کــه حنــوۀ اســتفادۀ اخــایق را بــر اســاس ســواد رســانهای آمــوزش میدهــد،
هتیــه کننــد و آن را در متــام کایفنتهــا بگذارنــد؛
صداوســیما بهمنظــور یــادآوری آســیبهای فضــای جمــازی ،فیلــم و ســر یال و برنامههــای
مســتند بســازد.
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روشهای کلی تزکیۀ نفس از نگاه عالمه در المیزان
1

محمدمهدی فیروزمهر

چکیده
آنــه تزکیــۀ نفــس
تزکیــۀ نفــس از هدفهــای اســایس نــزول قــرآن و بعثــت پیامبر؟ص؟اســت .چ
را میســر میســازد ،روشهــای مناســی اســت کــه بــرای ایــن هــدف میتــوان مطــرح کــرد.
ایــن نوشــته بــه روش توصییفحتلیــیکوشــیده اســت ،روشهــای کیل تزکیــۀ نفــس را از

ن
تبیــ� کنــد .از مجلــه مباحــث کاربــردی کــه عالمــه در املیــزان
نــگاه عالمــه در املیــزان
بــه آن پرداخته،روشهــای تزکیــۀ نفــس اســت و از جممــوع مباحــث ایشــان بــه پنــج
نفــس؛ .3مترکــز بــر نتیجههــای دنیــوی اخــاق؛ .4مترکــز برنتیجههــای اخــروی اخــاق؛
 .5تقو یــت حــب عبــودی .عالمــه در املیــزان ذیــل برخــی آیــایت کــه بیمــاری قلــب را مطــرح
کردهانــد ،میگو یــد عامــل بیمــاری قلــب رذایــل هســتند و راه درمــان آن ،امیــان و عمــل
صالــح اســت .از نظــر ایشــان قــرآن ز یربنــای اخــاق را برنتیجههــای دنیــوی قــرار نــداده
اســت؛ازاینروبرای تزکیــۀ نفــس از ایــن روش هبــره نبــرده و فقــط زمــاین بــر نتیجههــای

روشهای کلی تزکیۀ نفس از نگاه عالمه در المیزان

روش کیل کاربــردی دســت یافتــم .1 :تقو یــت امیــان و عمــل صالــح؛ .2مترکــز بــر معرفــت

دنیــوی تکیــه کــرده اســت کــه بــه فوایــد اخــروی برگــردد .روش تکیــه بــر نتایــج اخــروی در
 .1استادیار وعضو هیئتعلمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیM.firoozmehr@yahoo.com.
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شــر یعتهای پیشـ ن
ـ� رایــج بــوده و در قــرآن نیــز بــه آن فــراوان توجــه شــده اســت .روش
تکیــه بــر معرفــت نفــس نیــز مهــم اســت و نتیجههــای درخورتوجهــی دارد .امــا پــرورش
حــب عبــودی ،روش خــاص قــرآن اســت کــه بینــش و کنــش افــراد را چنــان میپرورانــد کــه
رذایــل در آنهــا شــکل منیگیــرد تــا نیــاز بــه رفــع آن باشــد .ایــن روش میــان حمکــای اهلــی و

حــی شــرایع و انبیــای پیشـ ن
ـ� ،بهحنــوی کــه در قــرآن آمــده اســت ،ســابقه نــدارد و بــر حــق
و توحیــد و عبودیــت حمــض اســتوار اســت.
واژگان کلیدی:تزکیۀ نفس ،روشهای کیل ،عالمهطباطبایی ،املیزان.
مقدمه
تزکیــۀ نفــس از نــگاه قــرآن موضوعــی بســیار مهــم و یکــی از اهــداف اصــی بعثــت
پیامبــر؟ص؟ اســت (مجعــه2 ،؛ بقــره151 ،؛ آلعمــران .)164 ،افزونبرایــن ،خداونــد در قــرآن
بــرای نشــاندادن امهیــت تزکیــۀ نفس،یــازده بــار ســوگند یــاد کردهاســت (مشــس.)10-1 ،
پیامبــر؟لص؟ نیــز هــدف بعثــت خــود را بــه امتامرســاندن مــکارم اخــاق بیــان کردهاســت
(نــک :جملــی ،1403 ،ج ،68ص.)382تزکیــۀ نفــس و ر یشــهکنکردن رذایــل و
دور ینســازی فضایــل مرهــون روشهــایی اسـتکه بــرای ایــن هــدف تعر یــف شــده و بـهکار
گرفتــه میشــود .ســؤال ایــن اســت کــه بــرای تزکیــۀ نفــس چــه روش یــا روشهــای کیل
قــرآن قابلاســتفاده اســت؟ عالمهطباطبــایی کــه دســی در تفســیر و اخــاق داشتهاســت،
اخالق  /بیست و پنجم  /بهار 1396

بــرای تزکیــۀ نفــس ازچــه روش یــا روشهــایی قــرآین اســتفاده کــرده اســت و از نــگاه ایشــان
کارآمدتر یــن ایــن روشهــا کــدام اســت؟
حبــث روشهــای کیل تزکیــۀ نفــس را میتــوان در اخــاق اســامی ســراغ
پیشــینۀ ِ
گرفــت .در اخــاق اســامی افزو نبــر طــرح روش خــاص بــرای دورمانــدن از هــر رذیلــ ه یــا
ر یش ـهکنکردن آن،روشهــای شــناخیت یــا عمــی یــا ترکیــی از ایــن دو،بهعنــوان روشهــای
کیل هتذیــب نفــس معــریف شــدهاند .شــناخت رذایــل و اســباب آن و توجــه بــه عواقــب رذایــل
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و بهدنبــال آن،تــاش عمــی بــرای هتذیــب نفــس ،رویش کیل اســت کــه در درمــان مهــۀ رذایــل

مؤثــر اســت .افزو نبرایــن ،در اخــاق اســامی براســاس بینــش طبانــگاری اخــاق ،روش
کیل الگوگیــری از طــب بــدن نیــز بــرای درمــان رذایــل توصیــه شــده اســت.در طــب بــرای درمــان
بیماریهــا خنســت عامــل بیمــاری شناســایی و ســپس بهتناســب ،از روشهــایی بــرای درمــان
آن هبــره گرفتــه میشــود .در طــب قــدمی از چهــار روش کیل بــرای درمــان بیماریهــا اســتفاده
میشــد کــه بهترتیــب عبارتانــد از :روش تنظــم نظــام تغذیــه ،روش اســتفاده از دارو ،روش
اســتفاده از انــواع سـمها و روش ســوزاندن یــا بر یــدن عضــو بیمــار.

در علــم اخــاق توصیــه شــده اســت کــه افــراد ،خنســت انــواع رذایــل و اســباب آن را

ـت مطلــوب و ضــد
بشناســندو ســپس خــود را بــه کارهــایی مقیــد کننــد کــه از آثــار فضیلـ ِ
رذیلــۀ موجــود اســت .ایــن روش ماننــد هبرهبــردن از غــذایی اســت کــه ضدبیمــاری موجــود
اســت.چنانه ازطر یــق ایــن روش نتیجــه حاصــل نشــود ،بایــد از روش بعــدی هبــره
چ
بــرد؛ یعــی ســرزنش خــود بــا فکــر و گفتــار ،بهدلیــل دارابــودن خصلــت ناپســند و یــادآوری
پیامدهــای بــد آن .ایــن روش بهمنزلــۀ اســتفاده از دارو بــرای درمــان امــراض بــدین اســت.
درصــورت رســوخ رذایــل و تأثیرنداشـ ن
ـ� روشهــای یادشــده ،الزم اســت شــخص گرفتــار

بــه خصلتهــای بد،بــا رعایــت اعتــدال ،خــود را بــه اعمــایل مقیــد کنــد کــه ضدرذیلــۀ
موجــود اســت؛بهعنوان منونــه کــی کــه گرفتــار رذیلــۀ تــرس اســت ،کارهــای هتورآمیــز
ـخص
درمــان بیماریهــای جســمی اســت.در صــورت مؤثرنبــودن روشهــای یادشــده ،شـ ِ
گرفتــار بــه رذایــل الزم اســت بــا متعهدسـ ن
ـاخت خــود بــه ر یاضتهــای ســخت ،قــوهای را
کــه منشــأ آن رذیلــه یــا رذایــل اســت،ضعیف کنــد .ایــن روش ماننــد ســوزاندن و بر یــدن
عضــو بیمــار در طــب بــدن اســت (نــک :طــویس ،1378 ،ص /172-170نــرایق،1408 ،
ـ� پاس ـخهای قــرآین بــرای پرس ـشهای یادشــده و بهکاربسـ ن
ج ،1ص .)105یافـ ن
ـ� آنهــا،

روشهای کلی تزکیۀ نفس از نگاه عالمه در المیزان

انــام دهــد تــا بهتدر یــج تــرس او برطــرف شــود .ایــن روش ماننــد اســتفاده از ســم بــرای
ج

بهحلــاظ اعتبــار ز یــاد و تأثیرگــذاری بســیار ز یــاد آموزههــای قــرآین ،نقــش بســزایی در تزکیــۀ
نفــس خواهــد داشــت .در پژوهــش پیـشرو تــاش میشــود ،پاســخ پرســشهای یادشــده
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بــرریس و تبیـ ن
ـ� شــود و کارآمدتر یــن روش کیل تزکیــۀ نفــس بــا تکیــه بــر پژوهشهــای قــرآین
عالمهطباطبــایی در املیــزان معــریف شــود.
مفهومشناسی
 .1تزکیه
تزکیــه از ر یشــۀ «زکــی ،زکــو» اســت و زکــو در لغــت ،بهمعنــای رشــد و ّ
منــو و افزایــش
(ابنفــارس ،1404،ج،3ص )17و صــاح آمــده و بــه فــرد صالــح و متــی َ
«ز ّ
کــی» گفتــه
ن
ص.)394مهچنــ� ،بهمعنــای طهــارت ،ســتایش،
میشــود (فراهیــدی ،1410 ،ج،5

زکاتدادن (ابنمنظــور ،1405 ،ج ،14ص )385و برطرفکــردن ناخالیصهــا بــهکار
رفتهاســت (مصطفــوی،1416 ،ج ،4ص .)293تزکیــه در معــاین دیگــری نیــز بـهکار مـیرود:
 .1تزکیــۀ گفتــاری ،بهمعنــای خودســتایی (ابنمنظــور ،1405 ،ج ،14ص )358و نــی
نقائــص از خــود کــه از رذایــل قــوۀ غضبیــه بــوده (نــرایق ،1408 ،ج ،1ص )400و در قــرآن

َْ ُ
َ ُ
ــم َت َــر إ َلــى َّال ِذ َ
>(نم )32 ،و مذمــت شــده اســتَ <:أ َل ْ
یــن
از آن هنی<فــلا ت َزکــوا أنف َســکم ج
ِ
َ َْ ُ
کــون أنف َس ُهم»>(نســاء.)49 ،
َیز

 .2تزکیــۀ گفتــاری دربــارۀ دیگــران (تزکیــة الشــاهد) بهمعنــای شایستهدانسـ ن
ـ� شــاهد

بــرای گواهـیدادن و «تزکیةاملــال» بهمعنــای دادن زکات مــال اســت (نــک :امحــد فتــحاهلل،
 ،1415ص.)109
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 .3تزکیــۀ عمــی ،بهمعنــای تطهیــر و دورکــردن رذایــل از خــود (راغــب اصفهــاین،1412،
ص )381کــه ایــن معنــا در اخــاق مدنظــر اســت.

َ َْ
ُ
َْ
معنــای اخیــر نیــز در قــرآن ب ـهکار رفتــه اســتَ < :و نفـ ٍـس َو مــا َسـ َّـواها * فأل َه َمهــا ف ُج َورهــا َو
َ
َت ْقواهــا * َقـ ْـد أ ْف َلـ َـح َمـ ْ
ـن َزکاهــا * َو َقـ ْـد خـ َ
ـاب َمـ ْـن َد َّســاها> (مشــس .)10-7 ،یکــی از کارهــای

پیامبــر؟لص؟ ایــن بــود کــه مــردم را تزکیــه میکــرد؛ یعــی آنهــا را ازباورهــا و اخــاق و اعمــال

ُ
َ َ ْ َ َّ َ َ ْ
ْ
َ
ْ َ ُ ً ْ َْ ُ
زشــت پــاک میســاخت< :لقــد مـ
ـن أنف ِسـ ِـه ْم ْیتلوا
ـن ا ّللـ ُـه َعلــى ال ُم ْؤ ِم ِنیـ َـن ِإذ َب َعــث ِف ِیهم رســولا ِمـ

َ

ــم ِ َ َ
َعلیه ْ
کیهــم( >...آلعمــران( )164 ،نــک :طباطبــایی،1417 ،ج،3ص/330
آیاتــهِ و یز ِ
ِ

فیــض کاشــاین ،1415 ،ج ،1ص /397ابنعاشــور ،1421 ،ج ،1ص .)723عالمــه در
معنــای تزکیــه میگو یــد:
تزکیــه تفعیــل از زکاة ،بهمعنــای رشــد مثبــی اســت کــه مــازم بــا خیــر و برکــت باشــد.
تزکیــۀ مــردم توســط پیامبــر؟لص؟ بــه ایــن معناســت کــه حضــرت از طر یــق عــادتدادن

مــردم بــه اخــاق نیــک و اعمــال صالــح ،آنهــا را رشــد و تعــایل میبخ شــد و بدیــن ترتیــب،
انســانیت ایشــان کامــل و درنتیجــه حالشــان در دنیــا و آخــرت اســتوار میگــردد و بــه
ســعادت میرســند (طباطبــایی ،1417 ،ج ،19ص.)265
 .2نفس
واژۀ نفس در علم اخالق دو استعمال شایع دارد:
 .1نفــس بهمعنــای منشــأ و جممــع صفــات ناپســند اســت کــه ایــن ســخن نبــوی؟ص؟

«اعــدی عـ ّ
ـدوک نفســک الــی بـ ن
ـ� جنبیــک» بــه ایــن معنــا از نفــس اشــاره میکنــد (نــک:
فیــض کاشــاین ،یبتــا ،ج ،5ص)7-6؛
 .2نفــس بهمعنــای حقیقــت انســان اســت کــه در برابــر بــدن قــرار دارد و از و یژگــی
و دارای قــوا و حــاالت مخ تلــف اســت(نک :طــویس ،1387 ،ص.)48

نفــس بهمعنــای اول مذمــوم اســت؛ ز یــرا دورکننــدۀ انســان از خداســت؛ امــا بهمعنــای
دوم پســندیده اســت (نــک :فیــض کاشــاین ،یبتــا ،ج ،5ص /7جملــی ،1403 ،ج،67
ص.)37عالمــه معتقــد اســت از مواضــع کاربــرد واژۀ نفــس در لغــت و قــرآن روشــن میشــود
کــه ایــن واژه ســه معنــا دارد:
 .1معنــای اصــی آن مهــان چیــزی اســت[که] بــر آن اضافــه میشــود .نفــسالـ ئ
ـ� ،یعــی
مهــان ئ
ش و نفــس انســان یعــی انســان .نفــس بــه ایــن معنامهیشــه مضــاف اســت وبــرای

روشهای کلی تزکیۀ نفس از نگاه عالمه در المیزان

جتــرد برخــوردار (نــک :ابنمســکو یه،1426 ،ص/90-85نــرایق ،1408 ،ج ،1ص)40-37

39

َْ

َ

هرچیــز ،حــی خــدا نیــز بـهکار میرودَ <:کتـ َ
ـب َعلـى نف ِســهِ َّالر ْح َمــة> (انعــام)12 ،؛

 .2ســپس اســتعمال آن بــرای شــخص انســان شــیوع پیــدا کــرد و منظــور از آن مهـ ن
ـ�

موجــود مرکــب از روح و بــدن اســت .ایــن معنــا مســتقل اســت و بــدون اضافــه نیــز ب ـهکار
َ

ً

َْ

َْ

مـیرودَ < :مـ ْ
ـن ق َتـ َ
ـل نفســا ِب َغیـ ِـر نفـ ٍـس (>...مائــده .)32 ،ایــن معنــا تهنــا درمــورد انســان بـهکار

مــیرود و دربــارۀ ســایر موجــودات ،حــی جــن و مالئکــه ،جــز در برخــی اصطالحــات
علمــی ،ب ـهکار من ـیرود؛
 .3در مرحلــۀ بعــد،در مــورد روح انســان بـهکار رفتــه؛ ز یــرا تشــخص انســان بــه حیــات

و علــم و قــدرت اســت وحیــات و علــم و قــدرت مخ تصــات روح هســتند و ایــن معنــا در
َ

َْ ُ

ْ

ُ

ْ

ْ َ َ َ َ ُ
آیــایت ماننــد <أ ْخر ُجــوا أنف َسـ ُ
ـون> (انعــام )93 ،بـهکار رفتــهاســت
ـکم الیـ ْـو َم تجــز ْون عـذاب الهـ ِ
ِ

(طباطبــایی ،1417 ،ج ،14ص.)285

در بســیاری از آیــات قــرآن ،نفــس بــرای ُبعــد غیرمــادی بــهکار رفتــه کــه بــه اعتبــار

مخ تلــف از آن بــه نامهــای گوناگــون یــاد میشــود (مهــدوی کــی ،1372،ص)49و مهـ ن
ـ�

َ َْ
ُ
َْ
ُبعــد وجــودی انســان موضــوع تزکیــه قــرار گرفتهاســتَ <:و نفـ ٍـس َو مــا َسـ َّـواها * فأل َه َمهــا ف ُج َورهــا
َ
َو َت ْقواهــا * َقـ ْـد أ ْف َلـ َـح َمـ ْ
ـن َزکاهــا * َو َقـ ْـد خـ َ
ـاب َمـ ْـن َد َّســاها> (مشــس.)10-7 ،

 .3روشهای کلی
روش در لغــت ،بهمعنــای راه ،طر یقــه ،ســبک ،قاعــده ،قانــون و ماننــد اینهاســت (نــک:
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دهخــدا ،1377 ،ج ،8ص )12378و در علــوم رفتــاری ،بهمعنــای راه سیســتماتیک
بــرای رســیدن بــه حقایــق و مفاهــم اســت (نــک :شــعارینژاد ،1375 ،ص.)241مقصــود
از روشهــای تزکیــۀ نفــس راهکارهــایی اســت کــه بهواســطۀ آن میتــوان رذایــل را از خــود
ایــاد یــا تقو یــت کــرد .ایــن روشهــا
و دیگــران دور ســاخت و فضایــل را در خــود و دیگــران ج
بــه دو دســته تقســم میشــوند :روشهــای جــزیئ و روشهــای کیل .در روش جزیئ،بــه
بیبــردن رذیلــت ّ ن
روش خــاص از ن
معــ� و کســب فضیلــت خــاص توجــه میشــود .در
ِ

روشهــای کیل ،راهکارهــای کیل بــرای پا کشــدن از رذایــل و حتصیــل فضایــل مطــرح
میشــود .ایــن تقســمبندی ســابقهای کهــن در علــم اخــاق دارد(نــک :طــویس،1387 ،
ص /167نــرایق ،1408 ،ج ،1ص.)131مرحــوم عالمــه بــا تعبیرهــایی چــون «الطر یــق
ایل هتذیــب االخــاق» و «مســلک هتذیــب االخــاق» (نــک :طباطبــایی ،1417 ،ج،1
ص )355مباحــی را دربــارۀ روشهــای کیل تزکیۀنفــس و هتذیــب اخــاق مطــرح میکنــد.
در ایــن نوشــتار روشهــای کیل تزکیــۀ نفــس بــرریس میشــود.
 .1 .3انواع روشهای کلی
از مباحــث عالمــه دربــارۀ تزکیــۀ نفــس در املیزان،پنــج روش کیل کاربــردی اســت کــه در
ادامــه بیــان میشــود:
 .1 .1 .3تقویت ایمان و عمل صالح

در آیــات متعــدد قــرآن بیمــاری دل مطــرح شــده (بقــره /10،مائــده /52 ،توبــه 125 ،و)...
و در آیــایت ،قــرآن بهعنــوان شــفای بیمــاری دل معــر یف شــده اســت (یونــس /57 ،اســراء،
 /82فصلــت .)44 ،راهــکار کیل کــه قــرآن بــرای درمــان بیمــاری دل مطــرح میکنــد،
امیــان و عمــل صالــح اســت؛ازاینرو مرحــوم عالمهطباطبــایی نیــز معتقــد اســت ،راه کیل
درمــان بیماریهــای روح ازنظــر قــرآن امیــان و عمــل صالــح اســت(طباطبایی،1417 ،ج،5
 )10بعــد از حبــث درخصــوص ســامت و بیمــاری قلــب و راه درمــان آن میگو یــد« :امــراض
قلــب تهنــا بــا علــم و تقــوا قابلدرمــان اســت و کل قــرآن در بیــان ایــن دو اصل[،یعــی] علــم
و تقواســت» (مالصــدرا ،1366 ،ج ،1ص .)397-395علــم و امیــان ُبعــد شــناخیت انســان

را درمــان میکننــد و تقــوا و عمــل صالــحُ ،بعــد رفتــاری را .نتیجــۀ اصــاح ُبعــد شــناخیت
و ُبعــد رفتــاری پیــدایی و پایــداری ملکههــای نیــک اخــایق اســت .علــم و تقــوا یــا امیــان
و عمــل صالــح ،هــم درمانکننــدۀ بیماریهــای دل هســتند و هــم حافــظ ســامت دل و
پیشگیریکننــده از بیماریهــای اخــایق.

روشهای کلی تزکیۀ نفس از نگاه عالمه در المیزان

ُُ

َ

َ

ص .)379مرحــوم مالصــدرا نیــز در ذیــل آیۀ<فــی قلوبهـ ْـم َمـ َـر ٌض ف َ
زاد ُهـ ُـم ا ّللـ ُـه َم َرضــا> (بقــره،
ِِ
ِ
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 .2 .1 .3توجه و تمرکز بر معرفت نفس

از روشهــای اســایس قــرآنکــه میتــوان بــرای تزکیــۀ نفــس اســتفاده کــرد و عالمــه نیــز بــه
آن توجــه کــرد ه اســت ،روش خودشــنایس اســت .قــرآن براســاس نــگاه عمییقکــه بــه انســان
دارد ،او را بــه مطالعــۀ ســه کتــاب دعــوت میکنــد کــه گو یــا یــک کتــاب در ســه چهــره اســت:
قــرآن مکتــوب کــه صــورت کتــی انســان و بیــان حالتهــا و
کتــاب تدو یــی ،یعــی ِ

ن
یشــ� ،مهنوعــان و جهــان آفر ینــش اســت؛
رابطــۀ او بــا مبــدأ و معــاد ،خو

کتــاب انفــی ،یعــی وجــود انســان کــه چکیــدۀ جهــان آفرینــش اســت و او بادقت،مهــۀ
حقایــق را در خــود مییابــد .در شــعر منســوب بــه امیرمؤمنــان ،عــی؟ع؟ آمدهاســت« :و تزعــم
انــک جــرم صغیــر -و فیــک انطــوی العـ َـال اال کبــر»؛ (و تــو گمــان میبــری که مهـ ن
ـ� جثۀ کوچک
هســی؛ درحایلکــه جهــان بزرگتــر در تــو پیچیــده اســت)(فیض کاشــاین ،1415 ،ج ،1ص)92؛
کتــاب آفــایق ،یعــی جهــان هســی و عیــی کــه آیــات و مظاهــر تفصیــی کمــال و امســا و
َ

َ

صفــات خــدای یبمانند<لیـ َ
کم ْث ِلــهِ شـیء> (شــوری)11 ،اســت (نک:ســبزواری ،یبتــا،
ـس ِ

ج ،1ص.)151
درخصــوص کتــاب تدو یــی ،یعــی قــرآن ،مهــۀ انســانها بــه تدبــر در معــارف قــرآن
َْ ْ

َ

ُ ُ

َ

َ

ْ َْ

َّ
َ َ
َ
کتاب أن َزلنـ ُ
َ
دعــوت شــدهاندٌ <:
باب>؛(این
ـاه ِإلیــک ُمبــارک ِلید ّبـ ُـر وا ِ
آیاتــهِ و ِلیتذکــر أولــوا الأل ِ

کتــاىب اســت پربرکــت کــه بــر تــو نــازل کــردهامی تــا در آیــات آن ّ
تدبــر کننــد و خردمنــدان متذکــر
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شــوند (ص.)29 ،دربــارۀ کتــاب انفــی و آفــایق نیــز قــرآن انســان را بــه شــناخت دعــوت
ْ

َْ ُ

َ

َ

َ

نشــانههاى خــود را در اطــراف جهــان و در درون جانشــان بــه آنهــا نشــان مىدهــم تــا

َْ
ٌ ْ
ـات ِلل ُم ِوق ِنیـ َـن * َو
بــراى آنــان آشــکار شــود کــه او حــق اســت)(فصلتَ <.)53 ،و فِــی الأ ْر ِض آیـ
َ
َ
ـ� آیــاىت بــراى جو ینــدگان یقـ ن
ـکم أ َفــلا ُت ْب ِصـ ُـر ون>؛ (و در زمـ ن
فــی أ ْن ُف ِسـ ْ
ـ� اســت و در وجــود
ِ

خــود مشــا [نیــز آیــاىت اســت] ،آیــا منىبینید؟!)(ذار یــات)21-20 ،
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َ َّ

ْ

ُ

ُ
ـاق َو فِــی أنف ِسـ ِـه ْم َحتّــى یت َبیـ َـن ل ُهـ ْـم أنـ ُـه ال َحـ ّـق>؛ (بـهزودى
کــردهاستَ <:ســن ِر ِیه ْم ِ
آیاتنــا فِــی الآفـ ِ

ن هســی فــراوان اســت.نکتۀ درخورتوجــه ایــن
آیــات قــرآن دربــارۀ شــناخت خــود و جهــا 
اســت کــه شــناخت جهــان آفر ینــش ،انســان را بــا امســا و صفــات ناحمــدود خداونــد پیونــد
میدهــد و او را بــرای تخ لــق بــه اخــاق اهلــی مهیــا میســازد و هنگامیکــه در ســایۀ تــاوت

و تدبــر در قــرآن ،جهانشــنایس بــا خودشــنایس مهــراه شــود ،انســان بــه خیــر و شــر و صــاح
و فســاد خــود واقــف میشــود و خــودکار در مســیر خودســازی قــرار میگیرد.خودشــنایس دو
فایــدۀ مهــم دارد:
 .1انســان شــناخت تفصیــی بــه خداونــد پیــدا میکنــد .پیامبــر؟لص؟ فرمودنــد:
«مــن عــرف نفســه فقــد عــرف ربــه»؛ (کــی کــه خــود را بشناســد،یبتردیدپروردگارش را

ن
مهچنــ� فرمودنــد« :اعرفکــم
شــناخته اســت» (نــک :جملــی ،1403 ،ج ،2ص )32و
بنفســه اعرفکــم بربــه»؛ (عارفتر یــن مشــا بــه خــود ،عارفتر یــن مشــا بــه خداســت) (نــک:
حرعامــی ،1384 ،ص)116؛

 .2انســان بــه چگونهز یسـ ن
ـ� و چگونهبــودن ،یعــی اخــاق و عمــل میرســد .حضــرت

عیل؟ع؟فرمودنــد« :مــن مل یعــرف نفســه بعــد عــن ســبیل النجــاة و خبــط یف الضــال و
الهــاالت»؛ (کــی کــه خــود را نشناســد ،از راه جنــات دورشــده و در گمراهــی ناداینهــا
ج
غوطــهور میشــود) (نــک :متیمــی آمــدی ،یبتــا ،ص)233؛ز یــرا اخــاق از آن نظــر کــه
مطهــری،1383 ،ص .)431-430ازایــنرو خــدا میفرمایــد:

َ
َ
َ
ـکم لا ُ
ـن َضـ َ
یض ُّرکـ ْـم َمـ ْ
<یــا أ َیهــا ّال ِذیـ َـن َآم ُنــوا َع َلیکـ ْـم أ ْن ُف َسـ ْ
ـل إ َذا ْاه َت َد ُیت ْم إ َلــى ا َّللـ ِـه َم ْرج ُع ْ
ّ
کم
ِ
ِ
ِ
ً
َج ِمیعــا>؛(اى مؤمنــان ،مراقــب خــود باشــید! اگــر هدایــت یافتیــد ،گمراهــى گمراهشــدگان بــه

مشــا ز یــاىن منىرســاند .بازگشــت مهــۀ مشــا بــه ســوى خداســت) (مائــده.)105 ،
ایــن آیــه بــر شــناخت نفــس تأ کیــد دارد (نــک :طباطبــایی ،1417 ،ج ،6ص/162

روشهای کلی تزکیۀ نفس از نگاه عالمه در المیزان

سلســلهای از ملــکات اســت ،بــه چگونهبــودن و چگونــه رفتارکــردن برمیگــردد (نــک:

جــوادی آمــی ،1390،ص)70-69و پیــام حمــوری آن ،ترغیــب به خودشــنایس و خودســازی
اســت( .نــک :جــوادی آمــی ،1389 ،ص)51-50بــر اســاس آیــۀ یادشــده راهیکــه بــه
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ســعادت انســان خــم میشــود ،نفــس انســان اســت ،نــه چیــز دیگــر؛ ز یــرا در آیــه دو راه
تصو یــر شــده اســت :راه ضاللــت و راه هدایــت و توجــه بــه نفــس و معرفــت آن ،راه هدایــت
بــه خــدا و ســعادت معــریف شدهاســت( .نــک :طباطبــایی ،1417 ،ج ،6ص/166-162
جــوادی آمــی ،1390 ،ص.)81-80
ســاختار نفــس بهگونــهای اس ـتکه هــرگاه انســان ،درســت بــه آن توجــه کند،پیــش از
هرچیــز ،خــدا را در آن میبینــد و مییابــد .ارتبــاط شــناخت خــود و شــناخت خــدا ،بــه
ُ
َ ْ َ َ َ َ ُّ
َ َ ْ ُ ُ
ْ َ
َّ
ور ِهـ ْـم ذ ّ ِر َیت ُهـ ْـم
زبــان رمــز در آیــۀ «ذر» بیــان شدهاســت<:و ِإذ أخــذ ربــک ِمــن ب ِنــی آدم ِمــن ظه ِ

َ َُ ُ
ُ
ْ َ ْ َ َّ
َّ
َ
َْ ُ
َْ
ََ ُ
کنــا
یامــةِ ِإنــا
َو أشـ َـه َد ُه ْم َعل ـى أنف ِسـ ِـه ْم أ ل ْســت ِب َر ِّبکـ ْـم قالــوا َبل ـى شـ ِـه ْدنا أ ْن تقولــوا یــوم ال ِق
َع ْ
یــن>؛ (و [ب ـ ه خاطــر بیــاور] زمــاىن را کــه پــروردگارت از پشــت فرزنــدان آدم،
غاف ِل َ 
ــن هــذا ِ

ذر یــۀ آنهــا را برگرفــت و آنهــا را گــواه بــر خو یشـ ن
ـ� ســاخت [و فرمــود« ]:آیــا مــن پــروردگار

ن
[چنــ� کردمتــا مبــادا] روز رســتاخیز
مشــا نیســم؟» گفتنــد« :آرى ،گواهــى مىدهــم!»
بگو ییــد« :مــا از ایــن [حقیقــت] غافــل [و یبخبــر] بــودمی) (اعــراف .)172 ،براســاس ایــن
آیــه خداونــد بشــر را بــر نفسهــای خــود شــاهد گرفت<:اشــهدهم علــی انفســهم> ،یعــی
گفــت بــه خودتــت توجــه کــن و وقــی بشــر متوجــه خــود شــد ،فرمــود< :ألســت بربکــم؟!>و
بشــر یبدرنــگ گفــتَ :
<بــی>.

خداونــد در آیــۀ ّ
ذر منیفرمایــد خــودم را بــه بشــر نشــان دادم و تــا آنهــا مــرا دیدنــد،
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گفتنــد تــو پــروردگار مــا هســی؛ بلکــه میگو یــد ،بــرای دیــدن مــن کایف اســت کــه انســان
خــودش را ببینــد .طبــق ایــن آیــه ،شــناخت خــود و شــناخت خداونــد ،دو چیــز نیســت کــه
یکــی مــازم دیگــری باشــد؛ بلکــه یــک شــناخت اســت کــه گو یــا دو متعلــق دارد .بیــان ایــن
آیــه دربــارۀ توجــه بــه خــود و خدا،دقیقتــر از بیــان ایــن روایــت معــروف از پیامبــر؟لص؟ و
ربه»(ملــی ،1403 ،ج ،2ص/32
حضــرت عیل؟ع؟اســت« :مــن عــرف نفســه فقد عرف
ج
لیــی واســطی ،1376 ،ص)430؛ز یــرا در ایــن روایــت دو شــناخت مطــرح شدهاســت:
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«عرفــان نفــس» و «عرفــان ّ
رب»؛ درحایلکــه آیــه بــا تعبیــری میرســاندکه عرفــان نفــس،

ََ ُ ُ
رب اســت؛ چنانکــه خدافرامــویش عـ ن
مهــان عرفــان ّ
ـ� خودفرامــویش اســتَ < :و لا تکونــوا
َْ ُ
ــاه ْم َأ ْن ُف َس ُــه ْم ُأ ٰولئ َ
ــه َف َأ ْن َس ُ
يــن َن ُســوا ا َّلل َ
َک َّال ِذ َ
ــک ُه ُــم الف ِاســقونَ>(مطهری ،1374 ،ص-353
ِ
َ
ََ ْ ُ
 .)354انســان بــا شــناخت حقیقــت خودکــه نفخــۀ اهلــی اســت...<:ف ِإذا َس َّــو ُیت ُه َو نفخــت
ِفیــهِ ِمـ ْـن ُر ِوحی>...؛(...هنگامــىکــه آن را نظــام بخ شــیدم و از روح خــود در آن دمیــدم)...

(ص)72-71 ،بــه ســه حقیقــت یپ میبــرد:

َ
َ َ َّ
الن ُ
ــاس أ ْن ُت ُ
ــم
 .1نقــص و فقــر و وابســتگی ذایت خــود بــه خداونــد را میبیند<:یــا أیهــا
ْ
ْ
ُْ َ ُ َ َ
َ
الفقـ
ـراء ِإلــى ا ّللـ ِـه َو ا ّللـ ُـه ُهـ َـو ال َغ ِنــی ال َح ِمیـ ُـد>؛ (اى مــردم ،مشــا [مهگــى] نیازمنــد بــه خداییــد

و فقــط خداونــد اســت کــه ىبنیــاز و شایســتۀ هرگونــه محــد و ســتایش اســت)(فاطر)15 ،؛
ْ

َ
َ
َ ْ
َ
ََ
َ
 .2خــود را در حــال ســیر بــه ســوی او مییابدَ <:ر ّبنــا َعلیــک ت َوکلنــا َو ِإلیــک أن ْبنــا َو ِإلیــک

ال َمص ُ
یــر>؛ (پــروردگارا ،مــا بــر تــو تــوکل کــردمی و بــه ســوى تــو بازگشــتمی و مهــۀ فرجامهــا
ِ

بهســوى توســت) (ممتحنــه)4 ،؛

 .3کمــال و اســتقالل خداونــد را در مـ ن
ـ� وجــود خودمیبینــد .در ایــن حالــت ،قویتریــن

انگیــزه بــرای دوری از رذایــل و کســب فضیلــت پایــدار در او پدیــد میآیــد و مهانطورکــه
خداونــد اخــاق عــایل را دوســت دارد و از اخــاق پســت یبزار اســت« :ان اهلل مجیــل حیــب
المــال و حیــب معــایل االخــاق و یکــره سفاســفها» (نــک :هیثمــی ،1408 ،ج ،8ص،)188
ج
عالمــه در تفســیر آیــۀ 105ســورۀ مائــده میگو یــد ،از اینکــه خداونــد مؤمنــان را بــه

پرداخـ ن
ـ� بــه نفــس خــود امــر کــرده اســت ،فهمیــده میشــود ،راهیکــه بــه ســلوک آن امــر
کــرده ،مهــان نفــس مؤمــن اســت .ز یــرا وقــی گفتــه میشــود «زهنــار! راه را گــم مکــن»،
معنایــش نگهــداری خــود راه اســت .ازای ـنرو ،نفــس انســان طر یــق او بهســوی خداونــد
اســت؛ ز یــرا جــز نفــس چیــز دیگــری نیســت کــه طر یــق انســان باشــد .ایشــان از فــراز
َ

َ

ََ

ْ

< ِإلــى ا ّللـ ِـه َم ْر ِج ُعکـ ْـم>در آیــۀ یادشــده و برخــی آیــات دیگــر ماننــد< َو أ ّن ِإلـى َر ِّبــک ال ُم ْن َتهــى>؛

َ َ ْ ْ ُ َّ
کاد ٌح ِإلـى
ـان ِإنــک
(نــم)42 ،و <یــا أیهــا ال ِإنسـ
ِ
(مهــۀ امــور بــه پــروردگارت منهتــى مىشــود) ج

روشهای کلی تزکیۀ نفس از نگاه عالمه در المیزان

نفــس او نیــز کــه رشــحهای از روح خــدایی اســت ،خــود را اینگونــه مییابــد.
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ًَ

ْ
َ
لاقیــهِ >؛(اى انســان ،تــو بــا تــاش و رنــج ،بهســوى پــروردگارت مــىروى و
ر ِّبــک کدحــا ف ُم ِ

او را مالقــات خواهــى کرد)(انشــقاق)6،نتیجه میگیــرد ،پــروردگار مقصــد ایــن طر یق،یعــی
نفــس انســان اســت .بنابرایــن ،بــر انســان الزم اســت کــه ایــن راه را ادام ـهداده و مهــواره
بــه یــاد خــدای خــود باشــد و حلظ ـهای او را فرامــوش نکنــد؛ چــون خدایســبحان هــدف
اســت و خردمنــد هــدف را از یــاد منیبــرد و میدانــد فراموشکــردن هــدف باعــث از یادبــردن
راه اســت (نــک :طباطبــایی ،1417 ،ج ،6ص.)166-165
عالمــه در شــرح ایــن ســخن امیرمؤمنان؟ع؟کــه فرمودنــد« :املعرفــة بالنفــس انفــع

ن
املعرفتــ�»؛ (معرفــت بــه نفــس ،نافعتر یــن دو معرفــت اســت) (متیمــی آمــدی ،یبتــا،
ص،)232میگو ید،درظاهــر ،مقصــود از دو معرفــت ،معرفــت بــه آیــات انفــی و آیــات

ْ َ
َْ ُ
َ ُ
َ َ
ـاق َوفِــي أنف ِسـ ِـه ْم ( >...فصلــت )53 ،و < َو
آفــایق اســت کــه در آیــات <ســن ِر ِيه ْم آي ِاتنــا فِــي الآفـ ِ
َْ
َ ٌ ْ
َْ ُ ُ َ َ َ ُ
ون>(ذار یــات )21-20 ،مطــرح شــده
ـات ِلل ُم ِوق ِنيـ َـن * َو فِــي أنف ِســک ْم أ فــلا ت ْب ِص ُر َ 
فِــي الأ ْر ِض آيـ

اســت .ســیر در آیــات آفــایق و انفــی مفیــد و بــرای شــناخت امســا و صفــات حقتعـ ٰ
ـایل و

تزکیــۀ نفــس ضــروری اســت؛اما شــناخت آیــات انفــی و ســیر در آن نافعتــر اســت؛ ز یــرا
ً
معرفــت نفــس معمــوال ســبب اصــاح اوصــاف و اعمــال نفــس میشــود؛ امــا معرفــت
ن
ن
مهچنــ� ،انســان در ســیر انفــی از راه درون بــر نفــس و قــوا و
چنــ� نیســت.
آفــایق

ابزارهــای روحــی و جســمی و عــوارض آن،مهچــون اعتــدال و افــراط و تفر یــط در کار
اخالق  /بیست و پنجم  /بهار 1396
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و نیــز ملــکات فاضلــه و رذیلــه و احــوال پســندیده و ناپســندی کــه مقــارن بــا آن اســت،
اطــاع مییابــد .چنـ ن
ـ� شــناخیت ســبب اقــدام بــه اصــاح مفاســد و مالزمــت بــا فضائــل

میشــود؛ درحایلکــه در ســیر آفــایق ،شــناخت بهوســیلۀ نشــانههای خــارج از وجــود آدمــی
حاصــل میشــود کــه تأثیــرش در اقــدام بــه تــرک رذایــل و کســب فضائــل کمتــر اســت(نک:
طباطبایی ،1417 ،ج ،6ص.)172-170
ْ
خداوندانســان را بــه معرفــت نفــس کــه در قــرآن بــر آن تأ کیــد
نتیجــه اینکــه از توجـهدادن
شــدهاســت،فهمیده میشــود کــه خودشــنایس یکــی از روشهــای بســیار مؤثــر بــرای دوری از

رذایل و کســب فضایل اســت که به ســعادت منهتی میشــود .امیرمؤمنان ،عیل؟ع؟فرمودند:
«کیسکــه بــه معرفــت نفــس دســت یافــت ،بــه ســعادت و رســتگاری برتــر رســید» (متیمــی

ن
یشــ� و فرامــویش خــود،
آمــدی ،یبتــا ،ص ،232ح)4641؛ز یــرا در فــرض جهــل بــه خو
گرایــش و عــادت بــه اخــاق پســندیده و رســیدن بــه ســعادت اتفــاق منیافتــد.
 .3 .1 .3توجه و تمرکز بر نتایج اخالق
از روشهــای رایــج در هتذیــب اخــاق ،مترکــز بــر اهــداف و آثــار اخــاق نیکــو و نیــز توجــه
بــه پیامدهــای اخــاق بــد اسـتکه بــه دو قســم تقســم میشــود .1 :توجــه و مترکــز بــر نتایــج
دنیــوی اخــاق؛  .2توجــه ومترکــز بــر نتایــج اخــروی اخــاق.
 .1 .3. 1 .3توجه و تمرکز بر نتایج دنیوی اخالق

مکاتیبکــه مبتینبــر اعتقــاد بــه مبــدأ و معــاد نیســتند و میــان اخــاق و اعتقــاد بــه مبــدأ و

معــاد رابطــهای منیبیننــد ،بــرای تزکیــۀ نفــس بــر نتایــج دنیــایی اخــاق و مــدح و ّ
ذم مــردم
و جامعــه توجــه و مترکــز دارنــد .از نظــر عالمهطباطبایی،چــون قــرآن بنــای اخــاق را بــر

آثــار دنیــایی و مــدح و ذم مــردم و حتسـ ن
ـ� و تقبیــح جامعــه قــرار نــداده اســت ،از ایــن روش
اســتفاده نکــرده و اگــر در آیــایت ،بهظاهــر از ایــن شــیوه اســتفاده شــده ،بــه روش توجــه بــه
ر ُ
یحکـ ْـم َو ْ
اص ِب ُر وا>(انفــال ،)46 ،بــه صبــرو احتــاد دعــوت کــرده و تــرک آن را ســبب سســی
ِ

رفــ� اهبــت و جرئت ن
بی ن
و از ن
یافــ� دمشــن دانســته کــه فایــدهای دنیــایی اســت.خدا در

چنـ ن
ـ� آیــایت بــه اخــاق فاضلــه دعــوت کــرده اســت و دلیــل آن را فایدههــای دنیــایی کــه
بــه ثــواب اخــروی برمیگــردد ،قــرار داده اســت (نــک :طباطبــایی ،1417،ج ،1ص.)355
.2 .3 .1 .3توجه و تمرکز بر نتایج اخروی اخالق

از روشهــای کارآمــد در تزکیــۀ نفــس ،توجــه بــه هدفهــای اخــروی اخــاق اســت .در

روشهای کلی تزکیۀ نفس از نگاه عالمه در المیزان

َ َ َ ُ ََْ َ ُ
ــلوا َو َت ْذ َه َ
ــب
فوایــد اخــروی برمیگردد.بهعنــوان منونــه خداونــد در آیــۀ<و لا تنازعــوا فتفش
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ایــن روش بــر آثــار و پــاداش فضیلتهــا و پیامدهــا و نتیجههــای بــد رذایــل در زندگــی
اخــروی تأ کیــد میشــود .عالمهطباطبــایی معتقــد اســت ،شــرایع و انبیــای اهلــی بــه ایــن
روش توجــه میکردنــد و در قــرآن نیــز بهطــور گســترده از ایــن روش اســتفاده شدهاســت

َ
(نــک :طباطبــایی ،1417 ،ج ،1ص .)358بهعنــوان منونــه خداونــد میفرمایــدِ < :إ ّن
ََ َ
َ َ
ْ
ْ َ
َْ ُ
َ ْ
ا ّللـ َـه اشـ َـترى ِمـ َـن ال ُم ْؤ ِم ِنیـ َـن أنف َسـ ُـه ْم َو أ ْموال ُهـ ْـم ِبــأ ّن ل ُهـ ُـم ال َج ّنــة( >...توبــه .)111 ،در ایــن آیــه

مســلمانان بــه جهــاد و ایثــار جــان و مــال در راه خــدا از طر یــق وعــدۀ هبشــت و در آیــۀ
دیگربــه کســب فضیلــت صبــر بــا وعــدۀ پــاداش یبحســاب در آخــرت تشــو یق شــدهاند:
َّ

َّ

َ

َّ ُ َ ْ َ ُ ْ َ
َ
یــر ِحســاب> (زمــر.)10 ،
< ِإنمــا یوفــى الص ِابــر ون أجرهــم ِبغ ِ

از نظــر قــرآن حیــات حقیــی حیــات آخــرت اســت و زندگــی در دنیــا مقدمــه و گــذرگاه

ن
تأمیکننــدۀ حیــات
انــام میدهــد ،بایــد
رســیدن بــه آن اســت و هرکاریکــه انســان ج

ُ َ
ْ
َ َ
َّ َ ْ ٌ َ َ ٌ َ َّ َّ َ ْ
ْ
ُ ُ ْ
یــوان ل ْــو
آخ َــرة ل ِهــی ال َح
هــذهِ ال َحیــاة ّالدنیــا ِإلا لهــو و ل ِعــب و ِإن
الــدار ال ِ
اخــروی باشــدَ <:و مــا ِ
ُکانــوا ْیع َل ُم َ
ون>؛(زندگــى دنیــا چیــزى جــز ســرگرمى و بــازى نیســت و زندگــى واقعــى،
َ ْ ُْ ُ َ ْ
َ ُ ْ
ون ال َحیــاة ّالدنیــا * َو
ســراى آخــرت اســت ،اگــر مىدانســتند!)(عنکبوت)64 ،و <بــل تؤ ِثــر
َ
ْ
آخـ َـر ُة َخیـ ٌـر َو أ ْبقى>؛(مشــا زندگــى دنیــا را مقــدم مىدار ید؛درحاىلکــه آخــرت هبتــر و پایدارتــر
ال ِ

اســت!)(اعیل .)17-16 ،امیرمؤمنان؟ع؟ایــن حقیقــت قــرآین را بــا رســاتر ین بیــان تبیـ ن
ـ�

کردهاند«:دنیــا گــذرگاه عبــور اســت ،نــه جــای مانــدن و مــردم در آن دو دســتهاند :یکــی
اخالق  /بیست و پنجم  /بهار 1396

آنکــه خــود را فروخــت و بــه تباهــی کشــاند و دیگــری آنکــه خــود را خر یــد و آزاد کــرد»
(هنجالبالغــه ،حمکــت )133و در بیــان دیگــری فرمودهانــد«:ای مــردم ،دنیــا ســرای گــذر
و آخــرت خانــۀ جاو یــدان اســت؛ پــس از گــذرگاه خو یــش بــرای ســرمنزل جاودانــه توشــه
برگیر یــد» (مهــان ،خطبــۀ .)203
ُ
«خلقوخــوی ،ماهیــت هنــایی انســان را میســازد و شــکلدهندۀ زندگــی اخــروی
آنــه در آخــرت ظهــور و بــروز مییابــد ،مهــان افعــال اختیــاری ،اخــاق ،ملــکات
اســت و چ
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و نیــایت اســت کــه در طــول رندگــی دنیــایی در انســان شــکل گرفتهاســت(».مالصدرا،

 ،1360ص )188از تفاوتهــای اســایس انســان و حیــوان ایــن اســتکه انســان ،بیشــتر
بالقــوه اســت و کمتــر بالفعــل؛ یعــی زماینکــه بــه دنیــا میآیــد ،معلــوم نیســت در آینــده چــه
میشــود .ممکــن اســت در ظاهــر ،انســان؛ امــا درواقــع و باطــن ،گــرگ یــا گوســفند باشــد و
بــه تعبیــر امیرمؤمنــان؟ع؟« :فالصــورة صــورة انســان و القلــب قلــب حیــوان» (هنــج البالغــه،
خطبــۀ  .)87بنابرایــن ،ارزشهــای انســاین بالقــوه هســتند و بعــی افــراد بــه مقــام انســان
واقعــی میرســند و بســیاری نــه (نــک :مطهــری .)674-673 ،1385
از نظــر آیــتاهلل جــوادی آمــی تعبیــر «حیــوان ناطــق» درخصــوص انســان،تعبیری
صــوری اســت؛ وگرنــه انســان هو یــت بســیار دقیقتــری دارد .تعبیــر یادشــده ازآنروســت

کــه بیشــتر افــراد ،حیــات ظاهــری دارنــد و ســخن میگو ینــد؛ امــا هبیمــیَ ،سـ ُـبعی ،شــیطاین
َ
یــا َملکیبــودن آن حیــات مشــخص نیســت .انســان ممکــن اســت َسـ ُـبع ،هبیمــه یــا شــیطان
و ماننــدآن باشــد؛ ز یــرا آنــگاه کــه در مســیر انســانیت قــرار میگیــرد ،چهــارراه پیــش روی
اوســت .1 :انســانیتش را شــکوفاکرده و انســان برتــر و منونــه ،مهاننــد فرشــتگان شــود؛
 .2در مســیر اندیش ـهها و سیاســتهای ناخجســتهافتــد و شــیطانشــود؛ .3درندهخــو یی
پیشگیــرد و خو نخــوار شــود؛  .4از غرایــز شــهوی و ماننــد آن پیــروی کنــدو حیــوان شــود.
بنابرایــن ،اگــر در برخــی تعبیرهــا از بعــی انســانها بــه حیــوان و ماننــد آن یــاد شــده اســت،
ص.)77-76عالمهطباطبــایی نیــز معتقــد اســت ،اهــداف و غایــات اخــروی اخــاق
انامد(نــک:
کمــاالت حقییقانــد کــه توجــه بــه آن بــه اصــاح و هتذیــب اخــاق می ج
طباطبــایی ،1417 ،ج ،1ص.)356
 .4 .1 .3توجه و تمرکز بر پرورش ُح ّب عبودی

«روش دیگــر در اصــاح اخــاق ،رویش اســت مخ صــوص قــرآن کــه در هیچیــک از

روشهای کلی تزکیۀ نفس از نگاه عالمه در المیزان

تعبیــری ادیب یــا جمــاز ،تشــبیه ،اســتعاره و ماننــدآن نیســت(نک :جــوادی آمــی،1385 ،

مکاتــب حمکــای اهلــی و حــی در کتــب آمســاین و تعالــم انبیــای پیشـ ن
ـ� کــه بهدســت مــا
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رسیده[اســت] ،ســابقه ندارد(».طباطبــایی ،1417 ،ج ،1ص  )358از نظــر عالمــه در ایــن

روش انســانها در دو ُبعــد علــم و عمــل بهگونــهای تربیــت میشــوند کــه صفتهــای
پســت از طر یــق دفــع از بـ ن
ـ� میرونــد ،نــه از طر یــق رفع؛یعــى انســان اجــازه منیدهدکــه
رذایــل در دلــش راه یابــد تــا نیــاز باشــد درصــدد برطرفکردنــش برآینــد.در ایــن روش دلهــا
چنــان بــا علــوم و معــارف و عشــق بــه اهلل پرمیشــود کــه جــاىی بــراى رذایــل بــاىق منیمانــد.
ایــن روش بــر مبنــای حـ ّـب عبــودی و عشــق عمیــق بــه پــروردگار بنــا شدهاســت .عالمــه در

انــام میدهد،یــا بــراى دسـت ن
یافت
ادامــه میافزایــد ،هــر عمــى کــه انســان بــراى غیرخــدا ج
انــام آن ســراغ دارد و میخواهــد آن را بهدســت آورد،یــا بهدلیــل
بــه عــزیت اســت کــه در ج

تــرس از نیــروىی اســت کــه میخواهــد از شـ ّـرش حمفــوظ مبانــد .قــرآن ،هــم عــزت را در خــدا
َ ْ

َ

ً

منحصــر میدانــد< :إ ّن الع َّ َ ّ
ــه َج ِمیعا>(یونــس)65 ،و هــم مهۀقــدرت را مخ تــص بــه او:
ِ ِ
ــزة ِلل ِ
ََ ُْ

َ

ً

<أ ّن الق َّو َة ِل ّل ِه َج ِمیعا> (بقره.)165 ،

بــاور عمیــق بــه ایــن معــارف ،جــاىی بــراى ر یــا و مسعــه و تــرس از غیرخــدا و نیــز امیــد
و متایــل و اعتمــاد بــه غیــر او بــاىق منىگــذارد .بنابرایــن ،اگــر کــى بــه ایــن دو قضیــه علــم
یقیــى داشــته باشــد ،پســىها و بدیهــا از دلــش شســته میشــود و بــه فضایــی ،چــون
اقتــدار بــاهَّلل ،عــزت بــاهَّلل ،بزرگــواری ،یبنیــازی نفــس و هیبــى اهلــى و ربــاىن آراســته
َ
میشــود .در قــرآن نیــز مکــرر آمــده کــه عــال مهــه ِملــک اوســت (مائــده /18-17 ،زمــر/6 ،
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زخــرف 85 ،و )...و او مالــک یبرقیــب مههچیــز ،از مجلــه ذات و صفــات و افعــال انســان
اســت (صافــات )96 ،و موجــودی در برابــر او از خــود ،کمتر یــن اســتقالیل نــدارد و کــی

و چیــزی بههیچوجــه از او یبنیــاز نیســت(فاطر /15 ،الرمحــان.)29 ،بــا چنـ ن
ـ� نگاهــی بــه
جهــان هســی ،برتر یــن عشــق بــه اهلل در انســان شــکل میگیــرد (بقــره.)165-164 ،در ایــن
صــورت ،جــز وجــه بــایق او را کــه بعــد از فنــای هرچیــزی بــایق اســت (الرمحــان،)27-26 ،
منىطلبــد و بــه آن دل منیبنــدد و از هرچیــزی جــز او میبــرد (مزمــل.)8 ،
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از نظــر عالمــه آیــات یادشــده و ماننــد آن ،مشــتمل بــر معــارف خــاص اهلــی اســت

کــه نتایــج خــاص و حقیــى دارد و بــر اســاس ایــن معــارف ،تربیــت قــرآن بــا تربیــت حکــم
اخــاىق و حــى بــا تربیــى کــه انبیــاء؟امهع؟در شــرایع خــود ســنت کردهانــد ،شــباهیت نــدارد.

مکتــب حکیمــان و فیلســوفان ،تهنــا بهســوى حــق اجتماعــى و مکتــب انبیــای پیشـ ن
ـ�،
آنــه مایــۀ ســعادت آدمــى در آخــرت
فقــط بهســوى حــق واقعــى و کمــال حقیــى ،یعــى چ
اســت ،میخوانــد؛ وىل مکتــب قــرآین بهســوى حــى دعــوت مىکنــد کــه نــه ظــرف اجتمــاع
گنجایــش آن را دارد و نــه آخــرت و آن خداىتعـ ٰ
ـاىل اســت .قــرآن اســاس تربیــت خــود را

بــر ایــن پایــه هنــاده کــه خــدا یکــى اســت و شــر یکى نــدارد .ز یربنــاى دعــوت قــرآن اســت کــه
بندگــی خالــص و عبودیــت حمــض را نتیجــه میدهــد؛ ز یــرا تربیــت و آثــار آن ،منــود و نتایــج
علــوم و معــاریف اســت کــه متــریب آن را در یافــت میکنــد.روش قــرآین ازنظــر نتیجــه نیــز بــا دو
روش دیگــر فــرق دارد .بنــاى روش قــرآین بــر حمبــت عبــودى و ترجیـحدادن جانــب خــدا بــر
ـان حمــب را بــه کارهــاىی
ـورتوحیدی ،انسـ ِ
جانــب خلــق و بنــده اســت .حمبــت و عشــق و شـ ِ
وامــیدارد کــه عقــل اجتماعــى ،آن را منىپســندد و یــا فهــم عــادى کــه اســاس تکالیــف

عمومــى و دیــى اســت ،آن را منىفهمــد .بنابرایــن ،عقــل بــراى خــود احکامــى دارد و ُحـ ّـب
نیــز احکامــى جداگانه(نــک :طباطبــایی ،1417 ،ج ،1ص.)361-358
در قــرآن افزو نبــر بهکارگیــری روش انــذار و تبشــیر کــه یکــی از فلســفههای آن اشــاره بــه

گوناگــون بــرای هتذیــب نفــس اســتفاده شــدهاســت .اغلــب ،خدایتعــایل از ناخشــنودی
ن
داشــ� برخــی
خــود از برخــی خصلتهــا و افعــال ســخن گفتــه و در مقابــل ،بــر دوست

خصلتهــا و افعــال تأ کیــد کــردهاســت .خصلتهــایی کــه خداونــد ناخشــنودی خــود را
نســبت بــه آنهــا بــا تعبیــر «الحیــب» بیــان کرده،عبــارت اســت از :کفــر (آلعمــران،)32 ،
خیانتــکاری و گناهپیشگی(نســاء /107 ،مائــده 64 ،و  ،)87بدگــویی و عیبجــو یی از
دیگــران (نســاء ،)148،فســادگری (بقــره/205 ،مائــده ،)64 ،تعـ ّـدی (بقــره /190،مائــده،
 ،)87فخرفرویش (نســاء،)36 ،اســتکبار (حنل ،)23 ،ســتمگری (آلعمران ،)140 ،اســراف

روشهای کلی تزکیۀ نفس از نگاه عالمه در المیزان

تفــاوت مخ اطبــان در غلبــۀ تــرس و طمــع اســت ،از روش حـ ّـب عبــودی نیــز بهشــکلهای
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(انعــام /141 ،اعــراف )31 ،و . ...در مقابــل ،فضایــی کــه خــدا از آنهــا بــا تعبیــر ُ«ی ِحـ ّـب»
یــاد کــرده ،بــه ایــن شــرحاســت:عدل (مائــده ،)42 ،احســان (بقــره /195،مائــده ،)13،توبه
و طهــارت (بقــره ،)222،تقوا(،آلعمــران ،)76 ،تــوکل (آلعمــران ،)159 ،صبــر (آلعمــران،
)146و. ...
بــه روش ّ
حــب عبــودی در روایــات نیــز ،بهنوعــی توجــه شــده اســت .در روایــات
آمدهاســت ،در برخــی افــراد جنبــۀ تــرس و خــودداری غالــب اســت و تــرس از جهــم ایشــان
را بــه بندگــی خــدا وامـیدارد و در عــدهای دیگــر حــرص و طمــع غالــب اســت و آنــان خــدا
را بــه طمــع پــاداش و هبشــت میپرســتند و در عــدهای نیــز معرفــت و عشــق غالــب اســت
و عاشــقانه خــدا را بندگــی میکنند.امامصادق؟ع؟فرمودنــد[« :ان] العبــاد ثالثــة :قــوم
عبــدوا اهلل عزوجــل خوفــا فتلــک عبادةالعبیــد و قــوم عبــدوا اهلل تبــارک و تعــایل طلــب
الثــواب ،فتلــک عبــادة االجــراء و قــوم عبــدوا اهلل حبــا لــه فتلــک عبــادة االحــرار و هی افضل
ّ ً
«حبــا» تعبیــر
العبــادة» (کلیــی ،1363 ،ج ،2ص .)84در بیــان امیرمؤمنــان؟ع؟ بهجــای
ً
«شــکرا» آمــده اســت (هنــج البالغــة ،حمکــت )237و در بیــاین دیگــر از امامصــادق؟ع؟
بهجــای «عبــادة االجــراء»« ،عبــادة احلرصــاء» و بهجــای «عبــادة االحــرار»« ،عبــادة
الکــرام» آمــده اســت (نــک :حرعامــی ،1414ج ،1ص.)46
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در آیــۀ 20ســورۀ حدید،خداونــد پــس از بیــان مقاطــع پنجگانــۀ دنیــا میفرمایــدَ < :و فِــي
ْ
َ
َ َ
آخـ َـرةِ َعــذ ٌاب شـ ِـد ٌيد َو َم ْغ ِفـ َـر ٌة ِمـ َـن ا ّللـ ِـه َو ِر ْضـ َـوانٌ> ایــن تقســم بــا روایــایت مهاهنــگ اســتکــه
ال ِ

َ ً
َ
عبادتکننــدگان را بــه ســه دســته تقســم میکننــد :گروهــی خــدا را «خوفــا ِم َن ّالنــار» عبادت
ُ ًَ
َ ً َ َْ َ
«حبــا لــه عزوجــل» .برایناســاس ،در
ال ّنــة» و دســتهای
میکننــد و مشــاری «شــوقا ِإل ج

آخــرت نیــز طبــق تقســم ایــن آیــه ســه جایــگاه وجــود دارد :عــذاب شــدید ،مغفــرت اهلــی
ً
و رضــوان .کســاین بــه رضــوان اهلــی دســت مییابنــد کــه خــدا را «حبــا» بپرســتند(نک:
جــوادی آمــی ،ج ،13ص.)343-342
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نتیجه
از مباحــث عالمهطباطبــایی در املیــزان فهمیــده میشــود کــه ایشــان چهــار روش کیل
را بــرای تزکیــۀ نفــس مفیــد میداننــد .1 :روش تقو یــت امیــان و عمــل صالــح؛  .2روش
توجــه و مترکــز بــر معرفــت نفــس؛  .3روش توجــه و مترکــز بــر آثــار و نتایــج اخــا قورزی در
آخــرت؛  .4روش پــرورش ُحـ ّـب عبــودی .ایشــان باتوجهبــه آیــایت کــه بــه بیمــاری دل توجــه
کردهاند،گناهــان و رذایــل را نــایش از بیمــاری دل میدانــد و باتوجهبــه اینکــه معــارف قــرآن
شــفای بیمــاری دل اســت و حموریتر یــن معــارف قــرآن امیــان و عمــل اســت ،در بیــاین کیل
میگو یــد ،راه درمــان امــراض دل ،امیــان و عمــل صالــح اســت .عالمــه مترکــز بــر معرفــت
ن
داند.مهچنــ�
نفــس را بــرای تزکیــۀ نفــس از رذایــل و آراستهشــدن بــه فضایــل مهــم می

میگو یــد ،قــرآن از روش توجــه و مترکــز بــر آثــار و نتایــج اخــروی اخــاق بهوفــور اســتفاده
کــرده و ایــن شــیوهای اســت کــه نتیجــۀ آن ،دســتیایب بــه کمــاالت حقیــی و پایــدار اســت و
دیگــر کتابهــای آمســاین و انبیــای پیشـ ن
ـ� هــم از آن هبــره بردهانــد.

گفتــی اســت ،عالمــه شــیوۀ پــرورش حـ ّـب عبــودی بــرای تزکیــۀ نفــس را روش خــاص
قــرآن میدانــد و معتقــد اســت ،ایــن روش در هیچیــک از مکاتــب حمکــای اهلــی و حــی در
کتابهــای آمســاین و آموزههــای انبیــای پیشـ ن
ـابقه نداشــته اســت .عالمــه میگو یــد،
ـ� سـ 

را بهگونــهای در دو ُبعــد علــم و عمــل میپرورانــد کــه جــایی بــرای پیدایــش رذایــل در
وجــود او بــایق منیمانــد تــا نیــاز بــه رفــع و تخ لیــۀ آن باشــد .بــه نظــر ایشــان روش توجــه

و مترکــز بــر نتایــج و آثــار دنیــوی اخــاق گــه گاهــی در قــرآن بــه آن توجــه شــده اســت ،بــه
روش توج ـهدادن بــه آثــار و نتایــج اخــروی اخــاق برمیگــردد و قــرآن از ایــن روش بهطــور
مســتقل اســتفاده منیکنــد.

روشهای کلی تزکیۀ نفس از نگاه عالمه در المیزان

قــرآن بــر اســاس ایــن روش کــه بــر مبنــای حـ ّـب عمیــق بــه پــروردگار اســتوار اســت ،انســان

53

منابع

 .1قرآن.

 .2امامعیل؟ع؟؛ هنج البالغه؛ ترمجۀ حممد دشیت.

 .3ابنعاشور ،حممدطاهر؛ تفسیرالتحریروالتنو یر؛ بیروت :مؤسسةالتار یخ العریب.1421 ،
 .4ابنفارس ،امحد؛مقاییس اللغة؛ قم :دفتر تبلیغات اسالمی.1404 ،

 .5ابنمسکو یه ،امحد؛ هتذیب االخالق و تطهیراالعراق؛ قم :طلیعۀ نور.1426 ،

 .6ابنمنظور ،حممدبنمکرم؛لسان العرب؛ قم :نشرادب احلوزه.1405 ،
العفری؛ یبنا.1415 ،
 .7امحدفتحاهلل؛معجم الفاظ الفقة ج

 .8متیمی آمدی،عبدالواحد؛غرراحلکم؛ قم :انتشارات دفتر تبلیغات ،یبتا.

 .9جوادی آمیل ،عبداهلل؛تنسمی؛ ج ،8قم :نشر اسراء1385 ،ش.

------------ .10؛تسنمی؛ ج ،24قم :نشر اسراء1390 ،ش.
------------ .11؛ تسنمی؛ ج ،13قم :نشر اسراء ،؟؟؟ش.

------------ .12؛مبادی اخالق در قرآن؛ قم :نشر اسراء1377 ،ش.
الواهرالسنیة ،جنف اشرف :یبنا1384 ،ق.
 .13حرعامیل ،حممد؛ ج

---------- .14؛ وسائل الشیعة؛ چ ،2قم :مؤسسۀ آلالبیت.1414 ،D

 .15دهخدا ،عیلاکبر؛لغتنامه؛هتران :انتشارات دانشگاه هتران1377 ،ش.
ن
حسی؛مفردات الفاظ القرآن؛ بیروت :الدارالسامیة1214 ،ق.
 .16راغب اصفهاین،
 .17سبزواری ،مالهادی؛شرح االمساء احلسین؛ قم :مکتبة بصیریت ،یبتا.

 .18شعارینژاد ،عیلاکبر؛ فرهنگ علوم رفتاری؛ هتران :انتشارات امیرکبیر.1375 ،
ن
ن
مدرسی.1417 ،
سیدحممدحسی؛املیزان؛ قم :جامعۀ
 .19طباطبایی،

 .20طویس،نصیرالدین حممد؛اخالق ناصری؛ هتران :انتشارات خوارزمی1387 ،ش.
 .21فراهیدی ،امحدبنخلیل؛ ن
العی؛یبجا :مؤسسة داراهلجرة.1410 ،

اخالق  /بیست و پنجم  /بهار 1396

 .22فیض کاشاین ،مالحمسن؛التفسیرالصایف؛ هتران :انتشارات الصدر.1415 ،
ن
مدرسی ،یبتا.
---------------- .23؛املحجة البیضاء؛ قم :جامعۀ

 .24کلیین ،حممدبنیعقوب؛الکایف؛ هتران :دارالکتب االسالمیة1363 ،ش.
َ
احلکم و املواعظ؛ قم :داراحلدیث1376 ،ش.
 .25لییث واسطی ،عیلبنحممد؛عیون ِ
 .26جملیس ،حممدباقر؛حباراالنوار؛ بیروت :مؤسسةالوفاء.1403 ،

 .27مصباح یزدی ،حممدتیق؛ اخالق در قرآن؛ قم :مؤسسۀ اماممخیین1376 ،ش.
 .28مصطفوی،حسن؛التحقیق؛ هتران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.1416 ،

54

 .29مطهری ،مرتیض؛ جمموعهآثار؛ ج ،22هتران:انتشارات صدرا1383 ،ش.

---------- .30؛ جمموعهآثار؛ ج،23هتران :انتشارات صدرا1385 ،ش.

----------- .31؛ جمموعهآثار؛ ج ،13هتران :انتشارات صدرا1374 ،ش.

انمــن اســامی حمکــت و فلســفۀ
 .32مالصــدرا ،صدرالدیــن حممــد شــیرازی؛ اســراراآلیات؛ هتــران :ج

ایــران1360 ،ش.

---------------------- .33؛ تفسیرالقرآن الکرمی؛ قم :انتشارات بیدار1366 ،ش.

 .34مهــدوی کــی ،حممدرضــا؛ نقطههــای آغــاز در اخــاق عمــی؛ هتران:دفتــر نشــر فرهنــگ اســامی،

1372ش.

 .35نرایق ،حممدمهدی؛جامع السعادات؛چ،6بیروت:مؤسسة االعلمی.1408 ،
 .36هیثمی ،عیل؛ جممع الزاوئد؛ بیروت :دارالکتب العلمیة.1408 ،

روشهای کلی تزکیۀ نفس از نگاه عالمه در المیزان
55

اخالق
فصلنامۀ علمی  -ترو جیی در حوزۀ اخالق
سال هفمت ،مشارۀ  ،25پیایپ  ،47هبار 1396
صفحات 57تا 76
AKHLAGH
Religious Extension Quarterly
No.25/ spring 2017/Seventh Year

ُُ
آثار و برکات اذنبودن بر اساس آیۀ  61سورۀ توبه
1

آزاده ابراهیمی فخاری

چکیده
شــناخت فضایــل و رذایــل يكــى از مبــاىن اخــاىق اســت .انســان بایــد خنســت ،صفــاىت را
کــه شایســته اســت بــه آنهــا متصــف شــود ،بشناســد .در قــرآن کــرمی بــه برخــی و یژگیهــای
پیامبــر اکــرم؟لص؟ اشــاره شــده اســت .خداونــد ایشــان را الگــوی شایســتهای بــرای بشــر

اســت ،مینامیدنــد تــا شــخصیت رســول خــدا؟ص؟ را تــرور کــرده و ایشــان را ســادهلوح

و دهان ن
بــ� معــریف کننــد و درنتیجــه وحــی را سســت و یبپایــه نشــان دهنــد .خداونــد
متعــال میفرمایــد ،ســرتاپا گوشبــودن ،نهتهنــا باعــث حتقیــر ایشــان نیســت ،بلکــه فضیلــی
اخــایق اســت کــه خیــر جامعــه را دربــردارد .در بــرریس ایــن آیــۀ شــر یف بدیــن حقیقــت

دســت مییابــم کــه ایشــان از طر یــق شــنیدن ســخنان افــراد و حــی مخ الفانشــان ،باعــث

ُُ
آثار و برکات اذنبودن بر اساس آیۀ  61سورۀ توبه

معــریف کــرده؛ از ایــنرو الزم اســت ،آیــات مربــوط بــه معــریف رســول خــامت؟ص؟ دقیــق و
ُُ
مههجانبــه بــرریس شــود .منافقــان پیامبــر؟ص؟ را «أذن» ،یعــی کــی کــه ســرتاپا گــوش

ایــاد تنــش در جامعــه میشــدند و بدیــن صــورت در
جــذب آنهــا بــه اســام و مانــع ج
 . 1دانشجوی دکتری ،دانشآموختۀ حوزۀ علمیۀ حضرت فاطمه زهراmsarjooghian@gmail.com.
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هدایــت ایشــان موفقتــر بودنــد .پیامبــر؟ص؟ بــا پذیــرش عذرخواهــی خطــاکاران زمینــۀ
توبــه و حفــظ کرامــت انســاین آنــان را فراهــم میکردنــد؛ ویل در مقــام عمــل ،بــا ذکاوت و
دوراندیــی ،تهنــا بــه ســخناین جامــۀ عمــل میپوشــاندند کــه بــه صــاح فــرد و درنتیجــه
جامعــۀ مســلمانان بــود.
ُُ
واژگان کلیــدی :أذ ٌن ،شــنیدن فعــال ،شــنیدن منفعــل ،عذر پذیــری ،اخــاق ،فضایــل
اخــایق.
مقدمه
ازآناکــه خداونــد
در قــرآن کــرمی بــه برخــی صفــات پیامبــر اکــرم؟لص؟ اشــاره شــده اســت .ج
ن
مهــ� راســتا الزم اســت ،آیــات
ایشــان را الگــوی شایســته بــرای بشــر معــریف کــرده ،در

مربــوط بــه معــریف رســول خــامت؟ص؟ دقیــق و مههجانبــه بــرریس شــود .از مجلــۀ ایــن آیــات،
آیــۀ  61ســورۀ مبارکــۀ توبــه اســت کــه در آن ،پیامبــر؟ص؟ از طــرف مخ الفــان بهعنــوان فــردی
ســر تــا پــا گــوش و دهنبـ ن
ـ� معــریف شــدهاند .خداونــد متعــال در مقــام دفــاع از ایشــان وجــود

ایــن صفــت را نــه بــدان حنــو مدنظــر منافقــان ،بلکــه بــه مهــان گونـهای کــه شایســته و الزمــۀ
رهبــر و الگــوی اخــایق اســت ،در ایشــان تأییــد و وجــود ایــن خصلــت را مایــۀ جنــات و خیــر
در جامعــۀ بشــری معــریف کــرده اســت .تفســیرهای گوناگــون بــه بــرریس لغــوی و حمتــوایی
ایــن آیــۀ شــر یفه پرداختهانــد؛ ویل مــا در ایــن مقالــه ســعی میکنــم ،عالوهبــر مقایســۀ
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تفســیرهای گوناگــون و گرفـ ن
ـ� موضعــی دقیقتــر و جامعتــر دراینبــاره ،بــه اســتخراج آثــار و
بــرکات تربیــی و اخــایق آن بپــرداز می.
«امــروزه ،در عصــر ارتباطــات هنــر شــنیدن یکــی از مهمتر یــن هنرهــای ارتباطــی بهمشــار
آنــا
میآیــد کــه بــرای کســب آن نیــاز بــه متر یــن و ممارســت و تــاش پیگیــر اســت ،تــا ج
کــه شــورای تربیــت بزرگســاالن در امر یــکا ،بهمنظــور پــرورش شــیوههای گــوشدادن،
«کلینیــک گوشدهنــدگان» دایــر کــرده اســت( ».کر میــی ،1378 ،ص )7ایــن هنــر در رابطــۀ

میــان فرزنــدان و اولیــا ،شــاگردان و معلمــان ،شــنوندگان برنامههــای رادیــو و تلو یز یــون و

جمر یــان و نیــز مســتمعان و ســخنرانان ب ـهکار میآیــد .حــی در موضــوع یادگیــری کــه بخ ــش

ـت ادب و آداب آن ،بســیار
عمــدهای از عمــر مــا را فرامیگیــرد ،خــوب گــوشدادن و رعایـ ِ
مهــم اســت .حنــوۀ هبــرهوری از ایــن نعمــت خــدایی نیــز بــه میــزان درایــت و مراعــات حقــوق
دیگــران بســتگی دارد.
 .1بررسی مضمون آیۀ مبارکه
َ ْ ُ ُ َّ َ ُ ْ ُ َ َّ َّ َ َ ُ ُ َ ُ َ ُ ُ ٌ ُ ْ ُ ُ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ ُ َّ َ ُ ْ ُ ْ
ـن ِلل ُم ْؤ ِم ِنيـ َـن
<و ِمنهــم ال ِذيــن يــؤذون الن ِبــي و يقولــون هــو أذن قــل أذن خيـ ٍـر لکــم يؤ ِمــن ِباللـ ِـه و يؤ ِمـ
َ َ
َ َ َ
َو َر ْح َمـ ٌـة ل َّلذيـ َـن َآم ُنــوا م ْن ُکـ ْـم َو َّالذيـ َـن ُيـ ْـؤ ُذ َ
ون َر ُســول ا ّللـ ِـه ل ُهـ ْـم َعــذ ٌاب أ ِليـ ٌـم>؛ (و از آنــان کســاىن
ِ ِ
ِ
ِ

هســتند کــه پيامبــر را آزار مىدهنــد و مىگو ينــد« :او [ســراپا] گــوش اســت[ ،و حــرف هرکــس
را مىپذيــرد] ».بگــو او گــوش خــوىب بــراى مشاســت ،خــدا را [در مهــۀ گفتــارش] تصديــق

مىکنــد و بــه مؤمنــان اعتمــاد مــىورزد و بــراى مؤمنـ ن
ـ� رمحــت اســت و کســاىن کــه فرســتادۀ
خــدا را آزار مىدهنــد ،بــراى آنهــا عــذاىب دردنــاک خواهــد بــود) (توبــه.)61 ،
ُ
 .1 .1معنای واژۀ «اذن»

ویل بهعنــوان اســتعاره بهمنظــور مبالغــه دربــارۀ کــی بـهکار مـیرود کــه گــو یی مهــۀ جمــاری
ادراکــیاش در حکــم گــوش اســت و ســخن هرکــی را میشــنود و بــدون فکــر و بــرریس
ن
«عی»میگو ینــد ،گــویی وجــود کــی کــه جاســویس
میپذیــرد؛ ماننــد اینکــه بــه جاســوس
میکنــد ،یکپارچــه چشــم شــده اســت (راغــب اصفهــاین ،1412 ،ص /71مصطفــوی،
 ،1360ج ،1ص /62-61زمخ شــری ،1407 ،ج ،2ص .)285درواقــع« ،ایــن تعبیــر دربــارۀ
کــی بـهکار مـیرود کــه بــه آن میــزان ز یرکــی نــدارد کــه بتوانــد بـ ن
ـت یــک
ـ� صحیــح و نادرسـ ِ

کار متیــز قائــل شــود( ».حســیین شــیرازی ،1424 ،ج ،2ص)419

ُُ
آثار و برکات اذنبودن بر اساس آیۀ  61سورۀ توبه

انــام میشــود؛
اذن در لغــت بــه عضــوی گفتــه مــی شــود کــه بهوســیلۀ آن ،فعــل شــنیدن ج
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 .2 .1بررسی محتوایی آیۀ مبارکه
ایــن آیــۀ شــر یفه بــه آزار زبــاین منافقــان نســبت بــه رســول اکــرم؟لص؟ اشــاره میکنــد.
منافقــان ایشــان را فــردی مینامیدنــد کــه زودبــاور اســت و ســخن هرکــی را میشــنود
و بــدون تدبــر میپذیــرد .یبتردیــد ،ایــن مســئلهای بســیار مهــم اســت کــه حــی زندگــی
یــک فــرد عــادی را حتتالشــعاع قــرار میدهــد و دچــار تصمیمــایت غیرمنطــی و اشــتباه

خواهــد کــرد ،چــه رســد بــه اینکــه رهبــری جامعــه بــه عهــدۀ چنـ ن
ـ� انســاین گــذارده شــود.
ازآناکــه منافقــان ،بهظاهــر خــود را مســلمان مینامیدنــد ،از توهـ ن
ـ� مســتقمی بــه
درواقــع ،ج

شــخصیت حقیــی پیامبــر؟ص؟ ابــا داشــتند؛ ویل بــا بهکاربــردن چنـ ن
ـ� تعبیرهــایی والیــت و
رهبــری و درهنایــت ،رســالت ایشــان را ز یــر ســؤال میبردنــد و درواقــع ،مهــان هــدیف را در
ســر میپروراندنــد کــه مشــرکان بــا تعبیرهــایی چــون جنــون و ســحر دنبــال میکردنــد .چراکــه
اهتــام ســادهلوحی بــه ایشــان فضــای یباعتمــادی بــه ســخنان آن حضــرت را در جامعــه
اشــاعه م ـیداد و کالم پیامبــر را فاقــد پشــتوانۀ علمــی معــریف میکــرد.
ُ

«در ادامــۀ آیــۀ شــر یفه خداونــد در مقــام دفــاع از شــخصیت نــی اکــرم؟لص؟ میفرماید:
ُُ

َ ُ

<قـ ْ
ـل أذ ُن َخ ْيـ ٍـر لکـ ْـم> .در ابتــدا الزم اســت بــه ایــن نکتــۀ لطیــف اشــاره شــود کــه در اینجــا

باتوجهبــه ســیاق بهنظــر میرســد ،بایــد از جانــب پیامبــر؟ص؟ اینگونــه تعبیــر میشــد کــه
«بگــو گوشبــودن مــن خیــر اســت بــرای مشــا»؛ ویل اشــاره از طــرف خداونــد بــه ایشــان بــا
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ضمیــر غایــب« ،گوشبــودن او خیــر اســت بــرای مشــا» ،حکایــت از ایــن مطلــب دارد کــه
خداونــد ،خــود متــویل دفــاع از نــی خو یــش اســت و هــم او مدافــع ایشــان و مفتضحکننــدۀ
ُُ َ
دمشنــان ایشــان خواهــد بــود( ».خطیــب ،یبتــا ،ج ،5ص« )824أذ ُن خ ْيـ ٍـر» کــه ازحلــاظ
حنــوی مضــاف و مضافالیــه اســت ،بــه دو صــورت تفســیر شــده اســت:
ُ

ُُ

َ

مجلــۀ <قـ ْ
ـل أذ ُن َخ ْيـ ٍـر لکـ ْـم> اضافــۀ «اذن» بــه «خيــر» اضافــۀ حقيــى اســت و معنايــش

آنــه خيــر مشــا در آن اســت ،مىشــنود؛ بهعنــوان
ايــن اســت کــه او بســيار شنواســت؛ وىل چ
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مهیطــور خيرخواهىهــاى مؤمنـ ن
مثــال ،وحــى را کــه مايــۀ خيــر مشاســت ،مىشــنود و ن
ـ�

را مىشــنود کــه بــاز خيــر مشــا در آن اســت .وجــه دیگــر هــم ایــن اســت کــه بگو يــم اضافــۀ
مذکــور ،اضافــۀ موصــوف بــر صفــت اســت و معنــاى آن ايــن اســت کــه او گــوش هســت؛
ليکــن گــوىش اســت بــا ايــن صفــت کــه بــراى مشــا خيــر اســت؛ چــون منىشــنود ،مگــر چيــزى
را کــه بــه مشــا ســود مىرســاند و ضــررى هــم برايتــان نــدارد .فــرق ميــان ايــن دو احتمــال ايــن
اســت کــه الزمــۀ وجــه اوىل ايــن اســت کــه مســموع آن حضــرت از وحــى خــدا و نصيحــت
مؤمنــان خيــر باشــد و الزمــۀ وجــه دومــى ايــن اســت کــه اســتماع آن جنــاب اســتماع خيــرى
باشــد( 1طباطبــایی ،1417 ،ج ،9ص.)314
بنابرایــن ،بنابــر وجــه دوم ،ایشــان گــویی بهمتامــی گــوش هســتند؛ ویل نــه بهعنــوان
خصوصیــی منــی کــه مشــا عنــوان میکنیــد؛ بلکــه ایــن خصلــت الزمــۀ نبــوت و رهبــری
جامعــه اســت و خیــر مهــگاین را بهدنبــال دارد .اگــر ایشــان بــا متانــت و وقــار بــه ســخنان
ً
مهــه گــوش میدهنــد و در مرحلــۀ ابتــدایی کــی را ســر یعا تکذیــب منیکننــد ،برخــوردی
حکیمانــه و مدبرانــه اســت ،نــه آنچنــان کــه مشــا میپندار یــد دلیــل بــر ســادهلوحی ایشــان
و ناتوانــایی بــر تصممیگیریهــای منطــی و عاقالنــه .ایشــان بــر اســاس خلــق عظیمشــان
َّ

َ

ُ

ُ
َ
َ
ــق َع ِظيــم> (قلــم ،)4 ،ســخنان مهــه را میشــنود؛ ویل الزمــۀ آن،
<و ِإنــک لعلــ ى خل ٍ

ترتیباثــردادن بــه مهــۀ آنهــا نیســت .ایشــان بــرای رفــع تنــش در جامعــه کــی را در مرحلــۀ

اســامی بــر پایــۀ علــم عمــل میکننــد .امیــان و تصدیــق ایشــان فقــط در وحــی اهلــی ر یشــه
ُ ْ ُُ َ َ ُ
 . 1قولــه< :قــل أذ ُن خ ْيـ ٍـر لكـ ْـم> مــن اإلضافــة احلقيقيــة أي مســاع يســمع مــا فيــه خيركــم حيــث يســمع مــن اهلل ســبحانه
الوحــي و فيــه خيــر لكــم ،و يســمع مــن املؤمنـ ن
ـ� النصيحــة و فهيــا خيــر لكــم و ميكــن أن يكــون مــن إضافــة املوصــوف
ـ� الوجهـ ن
إىل الصفــة أي <أذن هــي خيــر لكــم> ألنــه ال يســمع إال مــا ينفعكــم و ال يضركــم .و الفــرق بـ ن
ـ� أن الــازم
ن
ـان أن يكــون
عــى األول أن يكــون مســموعه خيــرا هلــم كالوحــي مــن اهلل و النصيحــة مــن املؤمنــ� و الــازم عــى الثـ ي
اســتماعه اســتماع خيــر و إن مل يكــن مســموعه خيــرا كأن يســتمع إىل بعــض مــا ليــس خيــرا هلــم لكنــه يســتمع إليــه
ـ�ء الظــن بــه مث ال يرتــب أثــر
فيحتــرم بذلــك قائلــه مث حيمــل ذلــك القــول منــه عــى الصحــة فــا هيتــك حرمتــه و ال يـ ي
الخ بــر الصــادق املطابــق للواقــع عليــه فــا يؤاخــذ مــن قيــل فيــه مبــا قيــل فيــه فيكــون قــد احتــرم إميانــه كمــا احتــرم إميــان

القائــل الــذي جــاءه بالخ بــر.
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ن
تبیــ� سیاســتهای حکومــت
ابتــدایی از نــزد خــود طــرد منیکنــد؛ ویل در مقــام عمــل و
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دارد و بــه مؤمنــان واقعــی اعتمــاد م ـیورزد و درهنایــت ،تصمیمــی را میگیــرد کــه بــه ســود
کل جامعــۀ امیــاین اســت .بنابرایــن ،وجــه دوم در ایــن ترکیــب ،یعــی اضافــۀ موصــوف بــه
صفــت ،صحیحتــر بهنظــر میرســد و دالیــل تأییدکننــدۀ ایــن نظــر بدیــن شــرح اســت:
ْ
َ
ُُ
 .1مضمــون آیــۀ شــر یفه در مجلــۀ < ُي ْؤ ِمـ ُـن ِبا ّللـ ِـه َو ُي ْؤ ِمـ ُـن ِلل ُم ْؤ ِم ِنيـ َـن> کــه در تفســیر «أذ ُن
َ
خ ْي ٍر»آمــده اســت« :باتوجهبــه تفــاوت حــرف جـ ّـری کــه بعــد از کلمــۀ ُ«ي ْؤ ِمـ ُـن» در ایــن دو
قســمت وجــود دارد ،معنــای مجلــه چنـ ن
ـ� میشــود کــه رســول اکــرم؟لص؟ خــدا را در وحــی

ن
مؤمنــ� را [کــه در اینجــا
کــه بــه وى نــازل مىفرمایــد ،بهمتامــی تصديــق مىمنايــد؛ وىل
ـ� اســت کــه منافقـ ن
مقصــود جامعــۀ مؤمنـ ن
آنــه کــه مىگو ينــد،
ـ� را هــم شــامل میشــود ]،در چ
ً
کامــا تصديــق منىکنــد؛ بلکــه بهحنــوی تصدیــق مىمنايــد کــه [باتوجهبــه معنــای حــرف
جــر «الم»] بــه نفــع مؤمنـ ن
ـ� اســت ،بــه ايــن معنــا کــه کالم مخ بــر را محــل بــر صحـت منــوده ،بــه

ن
درعيحــال،
او منىگو يــد تــو در ايــن گفتــارت دروغ مىگــوىي و يــا غــرض ســوىئ دارى و
اثــر صحــت هــم بــر آن خبــر بــار منیکنــد و مهـ ن
ـ� باعــث میشــود کــه مهــواره تصديقــش بــه

نفــع مؤمنـ ن
ـ� متــام شــود .ویل اگــر مهــۀ خبرهــا و حرفهــاىي را کــه مىشــنود ،صحيــح بدانــد
ً
و اثــر صحــت هــم بــر آن بــار کنــد و يــا اگــر آن را دروغ دانســت ،صرحيــا بــه رخ گو ينــدهاش
بکشــد ،در ايــن صــورت تصديقــش بــه نفــع مؤمنـ ن
ـ� متــام منیشــود» (طباطبــایی،1417 ،
ٌ َّ
ج ،9ص .)314بــه مهـ ن
ـ� دلیــل اســت کــه در مجلــۀ بعــدی تصر یــح میکنــدَ < ،ر ْح َمــة ِلل ِذيـ َـن
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ْ
ُ
«م ْنکـ ْـم» فقــط بــرای
َآمنــوا ِمنکـ ْـم>؛ یعــی ایــن خصلــت پیامبــر؟ص؟ از میــان مشــا مخ اطبــان ِ

مؤمنــان باعــث رمحــت اســت و جامعــۀ امیــاین را حفــظ میکنــد و ارتقــا میبخ شــد.

 .2حمتــوای کیل آیــۀ شــر یفه :باتوجهبــه فضــایی کــه آیــه در آن مطــرح شــده اســت،

مشــخص میشــود کــه پیامبــر عظــم الشــأن اســام؟لص؟ در جامعــه چنـ ن
ـ� شــناخته شــده

بودنــد کــه مهــواره گــوش هســتند و چنـ ن
ـ� خلــق حســی دارنــد کــه صبورانــه بــه صحبــت
مهــگان گــوش میدهنــد .اگــر پیامبــر؟ص؟ فقــط ســخنان خــوب را گوشکــرده و افــراد
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بیمــاردل را در مهــان مرحلــۀ اول طــرد میکردنــد ،وجهــی نداشــت کــه منافقــان بــه ایشــان

طعنــه زننــد کــه یکپارچــه گــوش هســتند و دیگــر الزم نبــود کــه خداونــد در مقــام دفــاع از آن
ُ
وجــود مقــدس بــه «اذن خیر»بــودن ایشــان اشــاره کنــد.
 .3آیــات شــر یفهای کــه مســلمانان را از پذیــرش قــول دیگــران بــدون حتقیــق هنــی
میکنــد :یبتردیــد ،پیامبــر؟ص؟ کــه آینــۀ متاممنــای وحــی اهلــی و قــرآن ناطقانــد ،در درجــۀ
اول ،خــود ،عملکننــده بــه آیــات قــرآن کــرمی هســتند و از مجلــه ایــن آیــات هســتند:
َ ْ

َ
َ
َ ً
َ َ
َ َ
َ ُ
<يــا أ ُّي َهــا ّال ِذيـ َـن َآم ُنــوا إ ْن َ
فاسـ ٌـق ِبن َبـ ٍـإ ف َت َب َّي ُنــوا أ ْن ت ِص ُيبــوا ق ْومــا ِب َجهالــةٍ ف ُت ْص ِب ُحــوا َعلـ ى مــا
جاءکـ ْـم ِ
ِ

ُ
ناد ِميــن>؛ (اى مؤمنــان ،اگــر فاســى بــراى مشــا خبرى آورد ،بــررىس کنيد تا مبــادا گروهى
ف َعلتـ ْـم ِ

َ ّ
باد
را به ناداىن آســيبرســانده ،آنگاه از کردۀ خود پشــيمان شــو ید) (حجرات<.)6 ،ف َب ِشـ ْـر ِع ِ
َُُ
َ ْ َ َ َ َّ َ َ
َ ُ َّ ُ ُ
َّ
َّ
ُ ُ ْ َْ
َ َ
ولئک ُهـ ْـم أولــوا الألباب>؛
ال ِذيـ َـن ي ْســت ِم ُعون القـ ْـول ف َيت ِب ُعــون أ ْح َســنه أ ِ
ولئــک ال ِذيـ َـن هداهـ ُـم اللــه َو أ ِ

(پــس مــژده ده بنــدگان مــرا ،آنهــاىي کــه ســخنان را گــوش فرامىدهنــد و از هبتر يــن آنهــا
پيــروى مىکننــد .آنهــا هســتند کــه خــدا هدايتشــان کــرده اســت و آنهــا هســتند کــه صاحبــان
خــرد نابنــد ) (زمــر 17 ،و ( )18نــک :جــوادی آمــی ،1393 ،ج ،34ص.)350
 .3 .1بررسی شأن نزول
عــدهاى از منافقــان کــه در آنهــا جالسبنســو يدبنصامت و جحشبنمحيــر و
آنهــا بعــى ديگــر را منــع کردنــد و گفتنــد ،مىترســم او خبــردار شــود و قبــل از اينکــه مشــا
ـ� ببر يــد ،او مشــا را از بـ ن
او را از بـ ن
ـ� ببــرد .بعــى از آنهــا نیــز گفتنــد ،حممــد گــوش اســت.

اگــر برايــش قســم بخ ــور مي ،بــاور مىکنــد و مــا را تصديــق مىکنــد .بديــن دلیــل ايــن آيــه
َّ
نــازل شــدَ :
<و ِم ْ ُنـ ُـم ال ِذيـ َـن( >...نــک :طبــریس ،1372 ،ج ،5ص /68ســیوطی،1404 ،
ج ،3ص .)254در جــایی دیگــر آمــده اســت ،ابناســحاق و ابنمنــذر و ابناىبحــامت
از ابنعبــاس نقــل کردهانــد ،ايــن آيــه دربــارۀ منافــی اســت بــه نــام نبتلبنحــرث کــه
مــردى سياهســوخته ،قهوهاىرنــگ ،سرخچشــم و زشــتروى بــود .پيغمبــر؟ص؟ دربــاره
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وديعةبنثابــت نيــز بودنــد ،قصــد کردنــد بــر رســول خــدا؟لص؟ شــبيخون بزننــد .بعــى از

63

او گفتهانــد« :هرکــه خواهــد شــيطان را ببينــد ،بــه نبتــل بنگــرد ».وى اخبــار پيغمبــر؟ص؟
را نــزد منافقــان مىبــرد ،وقــی از آن کار منــع شــد ،گفــت« :حممــد گــوش [یعــی زودبــاور]
اســت ،هرچــه بگو ينــد راســت مىانــگارد .مــا هرچــه خواســتمي مىگو يــم؛ ســپس نــزد او
رفتــه و ســوگند مىخــور مي ،او نیــز عــذر مــا را میپذیــرد ».آيــۀ حبثشــده دراينبــاره نــازل
شــده اســت (نــک :طــویس ،یبتــا ،ج ،5ص /248طباطبــایی ،1417 ،ج ،9ص/318
مالحو یــش ،1384 ،ج ،6ص.)452
مهانطورکــه گذشــت ایــن دو نقلقــول در کتابهــای شــیعه و ســی ،بــا انــدک تفــاویت
نقــل شــده اســت .مفســران شــیعی باتوجهبــه مذهــب جعفر یشــان ،دراینبــاره دو روایــت از
امئــۀ معصــوم؟مهع؟ نقــل میکننــد:
 .1در تفسير مقى ذيل اين آيۀ شر یفه آمده است:
عبداهّللبننبتــل ،يکــى از منافقــان ،یپدریپ نــزد رســول خــدا؟لص؟ مىآمــد و ســخنان
ایشــان را مىشــنيد و بــراى منافقــان نقــل مىکــرد .خداونــد جبرئيــل را فرســتاد و بــه آن
حضــرت فرمــود« :اى حممــد ،مــردى از منافقــان ســخنچیینکرده و ســخنان را بــراى منافقــان
بازگــو میکنــد ».رســول خدا؟لص؟پرســيد او کيســت؟ خداونــد فرمــود« :مــرد ســياهچهرهاى
اســت کــه ســرش پرموســت ،بــا دو چشــمى نــگاه مىکنــد کــه گــوىي دو ديــگ اســت و بــا زبان

شــيطان حــرف مىزنــد ».رســول خــدا؟لص؟ او را فراخواندنــد و او قســم خــورد کــه چنـ ن
ـ�
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کارى نکــرده اســت .حضــرت فرمودنــد ،مــن از تــو پذیرفــم؛ وىل ديگــر ايــن کار را مکــن .آن

مــرد دوبــاره نــزد همکیشــان خــود برگشــت و گفــت« :حممــد دهنبـ ن
ـ� اســت .ســخن مــن را
بااینکــه خــاف ســخن خــدا بــود ،پذیرفــت ».بديــن دلیــل خداونــد ايــن آيــه را نــازل کــردَ :
<و
َ
ْ
َ
ْ ُ ُ َّ َ ُ ْ ُ َ َّ َّ َ َ ُ ُ َ ُ َ ُ ُ ٌ ُ ْ ُ ُ
ِمنهــم ال ِذيــن يــؤذون الن ِبــي و يقولــون هــو أذن قـ
ـل أذ ُن َخ ْيـ ٍـر لکـ ْـم ُي ْؤ ِمـ ُـن ِبا ّللـ ِـه َو ُي ْؤ ِمـ ُـن ِلل ُم ْؤ ِم ِنيـ َـن>

(نــک :مقــی ،1367 ،ج ،1ص /300طباطبــایی ،1417 ،ج ،9ص.)316
قر یــب بــه ايــن معنــا روايــت ديگــرى در هنــج البيــان از امامصــادق؟ع؟ نقــل شــده
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اســت (نــک :شــیباین ،یبتــا ،ج ،3ص .)42ایــن روایــت در هیچیــک از کتابهــای معتبــر

حدیــی یافــت نشــد؛ بــه مهـ ن
ـ� دلیــل سلســلۀ ســند آن نیــز یافــت نشــد و ایــن نشــانۀ مهمــی
بــر ضعــف ســند ایــن روایــت اســت.

ً
 .2حدیــث دیگــری کــه منحصــرا در منابــع شــیعی یافــت میشــود ،قطع ـهای از خطبــۀ

پیامبــر؟ص؟ در روز عیــد غدیــر خــم اســت .در ایــن خطبــه رســول خدا؟لص؟بــه بیــان آزار و
اذیــت منافقــان بــه ایشــان پرداختهانــد و میفرماینــد:
آنــا کــه مــرا «اذن»
فــراواین آزار آنــان ،منافقــان ،بــه مــن منحصــر در یــک مرتبــه نبــود ،تــا ج
نــام هنادنــد و گمــان کردنــد کــه مــن چنیــم ،آن هــم بهســبب ز یــادی مالزمــت عــی بــا مــن
و توجــه ز یــاد مــن بــه او ،تــا اینکــه خداونــد متعــال دراینبــارهآیــه نــازل فرمــود« :برخــی
ُُ
ُُ
از ایشــان ،منافــق ،نــی را اذیــت کردنــد و گفتنــد او اذن اســت .بگــو اذنبــودن ایشــان
بــرای کســاین کــه اینگونــه میپندارنــد ،هبتــر اســت» (نــک :عــرویس حو یــزی ،1415 ،ج،2
ص /236حبــراین ،1416 ،ج ،2ص /804مقــی مشــهدی ،1368 ،ج ،5ص.)487
ایــن خطبــۀ شــر یف در منابــع متعــدی ،از مجلــه در االحتجــاج از قــول امامحممدباقــر؟ع؟
آمــده شــده اســت (نــک :طبــریس ،1403 ،ج ،1ص.)59
آنــه مســلم اســت ،شــأن نــزول و اغلــب روایــایت کــه در توضیــح آیــات شــر یفۀ قــرآن کــرمی
چ
آمــده و بهظاهــر مصــداق آیــه را شــخص یــا اشــخاص خــایص معــریف میکننــد ،بهشــرط

کــه اگــر در روایــت از فــرد خــایص نــام بــرده شــده کــه پیامبــر؟ص؟ را ســادهلوح نامیــده اســت،
بگو یــم فقــط مهـ ن
ـ� شــخص دارای ایــن بینــش بــوده و آیــه دربــارۀ او نــازل شــده اســت.

درواقــع ،ایــن فــرد مصــدایق از کســاین اســت کــه چنـ ن
ـ� ســخین را دربــارۀ پیامبــر؟ص؟ گفتهانــد
و اطــاق آیــۀ مبارکــه دلیــل مــا بــر ایــن مدعاســت .عالوهبرایــن ،حــی اگــر شــخص یــا گــروه

خــایص چنـ ن
ـ� اهانــی بــه وجــود مقــدس پیامبــر؟ص؟ کــرده باشــند ،نشــاندهندۀ ایــن اســت

ُُ
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صحــت ســند و مدلــول آنهــا ،تهنــا در مقــام بیــان مصــداق هســتند .بنابراین ،ن
چنی نیســت

کــه گــوش شــنوابودن پیامبــر؟ص؟ در جامعــه ،بهحنــوی بــوده کــه آنــان زمینــۀ پذیــرش ایــن
هتمــت در مــردم را مهیــا میدیدنــد .بنابرایــن ،اگــر پیامبــر؟ص؟ بــه شــنوایی ســخنان امــت
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خــود معــروف نبودنــد ،منافقــان از بیــان ایــن ســخن نــاروا دربــارۀ ایشــان بــه خواســتۀ خــود
منیرســیدند و کــی ایــن مطلــب را از ایشــان منیپذیرفــت.
در خطبــۀ پیامبــر؟ص؟ در غدیــر خــم ،فــراواین مهراهــی حضــرت عــی؟ع؟ بــا پیامبــر
اکــرم؟لص؟  ،دلیــل اصــی ایــن اهتــام بــه پیامبــر بیــان شــد .مســلم اســت کــه منافقــان و
بیمــاردالن ،بهدلیــل توجــه ز یــاد پیامبــر؟ص؟ بــه حضــرت عــی؟ص؟ کینــۀ ایــن وجــود مقــدس
را در دل میپروراندنــد؛ ویل بهنظــر منیرســد کــه فقــط گــوشدادن بــه ســخن یــک شــخص

راه ورود ایــن اهتــام بــه پیامبــر؟ص؟ را از طــرف مخ الفــان مهــوار کــرده باشــد .اهتــام منافقــان
بــه پیامبــر؟ص؟ نشــان میدهــد کــه ایــن خصوصیــت بــارز ایشــان در جامعــه اســتمرار داشــته

اســت و در مقابــل مههکــس چنـ ن
ـ� بودهانــد .بنابرایــن ،ایــن روایــت در مقــام معــریف یکــی از
کســاین بــوده اســت کــه پیامبــر اکــرم؟لص؟ بــا جــان و دل ،شــنوای ســخنان و دیدگاههــای
او بودهانــد ،نــه اینکــه در یپ آن باشــد کــه مفهــوم آیــه را بــه یــک شــخص حمــدود ســازد.
آنــه دربــارۀ خصلــت مطرحشــده دربــارۀ پیامبــر اســام؟ص؟ در آیــۀ  61ســورۀ
باتوجهبــه چ
مبارکــۀ توبــه گفتــه شــد ،میتــوان گفــت:
 .1باتوجهبــه معنــای لغــوی «اذن» کــه ســراپاگوشبودن اســت ،مشــخص میشــود
کــه پیامبــر اکــرم؟لص؟ بــه ســخنان مهــۀ افــراد جامعــه از هــر قشــر و گروهــی بــا کمــال
توجــه گــوش میکردنــد؛ بهگونهایکــه فــرد یقـ ن
ـ� میکــرد ،حضــرت نظــر او را عمــی
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میســازند .بــه ایــن حنــو گوشکــردن گوشکــردن فعــال میگو ینــد .بنابرایــن ،بــه
شــنیدن صــرف ،ســراپاگوشبودن گفتــه منیشــود.
گاهــی مــا بــا جــان و دل بــه حرفهــای طــرف مقابلمــان گــوش میدهــم ،امــا کار
انــام منیدهــم کــه او متوجــه گوشکــردن مــا شــود .درواقــع ،هیــچ تغییــری در
خــایص ج
چهــره و اعضــا مــا بهوجــود منیآیــد کــه طــرف مقابــل بفهمــد مــا صحبتهــای او را گــوش و
ً
درککــرده و بــه آن توجــه میکنــم .در ایــن نــوع گوشکــردن بااینکــه واقعــا گــوش میدهــم،
امــا بــه طــرف مقابلمــان حــس خــویب منتقــل منیکنــم .گاهــی نیــز فقــط بهدنبــال فرصــی

ً
ن
مهــ� دلیــل اصــا بــه گفتههــای طــرف
هســتمی کــه حرفهــای خودمــان را بزنــم و بــه
مقابــل گوشنــداده و مهــواره بهدنبــال فرصــی بــرای قطــع حرفهــای وی هســتمی .بــه ایــن
ً
ـردن تقر یبــا یبفایــده ،گوشکــردن منفعــل میگو ینــد کــه در مقابــل گوشکــردن
نــوع گوشکـ ِ
فعــال اســت .در گوشکــردن فعــال ،شــنونده عالوهبــر اینکــه دل و جانــش در خدمــت
گــوشدادن اســت ،طــوری رفتــار میکنــد کــه گو ینــده متوجــه توجــه او بــه ســخنانش
میشــود؛ بهعنــوان مثــال ،گاهــی ســرش را تــکان میدهــد یــا در چهــرهاش آثــار تعجــب یــا
تأســف هو یــدا میشــود و بهقــول معــروف «مســتمع صاحبســخن را بــر ســر ذوق آورد».
 .2توجــه ایشــان بــه ســخنان امــت خو یــش بهحــدی بــود کــه اهتــام ســادهلوحی
ُ ُ

ُُ

بــه ایشــان زده میشــد .در فعــل مضــارعَ < ،يقولـ َ
ـون ُهـ َـو أذ ٌن> اســتمرار وجــود دارد و

بااینکــه پیامبــر؟ص؟ مهــواره گــویش شــنوا بــرای مــردم بودنــد ،از موضــع بهحــق خــود
نیــز کوتــاه منیآمدنــد.
 .3پیامبــر؟ص؟ گاهــی بهدلیــل مصاحلــی نســبت بــه برخــی شــنیدهها تغافــل میکردنــد:
ُُ

َ

<أذ ُن َخ ْيــر ل ْ
کم>.
ٍ

 .4بســیاری از مواقــع در برابــر گفتههــایی کــه بــا ســعۀ صــدر میشــنیدند ،ســکوتکرده

و بهســرعت اعــام موضــع منیکردنــد؛ بــه مهـ ن
ـ� دلیــل ،تهنــا بــه «اذن» معــروف شــده
 .5گوشفــرادادن ایشــان نــه از روی ســادهلوحی و نــه از روی فر یــب و تظاهــر بــود؛
ُُ

َ

بلکــه ایشــان در یپ خیرخواهــی بــرای افــراد و جامعــه بودنــد< :أذ ُن َخ ْيــر ل ْ
کــم> و
ٍ

چنــان نبــود کــه در مرحلــۀ عمــل متامــی ســخنان شنیدهشــده را شایســتۀ دخالــت در
تصممیگیریهــا بداننــد؛ بلکــه در ایــن زمــان ،بــا ســنجیدن شــنیدهها تصمیمــی بــه
نفــع افــراد و جامعــه میگرفتنــد.

ُُ
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بودند.

 .6پیامبــر؟ص؟ بــا شــنیدن و محــل بــر صحتکــردن ســخنان اطرافیــان ،راه را بــرای
عذرخواهــی مهــوار میکردنــد تــا جــاییکــه حــی برخــی بــه فکــر سوءاســتفاده از ایــن
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ُ
خلــق عظــم پیامبــر؟ص؟ میافتادنــد.
 .7باوجــود ذکاوت و علــم غیــی کــه خداونــد بــه ایشــان ارزاین کــرده بــود ،پــردهدری
نکــرده و ســخن اطرافیــان را محــل بــر صحــت میکردنــد (نــک :قرائــی ،1383 ،ج،5
ص /93-92مــکارم شــیرازی ،1374 ،ج ،8ص.)18-16
 .2آثار الگوگیری از پیامبر؟ص؟ در هنر شنیدن

وقــی بــا تصر یــح قــرآن کــرمی بــه خصوصیــت شــنوا و عذر پذیربــودن رســول اکــرم؟لص؟
یپبــردمی ،بــر اســاس الگوگیــری از ایشــان ،بایــد تــاش کنــم ایــن صفــت را در خــود و
خانــواده و ســپس در آحــاد جامعــه هنادینــه کنــم؛ چراکــه بــه حکــم قــرآن کــرمی ایشــان
هبتر یــن اســوه بــرای بشــر در مهــۀ زمانهــا هســتند:

ْ
َّ َ ْ
ََ ْ َ
َ َ
ک َ
ان َل ُکـ ْـم فــي َر ُســول ا َّللــه ُأ ْسـ َـو ٌة َح َسـ َـن ٌة ل َمـ ْ َ َ
<لقــد
آخـ َـر َو ذکـ َـر
ِ
ـن کان َي ْر ُجــو اللــه َو ال َيـ ْـو َم ال ِ
ِ ِ
ِ
َّ َ َ ً
ـرا>؛ (قطعـ ًـا بــراى امیــدواران بــه خــدا و روز باز پسـ ن
اللــه ک ِثيـ
ـ� و کســاین کــه خــدا را فــراوان

یــاد میکننــد در [اقتــدا بــه] رســول خــدا سرمشــى نيکوســت) ﴿احــزاب.﴾21 ،
ازآناییکــه پیامبــر؟ص؟ رهبــری جامعــۀ اســامی را برعهــده داشــتند ،اقتــدای رهبــران
ج
و مدیــران جامعــه بــه ایشــان در شــیوۀ مدیر یــت ضــروری اســت .یبشــک ،بهکارگیــری
شــگردهای مدیر یــی شــخصییت چــون نــی اکــرم؟لص؟ در پیشــبرد جامعــه نقــش بســزایی

ـ�« ،آموخـ ن
خواهــد داشــت .مهچنـ ن
ـ� مهارتهــای شــنیدن ،هنــری اســت کــه بایــد در گــروه
اخالق  /بیست و پنجم  /بهار 1396

هنرهــای ذویق و ز یباییشناســانه قــرار گیــرد» (کر میــی ،1378 ،ص.)7

کــه در پیشــرفت و ارتقــای مــا در زندگــی بســیار مؤثــر اســت .تصممیگیــری صحیــح مرهــون

68

باشــند ،اطالعــات بهحنــو درســت و کامــل بــه او منتقــل میشــود و درنتیجــه میتوانــد

 .1 .2گوش شنوا داشتن و تصمیمگیری بهتر

مهــۀ مــا در مراحــل گوناگــون زندگــی ،مهــواره درحــال تصممیگیریهــای متعــددی هســتمی
داشـ ن
ـ� اطالعــات صحیــح اســت .اگــر انســان گــویش شــنوا بــرای ســخنان دیگــران داشــته

تصممیهــای درســت و جبــا بگیــرد .هرقــدر موقعیــت اجتماعــی انســان ،مهمتــر و حســاستر
باشــد ،آثــار تصممیگیریهــای او در جامعــه بیشــتر و سرنوشتســازتر خواهــد بــود .بــرای هــر
بخ
ن
ـنیدن
مدیــری داشــ� اطالعــات کامــل و مههجانبــه کــه ــش ز یــادی از آن بهوســیلۀ شـ ِ
بادقــت حاصــل میشــود ،ضــروری اســت؛ چراکــه آثــار مثبــت فــراواین بــر تصممیگیریهــای

او خواهــد گذاشــت و او میتوانــد منابــع انســاین و مــایل را بهحنــو شایســتهتری بـهکار گیــرد.
 .2 .2گوشکردن وتوانایی ایدهپردازی

وقــی بــه ســخنان طــرف مقابــل بــا جــان و دل گــوش میکنــم ،بــا در یافــت دیدگاههــای او
خالقیــت مــا نیــز فعالشــده و در ایــن حالــت ممکــن اســت مطالــب و ایدههــایی بــه ذهنمــان
برســد کــه بــا تفکــر و دقــت و مطالعــۀ صــرف ،بــه ایــن نتایــج منیرســیدمی.
 .3 .2گوشکردن و ایجاد وفاداری

آنــه بــرای هــر پیامبــری در ایفــای نقــش پیامرســاین بهحنــو احســن ،بســیار مهــم اســت،
چ
جــذب و حفــظ افــراد در کنــار خو یــش اســت .شــنیدن مؤثــر و فعــال ،یکــی از عوامــی اســت
کــه گو ینــدۀ ســخن را بــه طــرف شــنونده جــذب و در کنــار او نگــه مـیدارد .بــرای تبلیــغ دین در

جامعــه و حــی در مرحلــۀ ن
پاییتــر ،در برقــراری رابطــه بــا خانــواده و فرزنــدان ،خوبشــنیدن
عوامــل بســیار مهــم موفقیــت در کار تبلیــغ و تربیــت اســت .بنابرایــن ،هنگامــی که به ســخنان
آنــه
اطرافیــان خــود گــوش میدهــم ،بایــد بــا تأییــد گفتههــای آنــان نشــان دهــم کــه بــه چ
ً
میگو ینــد ،کامــا توجــه و بــه شــنیدن ادامــۀ صحبتهایشــان متایــل دار می .در ایــن صــورت،
آنــان را بــه صحبــت بیشــتر ترغیبکــرده و بــه اطالعــات بیشــتری دســت مــی یابــم .بنابرایــن،
مهــارت خــوب گوشکــردن ،اطرافیــان را بــه طــرف مــا جــذب میکنــد.
 .4 .2گوشکردن و رفع نیاز طرف مقابل

بســیاری از مــردم دلهــای آ کنــده از غــم و خاطرههــای تلــخ و مشــکالت و نابســاماینهایی
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ســخنان طــرف مقابــل ،عامــل مؤثــری در جــذب و پایــداری رابطــه اســت و مهچنـ ن
ـ� یکــی از
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دارنــد کــه آنــان را در فشــار روحــی قــرار میدهــد .آنهــا در یپ دو گــوش شــنوا هســتند تــا
درددل کننــد و بــا بازگــویی مشکالتشــان درون خو یــش را تخ لیــه کننــد .آنکــه عطوفــت
نشــان میدهــد و بــه ِشــکوههای دردمنــدی گــوش میســپارد و خــود را بــه شــنیدن ســخنان
او عالقهمنــد نشــان میدهــد ،بــا او بهنوعــی مهــدردی کــرده اســت .ایــن روحیــۀ خــوب
و بزرگوارانــه ســتودین اســت .حضــرت عــی؟ع؟ فرمودهانــد« :از بزرگــواری و آقــایی اســت
کــه انســان بــرای گوشســپردن بــه ِشــکوه و نالــۀ دردمنــدی ،حتمــل و صبــر داشــته باشــد».
ً
«یس نیــل اســتر یت میگو یــد ،هرکــی بــه فــردی نیــاز دارد کــه احســاس کنــد واقعــا بــه
حرفهایــش گــوش میدهــد .وقــی مشــا آن شــنونده باشــید ،بــه فــرد کمــک کردهایــد»
(خلبــاین ،1395 ،ص.)25
 .5 .2گوشکردن و رفع تنش

ایــن خصوصیــت در پیامبــر عظــم الشــأن اســام؟لص؟ باعــث میشــد کــه حــی مخ الفــان

آرام گیرنــد و دسـتکم در مرحلــۀ ابتــدایی ،اقــدام بــه عمــی بــرای برانگیخـ ن
ـ� افــکار عمومــی
نکننــد .وقــی کــی میدانــد کــه نظــر او هرچنــد مخ الــف نظــر صاحبمنصبــان باشــد،
ایــاد تنــش در جامعــه میافتــد و فقــط
بــا توجــه کامــل شــنیده میشــود ،کمتــر بــه فکــر ج
ســعی میکنــد انتقــاد خــود را بــه اطــاع آنــان برســاند .از طــرف دیگــر ،شــاید اینگونــه
ســکوتکردن و گوشکــردن ،هبتر یــن شــیوۀ خنیثســازی توطئــۀ توطئهگــراین باشــد کــه
میخواهنــد از ســخنان دیگــران ســوژه بســازند .بهقــول صائــب تبر یــزی:
اخالق  /بیست و پنجم  /بهار 1396

نیست درمان مردم کجحبث را جز خامیش
ماهی لببسته خون در دل کند قالب را

ایــن راهــکار در خانــواده و اطرافیــان نیــز مهـ ن
ـ� تأثیــر را دارد .بــا شــنیدن دیــدگاه اطرافیــان
و فرزندامنــان میتوانــم جامعــه و خانــوادهای آرام و اهــل گفتوگــو داشــته باشــم.
 .6 .2گوشکردن نیمی از درمان
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وقــی بیمــاری بــه مشــاور و روانپزشــک مراجعــه میکنــد ،گاه صــرف شنیدهشــدن

ســخنانش موجــب شــفا و تســی او میشــود« .مهــارت شــنیدن در حرفــۀ مشــاوره کاربــرد
آنــا کــه عــدهای از متخصصــان بــر ایــن باورنــد کــه نیمــی از درمــان و
فــراواین دارد ،تــا ج
در پــارهای از مــوارد ،متامــی فراینــد درمــان در مهــارت فراینــد درمــان اســت( ».کر میــی،
 ،1378ص )7بنابرایــن ،بایــد گفــت ،پیامبــر بــا گوشکــردن بــه ســخنان افــراد ،بهحنــوی
بــه درمــان آنهــا میپرداختنــد .بنابرایــن ،مــا نیــز اگــر روانشــناس نیســتمی ،میتوانــم بــا
گوشکــردن دقیــق بــه صحبتهــای اطرافیــان و مهســر و فرزندامنــان بــه درمــان هیجانهــای
سرکوبشــدۀ آنهــا در جامعــه بپــرداز می.
 .7 .2پذیرفتن عذر دیگران و آرامش درونی

در روایــات بیانشــده دیــدم کــه پیامبــر؟ص؟ در راســتای مهـ ن
ـت گوشفــرادادن
ـ� خصوصیـ ِ
بــه ســخنان افــراد ،عذرخواهــی آنــان را میپذیرفتنــد و ســخن آنهــا را محــل بــر صحــت

میکردنــد .نداشـ ن
ـ� روحيــۀ گذشــت ،موجــب تســر يع در انتقــام مىشــود کــه از آفتهــای

گ در زندگــى خانوادگــى و اجتماعــی اســت .مهســراىن کــه از لغــزش یکدیگــر
بــزر 
گذشــتنکرده و از عیبهــای هــم چشــمپوىش منىکننــد ،صفــا و صميميــت کانــون گــرم
خانــواده را فــداى ايــن صفــت ناپســند خو يــش میســازند .در غــرر احلکــم آمــده اســت:
َ
َ
ْ
«اق َب ْــل أ ْع َــذ َار َّالنــاس َت ْس َــت ْم ِت ْع بإ َخ ِائ ْــم َو ْال َق ُه ْــم ب ْالب ْشــر ُ ِت ْ
ــت أ ْض َغ َ ُ
ان ْــم»؛
ِِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ديدارشــان کــن تــا کينههايشــان مبيــرد) (متیمــی ،1366 ،ح.)10242

مهچنـ ن
ـ� ،در روایــی عذر پذیــری را نشــانۀ عقــل ،بلکــه کمــال عقــل معــریف میکننــد:
َ ْ َ ُ ُ ْ َّ
َ ْ َ ُ َّ
ــاس»؛ (خردمندتر يــن مــردم ،عذر پذيرتر يــن آنهــا از مــردم
لن
ل
ــم
ه
ر
ذ
ع
أ
ــاس
الن
«أعقــل
ِ
ِ
ِ

اســت) (مهــان ،ح .)387در کالم امامســجاد؟ع؟ نیــز تصر یــح شــده اســت کــه حــی اگــر
بــه دروغگوبــودن شــخص آ گاهــی ،عــذر او را بپذیــر:
ّ
«ال يعتــذر إليــک أحــد إل قبلــت عــذره و إن علمــت ّأنــه کاذب»؛ (هيچکــس از تــو
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(عذرخواهىهــاى مــردم را بپذيــر تــا از بــرادرى آنــان هبرهمنــد شــوى و بــا روى گشــاده
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عذرخواهــى منیکنــد ،مگــر اينکــه عــذرش را بپذيــری؛ گرچــه بــداىن کــه دروغ مى گو يــد)
(مســعودی ،1379 ،ص.)۲۶

ن
نپذیرفت عذر دیگران ما را از شفاعت رسول خامت؟ص؟ حمروم میکند:
گفتین است،
َ
ً َ ْ َ َ
«یــا َعـ ُّ
ـیل َمـ ْـن َ ْل َي ْق َبــل ْال ُعـ ْـذ َر ِمـ ْـن ُم َت َن ِ ّصــل َص ِادقـ ًـا َ
کاذبــاْ ،ل َي َنــل شــف َاع ِ يت»؛
کان أ ْو ِ
ٍ
ِ
ِي

(هرکــس پــوزش پوزشخواهنــدۀ راس ـتگو يــا حــی دروغگــو را نپذيــرد ،بــه شــفاعت مــن
(ملــی ،یبتــا ،ج ،74ص.)47
دســت نيابــد) ج

متأســفانه ایــن ادب اســامی کــه امهیــت فــراواین در تــداوم حیــایت ُپربــار و ز یبــا و
آرامشبخ ــش دارد ،در هیاهــوی روزمرگــی بــه فرامــویش ســپرده شــده اســت .مهچنـ ن
ـ� ،برخــی

از مــا از کاربــرد آن غافــل شــدهامی و آرامــش خــود را در درجــۀ اول و آرامــش خانــواده و جامعــه
را بهتبــعآن بــا حبــث و جنجــال بهیــوده از بـ ن
ـ� میبــرمی و عمرمــان را هــدر میدهــم.

 .8 .2پذیرش عذر دیگران و حفظ کرامت انسانها

در فرهنــگ اســامی کرامــت انســاین در درجــۀ بــاالیی از امهیــت قــرار دارد .خداونــد متعــال
ـ� امئــۀ اطهــار؟امهع؟ بــه حفــظ کرامــت انســاین خو یــش در برابــر دیگــران و مهچنـ ن
و مهچنـ ن
ـ�

ارزشهنــادن بــه کرامــت نفــس دیگــران بســیار ســفارش کردهانــد .خداونــد متعــال در ســورۀ
مبارکــۀ اســراء میفرمایــد:

ْ َ ّ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ
َ ََ ْ َ
ک َّر ْم َنــا َبنــي َآد َم َو َح َم ْل َن ُ
الط ّي َبــات َو َف َّض ْل َن ُ
<و لقــد
اهـ ْـم فِــي البـ ِـر و البحـ ِـر و ر زقناهــم ِمـ
اهـ ْـم
ـن ِ ِ
ِ
ََ
ً
َّ ْ َ ْ َ ْ
َ
ــن َخلق َنــا تف ِضيــلا>؛ (مــا فرزنــدان آدم را کرامــت بخ شــيدمي و بــر در يــا و
يــر ِمم
علــى ک ِث ٍ
اخالق  /بیست و پنجم  /بهار 1396
72

خشــکى ســوار کــردمي و بــه آنهــا از خوراکیهــای پاکيــزه روزى دادمي و آنــان را بــر بســيارى
از آفر یدههــای خو يــش برتــری دادمی) (اســراء.)70 ،
احادیــث دربــارۀ کرامــت نفــس بســیار اســت کــه بیــان متامــی آنهــا در ایــن گفتــار
منیگنجــد؛ بنابرایــن فقــط بــه ذکــر یــک روایــت معــروف از امامهــادی؟ع؟ بســنده میکنــم:
«من هانت عليه نفسه فال تأمن شــره»؛ (کــی کــه نــزد خــودش احســاس
شــخصيت نکنــد ،از شــر او اميــن مبــاش) (حممــدی ریشــهری ،1384 ،ج ،2ص. )982

حــال ،ممکــن اســت ایــن پرســش مطــرح شــود کــه اگــر بــا یباحترامــی بــه انســاین او را در

جامعــه سرشکســته و یبشــخصیت کــردمی ،آیــا او آرامــش و امنیــت افــراد جامعــه را مخ تــل
میســازد؟ در پاســخ بایــد گفــت ،اگــر فــردی بهدلیــل اشــتباهی کــه مرتکــب شــده اســت،
از مــا عذرخواهــی کنــد ،ویل مــا عــذر او را نپذیــرمی و او را از خــود برانــم ،شــخصیت او را
نــزد خــودش و دیگــران از بـ ن
ـ� بــردهامی .درنتیجــه او در جامعــه بــه فــردی تبدیــل میشــود

کــه کرامــت انســایناش را بربادرفتــه میبینــد و دیگــر چیــزی بــرای از دسـتدادن نــدارد .بــه
ـ� دلیــل ،چنـ ن
مهـ ن
انــام
ـ� فــردی ممکــن اســت بــرای خایلشــدن از عقــدۀ حقــارت ،اعمــایل ج

دهــد کــه آرامــش و امنیــت جامعــه را برهــمزنــد.
نتیجه
آنــه گفتــه شــد ،بــه ایــن نتیجــه میرســم کــه صفــت ســرتاپا گوشبــودن بــرای
باتوجهبــه چ
پیامبــر رمحت؟لص؟نهتهنــا ناپســند نبــوده ،بلکــه الزمــۀ حکومــت و رســالت ایشــان نیــز
بــوده اســت .مــا نیــز بهعنــوان مســلمان وظیفــه دار می کــه ایــن صفــت را تــا حــد امــکان
در خــود هنادینــه ســاز می؛ چراکــه ایــن خصلــت هــم در ســامت و موفقیــت فردیمــان
مؤثــر اســت و هــم وقــی مســئولیتهای خــرد و کالن را در جامعــه بهعهــده میگیــرمی،
باشــم .یبشــک ،بهکارگیــری ایــن خصوصیــت رفتــاری در کنــار الگوگیــری از دیگــر صفــات

پیامبــر؟ص؟ و امئــۀ اطهــار؟امهع؟ فضایــل اخــایق را در افــراد هنادینــه میکنــد .مهچنـ ن
ـ� ،جامعه

را بــه ســرمنزل مقصــود میرســاند و باعــث میشــود آنــان مدینــۀ فاضلــهای بســازند کــه
شایســتۀ قدمهــای مبــارک جــان جانــان و امیــد مظلومــان عــامل ،حضــرت مهــدی؟جع؟
انــام پژوهشهــای میــداین دیگــر کــه در
شــود .مقالــۀ حاضــر گامــی اســت مقدمــایت بــرای ج

آنهــا بایــد میــزان تأثیــر هنــر شــنوابودن بــر شــخصیت انســانها و موفقیــت و حمبوبیــت چنـ ن
ـ�
افــرادی بـ ن
ـ� اعضــای خانــواده و دوســتان و جامعــه ارز یــایب شــود .امیــد اســت پژوهشــگران

ُُ
آثار و برکات اذنبودن بر اساس آیۀ  61سورۀ توبه

میتوانــم مدیر یــی خــوب ،مهــراه بــا تصممیگیریهــای صحیــح و پشــتوانۀ علمــی داشــته
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نتایــی درخورعرضــه در جمامــع علمــی جهــان دســت یابنــد و شناســانندۀ
در ایــن زمینــه بــه ج
اســام نــاب حممــدی و در رأس آن ،شــخصیت واالی پیــامآور ایــن دیــن مبـ ن
ـ� باشــند.
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بررسی تأثیر اخالق حرفهای بر انگیزش کارکنان
ُ
قدرتاهلل طالبنیا1 ،حسین رجبدری

2

چکیده
اخــاق موضــوع مهمــی اســت کــه رعایــت آن در متــام شــغلها و حرفههــا ضــروری اســت.
عوامــل انگیــزیش نیــز از عوامــل کلیــدی مؤثــر در میــزان هبــرهوری افــراد در سازمانهاســت.
ـش
در ایــن پژوهــش تأثیــر اخــاق حرف ـهای بــر انگیــزش کارکنــان بــرریس شــد .مطالعــۀ پیـ ِ
رو از نــوع پیماییشکاربــردی اســت .بــرریس موضــوع از طر یــق پرســشنامه و منونهگیــری

حتلیــل نتایــج در قالــب یــک فرضیــۀ اصــی و شــش فرضیــۀ فرعــی ،از رگرســیو نخطی
توســط نرمافــزار  SPSSاســتفاده شــد .یافتههــا نشــان داد کــه اخــاق حرفـهای بــر انگیــزش

کارکنــان اثرگــذار اســت .مهچنـ ن
ـ� ،عالقــۀ فــرد بــه شــغل ،خودبــاوری ،مســئولیتپذیری
و خودکنتــریل از اخــاق حرفــهای تأثیــر میپذیرنــد؛ امــا تأثیر پذیــری مؤلفههــای میــزان
 .1دانشیار و عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و حتقیقات هتران.ghtalebnia@yahoo.com.

بررسی تأثیر اخالق حرفهای بر انگیزش کارکنان

تصادیفســاده از  81نفــر از اعضــای جامعــۀ حســابداران رمســی صــورت پذیرفــت .بــرای

 .2دانشجوی دکتری حسابداری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و خنبگان دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد

بندرعباسHosrado@gmail.com.
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امهیــت شــغل و رضایــت شــغیل از اخــاق حرفـهای تأییــد نشــد .بــرریس ســطح پایبنــدی
بــه اخــاق حرف ـهای در جامعــۀ برریسشــده توســط آزمــون Tتکمنون ـهای نیــز نشــان داد،
ایــن موضــوع در ســطح متوســط قــرار دارد.
واژگان کلیدی :اخالق حرفهای ،انگیزش کارکنان ،جامعۀ حسابداران رمسی.
مقدمه
«اســتمرار یــک نــوع رفتــار خــاص ،دلیــل بــر آن اســت کــه ایــن رفتــار یــک ر یشــۀ دروین و
ُ
باطــی در عمــق جــان و روح فــرد یافتــه اســت کــه آن ر یشــه را خلــق و اخــاق مینامنــد
(بیــکزاد و مهــکاران .)1389 ،دامنــۀ اخــاق در حــد رفتارهــای فــردی تلــی میشــود؛
امــا رفتارهــای فــردی وقــی در ســطح جامعــه یــا هنادهــای اجتماعــی تســری پیــدا میکنــد
و شــیوع مییابــد ،بهگونــهای بــه اخــاق مجعــی تبدیــل میشــود کــه ر یشــه در فرهنــگ
جامعــه میدوانــد و خــود نوعــی وجــه غالــب مییابــد کــه جامعــه را بــا آن میتــوان

ن
پرداخــ� بــه اخــاق و
شــناخت (حبر یــی .)1389 ،در جتز یهوحتلیــل رفتــار ســازمانها،

ارزشهــای اخــایق ،یکــی از الزامــات اســت .منــاد بیــروین ســازمانها را رفتارهــای اخــایق
آنهــا تشــکیل میدهــد کــه حاصلمجــع ارزشهــای گوناگــون اخــایق اســت کــه در آن
ســازمانها ظهــور و بــروز یافتــه اســت( ».تــوالیی)1388 ،
ایــاد
«در شــرایط کنــوین کــه رعایتنشــدن برخــی معیارهــای اخــایق موجــب ج
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فســادهای مــایلشــده و نگراینهــای ز یــادی را در بخ شهــای دولــی و غیردولــی بهوجــود
آورده ،توجــه بــه اخــاق ،راه جنــات اصــی از ایــن حبــران اســت .لــذا ضــروری اســت کــه
ایــاد بســترهای اخــایق مناســب
یکــی از عمدهتر یــن دغدغههــای مدیــران ،چگونگــی ج
بـــرای عوامــل انســاین شــاغل در حرفــه باشــد تــا افــراد بــا حــس مســئولیت و تعهــد کامــل
بــه کار بپردازنــد و اصــول اخــایق را رعایــت کننــد (بیـکزاد و مهــکاران .)1389 ،در عصــر
حاضــر ،ضررهــا و آســیبهایی کــه بهدلیــل یبتوجهــی بــه اخــاق نیــروی کار بــر انگیــزش،

ایــاب میکنــد کــه بهکارگیــری قواعــد و
هبــرهوری و کیفیــت خدمــات وارد آمــده اســت ،ج
مقــررات مدیر یــت و متناســبکردن آن بــا خلقیــات انســان در هدایــت او مطــرح شــود».
(ســاجقه و سیســتاین)1389 ،
«در متــام ســازمانها عوامــل انگیــزیش ،از مجلــه عوامــل کلیــدی مؤثــر در میــزان هبــرهوری
انــام کار در گــرو توانــایی فــرد اســت تــا بــدان
افــراد تشــخیص داده شــده اســت .متایــل بــه ج

وســیله نیــازی تأمـ ن
ـ� شــود .میتــوان انگیــزش را بــر حســب رفتــار عمــی تعر یــف کــرد؛ ازایـنرو

کســاین کــه حتر یــک میشــوند ،نســبت بــه کســاین کــه حتر یــک منیشــوند ،تــاش بیشــتری
میکننــد (رابینــز .)1378 ،شــواهد نشــان میدهنــد کــه کارکنــان بــا انگیــزۀ بیشــتر ،حضــوری
منظمتــر دارنــد ،کوشــاتر ،خشــنودتر و دارای انعطافپذیــری بیشــتری هســتند( ».شکرشــکن
ن
مهچنــ�« ،انگیــزش از مؤلفههــای مــورد توجــه سازمانهاســت کــه
و مهــکاران)1386 ،

نقــش بســزایی در عملکــرد و هبــره وری کارکنــان دارد .از ســوی دیگــر ،اخــاق حرفـهای نیــز
انــام کار بهحنــو
بــا قداستبخ شــیدن بــه کار ،ارزیش دوچنــدان بــه آن بخ شــیده و افــراد را بــه ج
مطلــوب ترغیــب میکنــد( ».حر یــری و مهــکاران )1393 ،بنابرایــن ،باتوجهبــه مطالــب
بیانشــده ایــن انتظــار وجــود دارد کــه اخــاق حرفـهای موجــب افزایــش انگیــزش کارکنــان
شــود .مهچنـ ن
ـ� ،باتوجهبــه ورودنکــردن پژوهشــگران بــه ایــن موضــوع ،ضــرورت پژوهــش در
ایــن زمینــه روشــن اســت و هــدف ایــن پژوهــش را میتــوان پاســخ بــه ایــن ســؤال دانســت کــه
بــرریس مبــاین نظــری مرتبــط نشــان داد کــه اخــاق میتوانــد بهعنــوان شــاخهای از
فلســفه بهمیــزان نگــراین دربــارۀ رفتــار انســان درخصــوص درســت و بــدون خطابــودن کارهــا

ی و نیــز نیــت کارهــا و پیامدهــای چنـ ن
ـ� اقدامهــایی تعر یــف شــود (امسیــت،
و نیکــی و بــد 

1

« .)2003اخــاق جمموعـهای از صفتهــای روحــی و باطــی انســان اســت کــه بهصــورت
اعمــال و رفتــاری کــه از خلقیــات دروین انســان نــایش میشــود ،بــروز ظاهــری پیــدا میکنــد
1 . Smith.

بررسی تأثیر اخالق حرفهای بر انگیزش کارکنان

آیــا اخــاق حرفـهای اثــری بــر انگیــزش کارکنــان دارد؟
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و بدیــن ســبب گفتــه میشــود کــه اخــاق را از راه آثــارش میتــوان تعر یــف کــرد( ».تــوالیی،
 )1388اخــاق ممکــن اســت بهگونــۀ کیل ،بهعنــوان جمموعــهای از اصــول و ارزشهــا
نیــز تعر یــف شــود« .میتــوان بــرای منونــه از جمموعههــای جتو یزشــدۀ اصــول اخــایق یــا

ارزشهــا ،قوانـ ن
ـ� و مقــررات ،اصــول مذهــی ،منشــور اخــاق کسـبوکار بــرای حرفهایهــا
و گروههــای صنعــی و منشــور رفتــار درو نســازماین اشــاره کــرد( ».کبیــر)2009 1،
«بهدلیــل رشــد و توســعۀ ســازمانها و افزایــش نقــش آنهــا در اجتمــاع ،پیامدهــای
اجتماعــی فعالیتهــای ســازمانها و تأثیــر آنهــا بــر ذینفعــان مخ تلــف ،امهیــی روزافــزون
یافتــه اســت؛ بهگونهایکــه عملکــرد اخــایق و اجتماعــی انســانها بــر عملکــرد ســازمان
تأثیرهــای بزرگــی دارد .امــروزه ،جامعــه نســبت بــه اقدامهــای ســازمانها بســیار حســاستر
از قبــل شــده اســت( ».ابــزری و یزدانشــناس« )1386 ،اخــاق حرفــهای ز یربنــایی
اســایس بــرای کسـبوکار میســازد کــه هببــود وضعیــت کاری از طر یــق آن میســر میشــود؛
ازایـنرو مدیر یــت کیفیــت نیــز بــر اســاس اخــاق بنــا شــده [اســت] و بــه پیشــرفت نظــری و
عمــی کس ـبوکار منجــر میشــود( ».زئیــری و پیتــرز .)2002 2،مهانطورکــه میــزار )1993(3
انــامدادن
میگو یــد ،کیفیــت و اخــاق بــه ایــن دلیــل شــبیه هــم هســتند کــه از هــردو ج
کارهــای درســت برداشــت میشــود.
پترســون )1974( 4نیــز معتقــد اســت کــه اخــاق میتوانــد بــه پــرورش فرهنــگ کیفیــت
کــه در آن ،کارکنــان تشــو یق میشــوند و دربــارۀ هببــود فرایندهــای کار فکــر و حبــث میکننــد
ن
مهچنــ� ،دالیــل
و درنتیجــه موجــب هببــود عملکــرد ســازمان میشــوند ،کمــک کنــد.
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مهمــی کــه موجــب میشــوند ســازمانها بــر اخــاق تأ کیــد کننــد ،عبارتانــد از :نقــش
اخــاق بهعنــوان بخ ــی از اســتراتژی ســازماین و مدیر یــت ســازمان ،تأثیــر رعایــت اخــاق
ایــاد تصو یــر مناســب از ســازمان ،نقــش اخــاق بهعنــوان دانــش و یــژه بــرای کاهــش
در ج
1 . Kabir.
2 . Zairi & Peters.
3 . Mizaur.
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4 . Peterson.

ناراحیتهــای اجتماعــی ،آثــار تبلیغــایت رعایــت مســائل اخــایق ،فشــار دولتهــا ،تأثیــر
رعایــت اخــاق بــر عملکــرد ســازمان ،مســئولیت قانــوین مدیــران و ســازمانها بهمنظــور
رعایــت اصــول اخــایق ،اســتانداردها ،تأثیــر تعهــد بــه مســائل اخــایق بــر کیفیــت،

فراگیرشــدن حبــث اخــاق و فشــار ذینفعــان گوناگــون (و ینـ ن
ـ�.)1998 1،

«از میــان مهــۀ مفاهیمــی کــه متخصصــان رفتــار ســازماین و مدیر یــت و روانشناســان
ســازماین و صنعــی در موقعیتهــای ســازماین مخ تلــف مــورد مطالعــه قــرار دادهانــد ،انگیــزه
از مهمتر یــن زمینههــای پژوهــی مؤثــر در رفتــار فــرد در ســازمان اســت( ».خورشــیدی،
انــام کار اســت تــا بــه ایــن وســیله نوعــی
 )1389انگیــزش در گــرو توانــایی فــرد و متایــل بــه ج

نیــاز تأمـ ن
ایــاد
انــام کار یــا انگیــزش عامــل اســایس در ج
ـ� شــود (رابینــز« .)1378 ،ارادۀ ج
تالشهــا و فعالیتهــای فــرد یــا افــراد اســت( ».بخ ــی و مهــکاران )1383 ،انگیــزش
شــغیل یکــی از ارکان ســنیت مطالعــات مدیر یــت منابــع انســاین اســت .یکــی از شــرایط مهــم

ن
ایــاد انگیــزه در افــرادى
و اســایس بــرای رســیدن بــه هــدف در هــر کاری،
برانگیخــ� و ج
انــام مىدهنــد.
اســت کــه آن کار را ج

ـ� در ســازمانها وجــود دارنــد و بـ ه مهـ ن
«عوامــل متعــددی در انگیــزۀ کاری پایـ ن
ـ� دلیــل،
ِ

مدیر یــت بایــد بهدنبــال راهکارهــا و تکنیکهــایی باشــد کــه بتوانــد انگیزههــای کارکنــان خــود

کاری مثبــت و اجــرای موفقیتآمیــز برنامههــای پیشبیینشــده دارد و فقــدان آن در کاهــش
میــزان حضــور در حمــل کار و کمیــت و کیفیــت کار مؤثــر اســت( ».بخ ــی و مهــکاران)1383 ،
لوداهــل و کجنــر ( )1965بــرریس میــزان انگیــزش کارکنــان را در شــش ُبعـ ِـد میــزان عالقــۀ فــرد

بــه شــغل ،میــزان امهیــت شــغل ،میــزان رضایــت شــغیل ،خودبــاوری ،مســئولیتپذیری و
خودکنتــریل بــرریس کردنــد کــه در ادامــه هــر شــش مؤلفــه تشــر یح میشــود:
1 . Winten.

بررسی تأثیر اخالق حرفهای بر انگیزش کارکنان

را افزایــش دهــد( ».میرســپایس« )1375 ،ایــن موضــوع یکــی از ابزارهــای مهمــی اســت کــه
َ
ایــاد متایــل در کارکنــان بــرای کســب نتیجــۀ مؤثــر و کارآمــد ،خلــق حمیــط
نقــش بســزایی در ج

81

 .1عالقــۀ فــرد بــه شــغل :عالقــۀ فــرد بــه شــغل،یعین اینکــه شــخص جســم و روحــش را

وقــف وظایفــش کنــد .فــرد بــه شــغلش بهعنــوان مهمتر یــن بخ ــش زندگـیاش توجــه میکنــد
انــام وظایفــش نــایش میشــود (اال کومــاران« .)2004 1،عالقــۀ فــرد بــه
و رضایــت شــغیل از ج
شــغل یــا بهعبــارت دیگــر ،دلبســتگی شــغیل را بهعنــوان حالــت ذهــی مثبــت و مرتبــط بــا
شــغل کــه بــا انــرژی ،فــداکاری و جذابیــت شــغیل ،مشــخص میشــود ،تعر یــف منودهانــد.
انــام وظایــف شــغیل
کارکنــان دلبســته بــه شــغل ،انــرژی بســیار ز یــادی داشــته و بــرای ج
خــود ،شــور و اشــتیاق کایف دارنــد( ».کشــتکاران و مهــکاران ،1391 ،ص.)148

 .2میــزان امهیــت شــغل«ُ :بعــد دوم ،میــزان امهیــت شــغل اســت .ایــن موضوع که شــغل،

چــه مقــدار از انــرژی و احساســات کارکنــان ســازمان را درگیــر کــرده و بــه چــه میــزان بــرای
آنــان امهیــت دارد نیــز بــر میــزان انگیــزۀ آنــان تأثیرگــذار اســت؛ بهصور یتکــه بــا افزایــش میــزان
امهیــت شــغل ،میــزان انگیــزه و درنتیجــه هبــرهوری ســازمان افزایــش مییابــد( ».حر یــری و
مهــکاران)1393 ،
 .3رضایــت شــغیل« :رضایــت شــغیل عبــارت اســت از حــدی از احساســات و
نگرشهــای مثبــت کــه افــراد نســبت بــه شــغل خــود دارنــد .وقــی یــک شــخص میگو یــد
ً
دارای رضایــت شــغیل بــاالیی اســت ،ایــن بــدان مفهــوم اســت کــه او واقعــا شــغل خــود را
دوســت دارد ،احساســات خــویب دربــارۀ کارش دارد و بــرای شــغل خــود ارزش ز یــادی
اخالق  /بیست و پنجم  /بهار 1396

قائــل اســت( ».حممدیمقــدم و زارع ،1387 ،ص)504
انــام موفقیتآمیز
 .4خودبــاوری« :خودبــاوری بــه بــاور فــرد بــه تواناییهــای خــود بــرای ج

کارهــا و وظایــف اشــاره میکنــد .ایــن مفهــوم ،اولـ ن
ـ� بــار توســط بانــدورا 2مطــرح گردیــد .وی
معتقــد بــود کــه بــرای تأثیرگــذاری در حمیــط ،خودبــاوری مهمتر یــن ســازوکار روانشــناخیت
ایــاد و تولیــد اثرهــای مطلــوب و جلوگیــری از اثرهــای
حمســوب میگــردد و بــدون بــاور بــه ج
1 . Elankumaran.
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2 . Bandura.

نامطلــوب ،افــراد انگیــزۀ کمــی بــرای عملکــردن دارنــد .بهعبارتدیگــر ،بــاور بــه قــدرت
ایــاد اثرهــای مطلــوب ،ز یربنــای هرگونــه حتــویل در بشــر اســت .در ســازمانها نیــز مدیــری
ج
کــه باعــث میشــود اعضــا خــود و عملکــرد مثبــت خــود را بــاور داشــته باشــند ،بــه یــک ابــزار
قدرمتنــد در هببــود عملکــرد ،دســت یافتــه اســت( ».وطنخــواه)1391 ،
 .5مســئولیتپذیری« :مســئولیتپذیری در فــرد کــه بــر احســاس کفایــت ،منظمبــودن،
وظیفهشــنایس و پشــتکار تأ کیــد مـیورزد ،احســاس مثبــی نســبت بــه رعایــت هنجارهــای
ایــاد میمنایــد( ».مساواتیــان و مهــکاران،1389 ،
ســازماین و ارزشهــای پذیرفتــۀ مجعــی ج

ن
انــام کارهــا بهدســت
ص)59
مهچنــ� باعــث میشــود افــراد بــا آزادی عمــی کــه در ج
ّ
ایــاد
میآورنــد ،خــا ق و خودمدیــر شــوند و ایــن مهــان حلقــۀ گمشــدهای اســت کــه در ج
هبــرهوری ســازماین بایــد بــه آن توجــه شــود (هداونــد ،1386 ،ص.)55
انــام وظایــف
ایــاد حالــی در درون فــرد اســت کــه او را بــه ج
 .6خودکنتر یل«:خودکنتــریل ج
خــود متمایــل میســازد ،بــدون آنکــه عامــل خارجــی او را در کنتــرل داشــته باشــد( ».الواین،
 ،1382ص)134
پیشینۀ پژوهشهای داخلی
رفیعــی ( )1386در بــرریس عوامــل اثرگــذار بــر معیارهــای اخــایق حســابداری در ایــران،
مرتبــط دانســت .مهچنـ ن
ـ� ،ایــن پژوهــش نشــان داد کــه معیارهــای اخــایق دانشــجو یان
حســابداری مقطــع کارشــنایس و کارشنایسارشــد در ایــران ،ســطح بــاالیی ندارنــد .مــدرس و
رفیعــی ( )1387پژوهــی درخصــوص دیــدگاه عمومــی دربــارۀ رعایــت آیـ ن
ـ� رفتــار حرفـهای

انــام دادهانــد .یافتههــا نشــان میدهــد
توســط حسابرســان و ضمانــت اجــرایی آن در ایــران ج
ً
ـبتا بــه آیـ ن
ـ� رفتــار حرفـهای پایبند هســتند؛ امــا باوجود
کــه از دیــدگاه عمــوم ،حسابرســان نسـ
نیــاز بــه اقدامــات انضباطــی بــرای جلوگیــری از رفتــار خــاف شــئون حرف ـهای ،نظــارت

بررسی تأثیر اخالق حرفهای بر انگیزش کارکنان

آشــنایی بــا ن
آیــ� رفتــار حرفــهای را بــا کاهــش مصلحتگــرایی دانشــجو یان حســابداری
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شــفاف و مســتمر بــر رفتــار حسابرســان و ضمانــت اجــرایی بــرای آیـ ن
ـ� رفتــار حرفـهای وجــود
نــدارد .اعتمــادی و دیانــی ( )1388نیــز در پژوهــی در یافتنــد کــه دیــدگاه اخــایق مدیــران
مــایل و آرمانگــرایی ،بــر کیفیــت گزارشهــای مــایل مؤثــر اســت؛ بهطوریکــه 18درصــد
تغییرهــا ایــن متغیــر را تبیـ ن
ـ� میکننــد.

ســلمانپناه و طالبنیــا ( )1392در پژوهــی بــا عنــوان «بــرریس گز یدهعوامــل

ن
ای
مؤثــر بــر قضــاوت اخــایق حســابداران رمســی ایــران» در یافتنــد کــه آیــ� رفتــار حرف ـه ِ
مصــوب جامعــۀ حســابداران رمســی و حمیــط اخــایق شــرکت ،متغیرهــای مؤثــر بــر قضــاوت
مهچنــ� ،ن
ن
بــ� و یژگیهــای فــردی و قضــاوت
اخــایق حســابداران رمســی ایــران اســت.

اخــایق حســابداران رمســی هیــچ ارتبــاط معنــاداری وجــود نــدارد .مهچنـ ن
ـ� ،نیکومــرام و
مهــکاران ( )1393در پژوهــی بــه ارز یــایب تأثیــر اخــاق حرفـهای حســابدارانمدیر یــت بــر
و یژگیهــای کیــی اطالعــات حســابداریمدیر یــت پرداختهانــد .یافتههــای ایــن پژوهــش
نشــان میدهــد کــه اخــاق حرفـهای حســابدارانمدیر یــت بــر و یژگیهــای کیــی اطالعــات
حســابداری مدیر یــت ،در متــام ابعــاد مؤثــر اســت .در ن
بــ� ابعــاد اخــاق حرفــهای
حســابدارانمدیر یــت ،شایســتگی و صالحیــت حرف ـهای حســابدارانمدیر یــت ،ســپس
عینیــت و یبطــریف ،تأثیــر بســزایی بــر و یژگیهــای کیــی اطالعــات حســابداری مدیر یــت
میگذارنــد.
اخالق  /بیست و پنجم  /بهار 1396

حر یــری و مهــکاران ( )1393در پژوهــی در یافتنــد کــه میــان انگیــزش شــغیل و اخــاق
کار اســامی رابطــۀ مثبــت و معنــاداری وجــود دارد .ســایر یافتههــا نیــز مؤ یــد آن بــود کــه
میــان اخــاق کار اســامی و ابعــاد گوناگــون انگیــزش ،شــامل عالقــۀ فــرد بــه شــغل،
امهیــت شــغل ،مســئولیتپذیری و رضایــت شــغیل رابطــۀ مثبــت و معنــاداری وجــود دارد.
نتیجهگیــری کیل پژوهــش ایــن اســت کــه اخــاق کار اســامی رابطــۀ تنگاتنگــی بــا ابعــاد
انگیــزش ،بهاســتثنای خودبــاوری دارد و کارمنــدان اخال قمدارتــر دارای انگیــزۀ بیشــتری
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بــرای خدمــت هســتند .دازه و گرکــز ( )1394در پژوهــی بــا عنــوان «رابطــۀ بـ ن
ـ� اســتدال ل

اخــایق ،طــرز تفکــر ،نیــت و متایــل اخــایق حســابداران رمســی» در یافتنــد کــه ارتبــاط مثبــت

و معنــاداری بـ ن
ـ� اســتدال ل اخــایق و طــرز تفکــر اخــایق و نیــز میــان نیــت اخــایق و متایــل

اخــایق وجــود دارد.
رجــب ُدری و مهــکاران ( )1395در پژوهــی بــه بــرریس ســطح پایبنــدی بــه اخــاق
حرفـهای در دانشــجو یان حســابداری پرداختــه و در یافتنــد ،ایــن متغیــر در ســطح متوســط
قــرار دارد و بــرای افزایــش ســطح تعهــد حرفــهای در جامعــۀ دانشــجو یان کــه در آینــدۀ
نزدیــک ،بدنــۀ اصــی حرفــه را تشــکیل خواهنــد داد ،هبتــر اســت تقو یــت شــود .در پژوهــی
دیگــر ،رمحــاین و رجـب ُدری ( )1395بــه بــرریس تأثیــر اخــاق حرفـهای بــر عملکــرد ســازماین
در مدیــران صنعــی اســتان فــارس پرداختــه و در یافتنــد کــه اخــاق حرف ـهای بــر عملکــرد

ســازماین اثرگــذار اســت .مهچنـ ن
ـ� ،عوامــل توانــایی ،وضــوح ،مشـ ّـو ق ،ارز یــایب ،اعتبــار و
حمیــط از اخــاق حرفــهای تأثیــر میگیرنــد؛ امــا تأثیر پذیــری مؤلفــۀ «کمــک» از اخــاق
حرفــهای تأییــد نشــد .اولو یتبنــدی ابعــاد عملکــرد ســازماین در جامعــۀ برریسشــده
توســط آزمــون فر یدمــن نیــز نشــاندهندۀ ایــن اســت کــه در ابتــدا مؤلفــۀ ارز یــایب و ســپس
مؤلفههــای مشــوق ،وضــوح ،توانــایی ،اعتبــار ،حمیــط و کمــک قــرار دارنــد.
پیشینۀ پژوهشهای خارجی
و ارزشهــای اخــایق شــرکت و نیــز ســن و نــوع گواهینامــه را بــر ادراک و قضــاوت اخــایق
ـ� رتبهبنــدی اجــزای آیـ ن
اعضــا بــرریس کردنــد .یافتههــا نشــان داد ،بـ ن
ـ� رفتــار حرفـهای توســط

اعضــا و ادراک و قضــاوت اخــایق آنهــا رابطــۀ آمــاری معنــاداری وجــود دارد؛ درحایلکــه
بـ ن
ـ� ادراک و قضــاوت اخــایق اعضــا و ارزشهــای اخــایق شــرکت و ســن و نــوع گواهینامــه

ارتبــاط ضعیــی هســت .آراس و مســلومو )2004( 2در پژوهــی عوامــل مؤثــر بــر قضــاوت اخــایق

بررسی تأثیر اخالق حرفهای بر انگیزش کارکنان

مارتینســون و زیگنفــوس )2002( 1تأثیــر ن
انمــن حســابداران مدیریــت
آیــ� رفتــار حرفــهای ج

1 . Martinson & Ziegenfuss.
2 . Aras& Muslumov.
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شــاغالن حســابداری و مــایل را بــرریس کردهانــد .یافتههــای پژوهــش وجــود آثــار معنــادار
ارزشهــای اخــایق شــرکت و حمیــط و ســن پاسـخدهندگان بــر قضاوتهــای اخــایق را نشــان
ـ� امهیـتدادن بــه آیـ ن
یل اســت کــه بـ ن
ـ� رفتار حرفـهای و قضــاوت اخالیق
میدهــد .ایــن در حــا 

حســابداران و مدیــران مــایل رابطــۀ معنــاداری وجــود نــدارد.

پفال گــرت و مهــکاران )2007( 1در پژوهــی تأثیــر حضــور آیـ ن
ـ� رفتــار حرف ـهای و جتربــه

را بــر قضــاوت حسابرســان ارز یــایب کردهانــد .یافتههــا حاکــی از تأثیــر حضــور ن
آیــ� رفتــار
حرفـهای بــر کیفیــت قضــاوت حسابرســان اســت .مارکــز و ازدو پر یــا )2009( 2رابطــۀ ایدئولوژی
اخــایق و قضــاوت اخــایق در حرفــۀ حســابداری را آزمودهانــد .نتایــج ایــن پژوهــش حاکــی

ن
مهچنــ� ،یافتههــا نشــان
اســت کــه جنــس ،مهمتر یــن عامــل قضــاوت اخــایق اســت.
ایــاد منیکنــد .سونســون و
میدهــد کــه ایدئولــوژی افــراد تفــاویت در قضــاوت اخــایق آنهــا ج
وود )2011( 3در پژوهــی بــا هــدف هتیــۀ چارچــویب مفهومــی از ســازمان و اخالق کسـبوکار،
چارچــویب طراحــی کردنــد کــه راهــی بــرای توســعه و پاالیــش ارتباطهــای اخــایق در
ســازمان فراهــم مـیآورد و میتوانــد باعــث مهــکاری و احتــاد در ارتباطهــای اخــایق شــود.
بنابرایــن ،اجــرای چارچــوب مطرحشــده ،باعــث اصــاح ســاختارها و فرایندهــای ســازمان
شــده و درنتیجــه موجــب میشــود کــه تواناییهــا افزایــش یافتــه و عملکــرد ســازماین نیــز
ارتقــا یابــد .ن
جیســئوک و مهــکاران )2013( 4در پژوهــش خــود بهدنبــال بــرریس اثــر اخــاق
شــرکیت بــر عملکــرد مــایل شــرکتها بودنــد .یافتههــا نشــان میدهــد کــه اخــاق شــرکیت
اخالق  /بیست و پنجم  /بهار 1396

میانــی تعهدهــای مجعــی ســازماین و رفتــار شــهروندی ســازماین اثــر
از طر یــق متغیرهــای ج
معنـاداری بــر عملکــرد مــایل شــرکتداشــته و افزایــش میــزان اخالق شــرکیت ،موجــب افزایش
عملکــرد مــایل شــرکت میشــود .برچــل و آرمســترانگتوماو )2014( 5در پژوهــی در کشــور
1 . Pflugrath et al.
2 . Marques & Azevedo-Pereira.
3 . Swenson & Wood.
4 . Jinseok et al.
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5 . Burchell et al.

غنــا در یافتنــد کــه رابطــۀ اخــاق حرف ـهای و انگیــزۀ کارکنــان در بخ ــش دولــی ایــن کشــور
قویتــر از بخ ــش خصــویص اســت .ســیلواندر )2015( 1در پژوهــی ،ابــزاری چندبعــدی را
بــرای اندازهگیــری تأثیــر ابعــاد متفــاوت فلســفۀ اخــایق در حسابرســان و فراینــد تصممیگیــری
مدیر یــی آنهــا مطــرح کــرده اســت .یافتههــا بیانگــر ایــن اســت کــه وظیفهشــنایس میــان
حسابرســان نشــانگر فلســفههای اخــایق دیگــری اســت کــه در آنهــا حسابرســان وظیفــه را

مفهومــی گســتردهتر و بیــش از مکتــب اخــایق وظیفهشــنایس میداننــد .مهچنـ ن
ـ� ،نتایــج

بیانگــر ایــن اســت کــه اصــول اخــایق دارای پیونــد قــوی بــا وظایــف مدیــران در حمیطهــای
انــام شــده اســت و پژوهشــگران
حســابریس اســت .در ایــن زمینــه پژوهشهــای متنوعــی ج
بــه یافتههــای ارزمشنــدی نیــز دســت یافتهانــد؛ امــا تاکنــون پژوهــی کــه بــه بــرریس رابطــۀ
اخــاق حرفــهای و انگیــزش کارکنــان پرداختــه باشــد ،مشــاهده نشــده اســت؛ ازایــنرو
ن
تبیــ� روابــط متغیرهــا و برنامهر یزیهــای آیت ،الزم اســت کــه ایــن موضــوع
بهمنظــور
بــرریس شــود .اکنــون در راســتای اهــداف اصــی پژوهــش ،یــک فرضیــۀ اصــی و شــش
فرضیــۀ فرعــی مطــرح میشــود:
فرضیۀ اصیل :اخالق حرفهای بر انگیزش کارکنان اثرگذار است.
فرضیۀ فرعی اول :اخالق حرفهای بر عالقۀ فرد به شغل اثرگذار است.
فرضیۀ فرعی دوم :اخالق حرفهای بر میزان امهیت شغل اثرگذار است.
بررسی تأثیر اخالق حرفهای بر انگیزش کارکنان

فرضیۀ فرعی سوم :اخالق حرفهای بر رضایت شغیل اثرگذار است.
فرضیۀ فرعی چهارم :اخالق حرفهای بر خودباوری اثرگذار است.
فرضیۀ فرعی پنجم :اخالق حرفهای بر مسئولیتپذیری اثرگذار است.
فرضیۀ فرعی ششم :اخالق حرفهای بر خودکنتریل اثرگذار است.

1 . Sylvander.
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روششناسی پژوهش
پژوهــش حاضــر ازحلــاظ هــدف ،کاربــردی و از حیــث گــردآوری دادههــا توصییفپیمایــی
ن
مهچنــ� ،روشهــای گــردآوری اطالعــات اولیــه ترکیــی از روشهــای پژوهــش
اســت.

کتابخ انـهای و میــداین اســت .در روش کتابخ انـهای از طر یــق مطالعــه و ادبیــات موضــوع و
پیشــینۀ پژوهش ،چارچویب مناســب برای موضوع فراهم و در روش میداین ،از طر یق ابزار
پرس ـشنامه دادههــای الزم بــرای بــرریس موضــوع گــردآوری شــد .بــرای ســنجش اخــاق
حرفـهای از پرسـشنامۀ شــولتز و تــران ( )2015کــه ســیلواندر ( )2015نیــز از آن اســتفاده کــرده

بــود ،اســتفاده شــد .مهچنـ ن
ـ� ،بــرای ســنجش انگیــزش کارکنــان از پرس ـشنامۀ لوداهــل و
کجنــر ( )1965کــه پژوهشــگران متعــدد داخــی و خارجــی از آن اســتفاده کردهانــد ،اســتفاده
شــد .در پرســشنامههای ذکرشــده ،بــرای پاســخگویی از طیــف لیکــرت و گز ینههــای
ً
ً
«کامــا مخ الــف»« ،مخ الــف»« ،نــه موافــق و نــه مخ الــف»« ،موافــق» و «کامــا موافــق»
اســتفاده شــد .از پرس ـشنامهها پــس از در یافــت نظرهــای کارشــنایس درخصــوص اعتبــار
ظاهــری و حمتــوایی پرس ـشنامهها و تأییــد اســتادان دانشــگاهی و صاحبنظــران گوناگــون
اســتفاده شــد .در بــرآورد پایــایی پرس ـشنامۀ پژوهــش حاضــر نیــز از روش آلفــای کرونبــاخ

1

اســتفاده شــد .نتیجــۀ بــرریس ضر یــب آلفــای کرونبــاخ پرس ـشنامهه ا در نرمافــزار ،2SPSS
نســخۀ  22در جــدول  1نشــان داده شــده اســت.
اخالق  /بیست و پنجم  /بهار 1396

جدول  .1برریس پایایی پرسشنامههای پژوهش
مؤلفه

ضر یب آلفای کرونباخ

اخالق حرفهای

0/785

انگیزش کارکنان

0/812

1 . Cronbach›s Alpha.
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2 . Statistical Package for the Social Science.

باتوجهبــه اینکــه رقــم حاصــل از آلفــای کرونبــاخ از ســطح مناســب باال تــر اســت ،پایــایی
پرس ـشنامههای پژوهــش تأییــد میشــود.
جامعه و نمونه
جامعــۀ ایــن پژوهــش متامــی اعضــای جامعــۀ حســابداران رمســی ایــران در ســال 1395
اســت .باتوجهبــه اینکــه دســتریس بــه متامــی اعضــای ذکرشــده بــا پراکندگیهــای گوناگــون،
ســخت و تــا حــدودی غیرممکــن اســت ،از شــیوۀ منونهگیــری در دســترس یــا آســان 1اســتفاده
شــد .ازایــنرو بــا مراجعــه بــه پایــگاه اینترنــی جامعــۀ حســابداران رمســی و بــا رونوشــت

برداشـ ن
ـ� از آدرس پســت الکترونیــک تکتــک اعضــا 2بانــک اطالعــایت از آدرس رایانامــۀ
اعضــای جامعــۀ حســابداران رمســی ایــران هتیــه شــد .ســپس پرسـشنامه در حمیــط فرمنــگار
گــوگل 3طراحــی ،دعوتنامــه تمکیــل و بــرای متامــی اعضــا ارســال شــد کــه درهنایــت81 ،
پرسـشنامه در یافــت شــد .مهچنـ ن
ـ� 12 ،نفــر ،یعــی 14/8درصــد پاسـخدهندگان زن و 69

نفــر ،یعــی 85/2درصــد مــرد بودهانــد .از میــان پاس ـخدهندگان  43نفــر ،یعــی 53درصــد
دارای مــدرک کارشــنایس و  36نفــر ،یعــی  44/5درصــد دارای مــدرک کارشنایسارشــد
و  2نفــر ،یعــی 2/5درصــد دارای مــدرک دکتــری بودهانــد .میانگـ ن
ـ� ســن پاس ـخدهندگان

نیــز  40/36بــا احنــراف معیــار  8/38و میانگـ ن
ـ� ســابقهکار آنهــا  15/42بــا احنرافمعیــار

روش تجزیهوتحلیل دادهها
بــرای توصیــف منونــه از شــاخصهای آمــار توصیــی و بــرای آزمــون ســؤالهای پژوهــش

ن
مهچنــ� ،بــرای بــرریس تأثیــر اخــاق حرفــهای
از آزمو نهــای اســتنباطی اســتفاده شــد.
بــر انگیــزش کارکنــان از رگرســیون خطــی ســاده و بــرای بــرریس ســطح پایبنــدی بــه اخــاق

بررسی تأثیر اخالق حرفهای بر انگیزش کارکنان

 7/12اســت.

1 . Accidental or Convenience sampling.
2 . Email.
3 . Google Forms.
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حرف ـهای در جامعــۀ برریسشــده نیــز از آزمــون Tتکمنون ـهای اســتفاده شــد.
یافتههای پژوهش
بــرای بــرریس نرمالبــودن دادههــا از آزمــون کلموگوروفامسیرنــوف 1اســتفاده شــد .نتایــج
آزمــون بــرریس نرمالبــودن متغیرهــای پژوهــش در جــدول  2نشــان داده شــده اســت.

جدول  .2برریس نرمالبودن متغیرهای پژوهش

یافتهها

اخالق حرفهای

انگیزش کارکنان

احنراف استاندارد

0/58895

0/38023

کلموگوروفامسیرنوف Z

0/965

1/108

P

0/172

0/979

باتوجهبــه یافتههــای جــدول مشــاره  P ،2هــر دو متغیــر باال تــر از  0/05اســت و بنابرایــن
هــر دو متغیــر دارای توز یــع نرمــال هســتند ،کــه باتوجهبــه نرمالبــودن دادههــا میتــوان از
اخالق  /بیست و پنجم  /بهار 1396
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آزمو نهــای پارامتر یــک بــرای بــرریس موضــوع اســتفاده کــرد.
فرضیۀ اصلی
در ادامــه نتایــج حاصــل از آزمــون رگرســیون خطــی ن
بــ� متغیرهــای اخــاق حرفــهای و
عملکــرد ســازماین حتــت فرضیــۀ اصــی در جــدول  3بیــان شــده اســت.
1 . Kolmogorov-Smirnov.

جدول  .3برریس پیشبیین تأثیر پذیری انگیزش کارکنان از اخالق حرفهای

سطح معناداری

F

0/000

237/912

ن
میانگی جمذورات

جمموع جمذورات

منبع تغییرات

6/858

6/858

رگرسیون

0/029

باقیمانده

1/672

جدول  .4ضرایب رگرسیون تأثیر پذیری انگیزش کارکنان از اخالق حرفهای

0/000

10/947

1/137

0/897

اخالق حرفهای

انگیزش کارکنان

باتوجهبــه جــدول  3میتــوان گفــت کــه میــزان Fبهدسـتآمده در ســطح  0/001معنــادار
اســت؛ ازای ـنرو میتــوان گفــت کــه اخــاق حرف ـهای بــر انگیــزش کارکنــان اثرگــذار اســت.
باتوجهبــه  Rجــدول مشــارۀ  4نیــز میتــوان میــزان تأثیـ ر را 89/7درصــد بیــان کــرد .درنتیجــه
میتــوان پیشبیــی کــرد کــه بــا افزایــش ســطح اخــاق حرف ـهای ،انگیــزش کارکنــان نیــز
ارتقــا یافتــه و درنتیجــه عملکــرد ســازمان هببــود مییابــد.

بررسی تأثیر اخالق حرفهای بر انگیزش کارکنان

سطح معناداری

t

ضر یب بتا

R

متغیر مستقل

متغیر وابسته
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یافتههای حاصل از فرضیههای فرعی
در ادامــه در ابتــدا یافتههــای حاصــل از فرضیههــای فرعــی پژوهــش در قالــب جــدول
مشــارۀ  5ارائــه شــده و ســپس نتایــج آن بــرریس میشــود.

جدول  .5برریس پیشبیین تأثیر پذیری انگیزش کارکنان از اخالق حرفهای

اخالق  /بیست و پنجم  /بهار 1396
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سطح معناداری

F

0/000

82/998

0/358

0/857

0/379

0/791

0/000

92/620

0/000

13/542

0/000

39/027

ن
میانگی

جمموع جمذورات

منبع تغییرات

1/084

1/084

رگرسیون

0/093

5/386

باقیمانده

0/108

0/108

رگرسیون

0/126

7/290

باقیمانده

0/194

0/194

رگرسیون

0/245

14/219

باقیمانده

21/276

21/276

رگرسیون

0/230

13/324

باقیمانده

6/439

6/439

رگرسیون

0/476

27/581

باقیمانده

25/179

25/179

رگرسیون

0/645

37/421

باقیمانده

جمذورات

فرضیه

فرعی اول

فرعی دوم

فرعی سوم

فرعی چهارم

فرعی پنجم

فرعی ششم

باتوجهبــه میــزان Fبهدس ـتآمده بــرای فرضیههــای اول ،چهــارم ،پنجــم و ششــم کــه
در ســطح  0/001معنــادار اســت ،میتــوان گفــت کــه اخــاق حرف ـهای بــر عالقــۀ فــرد بــه
شــغل ،خودبــاوری ،مســئولیتپذیری و خودکنتــریل تأثیرگــذار اســت .در جــدول  6نیــز
ضرایــب رگرســیون آن بیــان شــده اســت.

جدول  .6ضرایب رگرسیون تأثیر پذیری مؤلفههای انگیزش کارکنان از اخالق حرفهای
متغیر مستقل

متغیر وابسته

فرضیه

سطح معناداری

t

ضر یب بتا

R

0/000

9/110

0/614

0/707

0/003

9/624

1/020

0/784

اخالق حرفهای

0/001

3/680

0/561

0/435

اخالق حرفهای مسئولیتپذیری فرعی پنجم

0/000

6/247

1/109

0/634

فرعی ششم

اخالق حرفهای عالقۀ فرد به شغل فرعی اول

اخالق حرفهای

خودباوری

خودکنتریل

فرعی چهارم

فرضیۀ فرعی اول
باتوجهبــه مطالــب بیانشــده در جــدول  ،5در مؤلفــۀ عالقــۀ فــرد بــه شــغلF،
بهدس ـتآمده در ســطح  0/001معنــادار اســت؛ ازای ـنرو میتــوان گفــت ،اخــاق حرف ـهای
بــر عالقــۀ فــرد بــه شــغل تأثیــر میگــذارد .باتوجهبــه  Rبیانشــده در جــدول  6نیــز میتــوان
میــزان ایــن تأثی ـ ر را 70/7درصــد دانســت کــه نتیجــۀ کیل ،تأییــد ایــن فرضیــه اســت.

برطبــق مندرجــات جــدول  F ،5مؤلفــۀ امهیــت در ســطح  0/001معنــادار نیســت؛ ازای ـنرو
میتــوان گفــت ،اخــاق حرفـهای بــر مؤلفــۀ امهیــت اثرگــذار نبــوده و درنتیجــه فرضیــۀ فرعــی
دوم رد میشــود.
فرضیۀ فرعی سوم
نتایــج منــدرج در جــدول  5بیانگــر ایــن اســت کــه  Fمؤلفــه رضایــت در ســطح  0/001معنــادار
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نیســت ،درنتیجــه میتــوان گفــت ،اخــاق حرف ـهای بــر مؤلفــۀ رضایــت تأثیرگذارنبــوده و
درنتیجــه فرضیــۀ فرعــی ســوم نیــز رد میشــود.
فرضیۀ فرعی چهارم
بــا اســتناد بــه مطالــب بیانشــده در جــدول  F،5متغیــر مشــوق در ســطح  0/001معنــادار
اســت ،درنتیجــه خودبــاوری از اخــاق حرفـهای تأثیــر میگیــرد و باتوجهبــه  Rمطرحشــده
در جــدول  ،6میتــوان گفــت ،میــزان تأثی ـر آن 78/4درصــد اســت .بنابرایــن ،نتیجــۀ کیل
مطالــب بیانشــده ،تأییــد ایــن فرضیــه اســت.
فرضیۀ فرعی پنجم
یافتههــای حاصــل از فرضیــۀ فرعــی پنجــم در جــدول  5نشــان میدهــد کــه  Fبهدسـتآمده
بــرای مؤلفــۀ مســئولیتپذیری در ســطح  0/001معنــادار اســت؛ ازایـنرو اخــاق حرفـهای بــر
ایــن مؤلفــه اثرگــذار بــوده و برطبــق یافتههــای جــدول  ،6میــزان آن را میتــوان 43/5درصــد
درممــوع ایــن فرضیــه نیــز تأییــد میشــود.
بیــان کــرد .ج
فرضیۀ فرعی ششم
طبــق مطالــب بیانشــده در جــدول  F ،5بهدســتآمده در مؤلفــۀ خودکنتــریل در ســطح
 0/001معنــادار اســت؛ ازایـنرو میتــوان گفــت ،اخــاق حرفـهای بــر مؤلفــۀ خودکنتــریل تأثیــر
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میگــذارد .باتوجهبــه  Rبیانشــده در جــدول  6نیــز میتــوان میــزان تأثیـ ر اخــاق حرفـهای
بــر ایــن مؤلفــه را 63/4درصــد دانســت کــه نتیجــۀ هنــایی ،تأییــد ایــن فرضیــه اســت.
بررسی سطح اخالق حرفهای در جامعۀ بررسیشده
باتوجهبــه نرمالبــودن دادههــا ،بــرای بــرریس ســطح اخــاق حرفــهای میتــوان از
آزمــون  tتکمنون ـهای اســتفاده کــرد .نتایــج ایــن آزمــون در جــدول  7آورده شــده اســت.
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جدول  .7نتایج آزمون برریس سطح اخالق حرفهای در جامعۀ برریسشده
فاصلۀ اطمینان 95درصدی
اختالف
کمینه

بیشینه

0/7473

1/0134

سطح معناداری احنراف معیار

0/000

1/12485

ن
میانگی

3/1245

 Tآماره

مؤلفه

 6/352اخالق حرفهای

در بــرریس ســطح پایبنــدی بــه اخــاق حرفــهای در جامعــۀ برریسشــده ،ســطح
معنــاداری ،معــادل  0/000اســت کــه از مقــدار خطــای  0/05کوچکتــر اســت؛ ازایــنرو
ن
میانگــ� وزین منرههــا مســاوی  3باشــد ،تأییــد نشــده و از
فــرض صفــر مبینبــر اینکــه

ـ� بدینمعــی اســت کــه میانگـ ن
ســوی دیگــر ،مثبتبــودن حــد بــاال و حــد پایـ ن
ـ� جامعــه
درخصــوص ایــن متغیــر ،بیشــتر از مقــدار آزمــون اســت .میتــوان چنـ ن
ـ� نتیجــه گرفــت کــه
بــر اســاس نظــر اعضــای جامعــۀ حســابداران رمســی ،پایبنــدی بــه اخــاق حرفــهای در

ن
میانگــ� قــرار دارد.
وضعیــت متوســط و باال تــر از

یافتههــای پژوهــش بــا اســتفاده از رگرســیو خطــی ،بیانگــر تأثیــر اخــاق حرفـهای بــر انگیــزش

ن
مهچنــ� ،بــرریس فرضیههــای فرعــی دربــارۀ تأثیــر اخــاق حرفــهای بــر
کارکنــان اســت.
مؤلفههــای انگیــزش کارکنــان نیــز بیانگــر ایــن اســت کــه اخــاق حرف ـهای بــر مؤلفههــای
عالقــۀ فــرد بــه شــغل ،خودبــاوری ،مســئولیتپذیری و خودکنتــریل تأثیرگــذار اســت؛ امــا
تأثیــر اخــاق حرفـهای بــر مؤلفههــای امهیــت و رضایــت تأییــد نشــد .مهمتر یــن یافتــه ایــن
پژوهــش کــه بیانگــر توجــه بیشاز پیــش بــه اخــاق حرفــهای اســت ،بــا پژوهشهــایی
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داخــی و خارجــی مهســو بــود کــه عبارتانــد از :مــدرس و رفیعــی ( ،)1387اعتمــادی و
دیانــی ( ،)1388ســلمانپناه و طالبنیــا ( ،)1392نیکومــرام و مهــکاران ( ،)1393دازه و
گرکــز ( ،)1394رجـب ُدری و مهــکاران ( ،)1395رمحــاین و رجـب ُدری ( ،)1395مارتینســون
و ز یگنفــوس ( ،)2002آراس و مســلومو ( ،)2004پفال گــرت و مهــکاران ( ،)2007مارکــز و

ازدو پر یــا ( ،)2009سونســون و وود ( ،)2011ن
جیســئوک و مهــکاران ( ،)2013برچــل و
آرمســترانگتوماو ،)2014( 1ســیلواندر (.)2015
یافتههــای کیل پژوهــش در زمینــۀ تأثیــر اخــاق حرفـهای بــر انگیــزش کارکنــان ،مهســو
بــا یافتههــای حر یــری و مهــکاران ( )1393اســت .افزو نبرایــن ،رابطــۀ مســتقمی اخــاق
حرف ـهای و عالقــۀ فــرد بــه شــغل و مســئولیتپذیری نیــز مهســو بــا یافتههــای حر یــری و
مهــکاران ( )1393و در زمینــۀ رابطــۀ مســتقمی خودبــاوری و رابطــۀ منــی رضایــت و اخــاق
حرفـهای مخ الــف بــا یافتههــای حر یــری و مهــکاران ( )1393اســت .باتوجهبــه تأثیــر اخــاق
حرفـهای بــر عملکــرد ســازماین و ســطح تأثیــر چشــمگیر آن (89/7درصــد) میتــوان گفــت،
یکــی از راههــای افزایــش ســطح انگیــزش کارکنــان ،توجــه و گســترش اخــاق حرف ـهای

ن
داشــ� برنامههــای منســجم بــرای ترو یــج فرهنــگ اخــاق حرفــهای و
اســت؛ ازایــنرو
پایبنــدی بــه آن در ســازمانها ضــروری اســت .بــرریس ســطح پایبنــدی بــه اخــاق
حرفـهای توســط آزمــون Tتکمنونـهای نیــز ،بیانگــر ایــن اســت کــه بــر اســاس نظــر اعضــای
جامعــۀ حســابداران رمســی ،پایبنــدی بــه اخــاق حرفـهای در وضعیــت متوســط و باال تــر از
اخالق  /بیست و پنجم  /بهار 1396
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میانگـ ن
ـ� قــرار دارد.

انــام ایــن پژوهــش بــا حمدودیتهــایی نیــز مواجــه بــوده اســت :حمافظ ـهکاری برخــی
ج
پاس ـخدهندگان در پاس ـخگویی بــه ســؤالهای پرس ـشنامه و نبــود انگیــزۀ کایف در برخــی
ن
مهچنــ� ،باتوجهبــه
پاســخدهندگان و حــی احتمــال غیرواقعبینانهبــودن پاســخها.
امهیــت موضــوع پیشــهاد میشــود در پژوهشهــای آینــده ارتبــاط بـ ن
ـ� پایبنــدی بــه اخــاق
1. Burchell et al.

حرف ـهای و ســایر ابعــاد شــخصییت و حــی راهبردهــای مــایل و شــرکیت در کســب ،بازدهــی
و مقبولیــت اجتماعــی شــرکتها و ســایر موضوعهــای مشــابه بــرریس و بــه آنهــا توجــه
بیشــتری شــود .اثبــات تأثیــر اخــاق در مدیر یــت و بازدهــی و عملکــرد شــرکتها باعــث
میشــود ،عالوهبــر ترو یــج و افزایــش ســطح اخــاق حرفــهای و متمایلشــدن شــرکتها
بــه اخال یقبــودن ،رونــد اســتانداردگذاری و تصو یــب قانو نهــای الزم در ایــن زمینــه بــا
ســرعت و ســهولت بیشــتری دنبــال شــود.
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منابع
 .1ابــزری ،مهــدی و مهــدی یزدانشــناس؛ «مســؤولیت اجتماعــی و اخــاق کار در مدیریــت

کیفیتنو یــن»؛ فرهنــگ مدیریــت ،ســال پنجــم ،مشــارۀ ( 15هبــار و تابســتان ،)1386ص.42-5
ن
حســ� و زهــرا دیانیتدیلمــی؛ «تأثیــر دیــدگاه اخــایق مدیــران مــایل بــر کیفیــت
 .2اعتمــادی،
ّ
گزارشهــای مــایل شــرکتها»؛ فصلنامــۀ اخــاق در علــوم و فنــاوری ،ســال چهــارم ،مشــارۀ  1و ،2
ص.20-11

 .3الواین ،سیدمهدی؛ مدیریت عمومی؛ هتران :نشر ین.1382 ،

 .4حبریــی ،نســر ین؛ «اخــاق پژوهــش بهمنزلــۀ یــک دانــش :جســتجو در اضــاع و هو یــت معرفــی

اخــاق پژوهــش»؛ راهبــرد فرهنــگ ،مشــارۀ  8و ( 9زمســتان و هبــار ،)1389ص.58-39
ایــاد انگیــزش شــغیل اعضــای هیأتعلمــی دانشــگاه
 .5بخ ــی ،محیــد و دیگــران؛ «عوامــل مؤثــر بــر ج

علومپزشــکی رفســنجان»؛ جملــۀ ایــراین آمــوزش در علــوم پزشــکی ،)1383( )12( 4 ،ص.37 -30

 .6بیــکزاد ،جعفــر و دیگــران؛ «اخــاق حرفــهای ،کار و جامعــه»؛ مشــارۀ  125و ( 126آبــان و

آذر ،)1389ص.10-4

 .7تــوالیی ،روحالــه؛ «عوامــل تأثیرگــذار بــر رفتــار اخــایق کارکنــان در ســازمان»؛ دوماهنامــۀ توســعۀ
انســاین پلیــس ،ســال ششــم ،مشــارۀ  ،)1388( 25ص.64-45

 .9خورشــیدی ،عبــاس و دیگــران؛ «عوامــل مؤثــر بــر تقو یــت انگیــزۀ شــغیل مدیــران»؛ حتقیقــات

روانشــناخیت ،)1389( )6( 2 ،ص.29 -13
ـ� و منصــور گرکــز؛ «رابطــۀ بـ ن
 .10دازه ،نوشـ ن
ـ� اســتدال ل اخــایق ،طــرز تفکــر ،نیــت و متایــل اخــایق
حســابداران رمســی»؛ اخــاق در علــوم و فنــاوری ،ســال دهــم ،مشــارۀ  ،)1394( 1ص.140 -115
 .11رمحــاین ،حلیمــه و حسـ ن
ـ� رجـب ُدری؛ «بــرریس تأثیــر اخــاق حرفـهای بــر عملکــرد ســازماین در

مدیران صنعیت اســتان فارس»؛ دوفصلنامۀ دســتاوردهای حســابداری ارزیش و رفتاری ،ســال اول،
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مشــارۀ  ،)1395( 1ص.75 -53
ن
حســ� و دیگــران «بــرریس پایبنــدی دانشــجو یان کارشــنایس حســابداری بــه
 .12رجــب ُدری،

اخــاق حرفــهای»؛ فصلنامــۀ اخــاق ،ســال ششــم ،مشــارۀ  ،)1395( 1ص.285 -265

 .13رابینــز ،اســتیفن یپ؛ مبــاین رفتــار ســازماین؛ ترمجــۀ عــی پارســائیان و ســیدحممد اعــرایب؛ هتــران:

دفتــر پژوهشهــای فرهنگــى.1378 ،

 .14رفیعــی ،افســانه؛ تأثیــر جنســیت ،مقطــع حتصیــی ،دینــداری و ســابقۀ کار بــر تصممیگیــری اخالیق
حســابداران در ایــران؛ پایاننامــۀ کارشنایسارشــد دانشــگاه هتــران.1386 ،

 .15ســاجقه ،ســنجر و فاطمــه سیســتاینخنامان؛ «بــرریس رابطــۀ میــان اخــاق کار و کیفیــت
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خدمــات در ســازمانهای دولــی شــهر کرمــان»؛ جمموعهمقــاالت مهایــش مــی چالشهــای مدیریــت

و رهبــری در ســازمانهای ایــراین ،دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم و حتقیقــات اصفهــان.1389 ،

 .16ســلمانپناه ،جنمــه و قدرتالــه طالبنیــا؛ «بــرریس گز یدهعوامــل مؤثــر بــر قضــاوت اخــایق
حســابداران رمســی ایــران»؛ حســابداری مدیریــت؛ مشــارۀ ( 18پاییــز ،)1392ص.96 -87
ـ� و دیگــران؛ «رابطــۀ بـ ن
 .17مساواتیــان ،حسـ ن
ـ� و یژگیهــای شــخصییت و نگــرش نســبت بــه رعایــت

مــوارد امیــی کاری کارکنــان»؛ حتقیقــات روانشــناخیت ،)1389( )6( 2 ،ص.58 -44
 .18شکرشــکن ،حسـ ن
ـ� و دیگــران؛ «طراحــی و آزمــودن الگــویی از پیشــایندها و پیامدهــای مهــم
انگیــزش شــغیل در کارکنــان شــرکت مــی مناطــق نفــت خیــز جنــوب :منطقــۀ اهــواز»؛ جملــۀ علــوم

تربیــی و روانشــنایس دانشــگاه مچــران اهــواز ،)1386( )1( 15 ،ص.32-1

 .19کشــتکاران ،عــی و دیگــران؛ «دلبســتگی شــغیل و عوامــل مؤثــر بــر آن در پرســتاران

بیمارســتانهای آمــوزیش عمومــی دانشــگاه علومپزشــکی شــیراز»؛ جملــۀ پیــاورد ســامت)2( 6 ،
( ،)1391ص.157 -147

 .20حممدیمقــدم ،یوســف و حممــد زارع؛ «رضایــت شــغىل کارکنــان پلیــس :بــررىس عوامــل مرتبــط

بــا رضایــت شــغیل کارکنــان فرماندهــی انتظامــی اســتان یــزد در ســال »1387؛ فصلنامــۀ مطالعــات
مدیریــت انتظامــی ،)1387 ()4( 13 ،ص.550-516

 .21مــدرس ،امحــد و افســانه رفیعــی؛ «بــرریس دیــدگاه عمومــی دربــارۀ رعایــت آیـ ن
ـ� رفتــار حرفـهای
توســط حسابرســان و ضمانــت اجــرایی آن در ایــران»؛ دانــش حســابریس ،مشــارۀ  25و ،)1387( 26

ص.20 -4

 .22میرســپایس ،ناصــر؛ مدیریــت اســتراتژی منابــع انســاین و روابــط کاری؛ هتــران :مؤسســۀ انتشــارات،
.1382

 .23نیکومــرام ،هاشــم و دیگــران؛ «ارز یــایب تأثیــر اخــاق حرفــهای حســابداران مدیر یــت بــر

فصلنامــۀ حســابداری مدیر یــت ،ســال هفــم ،مشــارۀ  ،)1393( 20ص.66-49
 .24هداونــد ،ســعید و شــهره صادقیــان؛ «ســازههای اثر بخ ــش در توانافــزایی کارکنــان»؛ جملــۀ تدبیــر،
مشــارۀ  ،)1386( 180ص.60 -54

 .25وطنخــواه ،ســودابه و دیگــران؛ «مــدل املــاس عدالــت و ارتبــاط آن بــا خودبــاوری»؛ علــوم
پزشــکی رازی ،)1392( )108( 20 ،ص.27 -19

26. Aras, G. and Muslumov, A., (2004). The analysis of factors affecting ethical judgments: The Turkish evidence, pp 1-12
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ارزیابی و رتبهبندی معیارهای اخالق حرفهای و ارتباط آن با رضایت شغلی
سیدعلی بنیهاشمی 1حمید علیزاده

2

چکیده
شــغیل اســت؛ چراکــه اخــاق حرف ـهای بهنوعــی بــا رضایــت شــغیل ارتبــاط دارد .هــدف

انــام ایــن پژوهــش ،بــرریس اخــاق حرف ـهای در واحــدی نظامــی و تعیـ ن
ـ� رابطــۀ آن
از ج
بــا رضایــت شــغیل اســت .ایــن پژوهــش از نــوع توصیــی و از نــوع همبســتگی اســت.
جامعــۀ آمــاری پژوهــش ،کارکنــان یــک واحــد نظامــی هســتند کــه بــا اســتفاده از روش
منونهگیــری تصــادیف ســاده 30 ،نفــر از آنــان انتخــاب شــدند .بهمنظــور گــردآوری دادههــا
از دو روش مصاحبــه و پرس ـشنامه اســتفاده شــد .در دو پرس ـشنامۀ پژوهــش ،اخــاق
حرفــهای بــا  40ســؤال و  9معیــار و رضایــت شــغیل بــا  7ســؤال بــرریس شــد .بهمنظــور
جتز یهوحتلیــل دادههــا ،عالوهبــر آمــار توصیــی ،از آمــار اســتنباطی و آزمــون همبســتگی
 . 1نو یسندۀ مسئول ،مریب گروه مهندیس صنایع دانشگاه پیام نور.banihashemi@pnu.ac.ir.
 . 2کارشنایس رشتۀ مدیر یت صنعیت دانشگاه پیام نور.
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یکــی از موضوعــایت کــه در اخــاق حرفــهای بایــد بــدان توجــه جــدی کــرد ،رضایــت
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نیــز اســتفاده شــد .براســاس آزمــون همبســتگی ،یافتههــا نشــان داد کــه ن
بــ� اخــاق
حرفــهای و رضایــت شــغیل در ســازمان برریسشــده ،ارتبــاط مثبــت و معنــاداری وجــود

ـ� ،باتوجهبــه آزمــون  tمیانگـ ن
دارد .مهچنـ ن
ـ� ،وضعیــت متغیــر اخــاق حرفـهای در ســطح
مطلــوب و مقبــویل قــرار گرفتــه اســت .باتوجهبــه یافتههــای پژوهــش و ارتبــاط معنــادار
اخــاق حرفـهای و رضایــت شــغیل ،هرچقــدر کارکنــان احســاس کننــد کــه اخالقیــات بــر
حمیــط کاری آنــان حاکــم اســت ،بــه مهــان نســبت رضایــت و خشــنودی بیشــتری در حمیــط
کار جتربــه و احســاس میکننــد.
واژگان کلیــدی :اخــاق ،اخــاق حرفــهای ،رضایــت شــغیل ،عوامــل ســازماین ،عوامــل
فردی.
مقدمه
در دنیــای امــروز ،توجــه بــه ارزشهــای انســاین و تکیــه بــر رهبــری و مدیر یــت اخــایق
نوعــی برتــری رقابــی حمســوب میشــود .تأ کیــد تئوریهــای جدیــد بــر اخــاق ممکــن
اســت بهدلیــل بــروز رفتارهــای غیراخــایق در فراینــد تصممیگیــری اخــایق باشــد .اخــاق
حرفــهای یکــی از شــعبههای جدیــد اخــاق اســت کــه میکوشــد بــه مســائل اخــایق
حرفههــای گوناگــون پاســخ دهــد .جامعــۀ مــا نیازمنــد آن اســت کــه و یژگیهــای اخــاق
ایــاد تعامــل بــا یکدیگــر
حرفـهای ،ماننــد دلبســتگی بــه کار ،روحیــۀ مشــارکت و اعتمــاد ،ج
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را تعر یــف و بــرای حتقــق آن فرهنگســازی کنــد .امــروزه ،بســیاری از کشــورهای صنعــی
بــه ایــن بلــوغ رســیدهاند کــه یباعتنــایی بــه مســائل اخــایق و فــرار از مســئولیتها و
ن
بــ� ن
تعهدهــای اجتماعــی ،بــه از ن
مهــ� دلیــل ،بســیاری از
انامــد؛ بــه
رفــ� بنــگاه می ج
شــرکتهای موفــق بــرای تدو یــن اســتراتژی اخــایق احســاس نیــاز کــرده و بــه ایــن بــاور
رســیدهاند کــه بایــد در ســازمان ،فرهنگــی مبتینبــر اخــاق رســوخ کنــد .آنــان کوشــیدهاند
بــه پژوهشهــایی کــه دربــارۀ اخــاق حرف ـهای اســت ،جایــگاه و یــژهای بدهنــد .وقــی از

حــوزۀ فــردی و شــخیص بــه حــوزۀ کسـبوکار گام میهنــم ،اخــاق کار یــا اخــاق شــغیل
بهمیــان میآیــد (.)Hartog & Winstanley, 2007
«واژۀ اخــاق نشــأتگرفته از واژۀ یونــاین اتیکــوس ،بهمعــی اقتــدار و رســوم و ســنت
میباشــد .اصــول اخــایق راجــع بــه چگونگیبــودن افــراد و اینکــه در حرفــه و ســازمان متبوع
خــود چطــور رفتــار کننــد ،مطــرح میشــوند .بهطــورکیل ،واژۀ اخــاق بــا اســتانداردهای
مربــوط بــه درســت و غلطبــودن رفتارهــا ســروکار دارنــد( ».مقیمی و رمضــان )1390 ،اخالق
را میتــوان در قالــب جمموعــهای از اصــول تعر یــف کــرد کــه اغلــب ،بهصــورت منشــور یــا
سیســتمی شــناخته میشــود و بهعنــوان راهنمــای رفتــار عمــل میکنــد (.)Lawton, 2000
«امــروزه ،پیچیدهترشــدن روزافــزون ســازمانها و افزایــش میــزان کارهــای غیراخــایق و
ایــاد و حفــظ اخــاق
غیرقانــوین در حمیطهــای کاری ،توجــه مدیــران و رهبــران را بــه ج
حرفــهای در مهــۀ ســازمانها ضــروری کــرده اســت( ».رحمینیــا و نیکخــواه )1390 ،مفهــوم
اخــاق حرفــهای ،برگرفتــه از علــم اخــاق اســت .اخــاق حرفــهای عبــارت اســت از
جاهــد .)1390 ،میتــوان اخــاق حرفــهای را بیانکننــدۀ باورهــای گروهــی حرفـهای دربــارۀ
اینکــه چــه چیــزی درســت و مرتبــط بــا معیارهــای مهــان حرفــه اســت ،دانســت.
اخــاق حرفــهای بهطــور ذایت از مســئولیت فــرد در قبــال رفتــار شــغیل حبــث منیکنــد؛
بلکــه از مســئولیت ســازمان یــا بنــگاه ،بهعنــوان یــک واحــد حقــویق در قبــال مهــۀ عناصــر
حمیــط داخــی و خارجــی ســازمان حبــث میکنــد (حســینیان .)1385 ،اخــاق حرفــهای
متعهدشــدن انــرژی ذهــی ،رواین و فیز یکــی فــرد یــا گــروه بــه ایــدۀ مجعــی در جهــت اخــذ قــوا
و اســتعداد دروین گــروه و فــرد بــرای توســعه اســت (رحیمــی و آقابابــایی .)1392 ،اخالقیــات
بهعنــوان جمموعــهای از اصــول ،اغلــب بهعنــوان جمموعــهای از منشــوری کــه بــرای راهنمایی

ارزیابی و رتبهبندی معیارهای اخالق حرفهای و ارتباط آن با رضایت شغلی

جمموعــه قوانـ ن
ـ� اخــایق کــه از ماهیــت حرفــه یــا شــغل بهدســت آمــده اســت( ».آراســته و

و هدایــت اســتفاده میشــوند ،تعر یــف شــدهاند (میرســپایس .)1381 ،باتوجهبــه اینکــه
امــروزه هیــچ ســازماین بــدون آمــوزش توســعه منییابــد ،الزم اســت در ســازمانها عالوهبــر
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آمــوزش تخ صصهــا و مهارتهــای الزم هــر شــغل بــه کارکنــان ،آمــوزش اخــاق اداری و
ســازماین نیــز جــزء برنامههــای آمــوزیش ســازمان قــرار گیــرد (.)Lawton, 2000
«در ابتــدا مفهــوم اخــاق حرف ـهای ،بهمعنــای اخــاق کار و اخــاق مشــاغل ب ـهکار

ن
ســتی
میرفــت و امــروزه نیــز عــدهای از نو یســندگان اخــاق حرفــهای ،از معنــای خن
ن
حمققــ�
ایــن مفهــوم بــرای تعر یــف آن اســتفاده میکننــد( ».قراملکــی« .)1385 ،برخــی

و یژگیهــای اخــاق حرف ـهای را در مفهــوم امــروزی ،هو یــت علــم و دانشداشـ ن
ـ� ،نقــش
کاربردیداشـ ن
ـ� ،بومــی و وابســتهبودن بــه فرهنــگ ،وابســتگی بــه یــک نظــام اخــایق و
دارای زبــان روشــن انگیــزیش میداننــد (حســینیان .)1385 ،اخــا قورزی در نســبت

ایــاد میکنــد؛ بهگونهایکــه
بــا افــراد ،اصنــاف و حمیطهــای اجتماعــی مســائل مخ تلــی ج

منیتــوان انتظــار داشــت اخــاق واحــدی درمــورد مهــۀ انســانها وجــود داشــته باشــد و بــه
صــوریت واحــد درمــورد آنــان عمــل کنــد و مهچنـ ن
ـ� اخــاق مهــواره در قالــب و چهارچــوب

مســائل اجتماعــی نظیــر خانــواده ،طبقــه ،حرفــه و ...مقیــد اســت( ».صــادیق)1371 ،
«پــس از حبــث پیرامــون اخــاق و تعر یــف علــم اخــاق و بیــان و یژگیهــای آن ،علــم
اخــاق حرفــهای را بهعنــوان شــاخهای از علــم اخــاق و بهمنزلــۀ یــک دانــش بــرریس
میکنــم .در تعر یــف اخــاق حرف ـهای یــا اخــاق کس ـبوکار ،عــدهای آن را «شــیوههای
رفتــاری متــداول در میــان اهــل یــک حرفــه» دانســتهاند( ».صــدری افشــار)1381 ،
اخالق  /بیست و پنجم  /بهار 1396

باتوجهبــه ایــن تعر یــف ،هــر حرفــه و شــغیل ،اخــاق حرفــهای خــاص خــود را دارد
ً
ـا در حرفــۀ پزشــکی اخــاق حرفـهای را چنـ ن
ـ�
کــه متفــاوت از حرفههــای دیگــر اســت؛ مثـ

و اعمــال نکوهیــدهای اســت کــه الزم اســت از آنهــا اجتنــاب مناینــد( ».اصفهــاین)1380 ،
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کردهانــد .دربــارۀ اخــاق مدیر یــی نیــز میگو ینــد« :یــک نــوع تــوازن صحیــح یــا مناســب یــا

آوردهانــد« :علمــی اســت کــه موضــوع آن بــرریس جمموعــه آداب و شــیوههای رفتــاری و
پســندیدهای کــه صاحبــان مشــاغل گــروه پزشــکی میبایــد رعایــت کننــد و جمموعــه صفــات
بهعبــاریت مخ تصــر ،آن را امربهمعــروف و هنیازمنکــر و آداب معاشــرت در حرفــۀ پزشــکی ذکــر

منصفانــه بـ ن
ـ� عملکــرد اقتصــادی و اجتماعــی یــک شــرکت وجــود دارد و مشــکل مدیر یــت

نیــز بــه یافـ ن
ـ� ایــن تــوازن مربــوط میشــود» و در ادامــه هدف از اخالق مدیر ییت را ســنجش
عوامــل مؤثــر بــر ایــن تــوازن و بــرریس ســاختارهای گوناگــون تئور یــک میداننــد کــه میتوانــد

بــه مدیر یــت بــرای تعیـ ن
ـ� ایــن تــوازن کمــک کنــد .در تعر یــف دیگــری از اخــاق حرفـهای
آمــده اســت« :اخــاق یــک شــغل و حرفــۀ معـ ّ ن
ـ� ،قانــوین اســت کــه افعــال را منظــم میکنــد
و اســتانداردهایی بــرای افــرادش قــرار میدهــد ».برطبــق ایــن تعر یــف میتوانــم در مشــاغل

ـ� و تدو یــن ن
گوناگــون بــا تعیـ ن
آیینامههــای اخــایق ،حمــدودۀ مســائل اخــایق هــر حرفــه را
باتوجهبــه منافــع و مقــررات حاکــم بــر حرفــۀ مدنظــر مشخصســاخته و راه را بــرای پیشــبرد
ن
تعییشــده در آن حرفــه مهوارتــر ســاز می.
اهــداف

«اخــاق حرف ـهای را "رشــتهای از علــم اخــاق دانســتهاند کــه روابــط شــغیل را مــورد

مطالعــه و بــرریس قــرار میدهــد ".درواقــع ،تدو یــن ن
آیینامههــای اخــایق ،تکلیــف افــراد
داخــل در هــر حرفــه را نیــز مشــخصمنوده و روابــط آنهــا را بهنظــم درم ـیآورد .مهچنـ ن
ـ�،

ن
چنــ� تعر یــف کردهانــد:
دانســتهاند( ».شــعارینژاد )1391 ،عــدهای نیــز ایــن علــم را

«اخــاق حرفــهای تکالیــف اخــایق وظیفــهای و ســازماین اســت کــه ســازمان در قبــال
حمیــط مســتقمی یــا غیرمســتقمی دارد» .باتوجهبــه ایــن تعر یــف میتوانــم ایــن علــم را در نــوع

روابــط ســازمانها و اجتمــاع و مهچنـ ن
ـ� حنــوۀ برخــورد و عملکــرد افــراد ســازماین در برابــر

حمیــط اجتماعــی ،فرهنگــی و غیرتأثیرگــذار بدانــم .مهچنـ ن
ـ� آوردهانــد« :اگــر لفــظ اخــاق به
طایفــۀ ّ
معیــی منســوب گــردد ،دال لــت بــر رفتــار خــاص آن طایفــه دارد» (نــک :قراملکــی،
 )1385کــه آن را اخــاق حرف ـهای نامیدهانــد.
باتوجهبــه امهیــت موضــوع اخــاق حرفــهای در ســازمانها ،طــی چنــد ســال اخیــر،

ارزیابی و رتبهبندی معیارهای اخالق حرفهای و ارتباط آن با رضایت شغلی

انــام کارهــای حرفهای"
عــدهای اخــاق حرفـهای را "مدیر یــت رفتــار و کــردار آدمــی هنــگام ج

پژوهشــگران ز یــادی بــه ایــن موضــوع توجــه منودهانــد .بــرریس پژوهشهــای گذشــته نشــان
میدهــد ،حمققــان درصــدد هســتند ،ارتبــاط بـ ن
ـ� اخــاق حرفــهای را بــا ســایر معیارهــای
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دیگــر از جنبههــای گوناگــون بــرریس کننــد .ســیروس قنبــری و مهــکاران ( )1394در
پژوهــی ،رابطــۀ اخــاق حرفــهای اعضــای هیئــت علمــی را بــا کیفیــت آمــوزش عــایل
بــرریس کردهانــد .جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش شــامل متامــی دانشــجو یان حتصیــات
تمکیــی دانشــگاه بوعیلســینا مهــدان اســت .نتایــج بــرریس دیــدگاه دانشــجو یان در
خصــوص رعایــت اســتانداردهای اخــاق حرفــهای اســتادان بــه نســبت مطلــوب ارز یــایب
ن
ـوب رعایــت اســتانداردهای اخــاق
شــد؛ ویل از نظــر آنــان بــ� وضعیــت موجــود و مطلـ ِ

حرفـهای شــکاف وجــود دارد .مهچنـ ن
ـ� ،نتایــج الگو یــایب معــادالت ســاختاری نشــان داده
ن
تضمــ� کیفیــت ،مثبــت و معــیدار اســت.
اســت کــه اثــر مســتقمی اخــاق حرفــهای بــر

بنابرایــن ،باتوجهبــه یافتههــای پژوهــش ،توجــه بــه اســتانداردهای اخــاق حرفــهای
اعضــای هیئــت علمــی ،یکــی از راهبردهــای اســایس بــرای هببــود تضمـ ن
ـ� کیفیــت در نظــام
آمــوزش عــایل اســت (نــک :قنبــری و مهــکاران.)1394 ،

مــرادی و مهــکاران ( )1394بــه بــرریس رابطــۀ اخــاق حرفـهای بــا ارتباطــات اثر بخ ــش

ســازماین در کارکنــان بخ ــش نــورد گــرم فــوالد مبارکــۀ اصفهــان پرداختهانــد .یافتههــا نشــان

داد کــه ن
بــ� متغیرهــای اخــاق ،حمکــت ،معنو یــت ،فضیلــت و ارتباطــات اثر بخ ــش در

ســازمان ،رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد .بهعبارتدیگــر ،از ده رابطــۀ دوبـهدو بـ ن
ـ� متغیرهای
موجــود در مــدلُ ،نــه رابطــه معــیدار بــود و فقــط رابطــۀ بـ ن
ـ� متغیــر فضیلــت و ارتباطــات
اخالق  /بیست و پنجم  /بهار 1396

اثر بخ ــش معــیدار نبــود .ایــن پژوهشــگران باتوجهبــه نتایــج پژوهــش گفتهانــد ،میتــوان بــا

اســتفاده از شــاخصهای اخــایق مؤثــر بــر ارتباطــات اثر بخ ــش ،بــه برنامهر یــزی ســازمان
بــرای افزایــش میــزان هبــرهوری کمــک کــرد تــا باتوجهبــه اصــول مهــم اخــایق و اثرگــذار
فرهنــگ اســامیایراین ،زمینــه را بــرای نزدیکشــدن مدیــران بــه و یژگیهــای اســامی
فراهــم کــرد (نــک :مــرادی و مهــکاران.)1394 ،
قاس ـمزاده و مهــکاران ( )1393رابطــۀ اخــاق حرفــهای را بــا مســئولیت اجتماعــی و
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میانیگــر فرهنــگ خدمتگــزاری بــرریس کردهانــد .آنهــا
پاس ـخگو یی فــردی ،باتوجهبــه اثــر ج

 230نفــر از معلمــان شــاغل بــه حتصیــل شــهر جوانــرود در ســال حتصیــی  1392تــا  1393را
ـاب کــرده و پرســشنامههای حتقیــق را بـ ن
ـ� آنهــا توز یــع کردنــد .یافتههای حتقیق نشــان
انتخـ 

داد کــه اخــاق حرفــهای با مســئولیت اجتماعی و پاسـخگویی و فرهنگ خدمتگــزاری دارای
مهچنــ� ،رابطــۀ ن
ن
بــ� اخــاق حرفــهای و پاســخگویی
رابطــۀ مثبــت و معــیداری اســت.

میانیگــر فرهنــگ
میانیگــری میشــود؛ امــا نقــش ج
فــردی ،از طر یــق فرهنــگ خدمتگــزاری ،ج

خدمتگــزاری در رابطــۀ بـ ن
ـ� اخــاق حرفــهای و مســئولیت اجتماعــی تأییــد نشــد .بنابرایــن،
نتایــج پژوهــش ایــن حمققــان حاکــی از ایــن اســت کــه اخــاق حرفــهای بهطــور مســتقمی
باعــث افزایــش ســطح مســئولیت اجتماعــی و پاســخگویی فــردی در معلمــان میشــود.

مهچنـ ن
ـ� ،اخــاق حرفــهای باعــث تقو یــت فرهنــگ خدمتگــزاری میشــود و ســپس فرهنــگ
خدمتگــزاری زمینــۀ تقو یــت و هببــود پاسـخگویی فــردی معلمــان را در حمیــط آمــوزیش فراهــم
میکنــد (نــک :قاســمزاده و مهــکاران.)1393 ،
صانعــی و یــاری ( )1393مؤلفههــای اصــول اخــاق حرفــهای مدیــران در حــوزۀ
ت اســت از :رعایــت
حمققــان نشــان داد کــه مؤلفههــای مهــم اخــاق حرفـهای مدیــران عبــار 
صداقــت و تعهــد در اطالعرســاین درســت بــه متقاضیــان اســتخدام ،جبــران خدمــات

کارکنــان بــا شــرط رعایــت عدالــت و داشـ ن
ـ� تعهــد نســبت بــه آنهــا ،رعایــت عدالــت در

ارتقــاء کارکنــان ،رعایــت قاطعیــت و صداقــت در انتقــال اطالعــات مربــوط بــه عملکــرد
انــام تعهــد بهمنظــور کاهــش آســیبهای شــغیل .نتیجــۀ کیل حتقیــق بیانگــر ایــن
کارکنــان و ج
اســت کــه رعایــت اخــاق نقــش مهمــی در موفقیــت مدیــران ایفــا میکنــد؛ بهگونهایکــه
اصــول رایــج شناختهشــده در حــوزۀ اخــاق حرفــهای ،در وظایــف گوناگــون مدیــران در
قبــال منابــع انســاین ســازمان منــود پررنگــی مییابــد (نــک :صانعــی و یــاری .)1393 ،جــدول

ارزیابی و رتبهبندی معیارهای اخالق حرفهای و ارتباط آن با رضایت شغلی

مدیر یــت منابــع انســاین را بــرریس و جتز یهوحتلیــل کردهانــد .یافتههــای پژوهــش ایــن

انامشــده در حــوزۀ اخــاق حرفـهای و ارتبــاط آن بــا ســایر معیارهــا
 1برخــی پژوهشهــای ج
را در ســالهای اخیــر نشــان میدهــد.
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جدول  .1پیشینۀ پژوهشهای انجامشده

نام حمققان

ارتباط اخالق حرفهای و سایر مؤلفههای برریسشده

کیاین و مهکاران ()1387

و یژگیهای شخصییت

انصاری و مهکاران (،)1391
حسنقیلپور و مهکاران ()1391
رحیمی و آقابابایی (،)1392
موسویپناه و مهکاران ()1392
نیازآذری و مهکاران ()1393

وفاداری مشتر یان

فرهنگ سازماین

تعهد سازماین

قاسمزاده و مهکاران (،)1393
مهاجران و شهودی (،)1393
صلوایت و مهکاران (،)1393

مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی

امیری و مهکاران ()1395
شر یفزاده و مهکاران (،)1392
امیر یانزاده و حممدپور ()1395
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اثر بخ یش سازمان و کارکنان

نصیری و نو یدی ()1395

چابکی سازماین

اسدیان و مهکاران ()1395

توامنندسازی روانشناخیت

شجاعیفر و مهکاران ()1396

مدیر یت دانش و درگیری شغیل

حجازیفر و مهکاران ()1396

سالمت اداری کارکنان

مقتدایی ()1396

رفتار ضدشهروندی

بــرریس پیشــینۀ پژوهشهــا نشــان میدهــد کــه بــرریس اخــاق حرفــهای و ارتبــاط آن
بــا ســایر معیارهــا در ســازمانها از ســال  1391بــه بعــد ،بــه موضوعــی مهــم در پژوهشهــای
پژوهشــگران تبدیــل شــده اســت .مهچنـ ن
ـ� ،ارز یــایب متغیــر اخــاق حرفــهای و ســایر معیارها

نیــز نشــان میدهــد ،تاکنــون هیچگونــه پژوهــی در زمینــۀ شناســایی ارتبــاط اخــاق
انــام نشــده اســت .باتوجهبــه مطالــب مطرحشــده،
حرفــهای و رضایــت شــغیل کارکنــان ج
انــام ایــن پژوهــش ،بــرریس وضعیــت اخــاق حرف ـهای در ســازماین نظامــی و
هــدف از ج
بــرریس ارتبــاط آن بــا رضایــت شــغیل اســت.

باتوجهبــه امهیــت اخــاق حرفـهای در توســعۀ ســازمان ،الزم اســت بــه میــزان آمــوزش

ن
مهــ� زمینــه ،ازمجلــه موانــع تغییــر
اخــاق حرفــهای در ســازمان توجــه شــود؛ البتــه در
رفتــار اخــایق در هــر ســازماین ،جهــل و ناآشــنایی کارکنــان بــه اخالقیــات شــغل و ســازمان
بیــانشــده اســت (نــک :قراملکــی )1385 ،و باتوجهبــه اینکــه امــروزه ،هیــچ ســازماین
قــادر نیســت بــدون آمــوزش توســعه یابــد ،بنابرایــن الزم اســت کــه در ســازمانها عالوهبــر

آمــوزش تخ صصهــا و مهارتهــای الزم هــر شــغل بــه کارکنــان ،آمــوزش اخــاق اداری و
ســازماین جــزء برنامههــای آمــوزیش در ســازمان قــرار گیــرد (نــک :میرســپایس.)1381 ،

ســازمانهایی کــه اخــاق حرفــهای دارنــد ،نســبت بــه ســازمانهایی کــه رفتارهــای

ارزیابی و رتبهبندی معیارهای اخالق حرفهای و ارتباط آن با رضایت شغلی

شکل .1نمودار مفهومی پژوهش

111

غیراخــایق و غیرصادقانــه دارنــد ،دارای شــانس موفقیــت بیشــتری هســتند .موفقتر یــن
ســازمانها دارای فرهنگــی هســتند کــه مهســو بــا ارزشهــای قــوی اخال یقانــد .توســعۀ
اخــاق حرفــهای از طر یــق کنشهــای ارتباطــی اعضــا و ذینفعــان اجتمــاع علمــی و
دانشــگاهی میســر میشــود و ایــن اخــاق انعــکایس از ضعــف و نارســاییهای عمومیتــر
در اخــاق اجتماعــی اســت .تدو یــن منشــور اخــایق کارکنــان کــه دربرگیرنــدۀ ارزشهــای
فرهنگــی و اعضــای ســازمان جامعــه و اخالقیات مدنظر ســازمان اســت ،یکــی از زمینههای
مطرحشــده در ایــن خصــوص اســت .بــر اســاس آن ،اعضــای ســازمان از یــک سرمشــق
ت کــرده و فرهنگــی منســجم و قــوی در ســازمان
و رهنمــود کیل اخــایق و ارزیش تبعیــ 
بهوجــود میآیــد .مدیر یــت ارزشهــای اخــایق در حمیــط کار موجــب مشــروعیت اقدامــات
مدیر یــی میشــود ،انســجام و تعــادل فرهنــگ ســازماین را تقو یــت میکنــد ،اعتمــاد در
روابــط بـ ن
ـ� افــراد و گروههــا را هببــود میبخ شــد و بــا پیــروی بیشــتر از اســتانداردها ،موجــب
هببــود کیفیــت حمصــوالت و درهنایــت ،افزایــش ســود میشــود (.)Frasatkhah, 2007
پنیــو 1معتقــد اســت کــه اخــاق حرفـهای ،رشــتهای از دانــش اخــاق اســت کــه ضمــن
مطالعــۀ ارتبــاط شــغلها ،بــه بیــان مســئولیتهای اخــایق ســازمان و تشــخیص و حــل
مســائل اخــایق در حرفههــای گوناگــون میپــردازد .او وظایــف مدیــران را در اخال یقکــردن
ســازمان اینگونــه برمیمشــارد:
 .1ارزشیایب عملکردهای اخالیق کارکنان؛
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 .2اخال یقکردن هدفهای سازمان؛
 .3اشاعۀ ارزشها و موضوعات اخالیق در سازمان؛
 .4اخال قورزی در زندگی شخیص؛
 .5امهیتدادن به اخالق حرفهای در شغل؛
 .6برخــورد عقــاین و رومشنــد در مواجهــه بــا مشــکالت اخــایق پیشآمــده در ســازمان
1 . Pennino.

و اقــدام بــرای برطرفکــردن آنهــا؛
 .7عنایت خاص به آموزش اخالق حرفهای؛
 .8هتیــه و تدو یــن منشــور اخــایق مربــوط بــه ســازمان بــا مشــارکت مهــۀ اعضــای
ســازمان (.)Pennino, 2008
ز یونتر 1نیز عوامل تأثیرگذار بر اخالق حرفهای را به سه جنبه تقسمی میکند:
 .1جنبــۀ فــردی :ازمجلــه عوامــل تأثیرگــذار بــر اخــاق حرفــهای از جنبــۀ فــردی
و یژگیهــای فــردی ،ارزشهــای مذهــی ،مال کهــای شــخیص ،عوامــل خانوادگــی،
باورهــا و شــخصیت اســت .بــه احتمــال ز یــاد ،فــردی کــه از حلــاظ فــردی صالحیتهــای
اخــایق نــدارد ،از معیارهــای اخــاق حرفــهای متناســی نیــز برخــوردار خنواهــد بــود.

 .2جنبــۀ ســازماین :از مجلــه عوامــی کــه در ایــن حیطــه قــرار میگیرنــد ،رهبــری،
مدیر یــت ،ارتبــاط بــا مهــکاران ،ارتبــاط بــا ز یردســتان و فرادســتان ،نظــام تشــو یق و

تنبیــه ،انتظارهــای مهــکاران ،قوانـ ن
ـ� ،جــو و فرهنــگ ســازماین اســت .بدهیــی اســت کــه
 .3جنبــۀ حمیطــی :عوامــل اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و ســیایس و مهچنـ ن
ـ� دیگــر

ســازمانها و عوامــل رقابــی ن
بــ� آنهــا ،ازمجلــه عوامــل تأثیرگــذار بــر اخــاق حرفــهای
هســتند (.)Zionts, 2013
روش پژوهش
انــام ایــن پژوهــش ،ارز یــایب معیارهــای اخــاق حرفــهای و ارتبــاط آن بــا
هــدف از ج
رضایــت شــغیل اســت .بــه مهـ ن
ـ� دلیــل ،پژوهــش حاضــر ازحلــاظ هــدف ،کاربــردی و روش

حتقیــق ،توصییفپیمایــی اســت .باتوجهبــه اینکــه گــردآوری دادههــا در یــک مقطــع زمــاین
انــام گرفتــه اســت ،پژوهــش پیمایــی بــه روش مقطعــی نامیــده
خــاص ،یعــی پاییــز  1394ج
1 .Zionts.
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میشــود .جامعــۀ آمــاری شــامل متامــی کارکنــان یــک واحــد نظامـ ِـی 1دارای درجــۀ ســروان

و ســرگرد و ســرهنگ ،یعــی مدیــران میــاین و ارشــد در آن واحــد نظامــی اســت کــه تعــداد
آنهــا  34نفــر اســت .ســپس بــا اســتفاده از معادلــۀ کوکــران و رابطــۀ  ،nتعــداد  31نفــر بــه

روش منونهگیــری تصــادیف ســاده و بهعنــوان منونــۀ آمــاری ،بــا درنظرگرفـ ن
ـ� ســطح خطــای

5درصــد انتخــاب شــدند.

2

z pq
d2
=n
1  z 2 pq 
1 +  2 − 1
N d


در پژوهــش حاضــر ،بــرای گــردآوری دادههــای الزم ،از دو پرســشنامۀ اســتاندارد
اســتفاده شــد .پرس ـشنامهها بــر اســاس طیــف پنجگز ین ـهای لیکــرت از  1بهمعنــای بســیار
کــم تــا  5بهمعنــای بســیار ز یــاد تنظــم شــده اســت .ایــن دو پرس ـشنامه عبارتانــد از:
 .1پرســشنامۀ اخــاق حرفــهای :بــرای ارز یــایب اخــاق حرفــهای ،از پرســشنامۀ
استفادهشــده در رســالۀ دکتــری آقــای عــی بــایق نصرآبــادی ،دانشــجوی دکتــری مدیر یــت
فرهنگــی ،کمــک گرفتــه شــده اســت .ایــن پرس ـشنامه شــامل  40ســؤال بســته و  9مؤلفــه
اســت کــه روایی آن بــر اســاس دیــدگاه خبــرگان دانشــگاه و جامعــۀ آمــاری حتقیــق ،یعــی

واحــد نظامــی برریسشــده ،بــرریس و تأییــد شــد .مهچنـ ن
ـ� ،پایــایی ایــن پرســشنامه نیــز بــا
اســتفاده از نرمافــزار  SPSSو آزمــون آلفــای کرونبــاخ بــرریس شــد کــه نتایــج آن در جــدول 2
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نشــان داده شــده اســت.
جدول  .2پایایی پرسشنامۀ اخالق حرفهای
آلفای کرونباخ

تعداد سؤال

متغیر

0.948

40

اخالق حرفهای

 . 1بهدلیل حمرمانهبودن ،نام حمل مطالعهشده ذکر منیشود.

باتوجهبــه عــدد بهدس ـتآمده از آزمــون آلفــای کرونبــاخ ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه
پرســشنامۀ اول حتقیــق از پایــایی قابلقبــویل برخــوردار اســت .ایــن پرســشنامه بــه
بــرریس اخــاق حرفــهای در ســازمان مطالعهشــده میپــردازد .مؤلفههــای پرســشنامۀ
اخــاق حرفــهای در جــدول  3آمــده اســت.
جدول  .3ابعاد و مؤلفههای پرسشنامۀ اخالق حرفهای

و یژگیهای شخصییتمهاریت

10

1-10

رسالت و مأمور یت سازمان

5

11-15

استراتژی سازمان

1

16

گ سازماین
فرهن 

5

17-21

سبک مدیر یت

4

22-25

ارز یایب و نظارت

2

26-27

عوامل انگیزیش

5

28-32

ساختار سازماین

2

33-34

مدیر یت منابع انساین

6

35-40

اخالق حرفهای

40

1-40

 .2پرســشنامۀ رضایــت شــغیل :بــرای ارز یــایب رضایــت شــغیل نیــز از پرســشنامۀ

اســتاندارد اثر بخ ــی ســازماین پارســونز هبــره گرفتــه شــده اســت .ایــن پرس ـشنامه دارای
 28ســؤال و  4مؤلفــه اســت کــه مؤلفــۀ رضایــت شــغیل شــامل  7ســؤال بســته اســت .روایی
پرسـشنامه نیــز بــر اســاس دیــدگاه خبــرگان دانشــگاه و جامعــۀ آمــاری حتقیــق ،یعــی واحــد

نظامــی برریسشــده ،بــرریس و تأییــد شــد .مهچنـ ن
ـ� ،پایــایی ایــن پرس ـشنامه بــا اســتفاده
از نرمافــزار  SPSSو آزمــون آلفــای کرونبــاخ بــرریس شــد کــه مقــدار آن  0.781بهدســت آمــد.
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مؤلفه

تعداد پرسشها

مشارۀ پرسشها
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روش استفادهشــده بــرای مج ـعآوری دادههــا در ایــن پژوهــش ،کتابخ انــهای و میــداین

اســت .خنســت بــا اســتفاده از روش کتابخ انــهای و ابزارهــای آن ،ادبیــات مرتبــط بــا
موضــوع ،یعــی اخــاق حرفــهای و رضایــت شــغیل در مقالههــا و کتابهــا بــرریس شــد
و پــس از ترســم مــدل حتقیــق ،یعــی شــکل مشــارۀ  ،1بــا اســتفاده از روش میــداین ،واحــد
نظامــی مطالعهشــده ،معیارهــای تنظمیشــده و ارتبــاط آنهــا بــا یکدیگــر بــرریس شــد.
یافتهها
در حتلیــل آمــار توصیــی پرس ـشنامۀ حتقیــق ،ســن 64.5درصــد پاســخدهندگان بـ ن
ـ� 31
ن
فــراواین ســابقۀ خدمــی پاســخدهندگان41.9 ،درصــد
مهچنــ� در توز یــع
تــا  40اســت.
ِ
ن
بــ�  11تــا  15ســال ســابقه دارنــد و 45.2درصــد منونــۀ آمــاری دارای مــدرک لیســانس

هســتند .یکــی دیگــر از آمارهــای توصیــی پرســشنامه ســابقۀ مدیر یــی پاســخدهندگان
اســت کــه 35.5درصــد دارای ســابقۀ مدیر یــی کمتــر از  5ســال هســتند .بــرای بــرریس
وضعیــت اخــاق حرفــهای در ایــن ســازمان از آزمــون  tتکمنونــهای اســتفاده شــده اســت.

در ایــن آزمــون ،میانگـ ن
ـ� بهدس ـتآمده بــرای هر یــک از مؤلفههــای اخــاق حرف ـهای بــا
حــد متوســط  3مقایســه شــده اســت.
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جدول  .4نتایج آزمون  tتکنمونهای

سطح

حد باال

0.7180

1.1240

فرهنگسازماین

3.92

9.265

30

0.000

0.411

سبک مدیر یت

2.69

-1.799

30

0.082

-0.6486

ارز یایب و نظارت

3.26

1.382

30

0.177

-0.1233

0.6395

عوامل انگیزیش

3.24

1.972

30

0.058

-0.0086

0.4860

استراتژی سازمان

3.27

1.246

30

0.223

-0.1711

0.7045

ساختار سازماین

2.92

-0.445

30

0.660

0.4508

0.2895

مدیر یت منابع انساین

2.76

-1.353

30

0.186

-0.5964

0.1212

رسالت و مأمور یت سازمان

3.34

1.834

30

0.077

0.0393

0.7296

و یژگیهای شخصییتمهاریت

3.76

7.751

30

0.000

0.583

0.9578

اخالق حرفهای

3.32

2.918

30

0.007

0.00982

0.5562
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متغیر

ن
میانگی

آماره t

درجۀ آزادی

معناداری

حد ن
پایی
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باتوجهبــه جــدول  ،4چــون ســطح معــیداری اخــاق حرفــهای ( )0.007کمتــر
از ســطح آلفــای خطــا ( )0.05اســت ،فــرض صفــر رد میشــود؛ یعــی اخــاق حرفــهای
در ســازمان مطالعهشــده از ســطح قابلقبــویل برخــوردار اســت .میــان عوامــل اخــاق
حرف ـهای ،ســطح خطــای مؤلفههــای فرهنــگ ســازماین و عوامــل انگیــزیش و و یژگیهــای
ـ� ،حــد بــاال و پایـ ن
شــخصییتمهاریت کمتــر از  0.05اســت .مهچنـ ن
ـ� آنهــا مثبــت اســت.

ـ� برداشــت کــرد کــه میانگـ ن
بنابرایــن ،میتــوان چنـ ن
ـ� ایــن متغیرهــا اختــاف معــیداری
بــا مقــدار متوســط ،یعــی عــدد  3دارنــد .درنتیجــه مؤلفههــای فرهنــگ ســازماین ،عوامــل
انگیــزیش و و یژگیهــای شــخصییتمهار یت در ســازمان مطالعهشــده بیشــتر از حــد متوســط
و قابلقبــول اســت؛ امــا ســایر مؤلفههــا ،یعــی ســبک مدیر یــت ،ارز یــایب و نظــارت،
اســتراتژی ســازمان ،ســاختار ســازماین ،مدیر یــت منابــع انســاین و نیــز رســالت و مأمور یــت
ن
مهچنــ�  ،بــرای
ســازمان مطالعهشــده ،در جهــت کیفیــت اخــاق حرفــهای نیســت.

رتبهبنــدی عوامــل اخــاق حرفـهای از آزمــون فر یدمــن اســتفادهشــده اســت .ایــن آزمــون
بــرای بــرریس یکســانبودن اولو یتبنــدی (رتبهبنــدی) تعــدادی از متغیرهــای وابســته
توســط افــراد اســتفاده میشــود.
جدول  .5نتایج آزمون فریدمن
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تعداد

30

آماره خی دو

70.107

درجۀ آزادی

8

سطح معینداری آزمون

0.000

باتوجهبــه نتایــج آزمــون فر یدمــن ،چــون ســطح معــیداری بهدسـتآمده بــرای آزمــون
( )0.000کمتــر از ســطح خطــای پذیرفتهشــده ( )0.05اســت ،نتیجــه میگیــرمی کــه در ســطح
اطمینــان 95درصــد ،فرضیــۀ یکســانبودن اولو یــت عوامــل اخــاق حرفـهای رد میشــود.

جدول  .6نتایج رتبهبندی عوامل اخالق حرفهای

فرهنگسازماین

7.33

1

سبک مدیر یت

2.98

9

ارز یایب و نظارت

5.07

6

عوامل انگیزیش

5.10

5

استراتژی سازمان

5.15

4

ساختار سازماین

4.03

7

مدیر یت منابع انساین

3.18

8

رسالت و مأمور یت سازمان

5.55

3

و یژگیهای شخصییتمهاریت

6.60

2

بیــش از ســایر عوامــل اخــاق حرف ـهای اســت .و یژگیهــای شــخصییتمهاریت بــا میانگـ ن
ـ�

ارزیابی و رتبهبندی معیارهای اخالق حرفهای و ارتباط آن با رضایت شغلی

متغیر

ن
میانگی رتبهها

رتبه

ـ� ،ســبک مدیر یــت در ن
ردۀ ســو م امهیــت قــرار گرفتهانــد .مهچنـ ن
پاییتریــن رتبــه قــرار دارد.
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بــر اســاس جــدول  ،6میانگـ ن
ـ� رتبــۀ فرهنــگســازماین  7.33بهدســت آمــده اســت کــه

رتبــۀ  6.60در جایــگاه دوم امهیــت و رســالت و مأمور یــت ســازمان بــا میانگـ ن
ـ� رتبــۀ  5.55در

جدول  .7نتایج آزمون همبستگی اخالق حرفهای و رضایت شغلی
رضایت شغیل
ابعاد اخالق حرفهای

ضر یب مهبستگی پیرسون

سطح معناداری

فرهنگسازماین

0.453

0.010

سبک مدیر یت

0.623

0.000

ارز یایب و نظارت

0.460

0.009

عوامل انگیزیش

0.391

0.030

استراتژی سازمان

0.320

0.085

ساختار سازماین

0.405

0.024

مدیر یت منابع انساین

0.442

0.013

رسالت و مأمور یت سازمان

0.505

0.004

و یژگیهای شخصییتمهاریت

0.539

0.002

اخالق حرفهای

0.608

0.000

مهانطورکــه در جــدول  7مشــاهده میشــود ،ضر یــب مهبســتگی بـ ن
ـ� اخــاق حرفـهای
ً
و رضایــت شــغیل  0.608اســت کــه رابط ـهای نســبتا شــدید ( )r=0.608و در جهــت مثبــت
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یــا مســتقمی و در ســطح  0.05معنــادار اســت .ضر یــب مهبســتگی ن
بــ� فرهنگســازماین
و رضایــت شــغیل  0.453اســت کــه رابطــهای متوســط ( )r=0.453و در جهــت مثبــت

یــا مســتقمی و در ســطح  0.05معنــادار اســت .ضر یــب مهبســتگی بـ ن
ـ� ســبک مدیر یــت و
ً
رضایــت شــغیل  0.623اســت کــه رابط ـهای نســبتا شــدید ( )r=0.623و در جهــت مثبــت

یــا مســتقمی و در ســطح  0.05معنــادار اســت .ضر یــب مهبســتگی بـ ن
ـ� ارز یــایب و نظــارت
و رضایــت شــغیل  0.460اســت کــه رابطــهای متوســط ( )r=0.460و در جهــت مثبــت یــا
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مســتقمی و در ســطح  0.05معنــادار اســت .ضر یــب مهبســتگی ن
بــ� عوامــل انگیــزیش و

رضایــت شــغیل  0.391اســت کــه رابطــهای متوســط ( )r=0.391و در جهــت مثبــت یــا
مســتقمی و در ســطح  0.05معنــادار اســت .ضر یــب مهبســتگی ن
بــ� اســتراتژی ســازمان
و رضایــت شــغیل  0.320اســت کــه رابطــهای ضعیــف ( )r=0.320و در جهــت مثبــت یــا

مســتقمی اســت و در ســطح  0.05معنادار نیســت .ضر یب مهبســتگی ن
بی ســاختار ســازماین
و رضایــت شــغیل  0.405اســت کــه رابطــهای متوســط ( )r=0.405و در جهــت مثبــت یــا
مســتقمی و در ســطح  0.05معنــادار اســت .ضر یــب مهبســتگی بـ ن
ـ� مدیر یــت منابــع انســاین

و رضایــت شــغیل  0.442اســت کــه رابط ـهای متوســط ( )r=0.442و در جهــت مثبــت یــا
مســتقمی و در ســطح  0.05معنــادار اســت .ضر یــب مهبســتگی ن
بــ� رســالت و مأمور یــت
ً
ســازمان و رضایــت شــغیل  0.505اســت کــه رابطـهای نســبتا شــدید ( )r=0.505و در جهــت

مثبــت یــا مســتقمی و در ســطح  0.05معنــادار اســت .ضر یــب مهبســتگی بـ ن
ـ� و یژگیهــای
ً
شــخصییتمهاریت و رضایــت شــغیل  0.539اســت کــه رابطـهای نســبتا شــدید ()r=0.539
و در جهــت مثبــت یــا مســتقمی و در ســطح  0.05معنــادار اســت .درنتیجــه بــرای متامــی ابعــاد

نتیجه
اخــاق کار ،حــوزهای از فرهنــگ هــر جامع ـه بهمشــار م ـیرود و مهانگونهکــه گفتــه شــد،
باورهــا و ارزشهــا و هنجارهــای مربــوط بــه کار را دربرمیگیــرد .اخــاق کار نــزد جوامــع
گوناگــون از امهیــت و ارزش ز یــادی برخــوردار بــوده و در ســیر تار خیــی و حتــوالت آنهــا

تعبیرهــای متفــاویت از اخــاق کار وجــود داشــته اســت .از منظــر جامعهشــنایس ،اخــاق
کار شــامل باورهــا و ارزشهــا و هنجارهــای حــوزۀ فعالیتهــای اقتصــادی و بهو یــژه
تولیــدی اســت کــه ر یشــه در ارزشهــا و نظــام فرهنگــی جامعــه دارد .دلبســتگی و عالقــه

ارزیابی و رتبهبندی معیارهای اخالق حرفهای و ارتباط آن با رضایت شغلی

اخــاق حرف ـهای بهجــز ُبعــد اســتراتژی ســازمان پذیرفتــه میشــود.

بــه کار و پشــتکار و جدیــت در کار از ســوی کارگــر و کارمنــد ،بهمهــراه تشــو یق و تنبیــه و
پــاداش بهموقــع از ســوی مدیــر ،موجبــات تقو یــت انگیــزش مــادی و ابعــادی از اخــاق
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کار در حمیــط کار را فراهــم میســازد .از طــریف رضایــت شــغیل از عوامــل مهــم افزایــش
هبــرهوری ،دلســوزی کارکنــان نســبت بــه ســازمان ،تعلــق و دلبســتگی آنــان بــه حمیــط کار،
افزایــش کمیــت و کیفیــت کار و نیــز برقــراری روابــط خــوب و انســاین و درســت در حمــل کار
حمســوب میشــود.

نتایــج حتقیــق نشــان میدهــد کــه چــون ضر یــب مهبســتگی بـ ن
ـ� متامــی ابعــاد اخــاق

حرفــهای ،بهجــز ُبعــد اســتراتژی ســازمان ،مثبــت و معنــادار اســت؛ بنابرایــن ن
بــ� ابعــاد

اخــاق حرفـهای ،بهجــز ُبعــد اســتراتژی ســازمان بــا رضایــت شــغیل رابطــۀ مســتقمی وجــود
دارد .ایــن نتیجــه بــا نتایــج حتقیــق ســلیماین و مهــکاران ( )1391مهســو اســت کــه بــه بــرریس
«رابطــۀ اخــاق کار بــا رضایــت شــغیل و اســترس شــغیل کارکنــان در ســازمان آمــوزش

فــی و حرف ـهای شــهر هتــران» پرداخــت و نتایــج حاکــی از آن بــود کــه بـ ن
ـ� ادراک کارکنــان
از اخــاق حاکــم بــر کار بــا رضایــت شــغیل آنــان رابطــۀ مثبــت و معنــاداری وجــود دارد.

بنابرایــن ،بـ ن
ـ� اخــاق حرفـهای بــا رضایــت شــغیل رابطــۀ مثبــت و معنــاداری وجــود دارد.
بهبیاندیگــر ،نتایــج نشــان دادهانــد کــه هرقــدر کارکنــان احســاس کننــد کــه اخالقیــات بــر
حمیــط کاری آنــان حاکــم اســت ،بــه مهــان نســبت رضایــت و خشــنودی بیشــتری در حمیــط
کار جتربــه و احســاس میکننــد.
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چکیده
دارنــد؛ ازایــنرو پژوهــش حاضــر بــا هــدف پیشبیــی میــزان اخــاق حرفــهای کارکنــان
انــام شــده اســت .بدیــن منظــور
ســتادی قــوۀ قضائیــه بــر اســاس حتــول اخــایق آنهــا ج

تعــداد  219کارمنــد بــا روش منونهگیــری تصــادیف از ن
بــ� جامعــۀ کارکنــان ســتادی قــوۀ
قضائیــه بهعنــوان منونــه انتخــاب شــدند و از آنهــا خواســته شــد ،دو پرس ـشنامۀ حتــول
اخــایق مــا ( )1981و پرســشنامۀ میــزان رعایــت اخــاق حرفــهای توســط کارکنــان
ســازمانها (مهدیــون و رضــایئ )1393 ،را کــه از روایی و پایــایی قابلقبــویل برخوردارنــد،
تمکیــل کننــد .دادههــای بهدســتآمده از پرســشنامهها بهوســیلۀ و یرایــش  22نرمافــزار
 . 1دانشجوی دکتری روانشنایس ،دانشگاه تبر یز و کارشناس مرکز مطالعات اجتماعی و جرمشنایس قوۀ قضائیه.
Mortezaandalib65@gmail.com.
 .2دانشجوی دکتری مدیر یت راهبرد دانش ،دانشگاه عایل دفاع میل ،هتران و رئیس مرکز مطالعات اجتماعی و
جرمشنایس قوۀ قضائیهAlavinejad1342@yahoo.com
 .3دانشجوی دکتری روانشنایس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد هتران مرکز و کارشناس مرکز مطالعات اجتماعی و
جرمشنایس قوۀ قضائیهS.mahmoodi2020@yahoo.com
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اخــاق حرفــهای مقولــهای اســت کــه بســیاری از ســازمانها بــه آن توجــه و یــژهای
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حتلیــل آمــاری  SPSSو ضر یــب مهبســتگی پیرســون و حتلیــل رگرســیون ســاده جتز یــه و
حتلیــل شــد .نتیجههــای حاصــل از پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه حتــول اخــایق قــادر
بــه پیشبیــی 10درصــد از تغییــرات اخــاق حرف ـهای اســت .ایــن یافتههــا نشــان داد کــه
باتوجهبــه نقــش حتــول اخــایق در اخــاق حرفـهای ،آمــوزش راهــی اســت بــرای افزایــش
حتــول اخــایق در ســازمانها.
واژگان کلیدی :اخالق حرفهای ،حتول اخالیق ،کارکنان.
مقدمه
«یکــی از عناصــر ضــروری کــه در جوامــع مخ تلــف و از مجلــ ه جامعــۀ مــا مطــرح اســت،
اخــاق حرف ـهای میباشــد .در حــال حاضــر ،متأســفانه در جامعــۀ مــا در حمیــط کار کمتــر
بــه اخــاق حرفــهای توجــه میشــود؛ درحایلکــه در غــرب ،در دانشهــای مربــوط بــه
مدیر یــت و ســازمان ،شــاخهای بــا عنــوان اخــاق حرفـهای وجــود دارد ،ویل در جامعــۀ مــا
در مدیر یــت بــه اخــاق توجــه کایف نشــده اســت( ».امیــری و دیگــران« )1389 ،در اخالق
حرفــهای بــه مســئولیتهای اخــایق بنــگاه و ســازمان اشــاره میشــود .در ایــن نــگاه،
بنــگاه بهمنزلــۀ یــک شــخصیت حقــویق دو گونــه مســئولیت دارد .1 :مســئولیتهای حقــویق
کیفــری؛  .2مســئولیتهای اخــایق کــه مســئولیتهای اخــایق بنــگاه ،بســیار پییچیدهتــر
از مســئولیتهای اخــایق فردیشــخیص و فردیشــغیل اســت .بهعبارتدیگــر،
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مســئولیتهای اخــایق بنــگاه ،شــامل مهــۀ اضــاع و ابعــاد ســازمان میشــود و اخالقیــات
شــغیل را نیــز دربرمیگیــرد .البتــه اخــاق حرف ـهای افزو نبــر اخــاق کار ،حقــوق کار را نیــز
دربرمیگیــرد( ».قراملکــی)1393 ،
اخــاق و مســئولیت کــه بایدهــا و نبایدهــای ارزیشفلســی و مــا ک ســنجش درســی و
نادرســی رفتار نســبت به خود و دیگران و جامعه اســت ،از مباحیث اســت که دانشــمندان
و صاحبنظــران در یکــی دو دهــۀ اخیــر ،بــه آن توجــه کردهانــد (نــک :تـیزاده و ســلطاین،

 ،۱۳۸۹ص .)104-94اخــاق حرفــهای را میتــوان بیانکننــدۀ باورهــای گــروه حرفــهای
درخصــوص اینکــه چــه چیــزی درســت و مرتبــط بــا معیارهــای مهــان حرفــه اســت ،تعر یــف
کــرد (نــک :قاس ـمزاده و دیگــران ،۱۳۹۳ ،ص .)8-1در طــی دهههــای گذشــته ،تعــدادی
از پژوهشــگران اخــاق حرفــهای ،بهحلــاظ نظــری ،بهمســت روانشــنایس اخــاق 1روی
آوردهانــد .جس ـتوجوی و یژگ ـی اخــایق ،و یژگــی شــخصییت ثابــی کــه بتوانــد رفتــار غیــر
اخــایق را پیشبیــی کنــد ،از پژوهشهــای هارتشــورن و مــی )1928( 2آغــاز شــده اســت.
بااینحــال ،بهنظــر میرســد کــه ایــن مطالعــات نشــان میدهنــد ،رفتــار غیراخــایق بــه
موقعیــت وابســته اســت .مهچنـ ن
ـ� گاهــی اوقــات ،روانشناســان از موضــوع و یژگــی اخــایق

غفلــت کردهانــد (بهنقــل از :مــک ماهــون.)2000 ،3

ن
تبیــ� فراینــد تصممیگیــری اخــاق در
نظــم موجــود در حرفــ ه مدلهــایی را بــرای

حمیطهــای ســازماین فراهــم کــرده اســت .حرفــه دارای پیشفرضهــایی اســت کــه از
اقتبــاس شــد ه اســت .نظر یههــای مرتبــط بــا رفتــار ســازماین ،نظر یــۀ نقــش ،نظر یــۀ یادگیــری
اجتماعی و نظر یۀ تعارض از ســایر رشــتهها اقتباس شــده اســت .بســیاری از پژوهشــگران،
ماننــد گولــزیب و هانــت )1992( 4گفتهانــد کــه رشــد اخــایق مطرحشــده در روانشــنایس
در درک فراینــد اســتدال ل اخــاق حرفـهای مفیــد اســت؛ بهدلیــل اینکــه حتــول اخــایق در
مدلهــای تصممیگیــری اخــایق پذیرفتــه و در پژوهشهــای جتــر یب اســتفاده شــده اســت،
ســایر پژوهشــگران نیــز ممکــن اســت بــه ایــن ســازه بــرای درک فراینــد اســتدال یل کــه افــراد در
حمیــط شــغیل خــود ب ـهکار میبرنــد ،عالقهمنــد باشــند.

حتــول اخــایق عبــارت اســت از درک افــراد از مفهــوم عدالــت در ســطوح مخ تلــف کــه
1 . Moral psychology.
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رشــتههای گوناگــوین ،ماننــد انسانشــنایس ،فلســفه ،روانشــنایس و جامعهشــنایس

2 . Hartshorne and May.
3 . McMahon.
4 . Goolsby and Hunt.
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باال تر یــن ســطح آن دس ـت ن
یافت بــه حقــوق مســاوی و جهــاین بــرای مهــۀ مــردم و حتقــق
ارزشهــای عــایل انســان در زندگــی افــراد اســت (کلبــرگ ،1969 1،ص.)380-347
«مفهــوم اخــاق در روانشــنایس بــه یــک سلســله ارزشهــا و باورهــای درو ینشــدهای
اطــاق میشــود کــه بهعنــوان یکــی از عوامــل مهارکننــده عمــل میکنــد .بهنظــر بعــی
از روانشناســان بــا رشــد اخــاق در انســان ،شــخص بههنــگام تخ طــی از آن ،احســاس
گنــاه میکنــد .اخــاق حــی پیشبیــی احســاس گنــاه را بههنــگام مســاحمه در پیــروی
از ارزشهــای درو ینشــده بــرای انســان بهوجــود مــیآورد .اخــاق ،مقاومــت در مقابــل
ســر پیچی از ارزشهــا و معیارهــای انســاین را ،حــی زمــاین کــه هیچکــس از آنهــا آ گاهــی
نــدارد ،بــرای انســان فراهــم میکنــد .بهاینترتیــب ،وجــدان از یــک قضــاوت ســاده نســبت
ن
کاربســ� اصــول،
بــه درســت یــا نادرســت فراتــر مــیرود و فــرد بــه مقــام تشــخیص و به
ن
ن
اولــ� و برجســتهتر ین نظر یهپــردازان در زمینــۀ
قوانــ� اخــایق میرســد .از
تکالیــف و

روانشــنایس اخــاق میتــوان بــه پیــاژه 2اشــاره کــرد .پیــاژه مطالعــۀ اخــاق و حتــول آن را
از طر یــق مشــاهدۀ تیلهبــازی در کــودکان آغــاز کــرد .او معتقــد بــود کــه بــا مطالعــۀ بــازی
میتــوان واقعیــت اخــایق کــودکان را کــه از نســی بــه نســل دیگــر منتقــل شــده اســت،
در یافــت( ».کدیــور)1381 ،
در ســالهای اخیــر ،نظر یههــای شــناخیتاجتماعی 3تفســیرهای جدیــدی در زمینــۀ
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حتــول اخــایق مطــرح کردهانــد .ایــن روانشناســان ن
بــ� صالحیتهــای اخــایق و

رفتارهــای منطبــق بــر اصــول اخــایق ،یعــی بـ ن
ـ� فکــر و عمــل اخــایق متایــز قائــل شــدهاند.
برخــاف دیــدگاه رفتارگــرایی ،از نظــر بنــدورا 4رفتارهــای اخــایق ،حاصــل تعامــل پیچیدهتــر
انســان و عوامــل حمیطــی اســت .در دیــدگاه شــناخیتاجتماعی انســانها نیروهــای فعــایل
1 . Kohlberg.
2 . Piaget.
3 . Cognitive – social.
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4 . Bandura.

هســتند کــه در انگیزههــا و اعمــال خــود تــا حــدودی نفــوذ دارنــد (بنــدورا و دیگــران.)2001 1،
«بهعبارتدیگــر ،در ایــن دیــدگاه انســان حتتتأثیــر نیروهــای اجتماعــی اســت؛ ویل حنــوۀ
برخــورد بــا ایــن نیروهــا را خــود انتخــاب میکنــد .بنابرایــن ،نقــش رســانهها روی رفتــار
کــودکان ،بهو یــژه نگاهکــردن بــه تلو یز یــون ،خوانــدن کتابهــا و جمــات جالبتوجــه
اســت( ».و یلیامــز ، 1986 ،بهنقــل از :عز یــزی مشامــی)1386 ،

ن
تعیــ� مراحــل حتــول اخــایق
کلبــرگ مرحلهایبــودن حتــول اخــایق را قبــول کــرد و

در هــر فــرد را بــر اســاس تواناییهــای شــناخیت و ذهــی او پذیرفــت؛ ویل معتقــد اســت
کــه حتــول اخــایق بعــد از دوازدهســالگی نیــز ادامــه مییابــد .گلبــرک اخــاق را بــا مفهــوم

ن
تببــ� میکنــد و معتقــد اســت کــه قضاوتهــای اخــایق کــودکان و نوجوانــان
عدالــت
متضمــن برداش ـتهای متفــاویت از عدالــت اســت و باال تر یــن ســطح آن ،دس ـت ن
یافت بــه

حقــوق مســاوی و جهــاین بــرای مهــۀ مــردم اســت (کلبــرگ .)1969 ،کلبــرگ بــا جتز یهوحتلیــل
پاســخهای آزمودینهــا و افــزودن آن بــه داســتانهای خــود موفــق شــد ،مراحــل حتــول
اســت ،بــه شــرح ز یــر مشــخص کنــد:
 .1ســطح اخــاق پیشقــراردادی« :فــردی کــه در ایــن ســطح قــرار دارد ،نســبت بــه

قوانـ ن
ـ� و برچس ـبهای خــوب و بــد و درســت و نادرســت ،بســیار تأثیر پذیــر و حســاس
اســت و رفتارهــای خــود را مطابــق بــا پیامدهــای مــادی آنهــا (تنبیــه و تشــو یق) و یــا
ً
ن
قوانــ� را بــرای وی وضــع میکننــد ،تنظــم میمنایــد (مثــا پــدر و
برحســب کســاین کــه
مــادر) .در ایــن دوره اخــاق هنــوز دروین نشــده اســت و معیارهــای اخــایق بهطــور واقعــی
و حقیــی وجــود ندارنــد( ».میرســلطاین )1383 ،ایــن ســطح از رشــد اخــایق ،خــود شــامل
دو مرحلــه اســت :اخــاق بــر پایــۀ تنبیــه 2و اطاعــت 3و جهتگیــری هدفوســیلهای؛

پیشبینی اخالق حرفهای بر اساس تحول اخالقی در کارکنان ستادی قوۀ قضائیه

اخــایق در افــراد را در ســه ســطح و شــش مرحلــه کــه هــر ســطح دربرگیرنــدۀ دو مرحلــه

1 . Bandura, Caprara, Barbaranelli, Pastorelli & Regalia.
2 . punishment.
3 . obedience.
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 .2ســطح اخــاق قــراردادی :افــراد پیــروی از مقــررات اجتماعــی را مهچنــان ضــروری
میداننــد ،ویل نــه بهدلیــل نفــع شــخیص .آنهــا معتقدنــد کــه احتــرام بــه نظــام اجتماعــی
رایــج ،بــرای تضمـ ن
ـ� روابــط انســاین ســودمند اســت و نظــم اجتماعــی امهیــت دارد .دو

مرحلــۀ ایــن ســطح شــامل جهتگیــری پســر خــوب ،دختــر خــوب و جهتگیــری حفــظ
نظــم اجتماعــی اســت؛
 .3ســطح اخــاق فراقــراردادی :در ایــن دوره ،معیارهــای اخــایق افــراد درو ینشــده
و رفتــار اخــایق بهوســیلۀ رمــز اخــایق دروین هدایــت میشــود .اخــاق ایــن دوره بــر
اســاس اصــول جهــاین ،برتــر از قراردادهــای اجتماعــی اســت .رفتــار اخــایق بــه تصو یــب
یــا اجــازه یــا جلوگیــری و هنــی دیگــران بســتگی نــدارد و مســتقل از قــدرت گروههــایی اســت
کــه از آن محایــت میکننــد .ایــن ســطح از رشــد اخــایق نیــز شــامل دو مرحلــه اســت:
اخــاق بــر اســاس پیمــان اجتماعــی و اخــاق بــر اســاس اصــول جهــاین .افــرادی کــه
بــه ایــن مرحلــه میرســند ،اصــول اخــایق منحصربهفــردی دارنــد کــه حــی ممکــن اســت،

مخ الــف نظــم اجتماعــی پذیرفتهشــدۀ اکثــر جامعــه باشــد .در ایــن مرحلــه کــه بــه عقیــدۀ
ً
کلبــرگ کاملتر یــن مرحلــۀ رشــد اخــایق اســت ،معنــای اخــاق بــرای فــرد کامــا روشــن
اســت .از نظــر او اصــول اخــایق مرحلــۀ ششــم ،اصــویل جهــاین و شــامل مفهومــی از
عدالــت اســت کــه بهمعنــای رســیدن بــه راهحــی اســت کــه هرکــس آن را مناســب مییابــد
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(املر و دیگران.)2007 1،
رســت( 2رســت ،1986،ص )3میپرســد« :زمــاین کــه شــخص بهطــور اخــایق رفتــار
ایــاد آن رفتــار رخ میدهــد؟» او در
میکنــد ،چــه تغییــرات فــریض روانشــناخیت بــرای ج

پاســخ بــه ایــن ســؤال میگو یــد ،در چنـ ن
ـ� موقعیــی ممکــن اســت فــرد حداقــل چهــار پردازش

انــام دهــد .1 :تفســیرکردن موقعیتهــا بــا درنظرگرفـ ن
ـ� اعمــال احتمــایل و آثــار ایــن
بنیادیــن ج
1 . Emler, Tarry, James.
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2 . Rest.

اعمــال بــر خــود و دیگــران؛  .2قضــاوت دربــارۀ اینکــه کــدام عمــل بهحلــاظ اخــایق صحیــح
ت بــرای
اســت؛  .3اولو یــتدادن بــه اعمــال اخــایق؛  .4نشــاندادن اســتحکام و مهــار 
انــام رفتــار اخــایق .میتــوان و یژگیهــای افــراد دارای اخــاق حرفـهای را
پیگیــری نیــت ج
اینچنـ ن
ـ� بیــان کــرد :فــردی پاسخگوســت و پیامدهــای رفتــار خــود را میپذیــرد ،سرمشــق

دیگــران اســت ،حســاس و اخال قمنــد اســت ،بــه درســتکاری و خوشنامــی در کارش
امهیــت میدهــد ،بــرای ادای متــام مســئولییت کــه برعهــده میگیــرد ،بــا متــام تــوان و خلــوص
نیــت تــاش میکنــد (نــک :امیــری و دیگــران.)۱۳۸۹ ،
اخــاق حرفــهای بــر پیامدهــای کاری تأثیرگــذار اســت .اخــاق حرفــهای تأثیــر
چشــمگیری بــر فعالیتهــا و نتایــج ســازمان دارد؛ بهگونهایکــه هبــره وری را افزایــش
میدهــد ،ارتباطهــا را هببــود میبخ شــد و درجــۀ خطــر را کاهــش میدهــد؛ ز یــرا هنگامــی
کــه اخــاق حرفــهای در ســازمان حاکــم اســت ،جر یــان اطالعــات بهراحــی تســهیل
ایــاد حادثــه از آن مطلــع میگــردد (امحــدی .)۱۳۹۳ ،کارکنــان در
میگــردد و مدیــر ،قبــل از ج
حمیــط کاری خــود بــا برخــی مســائل اخــایق مواجــه میشــوند کــه بــا فلســفۀ اخــاق قــادر

پیشبینی اخالق حرفهای بر اساس تحول اخالقی در کارکنان ستادی قوۀ قضائیه

1 . Fernando.
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بــه حــل آنهــا نیســتند .در زمینــۀ مطالعــه و ارز یــایب فراینــد تصممیگیــری اخــایق ،بایــد بــه
مفهــوم حتــول اخــایق مطرحشــده توســط لورنــس کلبــرگ توجــه کــرد (فرنانــدو .)2009 ،رفتــار
انــام میدهنــد ،از دو منبــع
اخــایق و غیراخــایق کــه هر یــک از کارکنــان در حمیــط کار ج
نشــأت میگیــرد :ســطح حتــول اخــایق خــود فــرد و فرهنــگ ســازماین کــه بــه او منتقــل شــده
اســت (فرنــادو.)2009 1،

ً
نظر یــۀ کلبــرگ بیانکننــدۀ قضــاوت اخــایق اســت؛ امــا او مدعــی نیســت کــه ضرورتــا

بــا عمــل اخــایق برابــر اســت .رســت معتقــد اســت کــه هــر فــردی ممکــن اســت بهصــورت
پیشــرفته بتوانــد قضــاوت اخــایق کنــد؛ ویل بهدلیــل و یژگــیتقو یتکنندگــی ســایر اهــداف،
ممکــن اســت از مســیر اخــاق و عمــل اخــایق خــارج شــود (رســت1986 ،ص.)455

بااینحــال ،مطالعــۀ بلیــی 1دربــارۀ پیشــینۀ ارتبــاط قضــاوت اخــایق و عمــل اخــایق،

او را بــه ایــن نتیجــه رســاند کــه بخ ــش عظیمــی از مطالعــات ،از ایــن فرضیــه کــه اســتدال ل
اخــایق و عمــل اخــایق مرتبــط هســتند ،محایــت کــرد ه اســت (بلیــی ،1980 ،ص.)37
مهانگونهکــه پیــش از ایــن مطــرح شــد ،مســئلۀ اصــی پژوهــش حاضــر بــرریس ایــن مطلــب
ایــن اســت کــه آیــا حتــول اخــایق قــادر بــه پیشبیــی اخــاق حرف ـهای اســت ،یــا نــه.
ازایــنرو ،باتوجهبــه مطالــب بیانشــده و نبــود پژوهــش داخــی در حیطــۀ ارتبــاط حتــول
اخــایق بــا اخــاق حرفــهای ،هــدف پژوهــش حاضــر« ،پیشبیــی اخــاق حرفــهای
کارکنــان ســتادی قــوۀ قضائیــه بــر اســاس میــزان حتــول اخــایق» اســت.
روششناسی
روش پژوهــش حاضــر ،باتوجهبــه هــدف پژوهــش ،از نــوع توصییفمهبســتگی اســت کــه

در آن ارتبــاط حتــول اخــایق و اخــاق حرف ـهای و مهچنـ ن
ـ� پیشبیــی اخــاق حرف ـهای
بــر اســاس حتــول اخــایق بــرریس میشــود .جامعــۀ آمــاری پژوهــش را کارمنــدان ســتادی
شــاغل در واحدهــای ســتادی قــوۀ قضائیــه در ســال  1394تشــکیل میدهنــد .ســیصد
کارمنــد بــا روش منونهگیــری تصــادیف انتخــاب شــدند و دو پرسـشنامۀ حتــول اخــایق «مــا»
و پرسـشنامۀ «میــزان رعایــت اخــاق حرفـهای توســط کارکنــان ســازمانها» را بــا رعایــت
ن
میانگــ� ســی  35تــا
اخــاق پژوهــی تمکیــل کردنــد .درهنایــت 219 ،پرســشنامه بــا
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 44قابلاســتفاده در پژوهــش بــود .دادههــای بهدســتآمده از پرســشنامهها بهوســیلۀ
و یرایــش  22نرمافــزار حتلیــل آمــاری  SPSSو ضر یــب مهبســتگی پیرســون و حتلیــل رگرســیون
ســاده جتز یهوحتلیــل شــدند.

1 . Blasi.

ابزار
 .1آزمون تحول اخالقی «ما»
ایــن آزمــون در ســال  1981توســط «مــا» 1بهمنظــور اندازهگیــری جهتگیریهــای
نوعدوســی و قضــاوت اخــایق تدو یــن شــده اســت .آزمــون حتــول اخــایق مــا از دو قســمت
تشــکیل شــده اســت که قســمت اول آن ،میزان نوعدوســی و قســمت دوم آن ،میزان ســطح
حتــول اخــایق را میســنجد .پایــایی و ثبــات دروین قســمت اول در بررســهای متعــدد از
 0/74تــا  0/84متغیــر بــود و پایــایی و ثبــات دروین قســمت دوم ایــن آزمــون  0/64بــوده
اســت (نــک :میرســلطاین .)1383 ،در آزمــون حتــول اخــایق ســه معمــای اخــایق در ســه
موقعیــت فــریض مطــرح میشــود .1 :معمــای ســارق جــوان بــا یــک موقعیــت؛  .2معمــای
آزادی بیــان بــا یــک موقعیــت؛  .3معمــای ســرقت بانــک بــا یــک موقعیــت.

ایــن معماهــا هرکــدام دارای یــک موقعیتانــد و هــر معمــا بــه دو بخ ــش تقســم میشــود.

ســؤالهای قســمت دوم آزمــون کــه ســطح اخــایق فــرد را میســنجد ،از یــک مقیــاس
پنجدرج ـهای ،از خیــی ز یــاد تــا خیــی کــم ،تشــکیل شــده اســت و آزمودینهــا باتوجهبــه
درجــۀ امهیــت ،بــه ســؤالها پاســخ میدهنــد .در ایــن پژوهــش از فــرم (ب) کــه معــادل فــرم
(الــف) آن اســت ،اســتفاده شــده اســت .شــایان ذکــر اســت ،فــرم (ب) در ســالهای ،1982
1988و  1989بهعنــوان ابــزار ســنجش جهتگیــری اخــایق ب ـهکار گرفتــه شــده و اعتبــار و
پایــایی آن در حتقیقهــای یادشــده بیــش از 0/75بــوده اســت (مهــان).
 .2پرسشنامۀ اخالق حرفهای
ایــن پرس ـشنامه شــانزده گو یــه دارد و دارای هشــت مؤلفــه اســت کــه عبارتانــد از:
1 . Ma.
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درعیحــال ،ســؤالهای قســمت اول
هــر قســمت ،ســؤالهای مربــوط بــه خــود را داراســت و
ً
ً
ـا نــه ،درجهبنــدی شــدهاند .مهچنـ ن
ـ�،
بــا یــک مقیــاس چنددرجـهای از کامــا بلــه تــا کامـ
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مســئولیتپذیری (پرســشهای  1و  ،)2صادقبــودن (پرســشهای  3و  ،)4عدالــت و
انصاف (پرسـشهای  5و  ،)6وفاداری (پرسـشهای  7و  ،)8برتریجو یی و رقابتطلیب
(پرســشهای  9و  ،)10احتــرام بــه دیگــران (پرســشهای  11و  ،)12مهــدردی بــا دیگــران
(پرسـشهای  13و  )14و رعایــت احتــرام ارزشهــا و هنجارهــای اجتماعــی (پرسـشهای
ً
ً
 15و  .)16ایــن ابــزار بــر اســاس مقیــاس پنجدرجـهای لیکــرت (از کامــا مخ الفــم = 1تــا کامــا
موافقــم =  )5پاســخ داده میشــود .روایی و پایــایی ایــن ابــزار در پژوهشهــای قبــی تأییــد
شــده اســت (مقیمــی و رمضــان .)1390 ،مهچنـ ن
ـ� ،ضر یــب پایــایی ایــن پرسـشنامه توســط

قاسـمزاده ،زوار ،مهدیــون و رضــایئ ( 0.80 )1393بهدســت آمــده اســت.
یافتهها
ایــن پژوهــش در یپ پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه آیــا حتــول اخــایق بهطــور معــیدار
قــادر بــه پیشبیــی اخــاق حرف ـهای اســت؟ بدیــن منظــور ابتــدا یافتههــای توصیــی و
ســپس یافتههــای اســتنباطی بیــان میشــوند .یافتههــای توصیــی مربــوط بــه متغیرهــای
پژوهــی در جــدول  1نشــان داده شــده اســت.

جدول  .1شاخصهای توصییف مربوط به متغیرهای پژوهیش
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کل
شاخص /متغیر

ن
میانگی

احنراف معیار

تعداد

حتول اخالیق

0.14

0.49

219

اخالق حرفهای

65.42

9.21

219

بهمنظــور حتلیــل فرضیــۀ پژوهــش از آزمــون حتلیــل رگرســیون خطــی ســاده اســتفاده

شــده اســت؛ بدینگونهکــه ابتــدا بــا بــرریس پیشفرضهــای ایــن آزمــون و حتقــق تکتــک

آنهــا ،متغیــر حتــول اخــایق ،بهعنــوان متغیــر پیش ن
بــ� و متغیــر اخــاق حرفــهای،
بهعنــوان متغیــر وابســته وارد مــدل رگرســیون شــد .نتایــج ایــن حتلیــل در جــدول  2تــا 5
نشــان داده شــده اســت .ابتــدا در جــدول  ،2نتایــج آزمــون مهبســتگی پیرســون نشــان داده
ـ� متغیــر پیشبـ ن
شــده اســت؛ چراکــه در صــورت نبــود مهبســتگی بـ ن
ـ� و مــا ک ،جمــاز بــه

انــام حتلیــل رگرســیون نیســتمی .نتایــج جــدول مهبســتگی پیرســون نشــان میدهــد کــه بـ ن
ـ�
ج
متغیــر پیش ن
بــ� و مــا ک ،مهبســتگی معــیدار وجــود دارد (.)01/0<P
جدول  .2آزمون مهبستگی متغیر پیش ن
بی و مال ک
گرایش به سوء مصرف مواد

معنو یت

*0.308
*0.01<P

جدول  .3پیشبیین اخالق حرفهای بر اساس حتول اخالیق
متغیر مال ک

R

R2

F

DF1

DF2

P value

اخالق حرفهای

0.308

0.10

22.68

1

217

0/001

متغیر پیش ن
بی :معنو یت

ن
چنــ� نتیجهگیــری میشــود کــه مهبســتگی متغیــر
براســاس معادلــۀ جــدول ،3

ن
پیش ن
تعیــ� ایــن متغیرهــا
بــ� بــا متغیــر اخــاق حرفــهای حــدود  0.31اســت و ضر یــب
ن
تعیــ� بــا  F=22.68در ســطح
برابــر اســت بــا  0.10کــه ایــن میــزان مهبســتگی و ضر یــب
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 p 0/001معــیدار اســت .بنابرایــن ،حتــول اخــایق 10درصــد از تغییــرات مربــوط بــه اخــاق
حرف ـهای را بهطــور معــیدار پیشبیــی میکننــد .در ادامــه بهمنظــور بــرریس میــزان تبیـ ن
ـ�

متغیــر مــا ک توســط متغیــر پیشبـ ن
ـ� از ضر یــب بتــا اســتفاده شــد کــه نتایــج آن در جــدول
 6نشــان داده شــده اســت.
جدول  .4پیشبیین اخالق حرفهای بر اساس حتول اخالیق
متغیر مال ک

متغیر پیش ن
بی/منابع تغییر

B

مقدار ثابت

64.62

حتول اخالیق

5.73

اخالق حرفهای

Beta

0.308

t

P value

104.73

0.001

4.76

0/001

باتوجهبــه ضر یــب منــدرج در جــدول  4مشــخص میشــود کــه متغیــر پیش ن
بــ�

حتــول اخــایق ،بهشــکل معــیداری ( )4.76اخــاق حرفـهای را تبیـ ن
ـ� میکنــد؛ بنابرایــن
معادلــۀ رگرســیون بــه ایــن قــرار اســت:
(حتول اخالیق*=64.62+)5.37اخالق حرفهای

جدول  .5حتلیل وار یانس تغییرات متغیر مال ک بر اساس تغییرات متغیر پیش ن
بی
اخالق  /بیست و پنجم  /بهار 1396
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شاخص ها
مدل

مهزمان

تغییرات

جمموع
جمذورات

درجۀ آزادی

ن
میانگی
جمذورات

رگرسیون

1750.61

1

1750.61

بایقمانده

16750.89

217

77.19

کل

18501.51

218

F

سطح معناداری

22.68

0/001

نتایــج حاصــل از حتلیــل وار یانــس جــدول  5نشــان میدهــد کــه رگرســیون متغیرهــای

ن
پیش ن
میانگــ� متغیــر مــا ک ،ازنظــر آمــاری معــیدار اســت؛ چراکــه F
بــ� ،بهطــرف
حماسبهشــده  22/68در ســطح  p 0/001ازنظــر آمــاری معــیدار اســت .بنابرایــن ،مــدل
مطرحشــدۀ فــوق صحیــح اســت.
نتیجه
پژوهــش حاضــر بهمنظــور پیشبیــی میــزان اخــاق حرف ـهای بــر اســاس حتــول اخــایق
انــام شــده اســت .نتایــج حاصــل از حتلیــل رگرســیون نشــان داد کــه میــزان حتــول اخــایق،
ج
قــادر بــه پیشبیــی معــیدار اخــاق حرفـهای اســت .ایــن یافتههــا بــا نتایــج بهدسـتآمده
از پژوهــش گولــزیب و هانــت ( )1992و وچیــو )۱۹۸۱( 1مهســو اســت .گولــز یب و هانــت
معتقدنــد ســطوح باال تــر رشــد اخال یقشــناخیت نشــانگر ظرفیــت بیشــتر فــرد بــرای اســتدال ل
در موقعیتهــای اخــایق اســت .بهنظــر میرســد ،افــرادی کــه در رشــد اخال یقشــناخیت
منرههــای بیشــتری بهدســت میآورنــد ،نســبت بــه دیگــران در هــر موقعیــی ،اســتانداردهای
وظیفهشــنایس بیشــتری بهدســت میآورنــد و نســبت بــه امتیازهــا و دغدغههــای ذینفعــان
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در تصممیگیریهــای خــود حســاس هســتند.

ایــن پژوهــش مهچنـ ن
ـ� نظــر کلبــرگ ( )۱۹۶۹مبینبــر ارتبــاط مراحــل باال تــر رشــد اخــایق

بــا عمــل اخــایق را تأییــد میکنــد .مــروری بلیــی ()۱۹۸۰در مطالع ـهای بــه ایــن نتایــج

دســت یافــت .۱ :محایتهــای کایف از وجــود ارتبــاط متوســط آمــاری بـ ن
ـ� رشــد اخــایق
و رفتــار اخــایق وجــود دارد؛  .۲اســتدال ل اخــایق مهــم اســت؛ ویل ضرورتـ ًـا ن
تبییکننــدۀ
رفتــار بزهکارانــه نیســت؛  .۳محایــت ضعیــی از ارتبــاط اســتدال ل اخــایق و درســتکاری و
نوعدوســی وجــود دارد؛  .۴محایــت اندکــی از ایــن فــرض وجــود دارد کــه افــراد تابــع اصــول،
بــا احتمــال بیشــتری در مقابــل فشــارهای حمیطــی و معماهــای اخــایق مقاومــت میکننــد.
در جممــوع ،فراحتلیــل بلیــی ( )1980نشــان داد کــه افــراد ســطوح باال تــر حتــول اخــایق،

درســتکارتر و صداقتترنــد .در تبیـ ن
ـ� ایــن یافتــه میتــوان بــه پژوهــش مــک ماهــون ()2000

اشــاره کــرد .او میگو یــد ،افــراد در مراحــل ن
پاییتــر رشــد اخــایق ،یعــی مرحلــۀ یــک تــا
چهــار ،بهوســیلۀ نیروهــای بیــروین ،ماننــد تنبیــه و پــاداش و انتظــار جامعــه کنتــرل میشــوند
و در مراحــل باال تــر ،یعــی پنــج و شــش ،کنتــرل بهوســیلۀ نیروهــای دروین ،ماننــد اصــول
انتخــایب فــرد صــورت میگیــرد .ازایـنرو ،در پژوهــش حاضــر ،افــرادی کــه در مراحــل باال تــر
حتــول اخــایق بودهانــد ،بــا اخــاق درو ینشــده رفتــار کــرده و اخــاق حرف ـهای ،ســطوح
باال تــر را نشــان میدهنــد و در رعایــت اخــاق حرفــهای ،کمتــر از وضعیــت پیرامــوین،
موقعیــی و ...متأثرنــد.
بیشــتر ین میــزان یکپارچگــی اخــایق ،زمــاین حاصــل میشــود کــه ادرا کهــا و

عالقههــای اخــایق فــرد بــه بخ ــی از خودپنــدارۀ او ،یعــی شــیوۀ خــاص نــگاه فــرد بــه خــود
و تعر یــف وی از خــود تبدیــل شــود .وقــی ایــن اتفــاق رخ دهــد ،اخــاق نهتهنــا بــه جنبـهای
از ســازمان هشــیار شــخصیت تبدیــل میشــود ،بلکــه بــه انگیزههــا و هیجانهــای مضاعــف
نیــز جتهیــز مــی شــود .بــرای مثــال ،فــرد عالقهمنــد بــه رفتارهــای اخــایق تــاش میکنــد
راهحلهــای اخــایق مناســب پیــدا کنــد .مهچنـ ن
ـ� او متایــل دارد ،اعمالــش ازنظــر اخــایق

صحیــح باشــند ،نهتهنــا بــه ایــن دلیــل کــه او امهیــت عیــی نوعدوســی و عدالــت را درک
میکنــد ،بلکــه بهســبب اینکــه او خــود را بهگونــۀ خــایص ادراک میکنــد و میخواهــد بــه
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ایدئالهــای خــود ملتــزم مبانــد .البتــه خودپندارههــا از ســی بــه ســن دیگــر و از شــخیص
ن
مهچنــ� در
بــه شــخص دیگــر ،در میــزان انســجام دروین یــا در اســتحکام ســاختاری و

میــزان امهیــت ذهــی آن بــرای هــر فــرد متفاوتانــد .واژۀ هو یــت بــه شــکیل رشــدیافته از
خودپنــداره اشــاره میکنــد کــه بــا احســاس یکپارچگــی فزاینــده و نفــوذ در هشــیاری و

توانــایی استحکامبخ شــیدن بــه احســاس ثبــات و فردیــت و هدمفنــدی مشــخص میشــود
(بلیــی.)۱۹۹۹ ،
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انــام داده اســت ،نشــان داده کــه اســتدال ل اخــایق
ترو ینــو ( )۱۹۸۶بــا مطالعـهای کــه ج

ً
در موقعیتهــای واقعــی زندگــی کمتــر از موقعیتهــای صرفــا اســتدال یل اســت؛ ازایــنرو
انــام
پیشــهاد میشــود ،پژوهشهــای آیت در موقعیتهــای روزمــرۀ اســتدال ل اخــایق ج

شــود .مهچنـ ن
ـ� ،باتوجهبــه نقــش حتــول اخــایق در رعایــت اخــاق حرف ـهای پیشــهاد
میشــود ،بهمنظــور افزایــش رعایــت اخــایق در ســازمانها ،بــه مقولــۀ رشــد اخــایق
توجهشــده و از طر یــق آمــوزش ،ســعی در افزایــش ایــن مولفــۀ روانشــناخیت در کارکنــان

کننــد .مهچنـ ن
ـ� ،پیشــهاد میشــود ،بــرای بــرریس رابطــۀ برریسشــده در ایــن پژوهــش ،از
روشهــای دیگــری ،ماننــد روشهــای آزمایــی نیــز اســتفاده شــود .درضمــن ،بهمنظــور
افزایــش اخــاق حرف ـهای در حمیطهــای ســازماین و رعایــت اصــول اخــایق بــه مســئلۀ
حتــول اخــایق نیــز توجــه و یــژهای شــود ،بــا ایــن توضیــح کــه حتــول اخــایق بــا افزایــش
اخــاق حرف ـهای مرتبــط اســت.
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وا کاوی معیارهای اخالق حرفهای در مهندسی ژئوماتیک (نقشهبرداری) با تأ کید

مهدی خوشبرش ماسوله1،سعید صادقیان

2

چکیده
اخــاق مهنــدیس بخ ــی از اخــاق کاربــردی یــا اخــاق حرفـهای اســت کــه بــه بــرریس
اصــول اخــایق و مشــکالت اخــایق در فعالیتهــای مهنــدیس میپــردازد .هــدف از
مطالعــۀ حاضــر ،واکاوی معیارهــای اخــاق حرف ـهای در مهنــدیس ژئوماتیــک بــا تأ کیــد
بــر آموزههــای هنــجالبالغــه اســت .در ایــن مقالــه مســائل اخــایق بهوجودآمــده در حــوزۀ
مهنــدیس ژئوماتیــک (نقشــهبرداری) بــرریس شــد .در ایــن حتقیــق بــا اســتفاده از روش

توصیــی از نــوع حتلیــل اســنادی بــه گــردآوری دادههــای کتابخ ان ـهای ،شــامل شناســایی،
مطالعــه ،طبقهبنــدی اطالعــات ،جتز یهوحتلیــل و مجعبنــدی دادههــا درخصــوص موضــوع
مطالعهشــده پرداختــه شــد .نتایــج نشــان داد ،اخــاق حرف ـهای در مهنــدیس ژئوماتیــک
چهــار معیــار و و یژگــی مهــم دارد کــه عبارتانــد از :تعهــد کاری ،صداقــت ،انصــاف و
 . 1دانشجوی کارشنایسارشد مهندیس نقشهبرداری ،دانشکدۀ مهندیس نقشه برداری و اطالعات مکاین ،پردیس
دانشکده های فین ،دانشگاه هتران m.khoshboresh@ut.ac.ir
 . 2دانشیار آموزشکدۀ نقشهبرداری ،سازمان نقشه برداری کشور ،هترانsadeghian@ncc.org.ir.
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تخ صــص .در ایــن مطالعــه ،و یژگیهــای اخــاق حرفــهای بــر مبنــای آموزههــای هنــج
ن
تبیــ� شــد .امامعــی؟ع؟ مبنــای اخــاق حرفــهای را حفــظ و
البالغــه شناســایی و
رعایــت حقــوق مــردم دانســته و در موقعیتهــای گوناگــون بــر آن تأ کیــد کردهانــد و جایــگاه
اجتماعــی افــراد را بهو یــژه در مشــاغل و مناصــب گوناگــون ،بــر آن اســتوار میداننــد.
بهعــاوه ،امامعــی؟ع؟ معتقدنــد ،هرکــس خوشاخــاق باشــد ،زندگــیاش پاکیــزه و
گــوارا میشــود.
ج البالغــه ،اخــاق ،اخــاق حرف ـهای ،مهنــدیس
واژگان کلیــدی :امامعــی؟ع؟ ،هن ـ 
ژئوماتیــک (نقشــهبرداری).
مقدمه
آموزههــای دیــن مبـ ن
ـ� اســام از منابــع غــی و سرشــار در حــوزۀ اخــاق حرف ـهای 1بهمشــار
ن
مهــ� منظــور ،هبرهگیــری از منبعــی معتبــر و بــاارزش ،مهاننــد هنــجالبالغــه
مــیرود؛ بــه

میتوانــد نیازهــای اخــاق حرفــهای را برطــرف ســازد .امامعــی؟ع؟در هنــج البالغــه
مهمتر یــن شــیوههای تربیــی مؤثــر در اخــاق فــردی و اجتماعــی انســانها را ب ـهکار گرفتــه
انــام تعهدهــای اخــایق و اجتماعــی فرمــان داده اســت( .نــک :شــر ییف،
و مــردم را بــه ج
 ،1389ص .)98-78اخــاق بــه نســبت بـ ن
ـ� دو امــر اطــاق میشــود :کــی کــه رفتــاری
انــام میدهــد و کــی یــا چیــزی کــه بهحنــوی هــدف آن رفتــار قــرار میگیــرد( .نــک :فرامــرز
ج
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قراملکــی ،1388 ،ص /61فرمهیــی فراهــاین و اشــریف ،1393 ،ص« .)68اخــاق و
اخــاق کاربــردی و اخــاق حرفـهای ســه اصطالحــی اســت کــه بهعلــت نزدیکــی معنــای
آنهــا ،اغلــب بهجــای یکدیگــر بــهکار میرونــد( ».جــوادی و یوســی ،1395 ،ص.)1
«اخــاق حرفـهای عنصــری مهــم در زندگــی شــخیص و اجتماعــی هــر فــرد تلــی میشــود و
در قالــب زندگــی شــغیل او جلــوه میکنــد (.)Banks, 2016: 35-36
1 . Professional Ethic.

«اخــاق حرفــهای حــس وظیفهشــنایس و مســئولیتپذیری افــراد در حــوزۀ رفتــاری
شــغیل خــود اســت کــه ایــن آموزههــای اخــایق ر یشــه در  1500ســال پیــش از میــاد
دارنــد( ».فرهــود ،1386 ،ص« )1وظیفهشــنایس و مســئولیتپذیری یکــی از برجســتهتر ین
و یژگیهــای انســان در امــور فــردی و اجتماعــی بهمشــار مــیرود؛ بهطوریکــه انســان
بهوســیلۀ ایــن تواناییهــا بــه یــک موجــود مســتقل و تصممیگیرنــده تبدیــل شــده اســت».
(خوشبــرش ماســوله1395 ،الــف ،ص« )2اخــاق حرفــهای بــه دو معنــا اطــاق
میشــود :خلقوخــوی حرف ـهای و دانــی کــه از مســائل اخــاق حرف ـهای در کس ـبوکار
حبــث میکنــد( ».فرامــرز قراملکــی ،1393 ،ص« )56بــر اســاس گــزارش کمیســیون مــک
برخــی مــوارد در ســطح منطق ـهای[ ،ایــن کار] امــری مطلــوب میباشــد ،مشــروط بــر آنکــه
ً
ایــن قوانـ ن
ـ� از ســوی خــود حرفــه ،هتیــه و تصو یــب شــود؛ چراکــه اصــوال اخــاق ،متأثــر
از عقایــد ،باورهــا و ارزشهــای حاکــم بــر جوامــع اســت .الجــرم اخــاق حرف ـهای در هــر
فرهنــگ ،و یژگیهــا و مخ تصــات خــاص خــود را دارد .بــرای مثــال ،حــرمی خصــویص افــراد

ازآناکــه کشــور ایــران یــک
در یــک جامعــۀ شــریق بــا جامعــۀ غــریب تفاوتهــایی دارد؛ امــا ج
جامعــۀ اســامی اســت و شــناخت اصــول اخــاق حرف ـهای در آن امهیــت بســزایی دارد،
ج البالغــه ،بهعنــوان دومـ ن
ـ� کتــاب مهــم شــیعه
توجــه بــه اصــول اخــاق حرف ـهای در هن ـ 

کــه یکــی از امتیــازات آن ،جامعیــت و کلیــت آن اســت و مهــواره بــه اخــاق و اخالقیــات
توجــه داشــته اســت ،بســیار پرامهیــت حمســوب میشــود( ».فرمهیــی فراهــاین و اشــریف،
 ،1393ص)70
«در ایــران نیــز شــورای مدیر یــت جامعــۀ مهندســان مشــاور ایــران در خردادمــاه1383

کمیت ـهای را بــرای تدو یــن اســتراتژی جامعــه و آیـ ن
ـ� اخــاق حرف ـهای مهندســان مشــاور
تعیـ ن
ـ� منــود( ».مهندســان مشــاور ،1384 ،ص )2-1حــال باتوجهبــه هــدف حتقیــق الزم

اســت کــه بــا مهنــدس نقشــهبردار آشــنا شــومی« .مهنــدس نقشــهبردار بــه شــخیص بــا

واکاوی معیارهای اخالق حرفهای در مهندسی ژئوماتیک (نقشهبرداری) با تأ کید بر آموزههای نهجالبالغه

برایــد مبینبــر توصیــۀ اکیــد بــه [تنظــم] نظامنامــۀ اصــول اخــایق ،در ســطح مــی و در
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حتصیــات دانشــگاهی ،جتربیــات فــی و بــا مهارتهــای مدیر یــی در زمینــۀ مهنــدیس
ژئوماتیــک (نقشــهبرداری) اطــاق میگــردد( ».خوشبــرش ماســوله1395 ،ب ،ص-2
 )3برایناســاس ،اگــر مهنــدس نقش ـهبردار در هر یــک از حوزههــای ذکرشــده مهــارت کایف
نداشــته باشــد و بــه فعالیتهــایی در ایــن زمینــه بپــردازد ،بهنوعــی اخــاق حرفــهای را
رعایــت نکــرده اســت .افــراد فعــال در ایــن زمینــه بایــد توجــه داشــته باشــند کــه پیــش از
انــام هــر فعالیــت حرفــهای ،بایــد مهارتهــای الزم را فراگیرنــد و ضعــف مهــار یت خــود
ج
را برطــرف ســازند تــا در پروژههــای خصــویص بــه کارفرمایــان و در پروژههــای مــی بــه
بیتاملــال ضــرر وارد نشــود .بــه دلیــل اینکــه زمینــۀ کار در حرفــۀ نقشـهبرداری بســیار ز یــاد
اســت و اغلــب نقشــهبرداریها بــه پروژههــای مــی مربــوط اســت ،مهنــدس نقشــهبردار
بایــد نســبت بــه وظایــف خــود احســاس مســئولیتکرده و در هیچیــک از وظایــف خــود
کــمکاری نکنــد .اخــاق حرفــهای و مســئولیت اجتماعــی و علــوم مهنــدیس مؤلفههــایی

هســتند کــه بــر یکدیگــر تأثیــر ز یــادی میگذارنــد و بــدون درنظرگرفـ ن
ـ� تأثیــر هر یــک از آنهــا بــر
دیگــری ،منیتــوان معیارهــای درســی بــرای تعر یــف آنهــا مطــرح کــرد .در شــکل  1چگونگــی
ارتبــاط ســه مؤلفــۀ یادشــده نشــان داده شــده اســت.
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پرسشهای پژوهش
 .1الزمۀ فعالیتهای مهندیس در چارچوب اخالق حرفهای چیست؟
 .2ضرورت اخالق حرفهای در مهندیس ژئوماتیک چیست؟
 .3معیارهای اخالق حرفهای از دیدگاه هنج البالغه کداماند؟
 .4کدامیک از معیارهای اخالیق واکاویشده در مهندیس ژئوماتیک کاربردیترند؟
روش پژوهش
باتوجهبــه اینکــه پژوهشــگر درصــدد واکاوی معیارهــای اخــاق حرفــهای در مهنــدیس
ژئوماتیــک (نقش ـهبرداری) بــا تأ کیــد بــر آموزههــای هنــجالبالغــه اســت ،پژوهــش حاضــر
پژوهــی نیــز کیــی و روش گــردآوری دادههــا کتابخ انـهای اســت .ایــن روش شــامل مراحــی
اســت ،مهچــون شناســایی و مطالعــۀ منابــع علمــی موجــود ،ازمجلــه مقالههــا و کتابهــای
نوشتهشــده در زمینــۀ اخــاق حرفــهای ،فیشبــرداری ،طبقهبنــدی اطالعــات،
جتز یهوحتلیــل و تفســیر دادههــای گردآوریشــده و پاســخ بــه پرســشهای حتقیــق .بــرای

پاســخگویی بــه پرســشهای بیانشــده ،خنســت الزم اســت تعر یــف اخــاق در حرفــۀ
مهنــدیس و ضــرورت آن در مهنــدیس ژئوماتیــک بیــان و ارکان اخــاق حرف ـهای از نــگاه
ج البالغــه بــرریس شــود و ســپس بــه ســؤالهای مطرحشــده پاســخ داده شــود.
هنــ 
اخالق حرفهای الزمۀ فعالیتهای مهندسی

«اخــاق در زندگــی بشــر از امهیــت و یــژهای برخــوردار اســت؛ ز یــرا ارزشهــای اخــایق،
انســانیت انســان را شــکل میدهنــد .بــر اســاس روایــات اســامی ،مهمتر یــن هــدف بعثــت
رســول اکــرم؟ص؟ تکامــل اخــایق انســانها بــوده اســت کــه بهســبب آن ،آســایش دنیــا و

واکاوی معیارهای اخالق حرفهای در مهندسی ژئوماتیک (نقشهبرداری) با تأ کید بر آموزههای نهجالبالغه

از نــوع حتقیــق نظــری و روش آن ،توصیــی و از نــوع حتلیــل اســنادی اســت .رو یکــرد

آخــرت در ســایۀ اخــاق نکــو حتقــق یابــد( ».اســکندری و کــرمیزاده ،1393 ،ص« )1آدمــی
مهانطوریکــه در حمضــر خداونــد درمــورد خــود مســئول اســت و بایــد اخــاق داشــته باشــد،
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در حــوزۀ کاری خــود نیــز بایــد اصــول اخــایق را رعایــت منایــد تــا حــق کــی را ضایــع نکنــد.
دراصطــاح ،اخــاق جمموعـهای از اصــول و قواعــدی اســت کــه بیانگــر بایدهــا و نبایدهــای
اخــایق [اســت] کــه نوعــی اســتقالل از شــخص در آنهــا وجــود دارد ،اصــویل ماننــد خویب،
(فرهانــی و رحیمــی،
راس ـتگویی و اجتنــاب از دروغگــویی کــه افــراد آنهــا را میآموزنــد».
چ
 ،1391ص« )2-1رفتــار متــداول در میــان اهــل یــک حرفــه کــه شــامل جمموعــه قوانیــی
[اســت] کــه در وهلــۀ اول از ماهیــت آن حرفــه و شــغل شــکل میگیــرد ،اخــاق حرف ـهای
گفتــه میشــود( ».اســکندری و کــرمیزاده ،1393 ،ص)4-3
بهدلیــل توســعۀ صنعــت و فنــاوری ،تصمیمــات مهنــدس بهطــور مســتقمی بــر
زندگــی روزمــرۀ انســانها اثــر میگــذارد؛ بهطوریکــه مســائل اخــایق در زندگــی شــهری
امــروز ،نــایش از فناوریهــای مــدرن و الگوهــای ارتباطــی متفــاوت بــا گذشــته اســت
ازآناکــه مشــاغل ،بهمســت حرفهایشــدن پیــش میرونــد ،مقابلــه
( )Epting, 2015:1و ج

بــا تعارضهــای اخــایق و گرفـ ن
ـ� تصمیمــات منطبــق بــا اخــاق مهنــدیس در حرفهایبودن
یــک مهنــدس بســیار مهــم اســت (نــک :ظهــور و خلــج ،1389 ،ص .)1مهنــدس 1فــردی
ـی ب ـهروز در
جمــرب و متخصــص و نیــز بــا تواناییهــای مدیر یــی و برنامهر یــزی و دانــش فـ ِ

یــک شــاخۀ کاری اســت ( .)Martin & Schinzinger, 1996: 1-2هــر شــغیل دارای آیـ ن
ـ�
اخــایق مخ تــص خــود اســت کــه از آن بهعنــوان اخــاق حرف ـهای آن شــغل یــاد میشــود.
هرآنــه آموختــه اســت ،بــا هــدف رســیدن
مهنــدس بایــد در زمینــۀ فعالیــت خــود بکوشــد تــا چ
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آنــه در توانــایی خــود اســت ،مضایقــه نکنــد .مهنــدس
بــه هبتر یــن نتیجــه بـهکار بگیــرد و از چ
بایــد در راســتای اهــداف شــغیل خــود گام بــردارد و خلقوخــوی مهنــوع دوسیتداشــته و در
انــام وظایــف خــود متعهــد باشــد.
ج
شــکل  2عوامــل مؤثــر بــر اخــاق حرفـهای مهنــدیس و حنــوۀ ارتبــاط مهنــدس بــا اخــاق
حرفــهای را نشــان میدهــد .در ایــن شــکل گســترۀ فعالیتهــای مهنــدس حرفــهای کــه
1 . Engineer.

ن
قوانــ� ،مــردم و شــرکتهای مرتبــط بــا کار او هســتند ،در بســتر اصــول
مهــان جامعــه،
اخــایق بهتصو یــر کشــیده شــده اســت ( .)Devon, 2004: 1-2ایــن اصــول اخــایق ابعــاد
درخورتوجــه اخــاق را بــرای مهنــدس برمیمشــارد و از او بهعنــوان ضامــن اعتمــاد بــرای
انــام فعالیتهــا یــاد میکنــد و بــرای او وظایــف و حقــویق مشــخص قائــل اســت .اخــاق
ج
حرفـهای برگرفتــه از اصــول اخــایق و در معنــای خــاص اســت؛ ازایـنرو ابتــدا بایــد اخــاق

را شــناخت و متناســب با وضعیت و شــرایط هر شــغل و حرفه ،اخالق حرفهای مخ صوص
آن را تعر یــف کــرد .بهمنظــور هنادینهشــدن اخــاق حرف ـهای در نظامــی حرف ـهای ،ماننــد
مهنــدیس ،بایــد شــرایط را بــرای تعلمیوتربیــت صحیــح دانشــجو یان فراهــم ســاخت؛ چراکــه
ایــاد کننــد (نــک :خوشبــرش ماســوله،
مهمــی در پیشــرفت و تکامــل سیســم حرف ـهای ج
1395ب ،ص /7جــوادی ،1395 ،ص.)6

واکاوی معیارهای اخالق حرفهای در مهندسی ژئوماتیک (نقشهبرداری) با تأ کید بر آموزههای نهجالبالغه

ایــن دانشــجو یان هســتند کــه آینــدۀ نظــام حرفـهای را میســازند و میتواننــد نقــش بســیار

شکل  .2چشمانداز عوامل مؤثر بر اخالق حرفهای در مهندسی (خوشبرش ماسوله1395 ،الف ،ص)6
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ضرورت اخالق حرفهای در مهندسی ژئوماتیک
مهنــدیس ژئوماتیــک 1جمموعــهای از روشهــای نو یــن در حــوزۀ نقشــهبرداری زمیــی،
ســنجش از دور ،کارتوگــرایف ،کاداســتر ،سیســمهای اطالعــات مــکاین ،فتوگرامتــری و
ژئــودزی اســت ( /Dabson et al, 2007: 1-5خوشبــرش ماســوله1395 ،الــف ،ص.)3
مهنــدیس ژئوماتیــک تعر یــی کاملتــر و گو یاتــر از مهنــدیس نقشـهبرداری اســت؛ بهطوریکــه
از مهنــدیس ژئوماتیــک بهعنــوان دانــش انفورماتیــک در مهنــدیس نقشــهبرداری یــاد
میشــود .بهطــورکیل ،هــدف اصــی در مهنــدیس نقش ـهبرداری تولیــد نقش ـههای دقیــق و
هدمفنــد اســت ،بهحنویکــه کاربــران ایــن نقشــهها بتواننــد بهراحــی و در کمتر یــن زمــان

بــه خواســتههای خــود دربــارۀ موقعیــت مکانهــا و یافـ ن
ـ� مســیرها و شناســایی حمیطهــای
گوناگــون دســت یابنــد .کاربــران نقشــهها طیــف وســیعی از افــراد ،ماننــد گردشــگران،

ن
یافــ� مــکاین
راننــدگان ،مهندســان و بســیاری از افــرادی را در برمیگیرنــد کــه هدفشــان
کار بســیاری از افــراد
مشــخص اســت .باتوجهبــه اینکــه نتیجــۀ کار مهندســان نقشـهبردار در ِ

جامعــه تأثیرگــذار اســت ،رعایــت اخــاق در ایــن شــغل کــه از آن بهعنــوان اخــاق حرفـهای
یــاد میشــود ،بســیار پرامهیــت و ضــروری اســت .در ادامــه بــرای شفافشــدن ایــن موضــوع،
مثــایل عمــی از اخــاق حرفـهای در حــوزۀ ژئوماتیــک بیــان میشــود .امــروزه ،سیسـمهای
ن
ن
ن
زمــ� و کاربــری ارایض اســت
زمــ� ،ارزشگــذاری
زمــ� ،شــامل کاداســتر 2،ثبــت
ادارۀ

کــه از آنهــا بــا حمور یــت کاداســتر ،در راســتای اهــداف توســعۀ پایــدار 3اســتفاده میشــود
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( .)cadastreiran, 2016کاداســتر ،نقش ـهبرداری ثبــی اســت .ایــن نقش ـهبرداری مبتینبــر

ارزش حقــویق اســت و میتــوان بــر اســاس آن بــرای مرزهــایی کــه توســط نقشـهبردار تعیـ ن
ـ�
شــده اســت ،ســند مالکیــت صــادر کــرد .مهندســان نقشــهبردار کــه در حــوزۀ کاداســتر
فعالیــت میکننــد ،بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه کننــد کــه بــا امــوال مــردم ســروکار دارنــد
1 . Geomatics Engineering.
2 . Cadastre.
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3 . Sustainable Development.

و هــر اشــتباه کوچــک ،هرچنــد ناخواســته ،ممکــن اســت خســارتهای ز یــادی را بــرای
افــراد بهبــار آورد و حــق افــراد را ضایــع کنــد .متأســفانه گاهــی ایــن اشــتباهها ارادی و
بــه خواســت مهنــدس نقشــهبردار اســت کــه از مجلــه رفتارهــای غیراخــایق ایــن شــغل
حمســوب میشــود.
بــر اســاس قانــون ثبــت اســناد و امــا ک کشــور ،یکــی از هدفهــای مهــم کاداســتر،
کاهــش یــا حلوفصــل دعــاوی ملکــی 1اســت .اگــر مهنــدس نقشــهبردار بنــا بــه دالیــی،
ازمجلــه در یافــت رشــوه ،نتایــج را بــه نفــع فــردی کــه حــق بــا او نیســت تغییــر دهــد ،نهتهنــا
نتوانســته اســت اهــداف کاداســتر را بــرآورده کنــد ،بلکــه موجــب بیشــتر و گستردهترشــدن
دعــاوی ملکــی میشــود .ایــن در حــایل اســت کــه بــر اســاس مــادۀ  1287قانــون مــدین
یــا نــزد ســایر مأمــوران رمســی ،در حــدود صالحیــت آنهــا و برطبــق مقــررات قانــوین تنظــم
شــده باشــند ،رمســی هســتند .بنابرایــن ،ایــن موضــوع امهیــت رعایــت اخــاق در مهنــدیس
نقشــهبرداری را نشــان میدهــد.
موضــوع دیگــر ،دقــت در مهنــدیس نقش ـهبرداری اســت .بهعنــوان مثــال ،قطعهزمیــی
در شــهر هتــران دارای دو مالــک اســت و مالــکان قصــد دارنــد ،آن را کــه دارای مســاحت
2هــزار مترمربــع اســت ،بــه دو قطعــۀ هزارمتــری تقســم کننــد .در ایــن صــورت گفتــه
میشــود کــه آن زمـ ن
ـ� بــا تقاضــا از طــرف مالــکان یــا قامئمقــام آنهــا بــه دو قطعــۀ هزارمتــری

تفکیــک شــده اســت .در اصطــاح ثبــی تقســم قطعه ن
زمــ� بــه قطعههــای کوچکتــر

ن
زمــ� ،بــه قطعههــای کوچکتــر را
یــا بهعبارتدیگــر ،تقســم مــال غیرمنقــول ،ماننــد
انــام تشــر یفات قانــوین و هتیــۀ نقشــه توســط
تفکیــک میگو ینــد .تفکیــک ارایض ،پــس از ج
ت میشــود و بــا تأییــد مناینــدۀ
مهنــدس نقشــهبردار و تنظــم صورتجلســۀ تفکیکــی ثبــ 
ثبــت ،نامبــردگان و مالــکان آن را امضــاء میکننــد .درهنایــت ،بــرای هــر قطعــۀ تفکیکــی،
ســند مالکیــت شــشدانگ صــادر و بــه مالــکان داده میشــود.
1 . Real Action.

واکاوی معیارهای اخالق حرفهای در مهندسی ژئوماتیک (نقشهبرداری) با تأ کید بر آموزههای نهجالبالغه

مجهــوری اســامی ایــران ،اســنادی کــه در ادارۀ ثبــت اســناد و امــا ک یــا دفتــر اســناد رمســی
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اگــر مهنــدس نقشـهبردار بــه هــر دلیــی در کار خــود ســهلانگاری کنـد ،ضــرر ز یــادی بــه
ً
ـا هنگامــی کــه نقش ـهبردار ،بهدلیــل یبدقــی و نداشـ ن
ـ�
شــخص دیگــر وارد میشــود .مثـ
حوصلــۀ کایف ،حــی یــک متــر از زمیــی در هتــران را اشــتباه اندازهگیــری کنــد ،باتوجهبــه

قیمــت بــاالی زمـ ن
ـ� در ایــن شــهر ،باعــث میشــود ضــرر ز یــادی بــه یکــی از مالــکان وارد
شــود .شــخص ضرردیــده نیــز بــدون اینکــه از حقــوق خــود باخبــر باشــد و بهدلیــل اعتمــاد
کامــل بــه مهنــدس نقشــهبردار ،حمــدودۀ مشخصشــده را میپذیــرد و شــکاییت منیکنــد.
ج البالغــه و
ایــن مطلــب ،مهــان حقالنــایس اســت کــه هــم در قــرآن کــرمی و هــم در هنــ 
ســایر منابــع دیــی بــدان بســیار توجــه شــده اســت و در مهنــدیس نقش ـهبرداری ،بهو یــژه
در فعالیتهــای کاداســتر منــود دارد .حضــرت عــی؟ع؟ دربارۀحقالنــاس میفرماینــد:
«امــا ظلمــی کــه بخ شــوده منیشــود ،ظلمــی اســت کــه بعــی از بنــدگان خــدا بــر بعــض

ج البالغــه ،1393 ،خطبــۀ  )175مهچنـ ن
ـ� ،حضــرت در بیــاین دیگــر،
دیگــر میکننــد( ».هنـ 
ضــرورت حقالنــاس را اینگونــه بیــان میکننــد« :وجــود یــک آجــر غصــی در بنــای یــک
خانــه ،رهــن بــر و یــراین آن خانــه خواهــد بــود( ».مهــان ،خطبــۀ  )232ایــن مثــایل از امهیــت
رعایــت اخــاق حرف ـهای در مهنــدیس ژئوماتیــک بــود و الزم اســت متامــی مهندســان در
ایــن حــوزه بــه معیارهــای اخــایق توجــه کننــد.
مفهوم اخالق حرفهای از دیدگاه نهج البالغه
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هنـج البالغــه کــه جمموعـهای منتخــب از خطبههــا و نامههــا و کلمههــای کوتــاه حضرت
عــی؟ع؟ اســت ،از مصــادر مهــم در شــکلگیری و تکامــل متــدن و فرهنــگ اســامی اســت.
ترو یــج اخــاق حرفـهای بــر مبنــای اســام ،بــدون حتلیــل آموزههــای اخــایق هنـج البالغــه
میســر نیســت .امامعــی؟ع؟ هــم از جتربــۀ دقیــق رهبــری پیامبــر اســام؟لص؟ هبرهمنــد
اســت و هــم خــود بهعنــوان مهمتر یــن و مؤثرتر یــن کارگــزار پیامبــر گرامــی اســام؟لص؟
صاحــب جتربــه اســت (« .)balaghah, 2016بااینکــه هن ـج البالغــه یــک کتــاب اخــایق

حمــض نیســت؛ ویل مهاننــد نظــام اخــایق قــرآن کــرمی ،نســبت بــه ســایر نظامهــای اخــایق،
از وســعت و گســتردگی بیشــتری برخــوردار اســت؛ ز یــرا افــزون بــر اینکــه انســانها را در مــوارد
فــراواین بــه تزکیــه و هتذیــب نفــس ســفارش میکنــد ،دربــارۀ متامــی ابعــاد زندگــی فــردی و
اجتماعــی دســتورالعمل اخــایق دارد( ».شــر ییف ،1389 ،ص« )79مــا ک هنــایی اخــاق
حرفـهای امــری اســت کــه در توجیــه اثبــات متــام توصیههــای اخــایق بهمنزلــۀ کمــال برهــان
اخــذ میشــود و خــود حمتــاج توجیــه و اثبــات نیســت؛ مهانگونــه کــه بهمنزلــۀ آخر یــن
غایــت و آرمــان رفتــار اخــاق نیــز اخــذ میشــود .فیلســوفان اخــاق در بــاب مــا ک هنــایی
اخــاق نــزاع فــراوان دارنــد .بــر مبنــای اخــاق اســامی مــا ک هنــایی اخــاق ،خداســت
رذیلــت اســت( ».ماهیــی ،1386 ،ص)2
حضــرت عــی؟ع؟ در موقعیتهــای گوناگــون ،بهو یــژه در نامههــای اداری و
دســتورالعملهای حکومــی و مدیر یــی ،وظایــف کارگزارانشــان را بهدقــت بیــان کردهانــد کــه
مبـ ّ ن
ایــاد منــش مســئوالنه
ـ� حقــوق مــردم و امهیــت رعایــت آن اســت .حضــرت بــا هــدف ج
انــام وظیفــه ،رعایــت
و متعهدانــه در کارگــزاران خــود درخصــوص رعایــت حقــوق مــردم و ج
حقــوق مــردم را رعایــت حقــوق اهلــی معر یفکــرده و رضایــت اهلــی را در گــرو آن میداننــد.
حضــرت در موقعیتهــای گوناگــون بــه کارگــزاران گوشــزد میکننــد کــه مســئولیت در قبــال
مــردم ،در واقــع مســئولیت در قبــال خداســت؛ بــه ایــن معنــا کــه در قیامــت خداونــد متعــال
از آنهــا راجــع بــه ادای حقــوق مــردم بازخواســت میکنــد .حضــرت در نامـهای بــه فرمانــدار
مصــر ،حممدبنایببکــر ،پــس از توصیــه بــه مهربــاین بــا مــردم و رعایــت عدالــت و تســاوی
میــان آنهــا میفرماینــد ...« :خداونــد از مشــا بنــدگان دربــارۀ اعمــال کوچــک و بــزرگ،
ج البالغــه ،1393 ،نامــۀ  )27مهچنـ ن
ـ� ،حضــرت بــه
آشــکار و پهنــان خواهــد پرســید( ».هنـ 
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و هــر رفتــاری کــه مقــرب بــه او باشــد ،فضیلــت اســت و هــر رفتــاری کــه مبعــد از او باشــد،

آذربایــان ،دربــارۀ اســتفادۀ نــاروا از بیتاملــال هشــدارداده و
اشــعثبنقیس ،فرمانــدار
ج
بیتاملــال را مــال خــدا میداننــد و میفرماینــد« :مهانــا پســت فرمانــداری بــرای تــو وســیلۀ
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آب و نــان نیســت؛ بلکــه امانــی در گــردن توســت .امــوایل از ثروتهــای خــدای بــزرگ و
عز یــز در دســت توســت و تــو خزان ـهدار آین( ».مهــان ،نامــۀ )5
ی هــر
ل ســقوط و تباهــ 
«امامعــی؟ع؟ ضایعکــردن اصــول اســایس را یکــی از عوامــ 
ل مربــوط
یل را شــاهدمی کـ ه مســائ 
ـته از علــو م بشــریاصــو 
تشــکیال یت میدانــد .در هــر رشـ 
ن اصــول ،خــود
ن عل ـم بــر حمــور آنهــا میچرخــد و بــا آنهــا معنــا مییابــد .ای ـ 
ب ـ ه حــوزۀ آ 
ن آنک ـه
شــاخههایی دارنــد ک ـ ه در گــذر زمــان و مــکان دچــار تغییــر و حتـ ّـول میشــوند ،بــدو 
ل تغییــر یابنــد( ».اســکندری و کــرمیزاده ،1393 ،ص )2-1رعایــت حقــوق مــردم
اصــو 
بــه مفهــوم رایضکــردن مــردم نیســت و نبایــد رعایــت حقــوق مــردم را بــه مفهــوم رضایــت
آنــه مبنــای اخــاق اســت ،حقــوق مــردم اســت و نــه
مــردم تقلیــل و حتو یــل کــرد؛ ز یــرا چ
آنــه مــا ک اخــاق اســت ،رضایــت اهلــی اســت .حضــرت در
صــرف رضایــت آنهــا .چ
موقعیتهــای گوناگــون بــر ایــن مــا ک هنــایی تأ کیــد میکننــد کــه رضایــت اهلــی بــا ادای
ً
حقــوق مــردم کســب میشــود و نــه بــا رایضکــردن آنهــا .ایشــان صراحتــا بــر ادای حقــوق
تأ کیــد میکننــد و متذکــر میشــوند کــه رضایــت یــا نارضایــی مــردم مانــع ادای حقــوق نشــود.
نکتــۀ بســیار درخورتوجــه در هنــجالبالغــه ،خطبههــا و نامههــایی اســت کــه بیانگــر

ن
مهچنــ� کارگــزاران و نیروهــای حکومــی
اهتمــام حضــرت بــه آشــناکردن عمــوم مــردم و
خــود در مناصــب و مشــاغل گوناگــون ،بــا حقــوق و وظایــف و حیطــۀ مسئولیتهاســت.
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آناکــه در دیــدگاه حضــرت رعایــت حقــوق مردمــان و ادای آن ،پــس از رضایــت اهلــی
از ج

ن
بیشــتر ین ارزش را دارد ،از ابتــدای برعهده ن
تبیــ� آن
گرفــ� خالفــت ،بــه شناســایی و
پرداختهانــد .گفتــی اســت کــه تبیـ ن
ـ� حقــوق و رعایت آنها مســبوق به شناســایی آن اســت

(نــک :ماهیــی ،1383 ،ص /205-203فرمهیــی فراهــاین و اشــریف ،1393 ،ص .)71هنـج
البالغــه ازمجلــه منابــع کامــل در حــوزۀ اخــاق حرفــه اســت .ازمجلــه معیارهــایی کــه در
ج البالغــه میتــوان نــام بــرد ،عبــارت اســت از :اصــل احتــرام
اخــاق حرفــه از نــگاه هن ـ 
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و تکــرمی دیگــران (حرمــت) ،اصــل آزادی ،اصــل انصــاف ،اصــل وفــای بــه عهــد ،اصــل

امانــت ،اصــل صداقــت ،اصــل مســئولیتپذیری ،اصــل نقــادی و انتقادپذیــری ،اصــل
قانو نمــداری ،اصــل مــدارا و ســعۀصــدر ،اصــل اعتــدال ،اصــل فروتــی و مهربــاین ،اصــل
رازداری (نــک :فرمهیــی فراهــاین و اشــریف ،1393 ،ص .)83-72در شــکل  3اصــول

ارتباطــی متامــی ایــن معیارهــا درخصــوص خــود فــرد و مهچنـ ن
ـ� حمیــط پیرامــون ،بهو یــژه
افــراد دیگــر نشــان داده شــده اســت.

تکــرار اعمــال ناپســندی نظیــر دروغ ومســئولیتناپذیری موجــب عــادت شــده و ایــن
عادتهــا در خلقوخــوی هــر شــخص ،بهو یــژه مهنــدس هنادینــه میشــود؛ بهگونهایکــه
پــس از گذشــت ســالیان و کســب جتربــه ،بــاز هــم ســعی میکنــد کار خــود را بهدرســی
باتربــه الگــویی بــرای
انــام وظایــف خــود کوتاهــی کنــد .هــر مهنــدس ج
انــام ندهــد و در ج
ج

واکاوی معیارهای اخالق حرفهای در مهندسی ژئوماتیک (نقشهبرداری) با تأ کید بر آموزههای نهجالبالغه

شکل .3تقسیمبندی محورهای اخالق حرفهای درخصوص خود و دیگران از نگاه نهجالبالغه
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مهندســان جــوان و تــازهکار اســت؛ بــه مهـ ن
باتربــه خلیل باشــد،
ـ� دلیــل اگــر در کار مهنــدس ج

مهندســان جــوان هــم بــا خــوب انگاشـ ن
انــام میدهنــد کــه نتیجــۀ
ـ� آن کار ،مهــان عمــل را ج
آن ،چیــزی جــز نابــودی چارچوبهــای اخــایق در حرفــۀ نقشـهبرداری خنواهــد بــود .وقــی
اخــاق در هــر شــغیل از ن
بــ� رود ،هــر فــردی میکوشــد تــا تهنــا بــه منافــع خــود بنگــرد و

حقــوق دیگــری را نادیــده بگیــرد و ارزشهــای شــغیل خــود را بــرای بهمنفعترســیدن خــود
و نــه بــرای ســربلندی و پیشــرفت مملکــت ،ز یــر پــا بگــذارد (نــک :خوشبــرش ماســوله،
1395الف ،ص.)11-8
باتوجهبــه اینکــه ایــران در زمــرۀ کشــورهای درحــال توســعه اســت و توســعۀ ز یرســاخت
اطالعــات مــکاین ،ازمجلــه عوامــل مهــم پیشــرفت هــر کشــوری اســت و الزمــۀ آن دســتیایب
بــه اطالعــات مــکاین دقیــق و صحیــح اســت؛ بنابرایــن در میــان علــوم گوناگــون ،مهنــدیس
نقشــهبرداری ،بهعنــوان اصیلتر یــن تولیدکننــدۀ ایــن اطالعــات ،نقــش اســایس را در
پیشــرفت مملکــت ایفــا میکنــد و میتوانــد زمینــۀ رشــد و توســعۀ اقتصــادی کشــور را فراهــم
ســازد .دراینمیــان هــر مهنــدیس ،بهو یــژه مهنــدس نقشــهبردار ،بایــد اصــول اخــایق را
رعایــت کنــد .مهانطورکــه گفتــه شــد ،مهنــدس نقشـهبردار ســهم مهمــی در آبــاداین کشــور
برعهــده دارد .مهنــدس نقشـهبردار عالوهبــر دانــش و تخ صــص کایف در زمینــۀ کاری خــود،
بایــد از قوانـ ن
ـ� اخــایق پیــروی کنــد و بــه اصــول اخــاق حرفـهای پایبنــد باشــد .بایــد توجه
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شــود کــه فقــط ن
آیینامههــا و قوانیــی کــه دربــارۀ رعایــت اخــاق حرف ـهای در ایــن شــغل

تبیـ ن
ـ� شــده اســت ،مبنــا نیســت و بایــد تــاش شــود ارزشهــای اخــایق و انســاینتری
در تصممیگیریهــا حلــاظ شــود .بــر اســاس پژوهشهــای صورتگرفتــه در حــوزۀ اخــاق
حرفـهای در مهنــدیس ژئوماتیــک (نقشـهبرداری) ،ازمجلــه راهکارهــای مرتبــط بــا ارزشهــا
و بنیانهــای مهــم در مســئلۀ اخــاق شــغیل بــرای مهنــدس نقشــهبردار بــه شــرح ز یــر
هســتند (مهــان):
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 .1پایبند و متعهد

«تعهــد یکــی از ارکان اصــی اخــاق در هــر جامعــه اســت؛ بــه مهـ ن
ـ� دلیــل ایــن مفهــوم نقش
حمــوری در متــام نظر یههــای اخــاق دارد .تعهــد عامــی اســت کــه ســبب میشــود ،فــرد حــی
انــام
بــدون وجــود کنترلکننــدۀ خارجــی و بهدلیــل انگیــزۀ دروین ،کارش را بهحنــو احســن ج
دهــد( ».ظهــور و خلــج ،1389 ،ص )86تعهــد و پایبنــدی بــه اصــول اخــایق در مهنــدیس
ژئوماتیــک موجــب آرامــش و ســامت رواین افــراد میشــود؛ بهطوریکــه از فشــارهای
رواین آنهــا کاســت ه شــده و تأثیــر مثبــی بــر ســایر فعالیــت آنــان در زندگــی شخیصشــان
خواهــد گذاشــت .در هنــجالبالغــه از وفــای بــه پیمــان ،بــه ســپر نگهدارنــده تعبیــر شــده
اســت ( )hawzah, 2016و حضــرت عــی؟ع؟ دراینبــاره میفرماینــد« :هرکــه در عمــل
دیگــر ،حضــرت دربــارۀ تعهــد و وفــای بــه عهــد میفرماینــد« :هیچیــک از واجبــات اهلــی،
ماننــد وفــای بــه عهــد نیســت کــه مــردم بــا مهــۀ اختالفنظرهــایی کــه دارنــد ،بــر آن متفــق
باشــند و مشــرکان نیــز در میــان خودشــان ،جــدای از مســلمانان ،آن را حمتــرم میمشردنــد؛
ز یــرا عواقــب پیمانشــکین را دیــده بودنــد( ».مهــان ،نامــۀ )53
 .2صادق و درستکار

یکــی از و یژگیهــای مهــم هــر مهنــدیس درســتکاری و صداقــت اســت .او بایــد وظایــف
انــام دهــد .مهندســان
کاری خــود را بــر اســاس راســی و درســی و رعایــت امان ـتداری ج
نقشــهبردار بایــد بــه ایــن مطلــب توجــه کننــد کــه در جامعــه نقــش ســازنده و مهمــی
برعهــده دارنــد و نبایــد بــا کارهــای ناپســندی ،چــون نیرنـگزدن در عقــد قراردادهــا آبــروی
خــود و همصنفانشــان را لکــهدار کــرده و ایــن شــغل را کــمارزش ســازند .بهاینترتیــب،
نقشــهبرداران بایــد در متامــی مراحــل کاری خــود ،ســامت و صداقــت و درســتکاری را
ســرلوحۀ خــود قــرار دهنــد تــا هــم از منابــع کشــور و مملکتشــان پاســداری کننــد و هــم اعتمــاد
کارفرمایــان و کارگــزاران را جلــب کننــد .حضــرت عــی؟ع؟ راســتگویی و درســتکاری را
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کوتاهــی کنــد ،بــه انــدوه گرفتــار آیــد» (هنــجالبالغــه ،1393 ،حمکــت  )127و در ســخین
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نشــانۀ امیــان دانســته و میفرماینــد« :نشــانۀ امیــان ایــن اســت کــه راســت بگــویی ،آنــگاه کــه
تــو را ز یــان رســاند و دروغ نگــو یی ،زمــاین کــه بــه تــو ســود رســاند و اینکــه بیــش از مقــدار
عمــل ســخن نگــو یی و چــون از دیگــران ســخنگــو یی ،از خــدا بتــریس( ».مهــان ،حمکــت
 )458حضــرت در ســخین دیگــر ،امهیــت امانــتداری را اینگونــه توصیــف میکننــد:
«پـــس وظـیـــفۀ اهلــی هرکــس امان ـتداری اســت؛ ز یــرا کــی کــه امان ـتداری نکنــد ،ضــرر
کــرده و بــه مقصــد منیرســد( ».مهــان ،خطبــۀ )199
 .3منصف و بیطرف

انــام وظایــف خــود ،انصــاف را رعایـت کــرده و یبطــریف باشــد.
هــر مهنــدیس بایــد در ج
او بایــد از دخالــت مســتقمی یــا هرگونــه نفعرســاین بــه فــرد یــا گــروه خــایص ،بهشــدت پرهیــز
ایــاد کنــد .مهچنـ ن
ـ� ،نبایــد
انــام کارش اخــال ج
کــرده و اجــازه ندهــد مســائل شــخیص در ج
ـوض در یافــت هدیــه از کارفرمــای خــود ،کار را بــه ســود او پیــش ببــرد و حــق دیگــران
در عـ ِ

را نادیــده بگیــرد کــه ایــن عـ ن
ـ� یبعدالــی و یبانصــایف اســت .حضــرت عــی؟ع؟ دراینبــاره
میفرماینــد« :بهراســى در عدالــت گشــایش اســت و هرکــس عدالــت بــر او تنــگ آیــد،
ىبعدالــى بــر وى تنگتــر خواهــد بــود( ».مهــان ،خطبــۀ  )15مهچنـ ن
ـ� ،حضــرت در هن ـج

البالغــه بــه رعایــت انصــاف نســبت بــه دیگــران ســفارش کردهانــد:
نســبت بــه خــدا و بندگانــش انصــاف را از دســت مــده و نســبت بــه اطرافیــان و خانــواده
و ز یردســتانت انصــاف داشــته بــاش کــه اگــر انصــاف را پیشــۀ خــود نســازی ،ســم کــردهای
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و کــی کــه بــه بنــدگان خــدا ســم کنــد ،خــدا دمشــن اوســت و کــی کــه خــدا دمشــن او

باشــد ،دلیلــش را باطــل میســازد[ ،عــذرش را منیپذیــرد] و چنـ ن
ـ� شــخیص بــا خــدا در
جنــگ اســت ،مگــر اینکــه دســت از ســم بــردارد و توبــه کنــد (مهــان ،نامــۀ .)53
 .4مدیر و متخصص

مهانطــور کــه گفتــهشــد ،دقــت ،موضوعــی بســیار پرامهیــت در مهنــدیس نقش ـهبرداری
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اســت .مهندســان فعــال در حــوزۀ نقش ـهبرداری بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کننــد کــه مدیــر

و متخصصبــودن ،آنــان را در بادقتکارکــردن کمــک میکنــد .مهندســان بــا داشـ ن
ـ� تــوان
یرمموعــۀ خــود را ســازماندهی کننــد تــا فعالیتهــای
مدیر یــی در شــغل خــود ،میتواننــد ز ج
جمموعــه بــا شکســت روبــهرو نشــود .یبتردیــد مهندســان ،جــز بــا جتربــه و حتصیــات
انــام
ـرانام برســاند و وظیفــۀ خــود را بهدرســی ج
مرتبــط و کایف منیتواننــد ایــن راه را بــه سـ ج
دهنــد .مهندســان نقش ـهبردار بایــد توجــه داشــته باشــند کــه جــز در حمــدودۀ حتصیــات و

آموختههــای خــود بــه کارهــای تخ صــی نپردازنــد؛ چراکــه نهتهنــا موجــب هدررفـ ن
ـ� منابــع
مــایل خواهنــد شــد ،بلکــه موجــب ضربهخــوردن تشــکیالت یــا شــرکت ،در کاری تخ صــی

نیــز میشــوند و ممکــن اســت زمحــت بســیاری از افــراد را یباثــر کننــد .از نــگاه هنــجالبالغــه
بــه دو و یژگــی اشــاره میشــود:
ت کـه در اجــرای
ی مــردم ،مهانــا ســزاوارتر ین فــرد بـ ه خالفـت [و مدیر یـت] ،کــیاسـ 
ا 
کارهــا تواناتر یـن و در فهـم مســائل داناتر یـن بهفرمــان خداونــد باشــد (مهــان ،خطبــۀ .)172
پــس بــرای شــغلهای کلیــدی از ســپاهیان خــود ،کــی را انتخــاب و مســئول کــن کــه
در برابــر دشــواریها و پیشــامدهای ســخت و تلــخ اســتوار باشــد و مصیبتهــای بــزرگ،
وی را از پــا ننشــاند .فــردی باشــد کــه هنــگام ناتــواین و ضعــف دیگــران ،بــر او ضعــف و
ناتــواین غالــب نشــود و براثــر یبخیــایل دیگــران ،یباعتنــا نشــود (مهــان ،نامــۀ .)53
امامعــی؟ع؟ در آخر یــن حلظــات زندگــی خــود ،پیروانشــان را بــه دو عامــل مهــم و حیایت
کــه مهانــا رمــز پیروزیانــد ،ســفارشکــرده و میفرماینــد« :مشــا را بــه تقــوای اهلــی و نظــم در
کارهایتــان توصیــه میکــم( ».مهــان ،نامــۀ  )47از ایــن کالم حضــرت میتــوان نتیجــه گرفــت
کــه نظــم و دقــت ،عامــل مهمــی در زندگــی اســت کــه در کنــار تقــوای اهلــی میتوانــد فــرد را
بــه ســعادت برســاند .بنابرایــن ،مهنــدس نقش ـهبردار بــرای رســیدن بــه موفقیــت ،بایــد بــا

واکاوی معیارهای اخالق حرفهای در مهندسی ژئوماتیک (نقشهبرداری) با تأ کید بر آموزههای نهجالبالغه

مدیــران و متخصصــان نیــز دارای و یژگیهــا و توامنندیهــای خــایص هســتند کــه در ادامــه

برنامهر یــزی دقیــق و منظمــی بــرای اســتفادۀ مناســب از فرصتهــا ،متــام وظایــف خــود را
انــام دهــد و از یبنظمــی و یبدقــی در فعالیتهــای خــود اجتنــاب کنــد.
ج
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ایــن چهــار کــد اخــایق کــه دربــارۀ آن حبــث شــد ،نقــش بســزایی در مهنــدیس ژئوماتیک
ایفــا میکننــد؛ چراکــه ایــن چهــار معیــار باتوجهبــه وضعیــت کاری مهندســان شــاغل در

ایــن حــوزه واکاوی شــده اســت .امــا دراینبـ ن
ـ� ،مهندســان نبایــد ســایر معیارهــای اخــاق
حرف ـهای را نادیــده گیرنــد؛ بلکــه بایــد گســترهای از اخالقیــات را وارد زندگــی شــغیل خــود
کننــد .بــرای مجعبنــدی ،در شــکل  4منایــی از اصــول و معیارهــای اســایس کــه مبتینبــر
ج البالغــه اســت و بــرای هــر مهنــدس نقشــهبردار پرامهیــت و کاربــردی
آموزههــای هنــ 
اســت ،ارائــه شــده اســت.

شکل  .4معیارهای پیشنهادی اخالق حرفهای برای مهندسان نقشهبردار باتوجهبه آموزههای نهجالبالغه
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نتیجه و پیشنهاد
در مقالــۀ حاضــر ســعی شــد ،اخــاق حرف ـهای و مهنــدیس ژئوماتیــک (نقش ـهبرداری) بــا
حمور یــت آموزههــای هنــجالبالغــه بــرریس شــود تــا بدیــن وســیله معیارهــای مناســی بــرای
اخــاق حرف ـهای در مهنــدیس ژئوماتیــک بهدســت آیــد .نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه
نشــان داد ،رعایــت اصــول اخــایق در متامــی حوزههــای مهنــدیس ،بهخصــوص مهنــدیس

ژئوماتیــک ،بســیار امهیــت دارد .نبــود ن
آیینامـهای جامــع در حــوزۀ ژئوماتیــک کــه بهعنوان

هدایتگــر عمــل کنــد ،مشــکل اصــی ایــن حــوزه اســت؛ چراکــه اغلــب ن
آیینامههــای
ِ

اخــایق ،فقــط اصــول را برمشردهانــد و بــه توصیــف و حتلیــل آنهــا نپرداختهانــد .هنــج

البالغــه بهعنــوان یکــی از منابــع غــی و مهــم در جهــان اســام و بهخصــوص میــان شــیعه،
از طر یــق مثالهــا و حمکتهــای خــود ،بهخــویب توانســته اســت در حــوزۀ اخــاق
حرفــهای ،معیارهــایی کامــل و کاربــردی مطــرح کنــد .معیارهــای مطالعهشــده در ایــن
پژوهــش بدیــن شــرح اســت:
انام دهد؛
 .1مهندس نقشهبردار باید وظیفۀ حرفهای خود را بهدور از کمکاری ج
 .2مهنــدس نقشـهبردار بایــد از در یافــت هرگونــه رشــوه (رذیلــت اخــایق) کــه منجــر بــه
 .3مهنــدس نقشـهبردار بنــا بــه فرمایــش حضــرت عــی ؟ع؟ بایــد امانتدار باشــد؛ چراکه
امانـتداری وظیفـهای اســت کــه فــرد بــا رعایــت آن بــه آرامــش روح و روان دســت مییابد؛
 .4مهنــدس نقشـهبردار بایــد بکوشــد ،بــا رعایــت اصــول اخــایق ،میــان مــردم از خــود،
شــخصییت ســامل و درســتکار و حمبوب بســازد؛
 .5مهنــدس نقش ـهبردار بــا رعایــت اصــول اخــایق ،الگــویی بــرای جامعــۀ مهندســان
خواهــد بــود و جایــگاه مهندســان را در ســطح جامعــه ،بهعنــوان افــرادی درســتکار تثبیــت
خواهــد کــرد؛
 .6مهنــدس نقشــهبردار بایــد توجــه داشــته باشــد کــه دقــت او در کارهــا موجــب
افزایــش کیفیــت نتایــج و مهمتــر از مهــه رعایــت حقالنــاس و رضایــت بنــدگان خداونــد
خواهــد شــد.
در پایــان پیشــهاد میشــود ،در پژوهشهــای آینــده ویژگیهــای کدنامــۀ اخــایق در حــوزۀ

مهنــدیس نقش ـهبرداری کــه شــامل معیارهــای ذکرشــده در ایــن مقالــه اســت ،بــرریس و تعیـ ن
ـ�

شــود و مهچنـ ن
ـ� از مهندســان نقشـهبردار دربــارۀ معیارهــای واکاویشــده نظرســنجی شــود.

واکاوی معیارهای اخالق حرفهای در مهندسی ژئوماتیک (نقشهبرداری) با تأ کید بر آموزههای نهجالبالغه

تغییــر در نتیجــۀ کار میشــود ،خــودداری کنــد؛
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اخالق حرفهای در اسالم و رابطۀ آن با اثربخشی فعالیتهای مدیران آموزشی
سیدطاهر سیدی نظرلو1،سیده زکیه طبسی

2

چکیده
هــدف از پژوهــش حاضــر ،بــرریس رابطــۀ اخــاق حرفـهای و اثر بخ ــی فعالیتهــای مدیــران
حتقیــق شــامل  359نفــر از معلمــان و کارکنــان اداری مــدارس متوســطۀ دخترانــه در شــهر
مشــهد ،در ســال حتصیــی  1394-1395بــود کــه ایــن افــراد بهوســیلۀ منونهگیــری تصــادیف
خوشـهای انتخــاب شــدند .روش پژوهــش حاضــر ،توصیــی و از نــوع مهبســتگی بــود .بــرای
گــردآوری دادههــا از دو پرســشنامۀ حمققســاخته کــه یکــی اخــاق حرفــهای و دیگــری

اثر بخ ــی را اندازهگیــری میکــرد ،اســتفاده شــد .نتایــج پژوهــش نشــان داد:

 .1اخــاق حرف ـهای در مدیــران آمــوزیش مــدارس متوســطۀ دخترانــه در شــهر مشــهد ،در
ســطح بــاالیی قــرار دارد؛

 .2رابطۀ مهۀ مؤلفههای اخالق حرفهای و اثر بخ یش ،مثبت و معیندار است؛

 . 1کارشناسارشد مدیر یت آموزیش و آموزگار آموزشگاههای منطقه تسوج.

 . 2کارشناسارشد برنامهر یزی آموزیش و آموزگار آموزشگاههای منطقه تسوج .tseyedi.63@gmail.com
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 .3میان سطح اخالق حرفهای و اثر بخ یش آنان رابطۀ مثبت و معینداری وجود دارد؛

 .4از بـ ن
ـ� مؤلفههــای اخــاق حرف ـهای مؤلفــۀ عملکــرد ،بیــش از دو مؤلفــه دیگــر ،یعــی
منــش و دانــش ،مؤلفههــای اثر بخ ــی را پیشبیــی میکنــد؛
ً
 .5اخــاق حرف ـهای در مــدارس نقــش مهمــی دارد و اساســا مدرســه هنــادی اخــایق و

مســتلزم برخــورداری از مدیر یــت اخــایق اســت.

واژگان کلیدی :اخالق حرفهای ،مدیر یت آموزیش ،اثر بخ یش.

مقدمه
در صحبتهــای روزمــره مفهــوم اخــاق فــراوان بـهکار بــرده میشــود ،بــدون اینکــه منظــور از
ً
آن کامــا روشــن شــود .ایــن مفهــوم پیچیــده اســت و بــه روشنســازی بیشــتری نیــاز دارد.
علــم اخــاق بــا مطالعــۀ علمــی در ارتبــاط اســت کــه بیشــتر ،اصــول و ارزشهــا و هنجارهــا را
بــرای زندگــی و عمــل انســان مدنظــر قــرار میدهــد (نوربــرگ و جانســون ،2007 1،ص .)279
در ن
متهــای اســامی ،دانشــمندان اخــاق ایــن واژه را در معــاین متعــددی بـهکار بردهانــد.
یکــی از معــاین بســیار رایجتــر ایــن اســت کــه «صفــات یــا ملــکات نفســاین کــه در نفــس
انســان رســوخ کــرده و پایــدار شــده باشــد و باعــث میشــود ،کارهــای متناســب بــا آن صفــات
بهطــور خودجــوش و بــدون نیــاز بــه تفکــر و تأمــل از انســان صــادر شــود» (ابنمســکو یه،
 ،1371ص .)23بهعبارتدیگــر ،مهانطورکــه صاحبــان صنعتهــا و حرفههــا بــ ه آســاین
انــام میدهنــد ،صاحبــان ملــکات فاضلــه و رذیلــه هــم بــه ســهولت کار خــوب یــا
کار خــود را ج
بــد میکننــد (جــوادی آمــی ،1387 ،ص .)73اخــاق کــه جمموعـهای از بایدهــا و نبایدهــا
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و جــزو فطر یــات و بدهییــات عقــی بشــر اســت ،یکــی از مهمتر یــن هدفهــای پیامبــران در
نظــر قــرآن اســت؛ ز یــرا اعتــاء و ســعادت انســان در گــرو پایبنــدی و آراســتگی بــه اخــاق
اهلــی اســت ،تــا جــایی کــه پیامبــر اکــرم؟لص؟ هــدف از بعثــت خــود را تمکیــل کرامتهــای

اخــایق بیــان فرمودهانــد (مشـ خ
ـاییپور ،1390 ،ص.)38

«دیــن بهطــورکیل و اســام بهطــور خــاص از مجــع ســه عنصــر عقیــده ،اخــاق و احــکام
1 . Norberg & Johansson.

تشــکیل میشــود کــه ُبعــد اخــایق فراگیرتر یــن و کارســازتر ین بخ ــش آن میباشــد؛ ز یــرا
بخ ــش عقیــدیت ،خــود بــا فلســفۀ اخــاق ارتبــاط دارد و بــرای تربیــت انســانهای اخــایق،

ارزش واالیی قائــل اســت .شــاید بــه مهـ ن
ـ� علــت باشــد کــه پیامبــر اســام؟لص؟ تصر یــح
ً
میکنــد کــه مــن اصــوال بــرای پایــداری مــکارم اخــایق مبعــوث شــدهام« :امنــا بعثــت ال متــم
مــکارم االخــاق»؛ یعــی بعثــت کــه یکــی از ارکان اعتقــادات دیــی اســت ،خــود ،ابــزار حتقــق

اهــداف اخــایق واقــع شــده اســت .البتــه پیونــد مســتحکم عقایــد دیــی و اخــاق در مـ ن
ـ�
فلســفۀ دیــن میباشــد و طبــق مطالعــات حــوزۀ فــوق ،دغدغههــای عقیــده بــه خداونــد و
قیامــت نیــز پیونــد اخــایق دارد .بدهیــی اســت درصور یتکــه امــور اخــایق پشــتوانۀ عقیــدیت
و دیــی داشــته باشــند ،نوعــی مرکــز انــرژیزا بــرای کارآمدسـ ن
ـاخت آنهــا حاصــل خواهــد شــد.

ایــاد میکنــد؛ لــذا مهراهــی دیــن بــا
التــزام بــه یــک عقیــدۀ خــاص ،نوعــی وظیفــه و تعهــد ج
اخــاق یــک پتانســیل جدیــد [بــه آن] میافزایــد( ».دادگــر ،1385 ،ص)103
ً
«مبنــای اخــاق کار در اســام را کال بایــد در خصیصــۀ اخــایق گر یزناپذیــر مهــۀ
ن
مهچنــ� در رابطــه بــا خــود کار کــه بایــد قــدری کــه عامــل
بــه کارفرمــا یــا کارگــر ،بلکــه
انــام
یــا کارگــر توانــایی دارد،
انــام دهــد ،جســتوجو کــرد .مســئولیت ج
درهنایــت کمــال ج
ِ

ن
مهچنــ� باال تــر از مهــه در برابــر خداونــد کــه شــاهد و ناظــر بــر مهــۀ اعمــال انســان
کار

اســت ،وجــود دارد .ایــن حــس مســئولیت در برابــر خــدا نســبت بــه مهــۀ اعمــال و لــذا
نســبت ب ـ ه کار ،بهمعنــای اقتصــادی و حمدودتــر آن ،حــی فراتــر از گــور م ـیرود و مربــوط
بــه کمالیافتگــی یــا تکامــل هنــایی بشــر ،بهعنــوان موجــودی فناپذیــر میشــود .در اســام
نیــز ماننــد ســنتهای مســیحیهیودی ،انســان در برابــر پیامدهــا و نتایــج اخــایق اعمالــش
در روز رســتاخیز و داوری مهچنــانکــه در ســورههای آخــر قــرآن مــورد تأ کیــد قــرار گرفتــه،
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اعمــال بشــر و مســئولییت کــه یــک موجــود انســاین در مقابــل اعمــال خــودش دارد ،نهتهنــا

مســئولیت دارد( ».موتــی ،1378 ،ص« )16هــدف غــایی تعلمیوتربیــت ایــن اســت کــه
زمینــۀ رشــد و شــکوفایی دانشآمــوزان را درجهــت رســیدن بــه مراتــب کمــال فراهــم کنــد.
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عمــل تربیــت بــه اعــاء درجــه واجــد خصوصیــات اخــایق اســت ،از قبیــل عدالــت ،ایثــار،
مهــکاری ،احتــرام و حقــوق شــاگردان( ».شــکوهی ،1378 ،ص )102بنابرایــن« ،توجــه
بــه عوامــل انگیــزیش در انطبــاق رفتــار مدیــر آمــوزیش بــا معیارهــای اخــاق اســامی مؤثــر
اســت» (شــفیعپور مطلــق ،1381 ،ص.)70
«ســازمان آمــوزیش خصوصیــایت دارد کــه آن را از دیگــر ســازمانهای متمایــز میســازد؛
درنتیجــه مدیر یــت آن از حساســیت خــایص برخــوردار اســت .مدیر یــت در اســام یــک
تــاش منظــم و مرتــب بــرای ادارهکــردن جمموع ـهای از مــردم بــا رعایــت اصــول اســامی

میباشــد .میــزان موفقیــت مدیــر بســتگی بــه قــدرت امیــان ،مهــارت و تخ صــص او دارد و
ً
انــام مســئولیت خــود موفقتــر اســت کــه در جهــت اهــداف
مســلما مدیــری در حیطــۀ ج
مکتــب اســام کــه مهانــا رشــد و تعــایل انســان اســت ،گام بــردارد .درواقــع ،وجــه متایــز
مدیر یــت اســام بــا دیگــر مکاتــب مدیر یــی ایــن اســت کــه اصــول و ارزشهــای بیانشــده
در اســام ،تغییرناپذیــر و در متــام دورههــا و مکانهــا دارای ارزش مســتمر و دامئــی اســت .در
فرهنــگ اســامی مدیــر کــی اســت کــه از گمراهــی افــراد جلوگیریکــرده ،آنــان را بــه ســوی
حقیقــت ســیر دهــد» (شــفیعپور مطلــق ،1381 ،ص)70؛ ازای ـنرو بایــد در گز ینــش مدیــر
آمــوزیش دقتکــرده و او را از جوانــب گوناگــون ارز یــایب کــرد .در ســایۀ ارزشــیایب صحیــح
میتــوان بــه نظر یههــا و الگوهــای رفتــاری مدیــر یپ بــرد و توجــه وی را بــه معیارهــای
اخالق  /بیست و پنجم  /بهار 1396
170

اخــایق در مدیر یــت اســامی جلــب کــرد .اگــر مدیــر بــه اخــاق اســامی معتقــد باشــد و
مطابــق کتــاب و ســنت پیامبــر؟لص؟ و امامــان معصــوم؟امهع؟ و علــوم و فنــون و جتربههــای
بشــری عمــل کنــد ،میتوانــد موجبــات رشــد انســان بــه ســوی اهلل را فراهــم ســازد.

مبانی نظری پژوهش
«انســان از آن جهــت کــه دارای شــأن ،شــغل و موقعیــت خــایص در جامعــه میباشــد ،بایــد
در احــراز پــارهای از فضائــل و نیــز دوری از پــارهای از رذائــل اخــایق ،بیشــتر بکوشــد کــه

ایــن معنــا را در اصطــاح ،اخــاق تخ صــی مینامــم .اخــاق مدیر یــت عبــارت اســت

از ملــکات نفســاین انســان از آن جهــت کــه ادارۀ امــور مجعــی از انســانها را بــرای نیــل بــه
هدفهــای معـ ّ ن
ـ� عهــدهدار اســت .اخــاق مدیر یــت بــر آن اســت تــا نیازهــا و آســیبهای
اخــایق و معنــوی رؤســا و زمامــداران را بازشناســد و راههــای تأمـ ن
ـ� نیازهــا و مصونیــت از
آســیبها را بهدســت دهــد( ».واثــی ،1384 ،ص« )175اخــاق حرفـهای از شــاخههای

مهــم اخــاق کاربــردی اســت .در تعر یــف اخــاق کاربــردی گفتهانــد ،بخ ــی از اخــاق

کــه بــه مباحــث و معضــات عمــی ،بهحنــو خــاص و مســتقمی عطــف توجــه میکنــد».
(قراملکــی ،1387 ،ص )156اخــاق حرفـهای شــامل ارزشهــا و باورهــای بنیادیــی اســت
کــه گروهــی از متخصصــان را درخصــوص تعامــل بــا مراجــع و مشــتری و مهــکاران راهنمــایی
میکنــد کــه ناظــر بــر عمــل اشــخاص یــا اعضــای حرفــه اســت (کومنــی ،2010 1،ص.)22
حــوزۀ مدیر یــت ،بهعنــوان نوعــی مســئولیت اخــایق ،اشــکال متنــوع ز یــادی بــه خــود
میگیــرد؛ باوجودایــن ،در مرکــز آن ایــدهای بنیــادی وجــود دارد .علــم جدیــد مدیر یــت،
علمــی مبتینبــر ارزشهــا و دربــارۀ ارزشهــا خواهــد بــود .رهبــری اخــایق نشــان میدهــد
کــه ارزشهــا و داوریهــای ارزیش ،عناصــر اســایس در گز ینــش و گســترش و فهــم هــدف
آمــوزیش هســتند (مــوریف ،2002 2،ص .)178بســیاری از افــراد بــر ایــن باورنــد کــه اگــر کــی
قانــوین را نقــض نکنــد ،در آن صــورت اصــول اخــایق را رعایــت کــرده اســت؛ ویل دامنــۀ
آنــا کشــیده منیشــود کــه جنبــۀ قانــوین بــه خــود بگیــرد .بســیاری از
اصــول اخــایق بــه ج
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میکنــد (فیدلــر ،2009 ،ص .)163ایــن جنبــه از اخــاق بــه قانو نهــا یــا معیارهــایی اشــاره

1 . Koonmee.
2 . Murphy.
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رفتارهــا جنبــۀ قانــوین پیــدا نکردهانــد و مدیــران در زمینــۀ پیدایــش هنجارهــا و ارزشهــا
ایــاد
بایــد حساســیت بیشــتری از خــود نشــان دهنــد .بدیــن معنــا کــه مدیــر نقــی مهــم در ج
و حفــظ ضوابــط و اصــول اخــایق در ســازمان دارد؛ چراکــه بســیاری از رفتارهــا در قانــون
حبــث نشــدهاند؛ امــا ازحلــاظ انســاین و اخــایق امهیــت یافتهانــد .اصــول اخــایق در
مدیر یــت مهــان اصــویل اســت کــه مدیــران را بــه هنــگام تصممیگیــری و رفتــار ،درخصــوص
درســت یــا نادرســتبودن آنهــا ،از نظــر اخــایق هدایــت و راهنمــایی میکنــد (دفــت،

1

 ،1388ص.)649
دراینمیــان مدیر یــت در عرصــۀ یادگیــری و تربیــت ،باتوجهبــه هــدف غــایی آن کــه
فراهمکــردن زمینــۀ رشــد و شــکوفایی دانشآمــوزان ،بهمنظــور رســیدن بــه مراتــب کمــال
اســت ،بهوجــود و رعایــت اخالقیــات و فضائــل اخــایق نیــاز بیشــتری دارد .مهانطورکــه
شــکوهی ( )1383در کتــاب اصــول و مبــاین آموزشو پــرورش بیــان میکنــد« ،عمــل تربیــت
بــه اعــا درجــه واجــد خصوصیــات اخــایق اســت ،از قبیــل عدالــت ،ایثــار ،مهــکاری،
احتــرام و حقــوق شــاگردان» (شــکوهی ،1383 ،ص .)102پژوهشهــای اخیــر در زمینــۀ
مدیر یــت ،آن را مســئولییت اخــایق مینگرنــد؛ امــا تأ کیــد اســام بــر وجــود فضائــل اخــایق
در رهبــری و مدیر یــت افــراد مربــوط بــه  14قــرن پیــش اســت ،از آن مجلــه امامصــادق؟ع؟
میفرمایــد ،خداونــد پــس از آنکــه پیامبــر خــود را بــه آداب اهلــی آراســت و او را در ســایۀ
عنایــات خو یــش تربیــت کــرد ،سیاســت و ادارۀ امــور بنــدگان را بــدو واگــذار کــرد (نــک:
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ن
درنظرگرفــ� ارزشهــای
واثــی ،1384 ،ص .)179در آموزههــای اســامی هــر عمــی بــا

انــام میشــود؛ بنابرایــن مبنــای اخــاق حرفــهای در اســام را بایــد در و یژگــی
اخــایق ج
اخال یقبــودن مهــۀ اعمــال بشــر و مســئولییت کــه انســان در برابــر اعمــال خــود ،نســبت بــه
ز یردســتان و باالدســتان و حــی نســبت بــه خــود کار دارد ،جس ـتوجو کــرد.
رهبــری آمــوزیش بهعنــوان مســئولییت اخــایق ،یعــی توجــه بــه جنبههــای اخــایق
1 . Daft.

هــزاران تصمیمــی اســت کــه روزانــه مدیــر مدرســه میگیــرد .بــه شــکل مشــهود و قابلفهمتــر،
رهبــری آمــوزیش بهمعنــای بنــای مدرســهای اخــایق اســت و آنهــا بــا ایــن ضــرورت
اخــایق روبــهرو میشــوند تــا فرصتهــای یادگیــری واقعــی را بــرای مهــۀ دانشآمــوزان
فراهــم کننــد (مــوریف ،2002 ،ص« .)180مدیــران آمــوزیش در جوامــع اســامی پیــش از
آنکــه از نظر یههــای اخــایق در عمــل مدیر یــت پیــروی کننــد ،در متامــی تالشهــای
خــود ،بــر اســاس ارزشهــای دیــی کــه مهــان پیــروی از کتــاب ،ســنت و ســیره اســت،
عمــل میکننــد .میــزان موفقیــت مدیــر بســتگی بــه قــدرت امیــان ،مهــارت و تخ صــص او
ً
انــام مســئولیت خــود موفقتــر اســت کــه در جهــت
دارد و مســلما مدیــری در حیطــۀ ج
هــدف مکتــب اســام کــه مهانــا رشــد و تعــایل انســان اســت گام بــردارد .درواقــع ،وجــه متایــز
مدیر یــت اســام بــا دیگــر مکاتــب مدیر یــی ایــن اســت کــه اصــول و ارزشهــای بیانشــده
در اســام تغییرناپذیــر و در متــام دورههــا و مکانهــا دارای ارزش مســتمر و دامئــی اســت».
(شفیعپور مطلق ،1381 ،ص)70
مدیر یــت مــدارس را از مدیر یــت در دیگــر بافتهــا متفــاوت میســازد .مــدارس جوامعــی
ایــاد گون ـهای متمایــز در رهبــری ،بــر اســاس اختیــار معنــوی نیــاز
معنــوی هســتند کــه بــه ج
دارنــد (فورمــن ،2004 1،ص)299؛ بدیــن معــی کــه در ســازمانهای جتــاری و بنگاههــای
ً
اقتصــادی ،مدیــر بــا کاالهــا و حســابهای روزانــه و مســتقیما بــا نیــروی انســاین ســروکار
دارد و هــدف هنــایی بــه سودرســیدن و پیشــگیری از ز یــان اســت .امــا مدیــران آمــوزیش
عالوهبــر کارکنــان کــه عوامــل اســایس حتقــق اهــداف ســازمان هســتند ،بــا گروههــای انســاین
دیگــر ،یعــی دانشآمــوزان و والدیــن و معلمــان تعامــل و یــژهای دارنــد و بیــش از اینکــه بــه
ســود و ز یــان خــود بیندیشــند ،مســئول یادگیــری و تربیــت دانشآمــوزان هســتند و ایــن
موضــوع وظیفــۀ مدرســه و مدیــران آمــوزیش را از ســایر ســازمانها متمایــز میکنــد؛ چراکــه
1 . Furman.
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ابعــاد معنــوی رهبــری و مدیر یــت آمــوزیش وضعیــت و یــژهای را شــکل میدهــد کــه
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تربیــت کاری اســت کــه سراســر حیــات فــرد را حتتتأثیــر قــرار میدهــد .ایــن موضــوع در
مــدارس متوســطه کــه دانشآمــوزان ،بهدلیــل بلــوغ جســمی و فکــری ،نیازهــای خــایص
دارنــد ،پررنگتــر و نیازمنــد توجــه بیشــتری اســت .درواقــع ،رهبــران آمــوزیش بایــد بتواننــد
در تنگناهــای اخــایق کــه مقــدار آنهــا نســبت بــه ســازمانهای جتــاری بیشــتر اســت،

مناس ـبتر ین گز ینــه را برگز یننــد .در مهـ ن
ـ� راســتا بایــد معیارهــایی بــرای عدالــت ،برابــری،
ف شــود کــه بــا اهــداف و بافــت مدرســه مهاهنــگ
آزادی و توجــه بــه حقــوق انســان تعر یـ 
باشــد (بکنــر ،2004 1،ص.)7

«اندیشــمندان مدیر یــت در تعر یــف اثر بخ ــی ،دیدگاههــای متفــاویت اتخ ــاذ منودهانــد و

درنتیجــه تعار یــف متعــددی ارائــه دادهانــد؛ هرچنــد بیشــتر آنهــا در مفهــوم کیل اثر بخ ــی،
دســتریس بــه اهــداف ســازماین ،همعقیــده هســتند« .توتــو» اثر بخ ــی را تهنــا بــه حتقــق

هــدف حمــدود منیکنــد؛ بلکــه معتقــد اســت کــه اثر بخ ــی ســازماین فراینــدی چرخــی و
مــداوم اســت کــه از طــرح برنامــه شــروع میشــود و شــامل متــام فعالیتهــایی اســت کــه هــم

در جهــت دســتیایب بــه اهــداف ســازمان اســت و هــم تعیـ ن
انــام آنهــا تــا چــه
ـ� میکنــد کــه ج
انــدازه خــوب و مطلــوب صــورت گرفتــه اســت» (واعظــی و مهــکاران ،1388 ،ص.)17

رهبــری آمــوزیش اثر بخ ــش اینگونــه مفهومســازی شــده اســت« :اعمــال و فعالیتهــای
مدیــر کــه بــا اهــداف اصــی مدرســه در ارتبــاط اســت ».اثر بخ ــی مدیــر آمــوزیش بــا رفتارهایی
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نظیــر بــروز عالقهمنــدی ،دردســترسبودن ،تشــو یق معلمــان ،برانگیخـ ن
ـ� تأمــل معلمــان،

توامنندســازی معلمــان ،تعامــل بــا روشهــای غیرهتدیدکننــده ،توجــه و عالقــۀ حقیــی پیونــد
میخــورد (ر یــن کینــگ ،2007 2،ص.)3

پرســش اندازهگیــری اثر بخ ــی مــدارس ،پژوهشــگران و دولتمــردان را در متــام دنیــا بــه

خــود مشــغول ســاخته اســت .حمققــان پیشـ ن
ـ� متغیرهــای وابســته ،مهچــون تواناییهــا و
1 . Beckner.
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2 . Rein king.

عملکــرد دانشآمــوزان و جایــگاه اجتماعیاقتصــادی آنــان را باهــم در ابتــدای ورود بــه
مدرســه بــا متغیرهــای بــرو نداد ،ماننــد عملکــرد دانشآمــوزان بــر حســب نتایــج آزمو نهــای
عمومــی ،آزمو نهــای اســتعداد حتصیــی ،عملکــرد دانشآمــوز در رقابتهــای علمــی ،ورود
به دانشــگاه ،ارزش افزوده و از این دســت متغیرها مقایســه میکردند ( گیل و مور یســون،
 ،2006ص .)50رونــد پژوهشهــای اثر بخ ــی و بــرریس رابطــۀ آن بــا مؤلفههــایی ،مهچــون
1

تصممیگیــری مشــارکیت ،روابــط ســازنده مدیــر بــا کارکنــان ،رضایــت شــغیل کارکنــان وجــود
مهبســتگی و رابطــۀ مثبــت را میــان ایــن عوامــل و اثر بخ ــی تأییــد کــرده اســت .بنابرایــن،

ن
تعییکننــدۀ اثر بخ ــی مدیــران
بهمــرور زمــان مؤلفههــای یادشــده جــزیئ از معیارهــای
درنظــر گرفتــه شــدند .بهعبــاریت میتــوان گفــت ،ایــن عوامــل جــزیئ از اهــداف ســازمانها
بهحســاب میآینــد و دســتیایب بــه آنهــا نیــز معیــار رســیدن بــه اثر بخ ــی مدیر یــت اســت.
«مطالعــات نشــان میدهــد کــه اثر بخ ــی تابــع عملکــرد ،ســاختار و فراینــد ســازماین
اســت .عوامــل مؤثــر در اثر بخ ــی ســازمان را میتــوان بــه عوامــل حتمیــی و غیرقابلکنتــرل

بــرریس ســاختار نظامهــای آمــوزیش میتــوان آنهــا را بــه متمرکــز و غیرمتمرکــز تقســمبندی
ً
کــرد .در نظامهــای آمــوزیش متمرکــز ســازمان از خــارج کنتــرل میشــود کــه قاعدتــا بــر
عملکــرد مدرســه نیــز تأثیرگــذار اســت .نظــام آمــوزیش ایــران نیــز ســاختاری متمرکــز و متکــی

ن
چنــ� ســاختاری مدیــران بایــد باوجــود
بــر بروکــرایس و رعایــت سلســلهمراتب دارد .در
ـود متأثــر از کنتــرل دولــی ،بهمنظــور اثر بخ ــی ســازمان آمــوزیش خــود،
حمدودیتهــای موجـ ِ
متــام امکانــات موجــود و عوامــل قابلکنتــرل را ب ـهکار گیرنــد.
«حتصیــات دورۀ متوســطه بــا ســن شــروع کار و مرحلــۀ احســاس نیــاز نوجــوان
و جوانــان بــه اســتقالل و موجودیــت و عالقهمنــدی بــه کارهــای تولیــدی و اقتصــادی

ن
مهــ� دلیــل جامعــۀ مطالعهشــده در
مقــارن اســت» (صــایف ،1379 ،ص)147؛ بــه
1 . Kgail & Morrison.
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و عوامــل مــوردی و قابلکنتــرل تقســم کــرد( ».واعظــی و مهــکاران ،1388 ،ص )17در
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پژوهــش حاضــر ،مــدارس متوســطه اســت .غیــر از پژوهشهــایی کــه پیشازایــن مطــرح
انــام شــده اســت کــه بــه منونههــایی از
شــد ،پژوهشهــایی در زمینــۀ اخــاق و اثر بخ ــی ج
آنهــا اشــاره میشــود :شــر یف و مهــکاران ( )1385رابطــۀ اثر بخ ــی مدیــران بــا عاملهــای

سـهگانۀ موقعیــت در الگــوی رهبــری فیدلــر را مطالعــه کردنــد و بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد
کــه روابــط رهبرعضــو بــا اثر بخ ــی مدیــران معنــادار اســت و ایــن مهبســتگی نســبت بــه دو
مؤلفــۀ دیگــر ،بســیار قویتــر اســت .رشــیدی ( )1383رابطــۀ ن
بــ� اخــاق اســامی کار

و تعهــد ســازماین و نگــرش نســبت بــه تغییــر ســازماین میــان مدیــران دبیرســتانهای شــهر
شــیراز را بــرریس کــرده اســت .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد ،بـ ن
ـ� میــزان محایــت مدیــران از
اخــاق اســامی کار و تعهــد عاطــی آنهــا رابطــۀ مثبــت و معنــاداری وجــود دارد .مهچنـ ن
ـ�،

ن
بــ� میــزان محایــت مدیــران از اخــاق اســامی کار و نگــرش شــناخیت و رفتــاری آنهــا
نســبت بــه تغییــر ســازماین رابطــۀ مثبــت و معنــاداری وجــود دارد و ن
بــ� میــزان محایــت

مدیــران از اخــاق اســامی کار و نگــرش آنهــا نســبت بــه تغییــر ســازماین نیــز ،بهطــورکل
رابط ـهای مثبــت و معنــادار و جــود دارد.

برانــو و الی )2008( 1ارزشهــای شــخیص و اثر بخ ــی رهبــری را مطالعــه کردهانــد.
یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان دادنــد ،اثر بخ ــی رهبــری مدیــران در ســطح مناســی قــرار
دارد و رابطــۀ مثبــت ز یــادی ن
بــ� تــوازن ارزشهــای شــخیص و اثر بخ ــی رهبــری وجــود

دارد .نوربــرگ و جانســون )2007( 2از بــرریس تعارضهــای اخــایق رهبــران مــدارس
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ســوئد ،بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه ارزشهــای شــخیص در ادراک تعارضهــای
انــام رهبــری تأثیــر میگذارنــد .النــگ لو یــس
اخــایق نقــش مهمــی دارنــد و بــر چگونگــی ج
و الپو ینــت )2007( 3بــا مطالعــۀ رهبــری آمــوزیش در ســازمانهای آمــوزیش کانــادا ،در یافتنــد
کــه ســطح اخــاق حرفــهای مدیــران بــا نگــرش آنــان نســبت بــه روش آمــوزش زبــان
1 . Bruno & Lay.
2 . Norberg & Johasson.
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3 . Langlois & Lapointe.

دوم بــه دانشآمــوزان رابطــۀ معــیداری دارد .ر یــن کینــگ ( )2007ادراک معلمــان از
اثر بخ ــی رهبــری از طر یــق منایــش شایســتگی ارتبــاط غیرکالمــی را پژوهیــد و بــه ایــن نتیجــه

دســت یافــت کــه بـ ن
ـ� توانــایی ارتبــاط غیرکالمــی مدیــران و اثر بخ ــی آنــان رابطــۀ مثبــت و
معــیداری وجــود دارد.
باتوجهبــه مطالــب بیانشــده ایــن پژوهــش در یپ پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه

رابطــۀ اخــاق حرفـهای بــا اثر بخ ــی فعالیتهــای مدیــران چگونــه اســت؟ بــر اســاس ایــن
پرســش ،دیگــر پرســشهای ایــن پژوهــش عبارتانــد از:
سطح اخالق حرفهای مدیران آموزیش چگونه است؟

آیا ن
بی سطح اخالق حرفهای و اثر بخ یش مدیران آموزیش رابطه جود دارد؟

ســطوح گوناگــون اخــاق حرفــهای چــه میــزان از اثر بخ ــی مدیــران آمــوزیش را

پیشبیــی میکنــد؟

روش بهکاررفتــه در ایــن پژوهــش توصییفمهبســتگی اســت .جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش
شــامل 5هــزار و  530دبیــر و کارمنــد مــدارس متوســطۀ دخترانــه در شــهر مشــهد اســت کــه
از میــان آنهــا  359نفــر بــا روش منونهگیــری تصــادیف خوش ـهای ،بهعنــوان منونــه انتخــاب
شــدهاند .بــرای ســنجش اخــاق حرفـهای از پرسـشنامۀ حمققســاختهای اســتفاده شــده
کــه ضر یــب آلفــای کرونبــاخ آن پــس از اجــرای پیشآزمــون بــر منونـهای  30نفــری از معلمــان
 0/93بهدســت آمــده اســت .مؤلفههــای اخــاق حرفــهای در ایــن پرســشنامه دانــش
(ســه ســؤال) ،منــش (دوازده ســؤال) و عملکــرد (دوازده ســؤال) اســت .بــرای اندازهگیــری

اثر بخ ــی نیــز پرس ـشنامۀ حمققســاختهای کــه توســط شــر یف و مهــکاران ( )1385هتیــه
شــده بــود؛ ب ـهکار گرفتــه شــده اســت .شــر یف و مهــکاران ،ضر یــب آلفــای کرونبــاخ ایــن
پرس ـشنامه را  0/97اعــام کردهانــد .ایــن پرس ـشنامه  21ســؤال دارد کــه بــه مؤلفههــای
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رهبــری دبیــران ،یاریرســاندن بــه دانشآمــوزان ،روابــط ســازنده بــا اولیــای دانشآمــوزان،
برخــورد شایســته بــا معلمــان (هر یــک چهــار ســؤال) ،مهــارت در ارزشــیایب (دو ســؤال) و
ادارۀ مدرســه (ســه ســؤال) را میســنجد .بــرای جتز یهوحتلیــل دادههــای بهدســتآمده از

پرسـشنامهها از آمــار توصیــی ،یعــی جــدول ،منــودار ،درصــد ،میانگـ ن
ـ� ،احنــراف اســتاندارد
و ضر یــب مهبســتگی پیرســون و نیــز از آمــار اســتنباطی ،یعــی آزمــون  tتکمنونـهای و حتلیــل
رگرســیون چندگانــه اســتفاده شــده اســت.
یافتههای پژوهش
جدول  .1نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سطح اخالق حرفهای و اثربخشی مدیران آموزشی (نتیجۀ
آزمون سؤال کلی پژوهش)
متغیرها

شاخص آماری

تعداد

اخالق حرفهای و اثر بخ یش

R

346

ضر یب مهبستگی

سطح معناداری
0/01

0/891

مهانطورکــه در جــدول مالحظــه میشــود ،رابطــۀ مثبــت و معنــاداری در ســطح آلفــای

 0/01بـ ن
ـ� اخــاق حرفـهای و اثر بخ ــی مدیــران وجــود دارد.
شاخص آماری متغیر
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اخالق حرفهای

df

ن
میانگی

t

ن
میانگی
تفاوت

سطح معناداری

347

4/34

30/18

1/34

0/001

جدول  .2نتایج آزمون  tتکنمونهای برای بررسی سطح اخالق حرفهای مدیران
(نتیجۀ آزمون سؤال اول پژوهش)
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برابــر بــا  30/18اســت کــه در ســطح  0/001معــیدار اســت .باتوجهبــه باال تربــودن میانگـ ن
ـ�

ـ� نظــری کــه در اینجــا برابــر  3اســت ،چنـ ن
منرههــا از میانگـ ن
ـ� نتیجــه میگیــرمی کــه اخــاق

حرفـهای مدیــران آمــوزیش در ســطح بــاالیی قــرار دارد.
جدول  . 3ماتریس همبستگی بین مؤلفههای اخالق حرفهای و مؤلفههای اثربخشی
(نتیجۀ بررسی سؤال دوم پژوهش)
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جدول .4تحلیل رگرسیون گامبهگام برای پیشبینی رهبری دبیران ،یاریرساندن به دانشآموزان ،روابط
سازنده ،برخورد شایسته ،مهارت در ارزشیابی و ادارۀ کارها از طریق مؤلفههای اخالق حرفهای (نتیجۀ
بررسی سؤال سوم پژوهش)
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در جدول مشارۀ  4مشاهده میشود:

از بـ ن
ـ� مؤلفههــای مربــوط بــه اخــاق حرفـهای ،فقــط ُبعــد عملکــرد توانســته اســت بــه

از بـ ن
ـ� ســطوح اخــاق حرفـهای ،مؤلفههــای عملکــرد و منــش ،بــه شــکل معــیداری

مؤلفــۀ یاریرســاندن بــه دانشآمــوزان را پیشبیــی میکنــد.

از بـ ن
ـ� ســطوح اخــاق حرفـهای ،مؤلفههــای عملکــرد و منــش ،بــه شــکل معــیداری

مؤلفــۀ روابــط ســازنده بــا اولیــاء را پیشبیــی میکنــد.
متامــی ســطوح اخــاق حرفــهای ،یعــی مؤلفههــای عملکــرد و منــش و دانــش ،بــه
شــکل معــیداری مؤلفــۀ برخــورد شایســته بــا معلمــان را پیشبیــی میکنــد.

از بـ ن
ـ� ســطوح اخــاق حرفـهای ،مؤلفههــای عملکــرد و دانــش ،بــه شــکل معــیداری

مؤلفــۀ مهــارت در ارزشــیایب را پیشبیــی میکنــد.

از بـ ن
ـ� ســطوح اخــاق حرفـهای ،مؤلفههــای عملکــرد و منــش ،بــه شــکل معــیداری

مؤلفــۀ ادارۀ مدرســه را پیشبیــی میکنــد.

اخالق حرفهای در اسالم و رابطۀ آن با اثربخشی فعالیتهای مدیران آموزشی

شــکل معــیداری متغیــر رهبــری دبیــران را پیشبیــی کنــد.
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نتیجه
ایــن پژوهــش نشــان داد کــه بـ ن
ـ� اخــاق حرفـهای مدیــران آمــوزیش و اثر بخ ــی آنهــا رابطــۀ
مثبــت و معــیداری وجــود دارد .ایــن نتایــج مشــابه و مؤ یــد پژوهشهــای پیشــیین اســت
انــام شــده اســت .مهانطورکــه در یافتههــای پژوهــش مشــاهده
کــه در موضوعــات مرتبــط ج
شــد ،اخــاق حرفــهای مدیــران مــدارس متوســطۀ دخترانــه در شــهر مشــهد ،در ســطح

بــاالیی قــرار دارد .نتیجــۀ پژوهــش رشــیدی ( )1383مبینبــر «در اولو یــت قرارگرفـ ن
ـ� اخــاق
اســامی کار در تغییــر ســازماین توســط مدیــران» بــا نتیجــۀ پژوهــش حاضــر مهاهنگــی دارد.
انــام وظایــف
بنابرایــن ،میتــوان گفــت ،مدیــران اصــول اخــایق را مهــم میداننــد و در ج
خــود آنهــا را بـهکار میبندنــد .بــرریس ســؤال دوم پژوهــش مبینبــر ارتبــاط بـ ن
ـ� مؤلفههــای

اخــاق حرفــهای و مؤلفههــای اثر بخ ــی فعالیتهــای مدیــران آمــوزیش نشــاندهندۀ

ارتبــاط مثبــت و معــیدار بـ ن
ـ� متــام مؤلفههــای اخــاق حرف ـهای و اثر بخ ــی اســت .بــه

ایــن معــی کــه هرچــه ســطح اخــاق حرفــهای مدیــران باال تــر باشــد ،میــزان اثر بخ ــی
فعالیتهــای آنهــا بیشــتر خواهــد شــد.

ســؤال ســوم پژوهــش میــزان پیشبیــی مؤلفههــای اثر بخ ــی توســط مؤلفههــای

اخــاق حرفــهای را بــرریس کــرد .دادههــای بهدســتآمده نشــان دادنــد ،ابتــدا مؤلفــۀ

عملکــرد ،بیــش از مؤلفــۀ دانــش و منــش در مؤلفههــای اثر بخ ــی نقــش دارد ،ســپس
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مؤلفــۀ منــش ،بیــش از مؤلفــۀ دانــش بــا مؤلفههــای اثر بخ ــی رابطــه دارد .بــه ایــن معنــا
آنــه در گفتــار و رفتــار مدیــران دیــده میشــود ،تأثیــر و نقــش بیشــتری بــر مؤلفههــای
کــه چ
ً
اثر بخ ــی دارد .وجــود یــا نبــود دانــش ،قطعــا بــر رفتــار افــراد تأثیــر میگــذارد؛ یعــی معلمــان
و کارکنــان ،بهعنــوان ز یردســتان مدیــر ،از دانســتههای مدیــر تــا زمــاین کــه ســخین نگفتــه،
انــام نــداده اســت ،آ گاه نیســتند .بهعبــار یت مؤلفــۀ دانــش بــا
یــا رفتــاری در راســتای آن ج
مؤلفــۀ عملکــرد و منــش آمیختــه اســت .هرچنــد در ایــن پژوهــش و حتلیلهــای حاصــل از
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آن ،آنهــا جداگانــه بــرریس شــدهاند ،در عمــل ،جداکــردن آنهــا بهراحــی ممکــن نیســت.

حتلیــل ســؤال کیل پژوهــش نشــان میدهــد کــه ن
بــ� اخــاق حرفــهای و اثر بخ ــی
فعالیتهــای مدیــران آمــوزیش شــهر مشــهد رابطــۀ مثبــت و معنــاداری وجــود دارد .نتایــج
پژوهــش رشــیدی ( )1383بــا اســتفاده از ضر یــب مهبســتگی پیرســون ،رابطــۀ مثبــت و
معنــاداری ن
بــ� محایــت مدیــران از اخــاق اســامی کار ،بهعنــوان گونــهای اســتاندارد و

کــد اخــایق ،و تعهــد عاطــی آنهــا ،بهعنــوان مؤلف ـهای از اثر بخ ــی ،نشــان داده اســت

کــه بــا نتیجــۀ پژوهــش حاضــر مهاهنگــی دارد .مهچنـ ن
ـ� ،در پژوهــش عطار یــان ()1386
رابطــۀ میــان محایــت مدیر یــت عــایل ســازمان از رفتــار اخــایق و رضایــت شــغیل ،یکــی از
مؤلفههــای اثر بخ ــی ،مدیــران بــا اســتفاده از ضر یــب مهبســتگی پیرســون معــیدار اســت

کــه بــا نتیجــۀ بهدســتآمده در حتقیــق حاضــر مطابقــت دارد .در مطالعــۀ هــوگ ()2008

رابطــۀ میــان رهبــری اخــایق و اثر بخ ــی تــم مدیر یــت عــایل مثبــت بــوده اســت کــه ایــن
رابطــه نیــز بــا دســتاوردهای پژوهــش حاضــر همخــواین دارد.
انامشــده در زمینــۀ اخــاق بــه ایــن نتیجــه میرســم کــه در
بــا نگاهــی بــه پژوهشهــای ج
نقــش بســزایی دارد و رابطــۀ آن بــا متغیرهــای مرتبــط بــا مدیر یــت مثبــت و معــیدار اســت؛
بهگونهایکــه میتــوان اخــاق را ،راهحــل مناســی بــرای مشــکالت ســازمانها در دنیــای
انامشــده در ایــن پژوهــش میتــوان
پیچیــده و فناورانــۀ امــروز دانســت .از مطالعههــای ج
ً
ن
چنــ� نتیجــه گرفــت کــه حبــث تصممیگیــری اخــایق در مدیر یــت آمــوزیش ،غالبــا در
جوامعــی بــا نظــام آمــوزیش غیرمتمرکــز ،بهصــورت ملموستــری حتقــق مییابــد .بهعبــار یت
زمــاین کــه مســئولیت مــدارس بــه مدیــران آنهــا واگــذار میشــود ،تصممیگیــری در مهــۀ
زمینههــا بــه عهــدۀ آنهــا خواهــد بــود کــه دراینمیــان ،تعارضهــای اخــایق کــه نیــاز بــه
بــرریس و تصممیگیــری اخــایق دارنــد ،بســیار ز یــاد هســتند.

اخالق حرفهای در اسالم و رابطۀ آن با اثربخشی فعالیتهای مدیران آموزشی

بیشــتر آنهــا ،اخــاق و ارزشهــای اخــایق در عرصههــای گوناگــون مدیر یــت و ســازمان،

یبشــک ،جمهزشــدن مدیــران بــه آ گاهیهــای اخــایق و آشــنایی بــا موقعیتهــای
اخــایق و تصممیگیریهــای متناســب بــا آن ضــروری اســت .البتــه ایــن مطلــب بهمعــی
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یبنیــازی مدیــران کشــور مــا از آ گاهــی اخــایق نیســت؛ بلکــه هــدف از بهمیــانآوردن

ایــن موضــوع ایــن اســت کــه شــاید هبتــر باشــد بــرای اثر بخ شتــر و اخال یقترشــدن نظــام

آمــوزیش ،ادارۀ مــدارس بــه مدیــران ســپرده شــود تــا بــه نیازهــای گروههــای گوناگــون

ن
مهچنــ� ،اســتانداردهای اخــایق بــه
دانشآمــوزان و کارکنــان عادالنــه توجــه شــود.
شــکل واقعــی آن در مــدارس کشــور پیــاده شــود تــا درهنایــت ،هــدف اولیــه و اســایس
آمــوزش ،یعــی یادگیــری بــه هبتر یــن شــکل بــرای مهــۀ دانشآمــوزان حمقــق شــود.
باوجودایــن ،آراســتهبودن مدیــران آمــوزیش بــه فضائــل اخــایق و اســامی و بهکارگیــری
باورهــای دیــی توانســته اســت ،آنهــا را بــه مدیــران اثر بخ ــش تبدیــل کنــد کــه باوجــود

ـ� و مقــررات نظــام آمــوزیش متمرکــز ،موفــق بــه دسـت ن
حمدودیتهــای نــایش از قوانـ ن
یافت
بــه ایــن مهــم ،بــر اســاس نتایــج ایــن پژوهــش شــدهاند.
پیشنهادهای پژوهش

یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان داد ،بـ ن
ـ� اخــاق حرفـهای و اثر بخ ــی فعالیتهــای مدیران
ـ� ،میانگـ ن
آمــوزیش مــدارس رابطـهای مثبــت و معنــادار وجــود دارد .مهچنـ ن
ـ� بهدسـتآمده
از پرســشنامههای اخــاق و اثر بخ ــی نشــاندهندۀ ایــن اســت کــه اخــاق حرفــهای

ن
میانگــ� قــرار دارد و میــان مؤلفههــای اخــاق حرفــهای و
مدیــران در ســطح باال تــر از
اثر بخ ــی فعالیتهــای آنهــا مهبســتگی مثبــت و معنــاداری وجــود دارد .بنابرایــن ،توجــه
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بــه ایــن نکتههــا ممکــن اســت بــه اثر بخ ــی بیشــتر فرایندهــای آمــوزیش منجــر شــود:

تدو یــن اســتانداردها و کدهــای اخــایق توســط متولیــان آمــوزیش کشــور بــرای مدیــران
و ســایر کارگــزاران آمــوزیش؛
آ گاهسازی مدیران از چارچوبهای اخالیق حرفه خود؛
ی اخالیق در سرفصلهای دورههای آموزیش مدیران.
قراردادن فرایندهای تصممیگیر 

محدودیتهای پژوهش
وجود ترس در بیشتر کارکنان از اینکه نظر واقعی خود را دربارۀ مدیر خود بیان کنند؛
احتمــال کمدقــی کارکنــان در تمکیــل پرســشنامهها و پاســخگویی بــه پرســشها در

زمــان کوتــاه اســتراحت بـ ن
ـ� کار؛

ارتباط اندک برخی معلمان با مدیر مدرسه و درگیربودن با مسائل تدر یس.

اخالق حرفهای در اسالم و رابطۀ آن با اثربخشی فعالیتهای مدیران آموزشی
185

منابع
 .1ابنمسکو یه ،امحدبنیعقوب؛ هتذیب االخالق و تطهیر االعراق؛ قم :انتشارات بیدار.1371 ،
 .2جوادی آمیل ،عبداهلل؛ مباین اخالق در قرآن؛ ج ،10قم :اسراء.1387 ،

 .3دادگــر ،یــداهلل؛ «اخــاق بــازرگاین (و کس ـبوکار) از منظــر اقتصــاد و اقتصــاد اســامی»؛ نشــریۀ

اقتصادپژوهشــنامۀ بــازرگاین ،مشــارۀ ( 38هبــار ،)1385ص.120-87

ریــارد ال؛ تئــوری و طراحــی ســازمان؛ ترمجــۀ عــی پارســائیان و ســیدحممد اعــرایب؛ هتــران:
 .4دفــت ،چ

دفتــر پژوهشهــای فرهنگــی.1388 ،

 .5رشــیدی ،فریبــا؛ بــرریس رابطــۀ بـ ن
ـ� اخــاق اســامی کار ،تعهــد ســازماین و نگــرش نســبت بــه
تغییــر ســازماین در بـ ن
ـ� مدیــران دبیرســتانهای شــهر شــیراز؛ دانشــگاه شــیراز :پایاننامــۀ کارشــنایس

ارشــد در رشــتۀ مدیریــت آمــوزیش.1383 ،
بخ
 .6شــر یف ،ســیدمصطیف و مهــکاران؛ «بــرریس رابطــۀ اثر ــی مدیــران بــا عاملهــای ســهگانۀ
موقعیــت در الگــوی رهبــری فیدلــر»؛ اندیش ـههای نو یــن تربیــی ،دورۀ دوم ،مشــارۀ  1و ،)1385( 2

ص.26 -7

 .7شــفیعپور مطلــق ،فرهــاد؛ «بــرریس راههــای انطبــاق رفتــار مدیــران آمــوزیش بــا معیارهــای اخــاق

اســامی»؛ نشــریۀ حــوزه و دانشــگاه ،ســال هشــم ،مشــارۀ  ،)1381( 32ص.86 -69
ن
غالحمسی؛ مباین و اصول آموزشو پرورش؛ مشهد :آستان قدس رضوی.1378 ،
 .8شکوهی،

 .9ــــــــــــــــــــــــــــ؛ مباین و اصول آموزش و پرورش؛ مشهد :انتشارات به نشر.1383 ،
ن
قوانی آموزشو پرورش ایران؛ چ ،8هتران :مست.1379 ،
 .10صایف ،امحد؛ سازمان و

 .11فرامرز قراملکی ،احد؛ درآمدی بر اخالق حرفهای .چ ،1هتران :انتشارات سرآمد.1387 ،
 .12مشـ خ
ـایی ،حممدعــی؛ «مبــاین اخــاق کار از دیــدگاه امامعــی؟ع؟»؛ دوفصلنامــۀ علمیپژوهــی

مدیریــت اســامی ،ســال نوزدهــم ،مشــارۀ  ،)1390( 1ص.65 -37
ن
سیدحســ�؛ «اخــاق کار اســامی»؛ ترمجــۀ ســیدامحد موثــی؛ نشــریۀ کار و جامعــه،
 .13نصــر،
اخالق  /بیست و پنجم  /بهار 1396

مشــارۀ ( 31تیــر و مــرداد ،)1378ص.23-15

 .14واثیق ،قاسم؛ مدیریت اسالمی؛ چ ،2قم :انتشارات زمزم هدایت.1384 ،

 .15واعظــی ،مظفرالدیــن و مهــکاران؛ «بــرریس ارتبــاط رفتــاری مؤلفههــای رفتــاری مدیــران آمــوزیش
بــا اثر بخ ــی دبیرســتانهای شــهر هتــران»؛ جملــۀ روانشــنایس و علــوم تربیــی ،ســال یسوهنــم ،مشــارۀ
 ،)1388( 2ص.30-13

16. Beckner, Weldon. (2004). Ethics for educational leaders. Boston: PearsonEducation, Inc.

186

17. Bruno, Leo F.C & Lay, Eduardo G.E. (2008). Personal values and leadership effec-

tiveness. Journal of Business Research 61, 678–683.
18. Fiddler, Craig R & van Haren, Barbara. (2009). A comparison of special Education
administrations’ and teachers’ knowledge and application of ethics and professional
standards. The journal of special education, Vol 43. No.3, 160-173.
19. Furman, Gail C. (2004). The ethic of community. Journal of Educational Administration; 42, 2, 215-235.
20. Hoogh, Annabel H.B. & Hartog Deane N. den. (2008). Ethical and despotic leadership, relationship with leader’s social responsibility, top management team effectiveness and subordinates’ optimism: A multi-method study. The leadership Quarterly.19, 297-311.
21. Kgail, Abraham & Morrison, Keith. (2006). Measuring and targeting internal
conditions for school effectiveness in Free State of South Africa. Educational management administration and leadership. Vol 34 (1) 47- 68.
22. Koonmee, Kalayanee et.al. (2010). Ethics institutionalization, quality of work life,
and employee job-related outcomes: A survey of human resource managers in Thailand. Journal of Business Research 63, 20–26.
23. Langlois, Lyse & Lapointe, Claire. (2007). Ethical leadership in Canadian school
اخالق حرفهای در اسالم و رابطۀ آن با اثربخشی فعالیتهای مدیران آموزشی

organization, tensions and possibilities. Educational management, administration &

187

leadership. Vol35 (2) 247–260.
24. Murphy, Joseph. (2002). Reculturing the Profession of Educational Leadership.
Educational Administration Quarterly: Vol. 38, No. 2,176-191.
25. Norberg, Katarina & Johasson, Olof. (2007). Ethical Dilemmas of Swedish School
Leaders Contrast and Common Themes. Educational Management, Administration &
Leadership. Vol35 (2) 277-294.
26. Reineking, Holly T. (2007). Teacher Perception of Administrator Effectiveness via
Displays of Nonverbal Communication Competence. Master of Arts thesis. Retrived
from www.ProQuest.com.

Professional Ethics in Islam and its Relationship with
the Effectiveness of Educational Activities of the Administrators
Seyyed Taher Seyedi Nazarlou,1
Sydeh Zakia Tabasi2

Abstract
The purpose of this study isto investigate the relationship between
professional ethics and the effectiveness of educational managers
‘activities in girls’ high school in Mashhad. The sample of this study
includes 359 teachers and administrative staff of girls’ high schools
in Mashhad, in the academic year of 1394-1394, who were selected
by random cluster sampling. The method of this study is descriptive
and correlational. To collect data, two researcher-made questionnaires, one measuring professional ethics and another measuring the
effectiveness, were used. The results showed that:
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1. Professional ethics of the high schools’ pricipals in Mashhad is high;
2. The relationship between all components of professional ethics
and effectiveness is positive and significant;
3. There is a positive and significant relationship between the level of
professional ethics and their effectiveness;
4. Among the components of the ethics of the component of performance, more than two other components, namely, knowledge and
1. Mater Degree in Educational Planning , Allame Tabataba›i University.
188

2. Mater Degree in Educational Management, Alzahra University.

knowledge, predict the components of effectiveness;
5. Professional ethics plays an important role in schools and is essentially an ethical school and requires moral management.
Keywords: Professional Ethics, Educational Management, Effec-
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tiveness.
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Examination of Professional Ethics Criteria in Geomatics Engineering (Mapping) with Emphasis on Nahj
al-Balagha’s Teachings
Mahdi Khoshboresh Masouleh1
Saied Sadeghian2
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Abstract
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Engineering ethics is a part of applied ethics or professional ethics
that addresses ethical issues in engineering activities. The purpose of
this study is to examine professional ethics standards in geomechanical engineering, with emphasis on the teachings of Nahj al-Balaghah.
In this paper, the ethical issues raised in the field of geotechnical
engineering (mapping) were examined. In this research, a descriptive method of document analysis was used to collect library data,
including identifying, studying, categorizing information, analyzing and summarizing data on the subject matter studied. The results
showed that professional ethics in geotechnical engineering has four
important criteria: job commitment, honesty, fairness and expertise.
In this study, the characteristics of professional ethics were identified
and explained based on the teachings of Nahj al-Balaghah. Imam Ali
emphasizes the ethics of the profession and observes the rights of the
people and emphasizes it in various situations, and considers the social status of people, especially in various occupations and positions.
In addition, Imam Ali believes that if everyone is happy, his life will
become clean and genuine.
1. Student in the National Mapping Organization, Tehran.
2. Associate Professor, Center for Remote Sensing Studies and GIS, Shahid
Beheshti University, Tehran.

Prognosis of Professional Ethics Based on Ethical
Transformation in the Staff of the Judiciary
Murtaza Andalib1
Saied Mahmoudi Nia2

Abstract
Professional ethics is a phenomenon that many of organizations have
special focus on it. The aim of this research is prediction of Occupational ethic in the basis of moral development in judicial system
employees. For this reason, by the use of random sampling method
among judicial system employees a number of 219 employee were
selected as subject and they were asked to fill-in two questionnaires:
Ma moral development inventory (1981) and Occupational ethics
in organizations (Mahdioon and rezaei, 1393). Data were analyzed
by the use of 22nd versions of SPSS software and Pearson correlation coefficient and sample regression. The result showed that moral development predicts 10 percent of Occupational ethics variance.
Occupational ethics, for increasing Occupational ethics we can use of
training about moral development in organizations.
Keyword: Employee, Moral development, Occupational Ethic

1. Ph.D. student of psychology, Tabriz University and expert of the Center for
Social Studies and Criminology of the Judiciary.
2. Ph.D. student of psychology Islamic Azad University, Tehran Branch, Center
for Social Studies and Criminology of the Judiciary
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These results showed that regarding the role of moral development in
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Evaluation and ranking of professional ethics standards and their relationship with job satisfaction
Seyyed Ali Banihashi,1
Hamid Alizadeh2
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Abstract
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One of the issues that professional ethics should take seriously is job satisfaction, because professional ethics is
somehow related to job satisfaction. The purpose of this
research is to investigate professional ethics in a military
unit and determine its relationship with job satisfaction.
This research is descriptive and correlational. The statistical population of the research is the staff of a military unit
that was selected by simple random sampling method. 30
of them were selected that way. Data were collected using
interviews and questionnaires. In two questionnaires, professional ethics with 40 questions and 9 criteria and job
satisfaction with 7 questions were examined. In addition
to descriptive statistics, inferential statistics and correlation
test were used to analyze the data. Based on the correlation test, the findings showed that there is a positive and
significant relationship between professional ethics and job
satisfaction in the surveyed organization. Also, according
1. Corresponding author, Instructor in Industrial Engineering Department, University of Payam-e Nour.
2. Bachelor in Industrial Management, University of Payam-e Nour
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to the mean t-test, the status of the variable of professional
ethics is at a desirable and acceptable level. According to
the findings of the research, and the significant relationship
between professional ethics and job satisfaction, the more
employees feel that ethics govern their work environment,
they experience and feel as much satisfaction and satisfaction in the workplace.
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The Investigation of the Impact of Professional Ethics
on Motivation of Staff
Ghodratolah Talebnia 1
Hossein Rajabdoori2

Abstract
Ethics is a very important issue that is essential in all jobs and professions. Motivational factors are also key factors in the productivity
of individuals in organizations. This study examines the impact of
professional ethics on motivation. This study is a survey-applied research. The issue was investigated through questionnaire and simple
random sampling distributed among 81 members of Official Auditors Community. To analyze the results in the form of one main hypothesis and 6 secondary hypotheses, linear regression by software
SPSS was used. Results suggest that professional ethics has an impact on the motivation of staff. In addition, an individual interest in
the job, self-confidence, responsibility, and self-control are affected
Akhlagh/ Twenty-five / spring 1396

by professional ethics, but it was not confirmed that importance of
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job and job satisfaction components are affected by professional ethics. Moreover, investigation of commitment to professional ethics by
one-sample T-test showed that this issue is at the average level.
Keywords: professional ethics, motivation of staff, Iranian Official
Auditors Community
1 . Associate Professor of Sciences and Research Branch of Islamic Azad University, Iran
2. Accounting Ph.D student and Member of Young Researchers and Elite Club,
Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran

The Consequences and Benefits of Attributing the
Quality of “all hearing” to the Prophet, Based on the
Quran:9:61
Azadeh Ebrahimi 1

Abstract
The Cognition of the Virtues and the Vices is one of the Ethical principles. Man should first know the qualities proper for him. In the
holy Quran, some of the Prophet’s qualities have been mentioned. Almighty God has introduced him as a qualified role model for human
beings. Thus, it is important to comprehensively study the verses introducing him. The Hippocrates described the prophet as “Uzun” that
is the one who is all ears. They called him with this adjective for the
purpose of dishonoring him and introducing him as naive and capricious one and with this they tried to prove the falsity and baselessness
of the revelation. In Reply, God would say that not only this adjective
would not humiliate him but also is considered a positive quality. Af-

ommendations he found beneficial for both individuals and society.
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ter investigating about the verse we come to this conclusion that the

1. Student of Islamic Seminary .msarjooghian@gmail.com

195

Prophet’s treatment with others and his approach in listening to their
speeches expressed even by his enemies, caused them to get interested in Islam and prevented social conflicts and this led to the guidance
of people. By accepting the sinners’ repentance, the prophet helped
them keep their self-esteem, but in practice, he just realized the rec-

General Methods of self-Purification from the Perspective of Allamah in al-Mizan
Muhammad Mahdi Firouz Mehr1

Abstract
The purification of the soul is one of the main goals of descending
the Quran and the Prophet’s mission. What makes self-purification
possible is the right way to make that happen. This study attempts
to explain the general methods of self-purification from the perspective of Allamah in al-Mizan. One of the applied topics that Allamah
has addressed in Al-Mizan are methods of self-purification, and from
the sum of its debates, we have achieved five universal approaches: 1. strengthening the faith and righteous deeds; 2. focusing on the
knowledge of the soul; 3. focusing on the secular results Ethics; 4.
Focusing on the eternal results of morality; 5. Strengthening the love
of worshiping. Allameh, in Al-Mizan, says some of the verses that
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have caused heart disease say the cause of heart disease is vile and
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the way to treat it is faith and good deeds. In his view, the Quran
did not put the foundation of morality on worldly results; therefore,
it did not use this method to cultivate the soul, and only relied on
worldly results to return to the aftermath. The method of relying on
the results of the hereafter is common in the preceding Shari’ah and
has been given much attention in the Qur’an. The method of relying
on the knowledge of the soul is also important and has the results in
1. Faculty Member of the Institute of Islamic Sciences and Culture.

mind. But the purification of a special method of the Qur’an, which
improves the insight and action of the people so that the vices do not
form in them in order to eliminate it. This method is not preceded by
the divine and even the prophets, as it is mentioned in the Qur’an,
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and is based on the truth and monotheism and pure devotion.
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Individual Harams Caused by Cyber Space from the
Perspective of Islamic Ethics
Ali Akbar Shameli1

Abstract
With the advent of technology and the spread of cybercrime, new forms
of harm have been inflicted on Internet users. These injuries affect individual and collective life. There are physical and psychological injuries in
individual aspect. The psychological harms discussed in this article are:
excessive use of the Internet and social isolation and weakening the power
of reason. If we assume that users are using the Internet in a completely
moral way and do not conduct any immoral behavior, such as pornography,
and intimate, out-of-shadow and non-homogeneous communication, does
the use of cyberspace for users cause moral problems? This article deals
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with this issue in terms of Islamic ethics. This research is an applied and
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methodological tool for documenting the use of library data and analyzing
information with a descriptive and analytical approach.

1 Ph.D. student of Islamic Teachings in Qum ( a_shameli1365@yahoo.com.)
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