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  پيشگفتار
 

هاي سياست، اقتصاد، علم و ها در عرصهاي از دگرگونيجهان امروز با مجموعهدر شرايطي كه 
عنوان يكي از  اورانه بههاي فنّ رو است، قابليت هي وسيع روبا هاي زندگي در دامنهفرهنگ و شيوه

رود؛ اهميت اين شاخص تا جايي  شمار مي هاي اصلي توسعه در فضاي رقابت جهاني به شاخص
 يت انساني در فرآيند توسعه بر نقش منابع طبيعي برتري يافته است.است كه نقش قابل

محور، توليد كاال با مهارت بيشتر،  از همين روي عواملي همچون اهميت يافتن اقتصاد دانش
ها را خارجي و ...، دولت ةتأثير نيروي كار در مشاغل، تربيت نيروي كار ماهر براي جذب سرماي

هاي مهارتي خود و سازگاري آن با  يفيت بخشيدن به نظام آموزشبر آن داشته است تا براي ك
 اي در اين فضا بزنند. هاي فعاالنه تغييرات جهاني، دست به اتخاذ استراتژي

هاي مهارتي  پژوهي در آموزش محوري و آينده ها، استراتژي پژوهش يكي از اين استراتژي
هاي مهارتي در كنار ساير  آموزش ةشك در مسير حركت به سمت توسع است؛ بحثي كه بي

هايي  ناپذير است؛ در اين استراتژي ضروت پرداختن به سياست ها امري اجتناب استراتژي
هاي برتر و پيشرفته و  اورانه، شناسايي مهارتهاي فنّ همچون ايجاد و تقويت توانمندي

ذ اين استراتژي ناپذير است. اتخا توليد و انتقال امري اجتناب ةهاي اشتغال در حوز فرصت
اي را به دنبال خواهد داشت و در اين مسير  هاي فني و حرفه تر به آموزش پرداختن عميق

 ها را ضروري مي سازد. نگر به اين آموزش داشتن رويكردي جامع و كالن
اي كشور در اتخاذ استراتژي مهارتي كشور در  سازمان آموزش فني و حرفه با اين رويكرد

سال گذشته اقدام به تدوين سند  3ويژه در توليد و انتقال فناوري، از  و به فرآيند رقابت جهاني
ده است. اين سازمان در سند راهبردي مهارت و فناوري، در كرراهبردي مهارت و فناوري 

محوري  سياست اهتمام به پژوهش "ها و فرآيندها استاندارد سازي، اصالح و بهبود روش"راهبرد 
 گيري را در دستور كار خود قرار داده است. سازي و تصميم در تصميم

 "آموزي و اشتغال مهارت "المللي و دومين همايش بين  سومين همايش ملي، در همين راستا
 اي كشور برگزار گرديد. در اين همايش مقاالتي در چهار نيز توسط سازمان آموزش فني و حرفه

طراحي نظام آموزش مهارتي ، هاي مهارتي در تحقق آن اقتصادي و نقش آموزش ةماسح محور
هاي  آموزش ةپژوهي در حوز ارتباطات فراملي و آينده، با رويكرد نظام جامع مهارت و فناوري

فضاي بسيار مناسبي را براي بحث و  هاي مهارتي، اي در آموزش اخالق حرفه ةتوسعو  مهارتي
ي مهارتي را فراهم ها آموزشنظران  متخصصان و صاحب پژوهشگران، ،انادتاس تبادل نظر علمي

نمود.
ريزان  اران، برنامهذگ و سياست موارد زير مورد تأكيد پژوهشگرانپاياني اين همايش  ةدر بياني

 قرار گرفت:اي در كشور جمهوري اسالمي ايران  آموزش فني و حرفه و مديران
 ؛اي هاي آموزش فني و حرفه محوري در برنامه پژوهشراه  ةتدوين نقش �



 

هاي  اي در دنيا از طريق تكيه بر پژوهش هاي فني و حرفه آموزش ةرصد تحوالت عرص �
 ؛كاربردي
 ؛هاي مهارتي ريزي آموزش پژوهي در سياستگذاري و برنامه اتخاذ رويكرد آينده �
 ؛اي هاي آموزش فني و حرفه ها و تحقيقات علمي در اجراي برنامه كاربست نتايج پژوهش �
هاي  اي در بخش هاي فني و حرفه آموزش ةگذاري كالن در حوزسياستدر لزوم هماهنگي  �

 ؛مدت متوسطه، آموزش عالي و آموزش غير رسمي كوتاه
منظور  هاي مهارتي به آموزش ةپژوهشي در حوزهاي مناسب كارگيري سياست هلزوم ب �

 ؛كاربست نتايج آن در ايجاد، توسعه و پايداري اشتغال در كشور
هاي  پژوهشي براي تحقق نقش آموزشكارگيري راهكارهاي مناسب  هاتخاذ تدابير و ب �

 ؛مهارتي در اقتصاد مقاومتي
آموزي و اشتغال ساالنه و  المللي مهارت هاي ملي و بين مداوم همايشبرگزاري  �

هاي مهارتي و  منظور بسط مباني علمي و پژوهشي آموزش سمينارهاي تخصصي فصلي به
 ؛نظران و پژوهشگران اين حوزه دريافت نظرات صاحب

 ةپژوهشي در حوز –اي كشور در راستاي توليد منابع علمي  وزش فني و حرفهسازمان آم �
المللي  اي، مقاالت سومين همايش ملي و دومين همايش بين هاي فني و حرفه آموزش

 .جلدي حاضر منتشر نموده است 7 ةصورت مجموع را به "آموزي و اشتغال مهارت"
 اين مجموعه به موضوعات:

هاي مهارتي؛ آموزش فني و  ؛ المپياد و رقابت اي فني و حرفهاي و آموزش  اخالق حرفه �
 "جلد يك " .اي و ارتباطات فراملي حرفه

پايدار روستايي؛  ةاي و توسع حرفهو پايدار؛ آموزش فني  ةاي و توسع حرفهو آموزش فني  �
 "جلد دوم" .اي، مديريت و رفتار سازماني آموزش فني و حرفه

 "جلد سوم " .اي حرفهكارآفريني و آموزش فني و  �
 .اي؛ نظام جامع مهارت و فنّاوري برنامة درسي، الگوهاي يادگيري و آموزش فني و حرفه �

  "چهارمجلد "
 "جلد پنجم" .اي نيازسنجي، ارزيابي و نظارت بر آموزش فني و حرفه �
آموزي، جوانان و جامعه؛ مربيان و آموزش  اي؛ فرهنگ مهارت زنان و آموزش فني و حرفه �

  "جلد ششم" .اي حرفه فني و
 .پردازد مي " هفتمجلد " .فرهنگ كار، اشتغال و توليد ملي �

المللي، دو   محوري با نگاه بين سازي مبتني بر پژوهش كه در راستاي استراتژي مهارتاكنون 
برگزار شده  "آموزي و اشتغال مهارت"المللي و سه دوره از همايش ملي  دوره از همايش بين

هاي متخصصان، اساتيد،  ها بتوانند از طريق تبادل افكار و انديشه اين همايشاست، اميدواريم 
اي، دستاوردهاي مناسبي را در اين مسير فراهم  هاي فني و حرفه پژوهشگران و خبرگان آموزش

 .نمايند
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كنندگان مسابقات  در شركت اي حرفهاخالق 
  المپياد

 1زين العابدين ايجي    
 2مراد علي باقري 

 چكيده 
ترويج الگوهاي ارتباطي درست و اصول اخالقي، نياز مبرم جوامع امروزي 
است و از آنجا كه موفقيت فرد در زندگي شخصي، شغلي و اجتماعي با 

تصحيح اين الگوها نيز نقش  الگوهاي رفتار ارتباطي وي وابسته است،
اساسي در كسب موفقيت دارد. موفقيت در پرتو ارتباط درست و آسان 

طور دائم در تعامل با  شود؛ زيرا انسان به  انسان با خود و ديگران كسب مي
خود و ديگران است. انسان موجودي اجتماعي است و امروزه با توسعة 

هاي گوناگون  انبوهي از سازمانها در تعامل با  انگيز جوامع، انسان شگفت
ها و ارتباط  ها را با يكديگر و با سازمان قرار دارند و اين امر ارتباط انسان

ها را باهم به شكل قابل توجهي پيچيده كرده است. در اين  متقابل سازمان
ي ها و بررسي ويژگي اي حرفهمفهوم اخالق  ضمن تعريف معني و ،مقاله
و  اي حرفهي اجرايي اخالق ها همچنين ضمانتشدن بلومرو  اي حرفهلزوم 

و بررسي موانع اخالق  اي حرفهاصول اخالق  و ها و روش ها بيان رويه
اخالق  ةكاربردي در زمين هايپيشنهاد و در نهايت راهكارها و اي حرفه
 كنندگان در مسابقات بيان شده است. شركت اي حرفه

 
 ت.سابقاكنندگان، م اخالق، شركت :كليدي واژگان

 

                                                                                                                
  Email: eigie.ir@gmail.com                                                                 . كارشناسي ارشد مديريت صنعتي، 1
                                          .ارشد مديريت منابع انساني . كارشناسي 2
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 مقدمه
 و كهنه، قديمي هيچگاه، است انسان اساسي نيازهاي و بشري فطرت به مربوط كه موضوعاتي

يكي از مسائل اساسي  اي حرفهاخالق  است، موضوعات اين از يكي اخالق .شود نمي اصالت بي
ما در محيط كار كمتر به اخالق  ةجوامع بشري است. در حال حاضر، متأسفانه در جامع ةهم

ي مربوط به مديريت و ها شود. در حالي كه در غرب سكوالر، در دانش ميتوجه  اي حرفه
ديني ما در مديريت، به  ةوجود دارد، ولي در جامع اي حرفهاي با عنوان اخالق  سازمان، شاخه

مانند  اي حرفهي اخالق ها ما نيازمند آن است تا ويژگي ةاخالق توجه كافي نشده است. جامع
را براي  ها مشاركت و اعتماد، ايجاد تعامل با يكديگر و ديگر ويژگي ةروحيدلبستگي به كار، 

سازي شود. امروزه بسياري از كشورها در جهان صنعتي به اين بلوغ  تحقق آنها فرهنگ
و تعهدات اجتماعي، به از بين  ها اعتنايي به مسائل اخالقي و فرار از مسئوليت اند كه بي رسيده

جهان  كه هرساله مسابقات المپياد مهارت در سطح كشور و آنجايي زاانجامد  ميرفتن بنگاه 
ي ملي و ها خصوص حضور در عرصه بهمسابقات  يد و با توجه به جايگاه واالشو برگزار مي

   .شود توجه بيشتري اي اخالق حرفه به است الزم المللي بين

اي در مسابقات مهارت ضرورت ترويج اخالق حرفه  
ريزي شده است كه به منظور بهبود و  گير، منسجم و كامالً برنامه ي پيتوسعة سازماني تالش

هدف از توسعة سازماني، هم بهبود زندگي (شغلي) فرد و هم  گيرد. نوسازي نظام صورت مي
 بهبود كاركرد سازمان است.

اي در توسعة سازمان، الزم است در تعيين اثربخشي  با توجه به اهميت اخالق حرفه
هداف سازماني) و هدايت منابع از جمله منابع انساني به ميزان آموزش اخالق (ميزان تحقق ا

 ةدر مسابقات مهارت در عرص ثرؤيكي از مصاديق آن حضور م اي در سازمان توجه شود. حرفه
مذكور از  ةفرهنگ ناب اسالمي ايراني است. البته در زمين ةالمللي با هدف اشاع ملي و بين

اخالقي در هر سازمان، جهل و ناآشنايي از اخالقيات شغل و سازمان جمله موانع تغيير رفتار 
 بيان شده است. با توجه به اينكه امروزه هيچ سازماني قادر نيست بدون آموزش توسعه يابد،

هاي مورد نياز هر شغل به  ها و مهارت ها افزون بر آموزش تخصص الزم است در سازمان
اي  جمعي و به ويژه اخالق اداري و حرفه رك و دستهكاركنان، ايجاد روحية تعاون، كار مشت

 هاي آموزش در سازمان قرار گيرد. جزو برنامه
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كاركنان   ميوگو و مشاركت تما از آنجا كه منشور اخالقي در هر سازمان طي فرايند گفت

سازمان پذيرفته شده است. به تدريج سازمان   ميوجود آمده است، به منزلة يك ميثاق عمو به
هاي مختلفي براي  پذيرد. بدين منظور، شيوه اين اصول را جزو اهداف خود مي گسترش

ترين  وجود آمده است كه يادگيري مستقيم، رايج ها به اي در سازمان آموزش اخالق حرفه
آنهاست؛ اما اين شيوه نشان داده است كه كارآيي الزم را ندارد. پس با توجه به اينكه ترويج 

عناي يادگيري سبك خاصي از زندگي سازماني است، بايد به اخالق در سازمان، به م
هاي اجتماعي و فرهنگي، توجه  هاي حين عمل و آموزش هاي غيرمستقيم مانند آموزش شيوه

 .بيشتري شود
ن محتواي آموزشي، سازمان بايد نيازهاي آموزشي منظور تعيي اما جداي از نوع آموزش، به

گويي به منشور اخالقي و  ميان وضع موجود و وضع مطلوب با آنچه الزمة پاسخ ةرا از مقايس
براي تعيين وضع موجود، ميزان پايبندي كاركنان به  مشخص كند. ،اهداف سازمان است

كاركنان به عنوان افرادي  اي سازمان و حتي براي تعيين وضع مطلوب، ديدگاه اخالق حرفه
هايي كاربردي، الزم است از تحقيقات دربارة اخالق  مؤلفه ةآگاه به شرايط سازماني براي ارائ

 .شوداي حمايت  حرفه

 لهأبيان مس
هاي مديران كارآمد در سطوح مختلف، چگونگي ايجاد بسترهاي  ترين دغدغه يكي از عمده

هاست تا آنها با حس مسئوليت و تعهد كامل  رفهمناسب براي عوامل انساني شاغل در تمام ح
به مسائل جامعه و حرفة خود بپردازند و اصول اخالقي حاكم بر شغل و حرفة خود را رعايت 

 .كنند

 تعاريف گوناگون اخالق 
 نشأت تعاليم معنوي و مذهبي يها آموزه از كه است ييها ارزش و اصول از اي مجموعه اخالق

 رفتار و كرده هدايت و را كنترل خود اعمال رفتار و فرد ها ارزش و اصول اين ةبرپاي و گيرند مي
 .دهد مي قرار قضاوت مورد را ديگران

 نهادها بايد يا افراد آنها ةبرپاي كه است ضوابطي يا فرضيات اصول، از اي مجموعه اخالق
 و ديگران خود، به به انسان احترام براساس اصول يا ضوابط اين كنند.تنظيم  را خود رفتار

 .اند گذاري شده پايه برد مي سر به آن در كه محيطي
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 اخالق .كند مي توصيف را نادرست و درست رفتارهاي كه است نظامي يا سيستم اخالق

 ناصواب از را توانند صواب مي آنة پاي بر كه است انساني يها گروه يا افراد رفتار بر حاكم اصول
 .دهند تشخيص بد از را خوب و

 آن ماهيت و خالقا قلمرو
 رفتارهاي و عملكردها از بخشي. دارد وجود متفاوتي اظهارنظرهاي اخالق قلمرو ةدربار

از  استفاده طرز مانند ،گيرند مي قرار اخالق ةحيط از ارزشي هستند، خارج يا فاقد كه ها انسان
 است ممكن البته. صرف غذا براي چنگال و كارد از استفاده ةشيو يا نوشتن براي خودكار
امور  جزء گرچه ؛قرارگيرند قضاوت مورد قومي يا آداب اجتماعي توجه با اقدامات اين از هريك

 ةنحو شود مي موجب و اجتماعي فرهنگي محيطي، يها تفاوت آيند. نمي شمار اخالقي به
 شود. وارد منطقه هر اخالق قلمرو در ظاهر به و متفاوتي شكل گيرد يها صورت به نيز رفتارها

 ،رو اين هستند. از شمول آن ةحوز از خارج بلكه نيستند، اخالق قلمرو جزء اجتماعي داباما آ
 توجه مورد هاآن به راجع قضاوت و يابي ارزش يا هاآن بد بودن يا خوب كه اموري و موضوعات

 كه هنگامي گيرند. قرار مي اخالقة حيط در شوند، انجام نبايد يا بايد كه اقداماتي است و
 و درستي يا امور بدي يا خوبي اخالقي، يا ناپسند پسنديده صفات ها رذيلت و ها فضيلت

 و ند، موضوعاتشو مطرح عباراتي در وظايف و ها مسئوليت نبايدها، و ، بايدهاها آن نادرستي
 توجه قابل زير ةعمد ةنكت دو اخالق ماهيت ةگيرند. دربار مي قرار ارزشي قضاوت مورد رفتارها

 اينكه دوم و باشند؛ داشته  داليل از محكمي ةپشتوان بايد اخالقي حكاما اينكه نخست: است
 است. فرد هر منافع ةطرفان بي مالحظه مستلزم اخالق

      اي شدن حرفه ةالزم
 عبارت است از: "اي شدن الزمه حرفه "بلومر ةطبق گفت
 ؛اي معين استانداردهاي برتري در زمينه ةاشاع �
 ؛يتعيين و تثبيت الگوهاي رفتار �
 ؛گسترش احساس مسئوليت پرورش و �
 ؛تعيين موازين استخدامي و آموزشي �
 ؛مين و تضمين حمايت از اعضاأت �
اي كه  گونه  مورد بحث و تعالي بخشيدن به آن به ة، در زمين جانبه برقراري كنترل همه �

 .به مقام و موقعيت اجتماعي خود در جامعه دست يابد
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    اي حرفهمفهوم اخالق 
رفت. امروزه  ميبه معناي اخالق كار و اخالق مشاغل به كار  اي حرفههوم اخالق در ابتدا مف

، از معناي نخستين اين مفهوم براي تعريف آن اي حرفهاي از نويسندگان اخالق  نيز عده
 كنند.  مياستفاده 

 :ارائه شده است اي حرفهي مختلفي از اخالق ها تعريف
جمعي  ةو رواني و فيزيكي فرد يا گروه به ايدالف) اخالق كار، متعهد شدن انرژي ذهني 

 .است در جهت اخذ قوا و استعداد دروني گروه و فرد براي توسعه به هر نحو
كوشد به مسائل اخالقي  ميي جديد اخالق است كه ها يكي از شعبه اي حرفهب) اخالق 

 ي گوناگون پاسخ داده و براي آن اصولي خاص متصور است.ها حرفه
ي اخالقي يك نظام ها ي اخالقي و اصول و ارزشها به مسائل و پرسش اي حرفهج) اخالق 

 است. اي حرفهپردازد و ناظر بر اخالق در محيط  مي اي حرفه
 :اي به موارد زير اشاره شده است در تعريف اخالق حرفه

 .اي رفتاري متداول در ميان اهل يك حرفه است اخالق حرفه .1
 .اي است دادن كارهاي حرفه  هنگام انجام  ميكردار آد واي مديريت رفتار  اخالق حرفه .2
 .پردازد اي از دانش اخالق است كه به مطالعة روابط شغلي مي اي رشته اخالق حرفه .3
اي از قوانين كه در وهلة اول از ماهيت حرفه و  اي عبارت است از مجموعه اخالق حرفه .4

 آيد. شغل به دست مي
 شود:  اي شده است، دو ويژگي ديده مي از اخالق حرفه هايي كه در بيشتر تعريف    

ها و الزامات اخالقي  الف) وجود نگرش اصالت فرد و فردگرايي؛ ب) محدودبودن مسئوليت
نگري و تقليل  اي، نوعي تحويلي رسد اين نگاه به اخالق حرفه فرد در شغل، كه به نظر مي

 .اي است دادن اخالق حرفه

 اي حرفهي اخالق ها ويژگي
، مبناي هرگونه اخالق است. »شما حق داريد و من تكليف«، تلقي اي حرفهامروزه در اخالق  

گيرد و  مياين مبنا از رفتار ارتباطي فرد، به صورت اصلي براي ارتباط سازمان با محيط قرار 
 اي حرفهي اخالق ها پرسد. ويژگي ميرعايت حقوق ديگران، از تكاليف خود  ةسازمان با دغدغ

اند از: داراي هويت علم و دانش بودن، داشتن نقشي كاربردي،  هوم امروزي آن عبارتدر مف
 ةو وابسته بودن به فرهنگ، وابستگي به يك نظام اخالقي، ارائ  مي، بواي حرفهاي  صيغه ةارائ

 اي. رشته روي آوردي ميان ةدانشي انساني داراي زبانِ روشن انگيزشي، ارائ
 :كند ميموارد زير را بيان  ،دارند اي حرفهافرادي كه اخالق ي ها ويژگي ةكادوزير دربار
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 پذيري مسئوليت

 پذيرد؛ ميو پيامدهاي آن را  ها در اين مورد فرد پاسخ گوست و مسئوليت تصميم
در كارش   ميمند است؛ به درستكاري و خوشنا سرمشق ديگران است؛ حساس و اخالق

ويش كوشاست و مسئوليتي را كه به عهده ي خها دهد؛ براي اداي تمام مسئوليت مياهميت 
 .دهد ميگيرد، با تمام توان و خلوص نيت انجام  مي

 طلبي جويي و رقابت برتري
 ةكند ممتاز باشد؛ اعتماد به نفس دارد؛ به مهارت بااليي در حرف ميدر تمام موارد سعي 

از طرق  كند؛ جدي و پركار است؛ به موقعيت فعلي خود راضي نيست و ميخود دست پيدا 
 .كند به هر طريقي در رقابت برنده باشد ميشايسته دنبال ارتقاي خود است؛ سعي ن

 صادق بودن
دهد؛ در همه حال به  ميمخالف رياكاري و دورويي است؛ به نداي وجدان خود گوش فرا 

 .كند؛ شجاع و با شهامت است ميمندي توجه  شرافت

 احترام به ديگران
گذارد؛ خوش قول و وقت  ميذارد؛ به نظر ديگران احترام گ ميبه حقوق ديگران احترام 

 .داند ميدهد؛ تنها منافع خود را مرجح ن ميگيري  شناس است؛ به ديگران حق تصميم

 و هنجارهاي اجتماعي ها رعايت و احترام نسبت به ارزش
كند؛ به  ميي اجتماعي مشاركت ها ي اجتماعي احترام قائل است؛ در فعاليتها براي ارزش

 .كند ميي ديگر متعصبانه عمل نها گذارد؛ در برخورد با فرهنگ ميوانين اجتماعي احترام ق

 عدالت و انصاف 
طرفدار حق است؛ در قضاوت تعصب ندارد؛ بين افراد از لحاظ فرهنگي، طبقه اجتماعي و 

 .شود مياقتصادي، نژاد و قوميت تبعيض قائل ن

 همدردي با ديگران
كند؛ به  ميشود و از آنان حمايت  ميائب ديگران شريك دلسوز و رحيم است؛ در مص 

 .داند ميكند؛ مشكالت ديگران را مشكل خود  مياحساسات ديگران توجه 
 وفاداري

 به وظايف خود متعهد است؛ رازدار ديگران است؛ معتمد ديگران است.
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 اي اي اخالق حرفه عوامل پايه
 داري طرفي و عدم جانب گرايي، بي عينيت

اي علمي  ترين اصول اساسي كه در اغلب اسناد و مباحث مربوط به اخالق حرفه هماز م    
اي را  طرفي است. فردي كه اخالق حرفه گرايي و بي گيرد، رعايت عينيت مورد تأييد قرار مي

داري غيرعقالني نسبت به منبعي كه داراي  گيرد، نبايد جانب كار مي اش به در زندگي شغلي
 صفات غير اخالقي است نشان دهد.

 فراتر رفتن از مفهوم معيشتي
تر  رنگ  تا زماني كه فردي درگير مسائل فيزيولوژيكي باشد، توجه به مسائل ديگر كم

رسد.  عرصة ظهور مي اي با عبور از مفهوم معيشتي آن به خواهد بود. معناي اخالق حرفه
كم  آيند، دست اي خود از سطح گذران زندگي مادي فراتر مي زماني كه افراد در فعاليت حرفه

 يابد: هاي علم و فناوري براي آنها معنا مي سه سطح ديگر از فعاليت
              احساس كارآيي، اثربخشي و توليد كيفيت به عنوان ارزش افزوده؛                                   �
 شدن؛ احساس خدمت به مردم و مفيد واقع �
 قدرت. ها و نقد احساس رها سازي از طريق باز توزيع فرصت �

 اي ي اجرايي اخالق حرفهها انواع ضمانت
يي كه ها اخالق ضمانت اجرا دارد. ضمانت اجراي آن چندگونه است. يكي اينكه سازمان 

بخش يا شورايي راهبردي دارند به نام شواري  ،اي را رعايت كنند خواهند اخالق حرفه مي
 كنند.  نظارت مياخالق. آنها بر اخالقي بودن سازمان با ضمانت اجراي باال، 

داري مديران يك امر  امانت ضمانت بعدي حمايت حقوق كيفري از اخالق است. مثالً
گويد  اخالقي است. قانون مجازات اسالمي از اين موضوع حمايت كيفري كرده است و مي

بيند. البته حمايت كيفري و قانوني در كشور  تا سه ماه حبس مي ،دار نباشد مديري كه امانت
ي عمومي مردم است كه خيلي مهم است. ها كافي نيست. ضمانت بعدي داوري ما هنوز

ممكن است مردم به اخالق كمتر عمل كنند ولي اخالق را مي پرستند. در ايران دقت كنيد 
كنند؟ آرايشگاه ارزان يا آرايشگر  كه افراد براي انتخاب آرايشگرشان به كجا مراجعه مي

شود. يعني  پردازيم و اين خودش يك ضمانت اجرايي مي ي اخالق را ميها محترم؟ ما هزينه
 اندازد.  مي بينند كه اخالقي نبودن، آنها را از رقابت عقب مي ها رقابت، شركت ةدر عرص
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ي اخالق ها ضمانت اجرايي ديگري در جهان صنعتي وجود دارد. در اين كشورها كانون

هاي  اخالقي را تشويق و سازمان هاي دارند. آنها سازمان NGOاي وجود دارد كه شكل  حرفه
 كنند. مثل نمادهايي چون كانون وكال. غيراخالقي را تنبيه مي

  اي شناسايي اخالق حرفه
ي علم اقتصاد در توجيه داليل قحطي معتقد است كه قحطي نبود ها يكي از تئوريسين

اعد اخالق باشد. عدم لحاظ قو بلكه نبود امكانات توزيع مواد غذايي مي ؛مواد غذايي نيست
نقص در  بنابراين، ؛گردد اي نيز بيشتر به عدم آگاهي و شناخت افراد از اين قواعد برمي حرفه

بلكه به ابزارهاي شناسايي آن يست؛ اي ن اي لزوماً ناشي از فقد قواعد اخالق حرفه اخالق حرفه
اجرايي در  ترين ابزارهاي اي مهم ي آموزش و تدوين اخالق حرفهها شود. مقوله نيز مربوط مي

 .روند اي به شمار مي جهت شناسايي اخالق حرفه

 اي مشكالت و موانع اخالق حرفه
 محوري مداري به جاي مسئله ارزش -
. ما در نگرش سنتي خود به  بسياري از مشكالت، ناشي از نگرش سنتي ما به اخالق است 

گيري ما  جهت محور؛ مسئله هستيم نه   مدار ارزش يا   محور فضيلت معضالت اخالقي صرفاً 
، تبشيري و   اي ، نه كارآمدي. ورود ما به معضل اخالقي، صرفاً موعظه گرايانه است فضيلت

برخورد صحيح و مؤثر با معضالت اخالقي به تخصص و مهارت نياز  . در حالي كه  انذاري است
 دارد.

ت اخالقي، صرفاً دارد تا در مواقع رويارويي با معضال گرايانه ما را وامي رويكرد فضيلت
. در چنين مواقعي، تا  هاي اخالقي را يادآوري كرده، بر آن اصرار كنيم احكام و فضيلت

اي مهارت به  ، ذره كنيم، اما براي حل معضل توانيم از احساسات و عواطف خود خرج مي مي
ك نوع گيري و نهايتاً ي ، بلكه يك نوع موضع ، يك رويكرد نيست  گرايي دهيم. فضيلت خرج نمي

 .  نگرش است
 اي غفلت از عوامل تأثيرگذار بر اخالق حرفه -

، به ويژه  در دانش مديريت اين مسئله كامالً روشن است كه عوامل محيط بيرون سازمان
گذاري يا كنترل اين دسته  عوامل محيط جهاني كمتر در دسترس سازمان بوده و امكان تأثير

ود اين، در مقام تحليل مسائل داخلي سازمان، از آن ؛ اما با وج عوامل تقريباً ناممكن است
اي كه درك اين عوامل دارد اين است كه ما را در اخذ استراتژي  غافل نيستند. كمترين فايده

اي  . در حوزة اخالق حرفه تر خواهد كرد تر و در نتيجه موفق بين ، واقع و خط مشي سازماني
اخالقي سازمان، از عوامل فردي، سازماني و نيز، الاقل در مقام تبيين و تحليل معضالت 
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، ما را  . غفلت از اين عوامل در تحليل و تببين علل معضل اخالقي محيطي نبايد غفلت كرد

 . در پي نخواهد داشت مياي جز ناكا كند كه نتيجه گرايي مي نگري و غير واقع دچار تحويلي

 ها يافته
اخالق حرفه اي و نيز بررسي داليل وجود ضعف  تعاريف كلي از كار، اخالق، تعهدكاري و ةارائ

ي مهم اين ها ي اجتماعي و سازماني از يافتهها اي در حرفه در رعايت اصول اخالق حرفه
 پژوهش است

ي سازمان، چگونگي ايجاد بسترهاي مناسب ها ترين دغدغه يكي از عمده ،در اين پژوهش
ت المپياد در نظر گرفته شد تا آنها با كنندگان در مسابقا بـراي عوامل انساني از جمله شركت

خود به مسابقه بپردازند و اصول  ةل در جامعه و حرفئحس مسئوليت و تعهد كامل به مسا
خود را رعايت كنند. اما به رغم كارآمد بودن نتايج  ةاخالقي حاكم بر مسابقات و حرف

بتوان با نگاهي  بررسي و تحقيق پيرامون چنين مسابقاتي آنقدر آسان نيست كه ،مسابقات
ي ارزشي ها دستاورد تحليل كرده و نتايج رخدادشان و ساده به اين رخدادها آنها را تجزيه و

بلكه اين داليل در بطن و نهاد فرايند مشاغل گوناگون و فرهنگ حاكم  ؛آنها را به دست آورد
كامالً اخالقي  اصولي .يعني همان اصول زيربنايي كه بايد بدان پايبند بود .بر آن استوار است

 منظر اقتصادي، فرهنگي، مديريتي، سياسي، ارتباطاتي و اجتماعي مورد اي كه بايد از و حرفه
اي در بطن  يكي از اهداف اصلي در تدوين اصول اخالقي حرفه .بررسي و مطالعه قرار گيرد

در مثالً  .مندي در نيروي انساني در جامعه است حرف گوناگون در  سازمان، ايجاد رضايت
ترديد  ها و اجرا به خوبي رعايت نشود، بي ريزي امور اقتصادي اگر اصول اخالقي در برنامه

آورد كه  ي سنگيني را به بار ميها سازد و هزينه رو مي هجامعه را با شكست اقتصــادي روب
ل مسكن، صنعت غذايي، ئمسا ةها به طول بيانجامد. اين امر دربار جبران آن ممكن است سال

  .و درمان و آموزش و پرورش نيز مصداق دارد بهداشت
هاي وااليي است كه رعايت آنها در رعايت  اي داراي بار و ارزش اصول اخالق حرفه

آفرين است و اين مستلزم شناخت اوليه و اساسي از اصول  هنجارهاي اجتماعي بسيار نقش
  است:ار ارزش زير چهترين حالت خود شامل  اخالق و انتظارات اجتماعي در كلي .مذكور است

 صداقت و راستگويي  .1
 انصاف و برابري  .2
 امانت داري  .3
 .وفاداري و احساس مسئوليت اجتماعي .4

د. افراد، هرچه شو  ميپذيري ناشي  مند بودن رفتار، از مسئوليت مستمر بودن و قانون
يت مسئول فراد بي. ادشمندتر خواهد  رفتار آنان مستمرتر و قانون ؛پذيرتر باشند مسئوليت

 .افرادي هستند كه تعهد چنداني نسبت به اثر بخش بودن رفتار خود ندارند
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 گيري  بحث و نتيجه
همه خواهان موفقيتند. اگر چه  .است اي حرفهترين متغير در موفقيت سازمان، اخالق  مهم

طلبي همسان  در مصداق موفقيت و تعريف آن، ديدگاه واحدي ندارند، اما در موفقيت ها انسان
بخش  د. موفقيت در زندگي شخصي، شغلي و حيات سازمان، آرمان مشترك و معناهستن

 .است ميآد
اي در سازمان، امري الزم و ضروري است تا سازمان از يك سو جامعه  رعايت اخالق حرفه

را دچار تعارض نكند و از سوي ديگر، با اتخاذ تصميمات منطقي و خردمندانه منافع بلندمدت 
آن چيزي كه در مواجهه با مفهوم اخالق حرفه بايد مد نظر ما قرار  خود را تضمين كند.

، دربرگيرندة اخالق فردي و اخالق شغلي است، اما  اي گيرد، اين است كه نخست اخالق حرفه
امروزه   . دوم آنكه يك مجموعه حقوقي ناظر است ةاز هر دو فراتر رفته و به سازمان به مثاب

و به همين دليل مسئوليت معنوي   اي پيدا شده است حرفهرويكردي استراتژيك به اخالق 
شود؛ نه به واحد پرسنلي و نه حتي به مديران  به مديران استراتژيست سپرده مي  شركت

را از   محور مسئله و   گرايانه فضيلتدر حوزة اخالق بايد دو نوع رويكرد   اجرايي. سوم آنكه
، نه  است  محور فضيلت اخالقي صرفاً . نگرش سنتي به معضالت  يكديگر تفكيك كرد

كند، رويكرد  گشايي مي ؛ در حالي كه آنچه از معضالت اخالقي سازماني گره محور مسئله 
و براي حل اثربخش آن، نيازمند   ، يك مسئله است . چون معضل اخالقي است  محور مسئله

نگري دربارة  يكسب تخصص و مهارت هستيم. نكتة اساسي اين است كه ما بايد از تلويح
اخالق سازماني نه لزوماً فرد ـ وابسته و نه حتي   اي پرهيز كنيم. چهارم آنكه اخالق حرفه

سازمان ـ وابسته و نه محيط ـ وابسته است؛ بلكه عوامل فردي، محيطي و سازماني در آن 
از اين هستيم. غفلت   ميتأثير دارد. بنابراين، ما در پرداختن به اخالق، نيازمند نگرش سيست

بيني دور خواهد  گيري ما را از واقع عوامل در مقام تبيين و تحليل معضالت اخالقي، تصميم
 :شود با اين توضيحات پيشنهاداتي به شرح ذيل اعالم مي كرد.

اي المپياد در منشور اخالقي سازمان به عنوان رعايت  اصل اخالق حرفه كردناضافه  �
 قات المپياد مهارت.مساب ةاي دربار ي اخالق حرفهها ويژگي
 .اي كننده در قالب رعايت اخالق حرفه تشويق افراد شركت �
اي  مسابقات با نام اخالق حرفه كنندگان در مدت براي شركت تدوين استاندارد كوتاه �

 .كاراموزان المپياد
كنندگان  اي قبل از مسابقات براي شركت توجيهي اخالق حرفه ةدور اجراي برگزاري و �

 .در مسابقات
 .كنندگان در دوره اي به شركت اخالق حرفه ةاي گواهيناماعط �
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 مهارت ملي مسابقات كنندگان شركت در اي حرفه اخالق
 1دالوند بهزاد

 2لشكري مريم

 چكيده
 و آن هاي ويژگي و كليات اخالق، علم اخالق، از جامع تعريفي ابتدا مقاله اين در

 هاي تفاوت با ديگر مكتب چندين و اسالم نظر از اخالق از شده ايجاد تصاوير همچنين
 و اركان نيز و حرفه يك گيري شكل چگونگي و حرفه از كلي تعريف همچنين و موجود
 اخالق كامل تشريح از بعد ادامه در و است دهش بحث حرفه و اخالق بين ارتباط
 مشكالت و موانع اخالقي، مختلف هاي نظام معيارها، و ها مالك و احكام به اي حرفه
 در كه شود مي پرداخته مهارت مسابقات در اخالقي دانش از شاخه اين ترويج و رشد
 همچنين و مسابقات در كنندگان شركت اصالح براي مناسب بستر كردن فراهم صدد
 موفقيت درصد و نفس به اعتماد بردن باال براي اخالقي هاي العمل دستور سري يك وضع
 شود. مي آنان

 
 معيارها، و ها مالك اخالق، علم مهارت، مسابقات اي، حرفه اخالق :يكليد واژگان

 اخالق. مختلف ايه نظام
 

                                                                                                                
   Email: b.dalvand @yahoo.com ،                                اي كل آموزش فني و حرفه ة. كارشناس مكانيك ادار1
                                   .. كارشناسي ارشد ادبيات و زبان فارسي2
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  مقدمه
 و مسابقات پويايي براي است تضميني اي حرفه اخالق و دانش و فن تنيدگي هم در امروزه
 تكنولوژي تغيرات به دادن سرعت و اقتصاد شكوفايي باعث مقوله دو اين بين عميق پيوند
 اي حرفه اخالق گرو در اقتصادي انضباط و فناوري ةتوسع و رشد ةالزم طرفي از و است مدرن
 با كه اند كرده تعريف انسان دروني و باطني و روحي صفات از اي مجموعه را اخالق .است

 بروز گيرند مي چشمه سر انسان دروني خلقيات از كه اعمال و رفتارها سري يك شدن نمايان
 تعريف توان مي آثارش راه از را اخالق كه شود مي گفته سبب بدين و كند مي پيدا ظاهري

 باطني و دروني ةريش يك رفتار اين كه است آن بر دليل خاص، رفتار نوع يك ستمرارا كرد.
 در را اخالق ةدامن نامند. مي اخالق و خلق را ريشه آن كه است يافته فرد روح و جان عمق در

 نهادهاي يا جامعه سطح در كه وقتي فردي رفتارهاي اما كنند، مي تلقي فردي رفتارهاي حد
 كه شود مي تبديل جمعي اخالق به نوعي به يابد، مي شيوع و كند مي داپي تسري اجتماعي

 توان مي آن با را جامعه كه يابد مي غالب وجه نوعي خود و دواند مي جامعه فرهنگ در ريشه
 و ملي مسابقات در كنندگان شركت مهارتي و علمي ةرزوم تحليل و تجزيه در امروزه شناخت.

  اين بيروني نماد زيرا ؛است الزامات از يكي آنها اخالقي هاي شارز و اخالق به پرداختن مهارت
 گوناگون هاي ارزش جمع حاصل خود كه دهد مي تشكيل آنها اخالقي رفتارهاي را افراد

 آوردن دست هب براي مختلف مراكز از مهارت كسب زمان طي در همزمان كه است اخالقي
  است. شده ها تالش بسيار آنچه

 مهارتي هاي رقابت زمان در اخالقي معيارهاي برخي نشدن رعايت ،كنوني شرايط در
 زمان در رفتاري معيارهاي سقوط است. آورده وجود به مختلف سطوح در را زيادي هاي نگراني
 رابطه اين در نظري مبناهاي جوي و جست در تا واداشته را پژوهشگران مسابقات شروع

 هاي دغدغه ترين عمده از يكي سازند. فراهم را آن اجرايي مناسب مسير بتوانند تا اشندب
 عوامل بـراي مناسب بسترهاي ايجاد چگونگي مختلف، سطوح در مسابقات اين مجريان
 تكميل به كامل تمركز و تعهد و نيت حسن با آنها. هاست حرفه تمام در  كننده شركت انساني

 را خود ةحرف و شتهر بر حاكم اخالقي اصول و پردازند مي خود ةحرف در موردنظرة پروژ
 اخالق اخالق، مفهوم از صحيح درك، اهداف اين به دستيابي در گام اولين كنند. مي رعايت
 كنندگان شركت و برگزاركننده مجريان اخالقي رفتار بر ثيرگذارأت عوامل شناسايي و اي حرفه

 ذيرد.پ صورت الزم دقت عوامل اين روي بر بعدي هاي گام در تااست  مهارتي مسابقات در
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 مسئله طرح
 هاي محيط افراد، به نسبت ورزي اخالق اما؛ است بوده كاري ره اصلي جزء اخالق هميشه

 داشت توقع توان نمي كه شكلي به، كند مي ايجاد مختلفي مسائل اصناف و گوناگون تماعيجا
 شكل يك با و باشد داشته وجود ها مكان و زمان تمام در ها انسانة هم مورد در واحدي اخالق
 نظير اجتماعي مسائل چوب چهار در همواره اخالق، همچنينكرد.  عمل آنهاة هم با خاص
 اي گونه به آدمي كردار و رفتار است. مقيد غير ها معاشرت و زندگية طبق و خانواده و شغل
 اي گستره در و ملي و دستگاهي درون گوناگون معادالت بر شگرفي ثيرأت نامشهود و پنهان
 هاي انسان به نسبت متفاوتري اخالقي معيارهاي امروزي بشر و گذاشته نيجها، تر وسيع

 عبارت ديگر، به دهد. مي بروز خود از آن حسب به اي ويژه رفتارهاي و برگزيده گذشته
 است قادر كه است كنوني دنيايي اساسي متغيرهاي از آدمي رفتار كهكرد  اذعان توان مي
  ها انسان در اخالقيات د.كن رو هروب ها فرصت يا و ها چالش و مخاطرات با را جوامع خودة نوب به
 و نيك آن اساس بر كه شود مي تعريف نبايدها و بايدها و ها ارزش از سيستمي عنوان به

 بعد در ها انسان، كلي طور به شود. مي متمايز خوب از بد عمل و مشخص ها انسان بدهاي
 را آنها رفتار و گفتار پندار، كه هستند اخالقي خاص هاي ويژگي داراي شخصيتي و فردي
 قرار آزمون و سنجش مقام در و رقابت يك در وقتي افراد همين است ممكن دهد. مي شكل

 اين كه بزند سر فردي بعد از متفاوتي رفتار و گفتار پندار، كه شود موجب عواملي، گيرند مي
 بگذارد. ثيرأت رقابت مانز در آنها اثربخشي و كارايي ميزان روي بر انساني هاي ويژگي

 در چه و ملي درسطح چه مهارت مسابقات در كننده شركت افراد اخالقي متفاوت رفتارهاي
 خطي طيف يك در برگزاركننده متصديان و مهارتي هاي المپيادي عنوان به المللي بين سطح

 زانمي و باشد مي تحليل قابلمت و سر ديگر عدم سالمت مسابقات است، سال آن سر يك كه
 و ها پروژه اجراي ها، موريتأم انجام در كنندگان شركت موفقيت ميزان در مسابقات سالمت
 مهارت مسابقات كند. مي ايفا را سزايي به نقش، مقام كسب به دستيابي، نهايت در و ها برنامه

 براي صنعتة حوز در عملي و علمي مسابقات ترين مهم از يكي جهاني، و ملي سطح در
 زندگي مختلف شئون بر آن تأثيرة دامن كه است كنوني دوران در كار جوياي انجوان پيشرفت

 از صحيح درك مهم اين به دستيابي در گام اولين. است گسترده بسيار جوانان،ة آيند و
است  مسابقات گونه اين برگزيدگان اخالقي رفتار بر ثيرگذارأت عوامل شناسايي و اخالق مفهوم

 همين از ند.شو بندي طبقه و احصاء عوامل اين جامع طور به تا شده سعي تحقيق اين در كه
 همچنين و معيارها و احكام بررسي و حرفه و اخالق از جامع تعريفي از پس حاضر تحقيق، رو
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 اي حرفه اخالق ترويج و رشد مشكالت و موانع -الف: بررسي به اخالقي مختلف هاي نظام ذكر

 پردازد. ، ميآنها موفقيت جهت در كنندگان شركت خالقيا رفتارهاي بر ثيرگذارأت عوامل -ب و

 اخالق تعريف
 بر در را انسان يك خصوصيات و رفتار كه است صفاتي و باطن معناي به خلق ريشه از اخالق

 در و است حاالت تمام در فرد يك رواني و ذهني صفات شدن نمايان تعبيري به يا و گيرد مي
 و خوي عادت، معناي به را آن هم ايعده و طبع ه،سجي معناي به اخالق ديگر منظرهاي

 دانند.مي شخص هر طبيعت
 و شودمي رويه و فكر بدون افعال انجام سبب كه دانسته نفس براي حالتي را آن مسكويه

 بدون و آساني به آن از افعال كه داندمي نفس در شدهثابت و راسخ تيئهي را آن غزالي
 دسته آن به اخالق كه گرفت نتيجه چنين توانمي ،مجموع در و شودمي صادر فكر به حاجت

 با اخالق علم از اما و دارد خوانيهم جامعه هنجارهاي با كه شود مي اطالق مثبت صفات از
 شده ياد مختلفي تعابير به نظر صاحب انديشمندان نظر از اخالق معناي شدن روشن به توجه
 علم ، اخالق تهذيب علم ، سلوك علم ، رسوم و دابآ علم به توان مي آنها ترين مهم از كه است

 از توان مي زمينه همين در كه كرد اشاره .... و حقيقت اخالق علم و اخالقي مهلكات منجيات
 به است آمده وجود به دانشمندان نزد در كه دانش اين چيستي از اي عمده تصويرهاي ميان

  پرداخت. خالصه صورت به رتباطيا رفتار شناخت و رفتار شناسي ارزش ةطبق دو بررسي

 رفتار شناسي ارزش
 آدمي اعمال و رفتار شناخت اخالق علم دانشمندان، ذهن در ايجادشده تصوير اين اساس بر

 اخالقي اصول حسب بر انساني اعمال و ارزش تعين و بررسي علم را آن صرفاً ايعده و است
 بودن كلي و عام اول ةنكت است، طرح قابل مهم ةنكت سه ايجادشده تصوير اين در دانند. مي

 كند.مي داللت استثناء بدون افراد تمام بر كه يئغيرجز امور بر داللت كه است هاارزش
 توجه حالت اين در كه است بودن ارزشي و ايتوصيه برابر در بودن توصيفي دوم ةنكت

 قواعد و اصول سوم ةنكت. دارد مي معطوف هست آنچه بهو  بخواهد بايد آنچه به را شخص
 بشر هاي فعاليت ارزيابي و مطالعه براي اي زمينه را آن ،ديگر عبارت به .است اخالق علم

 اصول و شخصي افعال كه دانند مي علمي را آن نيز دانند؛ مي تعهد و خوبي هاي زمينه ويژه به
 اي رشته را اخالق علم ،تصوير اين در ،واقع در .كند مي ارزيابي را رفتار عمومي هاي تئوري و

 واژه اين و باشد مرتبط است، غلط و درست بد، و خوب اخالق نظر از آنچه با كه دانند مي
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 رود. مي كار به اخالقي اصول يا ها ارزش مورد در اي نظريه يا سيستم هر براي

 ارتباطي رفتار شناخت
 درست عمومي علم ،عبارتي به و است سايرين با ارتباطي رفتار شناخت همان تصوير اين

 و بشري سجاياي و عادات از آگاهي ،كلي طور به يا و زيستن چگونه يا و كردن زندگي
 است. مردم با معاشرت

 حرفه
 تنها ،عام معناي به حرفه دارند اعتقاد اي عده. است دهش طرح زيادي تعاريف هحرف براي
 با مراهه شده نيتعي موقعيت به فرد هدايت موجب و گيرد مي بر در را فرد شغل و پيشه

 مشاغل از سري يك :از است عبارت حرفه كه اند ايده اين بر اي عده و شود مي خاص اخالق
 يك افراد از گروه يك براي وسيع ابعادي در اقتصاد و صنعت ةحوز در كه متشابه و خاص
 با تركيبي فعاليت نوع يك حرفه كه گفت توان مي ،همچنين .شود مي گرفته نظر در جامعه

 اين از است. جامعه افراد با اجتماعي روابط قراري بر از ناگريز آن ةدارند فرد كه است تخصص
 جامعه در مشخصي و مرتبط هاي مسئوليت و وظايف از اي مجموعه شغل و حرفه ،ديدگاه
 است غايتمند شغلي ،حرفه ،اساس اين بر باشد. مي شغل از تر كلي و تر عملي حرفه .هستند

 در كه است اضطراري اي حرفه نيز شغل و دهكر متمايز شغل زا را آن ةالزم تخصص نوع كه
 دارند. مي ملزم آن انجام به را ما ديگران يا داريم مي ملزم آن انجام به را خودمان يا آن

 حرفه اركان
 و زمان گرفتن نظر در بدون حال ،شديم آشنا مختلف مقوالت از حرفه تعريف با اينكه از پس

  .پردازيم مي حرفه يك گيري شكل براي الزم هاي ركن سيبرر به خاصي مكتب ةايد يا

 آفرينيارتباط
 .باشد مي ارتباطات ،است اجتماعي فعليت يك اينكه به توجه با هحرف اصلي ملزومات از يكي

 همچنين و بشري جوامع تراكم و تكنولوژيكي و صنعتي هاي پيشرفت با امروزي دنياي در اما
 در كه است شده كمرنگ ارتباطات اين حدودي تا افراد اهيآگ و اطالعات ميزان رفتن باال

 آيد. مي حساب به نقص نوعي حرفه گيري شكل جهت

  نيسانا نيروي
 قدرت توسط همگي حرفه پيشرفت و گسترش همچنين و حرفه آمدن وجود هب اينكه به نظر
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 هاي ليتفعا به كه است بشري جوامع اين طرفي از و آيند بوجود مي انسان ذهن توانايي و

 ،بنابراين ؛است گرفته شكل حرفه ها نياز اين رفع براي و دارد نياز اجتماعي و اقتصادي
  .باشد مي انساني نيروي و انسان ه،حرف گيري شكل اصلي هاي ركن از گفت توان مي

 هدفمندي
 خاطر به بشري ةجامع در حرفه هر است. آن هدفمندي حرفه هر هاي يويژگ ترين مهم از يك

 درآمدزايي يا و صنعتي مهارتي، هاي پيشرفت تواند مي هدف اين كه است گرفت كلش هدفي
 رفع و خدمت ةانگيز همه از بهتر ميان اين در كه باشد افراد به خدمت اينكه يا و بيشتر

 را خود تالش و سعي متما مواقعي چنين در مختلف حرف صاحبان كه است بشري نيازهاي
 ايند.نم مي خود هدف به نزديكي براي

 شغلي) (مهارت تخصص
 مورد حرفه آن ةويژ مهارت و تخصص حرفه هر در باشد؛ همراه تخصص نوعي با بايد حرفه هر

 احسن نحو به را خود ةحرف در كار توانايي فقط حرفه هر در متخصص كه نحوي به ،است نياز
 به صصتخ نوع سنتي هاي حرفه در باشد. موفق ديگر هاي حرفه در نيست قادر او و دارد

 و وريافن و علم پيشرفت با اما ،رسيد مي پسر به پدر از نسل به نسل و سينه به سينه صورت
 در را خود نياز حرف صاحبان مشاغل بين فشرده هاي رقابت و حرف پيچيدگي همچنين

 .نددآور روي فنون و علوم فراگيري به و كرده احساس بيشتر مهارت و تخصص ارتقاي

  (ابزار) امكانات
 حرفه همان راستاي در نياز مورد امكانات و ابزار داشتن حرفه گيري شكل عوامل ترين مهم از

 از استفاده براي همچنين و است نياز مورد خاص امكانات و ابزار خاصحرفة  هر براي است.
 در امكانات اين بعدي ةدرج در كه است الزم ويژه هاي تخصص با خاص افراد ،خاص امكانات

 يك از تكنولوژي و علم و انساني جوامع پيشرفت با و داشته تفاوت هم با مختلف هاي نسل
 در تخصص و دقت نيازمند و دهكر تر پيچيده نيز را حرفه در الزم وسايل و ابزارها نوع سو

 جلوه تر مهم و تر كليدي امكانات و ابزارها اين نقش ،ديگر سوي از و است توليد و تهيه
 حرف آن نابودي زمينة ها حرفه از بعضي در ابزارها اين ارگيريك به عدم كه طوري به د،كن مي
 د.شو  مي حرفه حيات و گيري شكل مانع و نموده فراهم را
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  سرمايه
 آن مادي بخش كه شود تقسيم معنوي و مادي بخش دو به تواند مي كلي نظر از سرمايه
 بيشتر كه غيرمادي بخش اما ؛باشد مي غيره و اوليه منابع و آالت و ابزار امكانات، و پول همان

 جملة از كه باشد داشته زيادي تعبيرهاي تواند مي معنوي ةسرماي ،است موضوع اين نظر مد
 هر در حرفه هر .هستند اي حرفه هاي نامه آيين و حرف در اي حرفه اخالق و رفتار مباني آنها

 افراد ميان در متناسب رفتارهاي برقراري نيازمند ،باشد شده واقع كه صعودي هرَم و جايگاه
 عدم صورت در و ستآنها با مرتبط و حرفه پيرامون افراد با همچنين و يكديگر با حرفه عضو

 نزول و تزلزل اسباب يقين به حرفه در ارتباطي رفتار و اخالق ايجاد جهت در الزم كارآيي
 خدمت در تلفمخ هاي حرفه اوالً كه آنجايي از زيرا آمد، خواهد فراهم اي حرفه هاي فعاليت
 گردش به در انساني نيروي مهم بسيار نقش دليل به ثانياً ؛هستند بشري جوامع و بشريت

 اي حرفه هاي فعاليت تمامي كه است روشن جهان، و جوامع سطح در حرفه چرخ درآوردن
 اين اند. گرديده لحاظ انسان كمال و سعادت براي بهتر بيان به و بشري افراد حال رفاه جهت
 بخشي هويت و بشر حقوق قوانين به مختلف حرَف ةگردانند افراد كه زماني تا كه ستا واضح

 نخواهد شان آرماني هدف به آنها حرفة ،نباشند پايبند بشريت به خدمت نيت و انسان به
 نيز را حرفه حيات حتي موارد از بسياري در كه دشو مي ها كاستي و ها لغزش دچار و پيوست

  .سازد مي نابود راآن و انداخته خطر به

 محيط
 لفتمخ جوامع در است، حرف آن درخور و الزم محيط ،حرفه يك حفظ اصلي اركان از يكي

 ممكن غير  را ها هحرف از بعضي گيري شكل اي قبيله و فرهنگي سياسي، هاي نگرش به توجه با
 دانند. مي

 ايحرفه اخالق
 عبارتي به يا و است شغلي ي زمينه در پذيري مسئوليت ي منزله به اي حرفه اخالق

 جهت در فرد يك فيزيكي انرژي با ،طرف يك از رواني و ذهني انرژي بين اتحاد و هماهنگي
 از اي مجموعه يا و سالم رقابت يك براي استعداد شكوفايي و بيشتر نيروي آوردن دست هب

 نوعي به و كنند مي تعيين را ها گروه و افراد رفتار كه بشري سلوك استانداردهاي و اصول
 طبق ،بنابراين؛ دانست حرفه يا فن يك اصل ميان رفتاري هاي شيوه توان مي را اي حرفه اخالق
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 مورد در مثالً؛ باشد داشته را خود خاص اي حرفه قاخال بايد شغل و حرفه هر ،تعريف اين

 كه علمي: كرد تعريف چنين را اي حرفه اخالق توان مي مهارت مسابقات كنندگان شركت
 در كنندگان شركت كه اي پسنديده رفتاري هاي شيوه و آداب ةمجموع بررسي آن وعموض

 تعريفي در گويند. مقوله اين در اي حرفه اخالق را كنند رعايت بايست مي مهارتي مسابقات
 ةوسيل هب كه است قانوني :نمود بيان چنين توان مي را حرفه يك مورد در اي حرفه اخالق ،ديگر

 تكليف يا و كند مي لحاظ افرادش براي استانداردهايي و قوانين و كند مي متنظي را افعال آن
 مجريان و محيط قبال در كنندگان شركت براي مسابقات برگزاري متولي كه اي وظيفه اخالقي

  دهند. مي قرار رقبا و

 شغل در ورزي اخالق
 اخالقي عملكرد دخو شغلي ارتباطي رفتارهاي در فرد، كه است آن شغلي ورزي اخالق از مراد

 فني هاي مهارت فراگيران ،مثال براي كند؛ مي اقتضا را خاصي اخالقيات شغلي هر باشد. داشته
 ارزش كنند. داوري خودشان رفتارشان بد و خوب در و گيرند  قرار داوري ارزش معرض بايد

                  . است غيراخالقي آن در مباالتي بي هرگونه و دارد خاصي ضوابط داوري
 كارشناسان، داوران، رقيبان، با رود مي انتظار مهارتي مسابقات در كنندگان شركت از

 در هستند ارتباط در مستقيم غير و مستقيم صورت به كه كساني ةكلي و سرپرستان مربيان،
 صراحت، بر مبتني الگويي باشند. صدر ةسع مانند نيكو، رفتاري الگوي داراي رقابت، هنگام

 باال سطحي و سالم فضايي و بزرگ روحي داراي رقابتي اگر متقابل. و اصيل تراماح و صداقت
 فضا اين اگر و اند قرارگرفته آزمون مقام در آن در كه است افرادي بزرگ ةروحي سبب به است،
  .است خود سهم به همگي رعايت عدم خاطر هب ،است ناسالم و درهم
 

 اخالق هاي معيار و احكام
 ها، مالك اين دارد. وجود داوري ارزش براي اخالقي هاي نظام در مختلفي هايترازو و ها مالك
 نيست. خود از فراتر امر به محتاج آن بودن خوب كه چيزي يعني ،است اخالق نهايي مالك

 به خواهي استدالل ةزنجير صورت به و كرد مطرح "چرا" توان مي اقدام هر بودن اخالقي در
 معنا محتاج خود و است اخالقي هاي اقدام ةهم معنابخش ينهاي مالك رسيد. نهايي مالك

 اخالقي نظام اخالقي، نظام نتري قديمي .نهد مي بنيان را اخالقي نظام اخالقي، آرمان نيست.
 به عاقله) و عامله غضبي، (شهوي، ةقو چهار از ناشي ةمقول چهار اساس بر كه است ارسطويي
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 و افراط هاي (طرف رذيلت هشت و جاعت)ش و عدالت حكمت، (عفت، عمده فضيلت چهار

 .رسد مي فضيلت) چهار تفريط
 جدول اخالق، دانش ارزشهاست. ضد و ها ارزش شناخت به منوط سازمان در اخالقي رفتار

 سازگار مند نظام و كامل فراگير، صورت به ها ارزش نهايي مالك براساس را رذايل و فضايل
 .كند مي ارائه

 قياخال ها)(نظام هامكتب
  )گرا تكليف (نظام گرايي تكليف مكتب

 در آن ةنتيجه زيرا ؛ندارد بستگي آن ةنتيج  به عملي، هر اخالقي ارزش نظريه، اين اساس بر
 گيرنده تصميم شخص نيت به عمل آن ارزش ولي ،.نيست معلوم و مشخص تصميم خذأ زمان

 مكتب اين تعريف در اي عده داريم. وظايفي ديگران  به  نسبت ما ،واقع در دارد. بستگي
 با كه يافت توان مي را اخالقي افعال بعضي كم دست است معتقد كه است اخالقي« اند: آورده
 خود در الزام اين و است الزامي انسان براي آنها انجام آورند، مي بار به كه نتايجي از نظر قطع
 كه است مكتبي شناسي، وظيفه يابيم درمي ديگري تعريف در ،همچنين دارد. قرار افعال

 بدبختي و سعادت براي نتايجشان به  نسبت اخالقي نظر از آور الزام افعال برخي است معتقد
                                                                                                                 .هستند اعتنا بي بشري

 درست آنچه يا وظيفه يك كه است تصور اين بر مبتني گرايي تكليف« معتقدند: اي عده
 شرايط يا و آورد دست به را خوبي كار كه است مبتني اي ايده بر كه اي اخالقي سيستم با است

 ارزش، ةنظري بر كه است مكتبي و است متناقض آورد، فراهم را خوبي زندگي براي ضروري
 يا آن خوبي ةمالحظ بدون ،باشد درست تا شود شناخته است ممكن فعل يك كه اعتقادي

 و التزام كه است اي نظريه ،واقع در .است مبتني باشد، درست است ممكن كه فعلي كم دست
 غلط يا درست اش نتايج از نظر صرف و لذات با آنچه و كند مي لحاظ را اخالقي وظايف يا تعهد
 .دارد تأكيد انساني حقوق و ياخالق مطلق هاي نمونه بر كه است

 گرا) آزادي (نظام فردي آزادي مكتب
 نام به ارزش يك تقدم اساس بر كه است »نوزيك رابرت« ابتكارات از فردي آزادي ةنظري

 ةمنظوم يك از را فردي آزادي اخالقي، ةنظري اين برطبق است. دهش طراحي »فردي آزادي«
 با فرد كه معنا بدين داد. گسترش رفتارها ارزيابي ةژوي اخالقي ةمنظوم يك به ها دارايي بازار

 .يابد مي دست است مناسب و درست آنچه به خود آگاهانه هاي انتخاب
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 گرا) سود (نظام سودانگاري مكتب
 و خير كه است آن به صواب كار است معتقد كه است مكتبي« اند: آورده مكتب اين تعريف در

 سودمندي بر مكتب اين اخالقي اساس ،ديگر بيان به ارد.د ارزاني جهاني  به بيشتر هرچه سود
 است قوانيني نفع، اصالت ِ مذهب« اند: آورده همچنين. باشد مي خوشبختي ترين بزرگ اصل يا

 بشر هاي بدبختي افزوني  به منتهي آنها نهادن پا زير و لذت بيشترين موجب آنها مراعات كه
 تا كند قضاوت اش توانايي بر مبتني ندگيز در چيزي هر درمورد بايد انسان شود. مي

 كه درستي و خوبي مورد در است اي نظريه سودانگاري دهد. ترويج را فرد سعادت ترين بزرگ
 حداكثري صورت به راه، يك در بايد، فايد و است سود و فايده خوب، چيز تنها آن طبق بر

 عمل، يك هاي سبب يا نتايج ةوسيل به را اخالقي بدي و خوبي تئوري اين ،واقع در شود. لحاظ
 بدي و خوبي ةوسيل به غلط و درست افعال آن در كه است اي عقيده و كند تعيين قانون يك

 است فعلي درست، فعل مكتب، اين نظرگاه از ،فوق تعاريف برطبق شوند. مي تعيين شان نتايج
 در كه است فعلي يا د.دا خواهد نتيجه دروني خوبي مقدار عنوان به حداقل احتماالً يا قطعاً كه

 و نظرات بررسي با .باشند مي بد عكس صورت در و درست و خوب سعادت، به تمايل صورت
 و سنتي معناي در را آن اساسي اصول توانيم مي اخالقي مكتب اين در موجود هاي تعريف

 را سود و فايده مفهوم سنتي، معناي در فايده اصالت مكتب نماييم. متمايز هم از آل ايده
 تفسير، اين برطبق .شمارد مي ها انسان سعادت عامل را »لذت« تنها و دهكر محدود

 لحاظ خوبي عنوان به را لذت آن در كه است سودانگاري از خاص نوع  يك سنتي، سودانگاري
 تنها رنج و درد و است خوب چيز تنها بالذات لذت« انديشه اين در ،ديگر عبارت  به .كنند مي

 ديگر اينكه بر است مبتني آل ايده سودانگاري شود. مي لذت شامل دتسعا و است شر چيز
 را عمل يك مندي فايده و درستي عمومي، تعريف اين و هستند خوب لذت همچنين و چيزها

 ،طوركلي به .دكن مي تعيين بشري غم و درد كاستن و انساني شادي افزودن معيار با
 ترين خوب حتي و باشند خوب نيز يگريد چيزهاي كه دهد مي اجازه آل ايده سودانگاري

 كند. مي بردن لذت جايگزين را خشنودي آرزوي اين و باشند

  گرا)عدالت (نظام توزيعي عدالت مكتب
 خطاي و صواب اساسي معيار يگانه توانند نمي گرايي تكليف و سودانگاري مكتب دو كه آنجا از

 و خوبي توزيع در را ما تا بدانيم معتبر التعد ةدربار را اصلي بايد ،باشند اخالق در كننده قانع
 در بدي بر خوبي ةغلب رساندن اعال حد به در تا باشد مستقل اصلي هر از و كرده هدايت بدي،
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 عدالت مفهوم و معنا به پرداختن از قبل است. توزيعي عدالت مكتب آن و كند كمك جهان

 اين شدن روشن سايه در تا پردازيم مي اخالقي مفهوم يك عنوان  به عدالت ةواژ خود به توزيعي 
 .دشو تر محسوس نيز توزيعي  عدالت مكتب اصطالح،

 كار در و دهد انجام را خود كار كس هر اينكه از است عبارت« افالطون ديد از عدالت
 عدالت شعار كه ديگران حقوق  به احترام و رعايت را عدالت نيز اي عده »نكند. دخالت ديگران

 عدالت تعريف در نيز اي عده اند. دانسته »دادن را ديگران داد« يا »كس هر حق اداي« را
 پند دو در را عدالت قدما و »وي حقوق و شخص به احترام از عبارتست عدالت« اند: آورده

  ».بازده و بده را كس هر حق« و »مرسان زيان كسي به« كردند: مي خالصه
 مراعات از است عبارت« كه: كنند مي تعريف چنين فضيلت يك عنوان به را عدالت برخي

 ةنظري اما شكني پيمان و قوانين اين نقض جز نيست چيزي رذيلت و مقوم، قوانين
 توزيع خاص اقتصادي سيستم يك از توان مي اخالقي مكتب يك عنوان به را توزيعي عدالت
 يك واندت مي آن اساس بر كه داد گسترش رفتار ارزيابي براي اخالقي سيستم يك به منافع
 ،»درست« گردد، مي جامعه اعضاي بين همكاري افزايش  به منجر كه صورتي در را عمل

 و »ناعادالنه« ،»نادرست« باشد جريان اين مخالف هرچه و ناميد »مناسب« و »عادالنه«
  دانست. »نامناسب«

 ستعبارت و آيد درمي اجرا  به حاكمه قدرت طرف از توزيعي عدالت كه اند آورده ،همچنين
 يعني توزيعي عدالت« بهتر عبارت به اشخاص؛ لياقت حسب بر ها بدي و ها خوبي تقسيم از

 بين بتوان كه ديگري امتيازات هرگونه يا اموال افتخارات، تقسيم به است مربوط آنچه
 ثروت و امتيازات تقسيم به جز و كرد تقسيم دارند، دستي اجتماعي زندگي در كه كساني

 .گردد نمي اطالق ريديگ چيز به اجتماعي

 مهارت در اي حرفه اخالق رشد موانع
 انگيزش فقدان
 يك در اخالق ترويج از مانع انگيزش، فقدان دارند. همبستگي يكديگر با اخالق، و انگيزش
 از را بودن اخالقي ةانگيز و دارد غيراخالقي نتايجي موضوع اين بنابراين، شود، مي مجموعه

 كه است اين شان، غيراخالقي اعمال براي جامعه افراد از اريبسي توجيه زيرا ،برد مي بين
 و شخص بين متقابل عمل ةنتيج را انگيزه »رابينز« نيستند. اخالقي ها انسان و جامعه

 اعمال آمادگي انگيزه، است. متفاوت افراد در انگيزه كه است دليل اين به داند. مي وضعيت
 .است شخصي نيازهاي برخي ارضاي توان به مشروط اهداف به يابي دست براي تالش نهايت



 اي و اشتغال  آموزش فني و حرفه
 

 

29 

 شغلي نارضايتي
 از جديد تلقي دارد. خود شغل به كس هر كه است هايي نگرش و ها احساس شغلي، رضايت
 اگر قانوني. هاي رويه و ها مشي خط و مقررات از نه داند مي درون از را آن ةريش شغلي، امنيت

 ارزش و اعتبار خود كار و تخصص در اگر نيم،ك عمل خوب و بگيريم ياد اگر باشيم، مدآروز
 داشته مستمر كوششي باارزش، كاري ةارائ براي اگر و باشيم آگاه فني امور به اگر و بيابيم
 .ايم كرده ايجاد شغلي امنيت خود براي باشيم،

 گيري تصميم مهارت فقدان
 در غيراخالقي رفتارهاي بروز باعث گيري، تصميم در ضعف است. گيري تصميم هنر مديريت،

 مشكل تبديل مشكل، با مواجهه الگوهاي محصول است فرايندي گيري، تصميم شود. مي افراد
 كرامت اعتماد، است: وفادار اصل 6 به اخالقي، گيري تصميم مسئله. اثربخش حل و مسئله به

 به نسبت توجه و مراقبت و شهروندي منش به بندي پاي انصاف، پذيري، مسئوليت انساني،
 ؛نيست »صحيح مطلقاً« اخالقي تصميم زيرا ،است عقاليي تصميمي اخالقي، تصميم .رانديگ
 .بودن هيجاني و بودن نسبي يعني بودن عقاليي نيست. ممكن عمل، در كه چرا

 اخالقي تعارضات يا بالتكليفي
 وضعيت ترين پيچيده است. بالتكليفي افراد، در اي حرفه اخالق رشد موانع ترين عمده از

 مواجه اي راهه دو با فرد، كه وضعيتي يعني است، اخالقي تعارضات اخالقي، كليفيبالت
 عبارت اخالقي تعارض بنابراين، اند. غيراخالقي نيز راه دو هر و يابد نمي سومي راه و شود مي

 افشاي نارواست. ديگر جهت از آن ترك و زشت اخالقاً جهتي از آن انجام كه رفتاري از است
 نارواست. كاري باشد، فردي ةوظيف به خيانت متضمن رازداري اگر اما است زشت كاري راز،
 اگر است. قانون خالف راز، افشاي كند، افشا را رازي بايد بگويد، راست فرد اگر ترتيب، اين به

 ةنمون. است غيراخالقي عملي نيز حقيقت كتمان كند، كتمان را حقيقت بايد كند رازداري
 چنين غلط حل راه است. رازداري اصل و صداقت اصل در تعارض اخالقي، اصول در تعارض

 فرهنگ در دروغگويي ترويج عوامل از يكي كه است آميز مصلحت دروغ از استفاده تعارضي،
 ترين ساده هاست، تنبل فرمول كه »فاسد به افسد دفع« ةقاعد آيند. مي شمار به ها انسان

 بين تعارض غالباً حرفه، در اخالقي ارضتع است. جوامع در تعارض حل براي رايج حل راه
 .هاست مسئوليت
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 كار محيط رواني و فيزيكي موانع
 و آورد برنمي سنبل كه است زاري شوره همچون مهارت زكارآمو يك محيط موارد، بسياري در

 و سرما، گرما، نور، كه هنگامي داشت. آن در را اخالقي عمل و فكر بروز انتظار توان نمي
 آورد بر را انتظارت تمام كه داشت انتظار توان مي چگونه نيست، مناسب  فرد اين ارگونومي

 سمت تغيير دارد. فيزيكي فشارهاي با مقايسه در بيشتري منفي تأثير رواني، فشارهاي اعمال
  فشارهاست. اين از اي نمونه محوري، برنامه نه و خودمحوري دليل به آن از ناشي تبعات و افراد

 اي حرفه اخالق به برديراه نگرش فقدان
 عناصر تمامي حقوق قبال در افراد پذيري مسئوليت راهبردي، نگرش در اي حرفه اخالق

 راهبردي نقش جامع ةآيند به معطوف موفقيت در كه است خارجي و داخلي از اعم محيطي،
 كه است اي حرفه اخالق از گرايانه حداقل و نارسا ناقص، تصوري غيرراهبردي، نگرش دارد.

 در دهد. مي تنزل شغل در فرد اخالقي مسئوليت سطح به را آن و ستاند مي آن از را جامعيت
 راهبردي رويكرد جايگزين اي، حرفه اخالق به انساني منابع مديريت رويكرد صورت، اين
 .شود مي

 نگريتحويلي
 ژهوي هب و مردم آحاد تمامي كه اند دانسته شناختي بيماري ترين بزرگ را نگري تحويلي

 افراد اخالقي رشد مانع ترين عمده نگري، تحويلي شوند. مي دچار آن به مديران و پژوهشگران
 به چندضلعي و چندوجهي اي پديده تقليل و تحويل و بعدي تك نگرش نگري، تحويلي است.

 از مقطعي به پديدار يك تحويل و آن از جزئي به شكل يك تحويل آن، ضلع يا وجه يك
 .است آن تاريخ

 از ديگر نوعي نيز، مشاغل در افراد اخالقي هاي مسئوليت به اي حرفه اخالق يلتحو
 تدوين و است كار اخالق از فراگيرتر و فراتر اي حرفه اخالق كه حالي در است، نگري تحويلي

  سپرد. انساني منابع مديريت يا و عمومي روابط به تنها نبايد را اخالقي مرامنامه اجراي و

 كنندگان شركت در اي حرفه اخالق كاربردهاي
 و انديشمندان بين در اخالق اصطالحي كاربرد ترين شايع و ترين رايج انسان: راسخ صفات :الف

 افعالي صدور موجب كه نفس پايدار هاي هيأت و صفات از است عبارت اسالمي، فيلسوفان
   شوند.مي انسان از تأمل و تفكر به نياز بدون و جوش خود طوربه آنها با متناسب

 نفساني صفت هرگونه انديشمندان، اصطالح در اخالق از منظور گاهي نفساني: صفات: ب
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 و پايدار صورت به نفساني صفت آن چه شود، مي بد يا خوب كارهاي پيدايش موجب كه است
  غيرراسخ. و ناپايدار صورت به چه و باشد راسخ

 كار به اخالقي فضايل و نيك اخالق درمورد صرفاً اخالق ةواژ نيز گاهي اخالقي: فضايل :ج
 غيراخالقي كار گويي دروغ« يا »است اخالقي كار فالن« شود مي گفته وقتي مثالً رود. مي

                                                                      .»است
 حقوق م،عل هنر، چون ليئمسا عرض در اصطالح، اين در اخالق زندگي: اخالقي نهاد :د

 شود.مي برده كار به آنها با متفاوت حال عين در و دارد قرار ... دين، و

  مهارتي مسابقات در كنندگان شركت اخالقي رفتار بر ثيرگذارأت عوامل
 اين دارند. وجود مسابقات ةكميت خارجي محيط در كه فاكتورهايي به مربوط كالن: سطح

 آنها به فرادست هاي سيستم سوي از و نيستند اتمسابق ةكميت كنترل تحت معموالً فاكتورها
 .قانونو  مذهب، تكنولوژي ،سياسي محيط، اقتصاد، فرهنگ مانند ند.شو مي تحميل

 معموالً مسابقات ةكميت دارد. مسابقات ةكميت سطح فاكتورهاي به اشاره مياني: سطح
 هاي برنامه و ها استسي طريق از آنها اكثر و دارند فاكتورها اين روي بر خوبي مانور قدرت
 خصوصيات، رفتاري اصول ،پاداش نظام ،رقابت مانند هستند. كنترل قابل مسابقات ةكميت

 اختيار ،مسابقات جو ،داور و رفتاركارشناس ،مسابقات اهداف، مسابقات فرهنگ ،منابع ،شغلي
 .مرجع افراد و عملكرد ارزيابي ،سمت

 كنندگان تشرك درون در فاكتورها اين .دارد فردي سطح فاكتورهاي به اشاره خرد: سطح
 روي مياني، سطح فاكتورهاي دادن تغيير طريق از تواند مي مسابقات ةكميت و دارند جاي

 ثيرأت ،نفس قدرت ،قصد ،نگرش مانند: بگذارد. ثيرأت نيز سطح اين فاكتورهاي از بعضي
 باورها. و ها ارزش ،والدين

 گيري نتيجه و بندي جمع
 در منفي يا مثبت پيامدهاي بروز موجب تواند مي عملكرد و رفتارها نبودن يا بودن اخالقي

 مسابقات سالمت عدم و مثبت پيامد عنوان به تواند مي مسابقات سالمت د.شو مسابقات سطح
 شود مي اطالق اقداماتي به سالمت عدم عريف،ت اساس بر شود. انگاشته منفي پيامد عنوان به
 است. مردم آحاد منافع و مصالح مخالف طبيعي طور به مسابقات بودن غيرعادالنه از ناشي كه

 روي منافع تعارض و بازي پارتي خويشاوندگماري، رشوه، اشكال در عموماً سالمت عدم
 اخالق است الزم ،است تجربه و علم از تلفيقي كه مهارتي مسابقاتي دربنابراين،  دهد. مي
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 و كرده وارد كار بطن در را شود مي كاري انضباط و افراد به اعتماد ءارتقا سبب كه را اي حرفه

 مباني ميزان كه شود مي باعث ها رقابت برگزاري هنگام در اي حرفه اخالق كردن نهادينه
 مسؤليت احساس و وفاداري داري، امانت برابري، و انصاف راستگويي، و صداقت مانند اخالق

 داشته را فوق پارامترهاي كننده كترش يك وقتي و رفته باال كننده شركت افراد در اجتماعي
  .شود مي بيشتر موفقيت درصد ،درنهايت و باالتر نفسش به اعتماد ،باشد

 و مسابقه از قبل مهارتي مسابقات در كننده شركت كارآموزان منفي رفتار تخصوصيا وزبر
 و نيامرب يغدغههاد مهمترين از افراد، اين درـعملك و نفس هـب داـعتما رـب آن اتأثيرـت

 دـمؤي ابهـمش تاـتحقيق و رـحاض قـتحقي نتايج ست.ا دهبو خيرا لسا چند در كارآموزان
 يمگيرـچش أثيرـت ،فتگيـشآ ينـهمچن و منفي ريفتار ييژگيهاو كه ستا حقيقت نـيا
 بر حاضر تحقيق ييافتهها دارد. كنندگان شركت درـعملك الطبعـب و سـنف هـب داـعتما رـب

 قبل بانيتـعص و نشـت لرـكنت ياـهيتژاسترا با كنندگان شركت و نيامرب شناييآ ورتضر
 ييافتهها از يگيرهبهر ضمن نمربيا ميكند دپيشنها و دارد تأكيد پيش از بيش ،مسابقه از

 يخو و خلق سنامحسو يابيارز تجلسا در ديبرركا رتوـص هـب  مهارتي سيناشنروا
 انميز ،مثبت تخلقيا  هـب آن ديلـتب و آن يجيردـت ديلـتع و سستراپر مهارتي كارآموزان

 مثبت تقويت ،حقيقت در بخشند. دبهبو را آنان ثربخشيا و نفس به دعتماا و وريبادخو
 رياـفتر ياـه يـيژگو منفي تقويت ،سو يك از مهارتي هاي المپيادي بمطلو تخلقيا

 از مسابقه دادن هجلو هميتا كم و منصفانه رقابت فرهنگ يجوتر و يگرد يوـس از يـخالقاغير
 و فني هاي آموزش مراكز نمتخصصا و ناـمربي هـك تـسا اييـه يتژاترـسا رينـت ديبرراـك

 كارآموزان ،همچنين ميبرند. هبهر ،منفي ريفتار ييژگيهاو كاهش براي موفق اي حرفه
 از محوله ظايفو بر تمركز و دنبو تنها مانند وتمتفا هايي روش از دـنناميتو مهارت مسابقات

 زيتصويرسا ،عميق نفسـت دـمانن يـهد شـمآرا ياـه كـتكني از دهتفاـسا ،مربي يسو
 باال ايرـب ذيل پيشنهادي موارد و تاـحساسا رةبادر خود اي دروه هم با زدن فحر و آزمون
 كنند. استفاده ابقهـمساز  لـقب تاـهيجان اـب هـمقابل  و نفس به اعتماد بردن
   كنند. افتخار آيد، برمي آنها عهده از تنها كه كوچك چند هر هاي توانايي و ها ويژگي به �
   شوند. رو هروب موقعيت آن با خاص، موقعيت يك از خود هاي نگراني و ها ترس بر غلبه براي �
  دهند. بروز را آن مناسب اي شيوه به كنند سعي و نكنند مخفي را خود احساسات �
  باشند. داشته اطمينان دخو به فعاليتي، هرگونه انجام هنگام در روزانه �
   باشند. نداشته ديگران رفتار و افكار دادن تغيير در سعي �
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 آنهـا  بـر  هـا  موقعيـت  اينكه نه باشند، داشته كنترل خود اجتماعي موقعيت يا شغل بر �

  كنند. حكمراني
 مقـام  و شـغل  تحصـيلي،  ةرشـت  به فرد، به منحصر هاي ويژگي با انسان يك عنوان به �

  دهد. ارزش آنها به شغل يا رشته اينكه نه ،بدهند ارزش خود
  شوند. پيشقدم ديگران با روابط برقراري در �
  كنند. دوري ديگران مورد در اساس بي هاي قضاوت و عجوالنه پيشداوري از �
  كنند. برقرار خود مخاطب با چشمي تماس ديگران، با صحبت موقع در �
 خود محكم هاي ارزش و عيارهام به است بهتر ديگران، سنجش نتايج بر تكيه جاي به �

 .كنند تكيه زندگي در

  منابع
 ش. 82 سال .قم كتاب بوستان انتشارات .اداره در اخالق. مظاهري حسن
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 كار و كسب در اسالم ارزشي موازين و اي حرفه اخالق
  1نژاد ميابراهي مهدي دكتر

 2حسيني شهال
 زاده گيشين اشرف

 چكيده
 اعمال صورت به كه اند كرده تعريف انسان باطني و روحي صفات از اي مجموعه را اخالق

 بدين .كند مي پيدا ظاهري بروز شود، مي ناشي انسان دروني خلقيات از كه رفتاري و
 شرايط در كرد. تعريف توان مي آثارش طريق از را اخالق كه شود مي گفته وسيله
 يها بخش در را زيادي يها نگراني اخالقي، معيارهاي برخي نشدن رعايت كنوني
 مديران يها دغدغه ترين عمده از يكي بنابراين، است. آورده وجود به دولتي غير و دولتي
 شاغل انساني عوامل براي مناسب بسترهاي ايجاد يچگونگ مختلف، سطوح در كارآمد

 ةحرف و درجامعه لئمسا به كامل تعهد و مسئوليت حسن با هاآن تا ستها حرفه تمام در
 اخالق كنند. رعايت را خود حرفه و شغل بر حاكم اخالقي اصول و بپردازند كار به خود

 درون ةپاي مشاغل اي حرفه رفتار قوانين و سازمان اخالقي منشور صورت به اكنون
 بروز موجب تواند مي عملكرد و رفتارها نبودن يا بودن اخالقي است. نهاده سازماني

 به كه است آن بر سعي مقاله اين در د.شو  سازمان سطح در منفي يا مثبت پيامدهاي
 طريق از كار و كسب در آن ثيراتأت و اسالم در ارزشي موازين اي، حرفه اخالق معرفي
 بپردازد. مختلف مشاغل بررسي
 

 مهارتي يها آموزش اخالقي، اصول اي، حرفه اخالق :يكليد واژگان
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  مقدمه
 اخالق و عام، طور به اعتماد و صداقت شخصي، هاي ويژگي فردي، اخالق اهميت و تأثير

 انكار غيرقابل فساد از جلوگيري و اقتصادي كارايي افزايش بر  خاص، طور به كار و كسب
 يها تيفعال مورد در را ياخالق اصول كه است يعلم يا رشته كار، و كسب اخالق .است
 ياقتصاد ابتكار ينوع ةمنزل به كار و كسب رشته نيا در دهد؛ يم قرار كاربست مورد يتجار

 خدمات و كاال ديتول به محور سود و آزاد بازار ،يدار هيسرما ستميس كي چارچوب در كه
 با اجتماعي روابط همانند نيز اقتصادي روابط اينكه رايب اسالم .شود يم قلمداد پردازد؛ يم

 تأمين اجتماعي و فردي مصالح پذيرد، انجام رضايت و عدالت روي از و راستي و صداقت
 مقرر قوانيني و احكام ،شود جلوگيري درگيري و اختالف و مرج و هرج هرگونه از ،گردد

 باشند. داشته اي خداپسندانه و سالم زندگي بتوانند آنها اجراي با ها انسان تا است داشته

   اخالق فيتعر
 گيرد. مي شكل عقاليي سير يك اساس بر انسان اختياري افعال از كه است معرفتي اخالق،

  كار و كسب اخالق فيتعر
 ابتدا است منطقي بنابراين، .باشد مي مرتبط اخالقي يها سيستم به خود كار و كسب اخالق

 همان با ارسطو و افالطون تعابير در )اثيكس يا( اخالق د.شو اشاره رختصم طور به نيز ها آن به
 ،»عادت« معناي به لغت نظر از اخالق 1است مترادف )ليس مورا يا( يسرو س درنظر مفهوم

 كرد، يزندگ ديبا چگونه كه پردازد مي امر اين به اصطالح در و باشد مي »خوي«و »خصلت«
 .دارد ارتباط عمل با ميمستق ،ديگر عبارت هب .است غلط كاري چه و درست كاري چه

 ةجنب هم پس .دارد سروكار رفتار با هم و است مرتبط تحليل به هم اخالق اصطالح بنابراين،
 و خوب امور به راهنما تا سازد مي دستگاهي هم .اثباتي ةجنب هم و دارد دستوري و هنجاري

  .پردازد مي بد و خوب امور منطقي مباني تحليل به هم و باشد بد

  ياخالق يها يتئور
 و ابزارمحور هم و .باشد 2محور تيغا توانند مي هم اخالقي، يها تئوري با ها سيستم
 ولي باشد اخالقي عمل، يك نتايج كه است آن محور غايت يها سيستم ةدغدغ .1محور وظيفه

                                                                                                                
1 .  Ethics ازEthos  وMoral  .التيني اخذ شده است 

2. Teleological 
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 .باشند اخالقي فرآيندها، و قواعد ابزارها، كه است آن مهم محور وظيفه يها سيستم در

 به بوده ذهني هم و باشد مرتبط واقعي امور به بوده، عيني تواند مي اخالقي امور ،همچنين
 نظر از دارند عيني ةجنب كه ها آن ،است توجه جالب .باشد وابسته ها گروه و افراد يها ديدگاه

 يگروه كه شود مي ادعا زيرا .شوند مي تقسيم دسته دو به باز شناخت چگونگي و شناخت نوع
 گروهي و دارند نام »طبيعي اخالق« كه هستند شناسايي قابل تجربي آزمون توسط هاآن از
 .هستند معروف »نهادي اخالق« به و شوند مي شناخته نهادها سري يك توسط تنها گريد

  اخالق ةدربار مختلف يها هينظر
 مورد اصول و دقواع نادرستي يا و درستي اساس بر را اخالق )1724 - 1804( كانت ايمانوئل
 و افراد اختيار در مساوي امكانات دادن قرار با دارد عقيده يك نوز رابرت .داد مي قرار قضاوت

 دارد تكيه حداقل اخالق يا گفتماني اخالق بر هابرماس. جوشد مي اخالق فردي، آزادي وجود
 و مذاهب ظرمن از اخالق كه شود مي گفته .2شود مي شامل را هنجاري و عادالنه يها شيوه كه

 اخالقي دستورات و احكام سري يك بر مذاهب زيرا است، محور وظيفه نيز مذهبي ةفالسف
 تكيه اخالقي قواعد سلسله يك انجام بر نيز كنفسيوس مانند ديني ةفالسف .ورزند مي تأكيد

 و محوريغايت كنار در نيز را اخالقي گرايينسبي و گراييفضيلت گاهي، .دكنن  مي
  به را موضوع كه است اخالقي منش يك گرايي فضيلت .كنند مي مطرح يمحور قاعده

 ديدگاه، اين در .معين يها دستورالعمل و قواعد رعايت به نه و زند مي پيوند انساني شخصيت
 ادعا .است آن امثال و داشتن صداقت بودن، مخلص داشتن، تقوي معناي به بودن اخالقي

 آنهايي از اعتمادتر قابل دارند، توجه خود اخالقي فضايل تيتقو به كه ييها انسان كه شود مي
 اخالق توان مي رسد مي نظر به .دكنن  مي اخالقي قواعد رعايت به ملزم را خود صرفًا كه هستند
 تجربي اخالق نوعي نيز اخالقي گرايي نسبي .كرد تلقي محوري قاعده نوعي نيز را محور فضيلت

 بتوان شايد .گيرد مي صورت مختلف گيريموضع تلفمخ طيشرا به توجه با آن در كه است
 نگرش توان مي فوق اخالقي يها نگرش كنار در .ناميد محور قاعده نيز را گرايانه نسبي اخالق
 را فوق يها رويكرد ةهم يا دو تواند مي كه ساخت مطرح نيز را اخالق ةفلسف از يتركيب

 .بپوشاند
 

                                                                                                                
1. Deontological 
2. Habermas (1994), p. 103. 
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  كار و كسب اخالق مفهوم

 و كسب اخالق مفهوم به سپس و كنيم مي اشاره اخالق مشهور تعاريف از يكي هب مجددا ابتدا
 كند مي پديده اين  از بحث اخالق،« :كه كند مي تصريح نظران صاحب از يكي .پردازيم مي كار
 نوعي اخالق علم حال عين در .است غلط چيزي چه و صحيح چيزي چه انساني رفتار در كه

 اخالقي اصول از و پردازد مي اخالقي يها قضاوت كردن مند ظامن به كه شود مي فيتعر تئوري
 .»1كند مي فاعد

 مردم آن قالب در كه كند مي ترسيم چارچوبي ،شود مي گرفته كار به كه زماني اخالق 
 بايد كار، و كسب و بازار اخالق از يمناسب تعريف ةارائ اي بر .باشند ديبا چگونه كنند مي فكر
 دنبال كار و كسب اخالق .است سؤالي چه به پاسخ دنبال اصطالح ناي كه شود اشاره اول

 مالحظات رعايت بر عالوه كار و كسب و بازار عمليات آيا كه است كلي سؤال اين با پاسخ
 آن، امثال و بد؟ اي شوند مي تلقي خوب خير؟ يا هست قبول مورد نيز اخالقي لحاظ از قانوني

 اتومبيل بر را ايمني ولي پرهزينه دستگاه يك تومبيلا ةتوليدكنند كه است خوب آيا مثالً
 اتومبيل اما كند، مي پيدا نجات اي عده جان طرف يك از صورت آن در كند؟ نصب نظر مورد

 كه است خوب آيا .شد خواهد كاسته آن دارانيخر تعداد از و شود مي گران مربوطه
 يا دهند مادرگزارش شركت هب را توليدي كاالهاي به نسبت يان مشتر ايرادات فروشندگان

 . آن امثال االتؤس و خير؟
 و افراد عمل راهنمايي كه بدانيم قواعدي و معيارها يبررس و مطالعه را اخالق توان مي

 پيوند كار و كسب با معيارها و قواعد اين كه زماني 2است. قبول قابل امور انجام در ها گروه
 هر در كار و كسب مؤسسات كه است اين يكي ،كند مي پيدا مالزمات برخي خورند، مي

 مصالح و نيازها بين توازن نوعي ايجاد لزوم ديگر، ؛بود خواهند سود يا و منافع دنبال صورت
 يا اجتماعي و فردي منافع ارتباط اين در معموالً .است مذكور مؤسسات يها خواسته و جامعه
 اينجا .شود مي فصل و حل تراضي و توازن نوعي صورت به يا و كند مي پيدا بستان و بده شكل
 و كسب امور اخالقي دستگاه يك كه صورتي در .باشد كارساز تواند مي اخالق نقش كه است
 زياني شخصي، انتفاع كسب ضمن كه كند مي هدايت را اوضاع اي گونه هب دهد، سامان را كار
 معيارها، مجموعه را كار و كسب و بازرگاني اخالق توان مي پس .نسازد وارد اجتماعي منافع به

 اخالق ضمنًا .دارند عهده به را كار و كسب هدايت كه دانست قواعدي و ها سنت استانداردها،
 زيرا .باشد مين منطبق برآن كامالً اما دارد، ارتباط آنان اجتماعي مسئوليت با ها بنگاه

                                                                                                                
1. Dgeorge (1982) 
2. Taylor (1975), p.1. 
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 كه شود، مي املش را اي ق اخال و قانوني اقتصادي، وظايف انواع بازاريان، اجتماعي مسئوليت

 .دارند عهده به جامعه به نسبت هاآن
 اما هستند، آن رعايت به موظف همه كه است الزاماتي قانوني يها ليتمسئو 

 خاطر به يا و جامعه احترام به رود مي انتظار كه هستند اموري از اخالقي يها مسئوليت
 اهميت 1.تندنيس ملتزم آن به اًقانون ولي كنند. رعايت خود شخصيتي مالحظات
 يها عرصه به اينترنت ورود با خصوص هب و 1960 ةده از پس ويژه به اجتماعي يها مسئوليت

 ةده از تنها آمريكا، در ويژه به و پيشرفته جهان در .است بوده گسترش روبه كار و كسب
 اخالق از ابعادي كه است حالي در نيا .دش دار معني كار و كسب اخالق كه بود بعد به 1960
 ميالد از قبل يروم و يوناني تمدن در يحت داشته، ديرينه ةريش وسطي قرون در وكار كسب

 را غيرمولد تجارت اصوالً قديم بابليان .است بوده مطرح آن از قبل زمين مشرق تمدن حتي و
 و حيله مركز را غيرمولد و گري واسطه بازارهاي قديم پارسيان دانستند، مي مرتبه دون شغلي
 يها دستورالعمل به توجه و است مشهور قديم هند بازار در متقابل اعتماد .انستدد مي فريب

 .)1375 ،وسيكنفس( باشد مي معروف قديم چين در بازار اخالق در كنفسيوس
 مولد كار بدون هاآن ةعقيد به كه را صرافي و ازداللي ناشي درآمد كسب قديم يها چيني

 پول كسب در حقيقي سعادت افالطون، و سقراط ةگفت به .دانستند دزدي آمد، مي دست هب
 تحقق براي ابزاري ،واقع در ،اخالق از يئجز هاآن نظر در اقتصاد حتي و شود مين خالصه
 بنابراين، ،دانسته عقيم عنصري را پول ارسطو .دگردي مي قلمداد ياخالق و انساني يها ارزش

 يها آموزه هنوز 1960 ةده ات هرحال در .دانست مي ممنوع را قرضي پول به مربوط ةبهر
 بحث بروز 1960 ةده از پس .داشتند كار و كسب اخالق پيوند ترسيم در اساسي نقش ديني

 .دش كار و كسب اخالق به بيشتر توجه ةزمين آمريكا و اروپا در كننده مصرف حقوق
 مطالعاتي گرايش يك عنوان به كار و كسب اخالق پيشرفته، كشورهاي در 1970ةده
 گرايش پردازي تئوري در دو هر ديني امور نظران صاحب و دانشگاه اساتيد و شد مطرح
 مربوط اصطالحات سري يك 1970 ةده اواخر در خاطر همين به .ندشد آفرين نقش مذكور

 ائتالف معامالت، در كالهبرداري واقعي، ريغ تبليغات ةارائ مانند كار، و كسب اخالق به
 ةده اما .گرفت قرار پژوهشگران ةمطالع مورد آن امثال و قيمت وضع براي ها بنگاه غيرطبيعي

 يك عنوان به را آن  ميعل مجامع زيرا .ناميد كار و كسب اخالق تثبيت ةده توان مي را 1980
 در فراواني درسي يها كالس و سمينارها و ها كارگاه و دادند قرار تأييد مورد دانشگاهي ةرشت

                                                                                                                
1.Carroll (1989) p.30 
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   خود براي كار و كسب اخالق اين از گذشته .شد اندازي راه معتبر يها دانشگاه در آن با ارتباط
 تحت ييها كميته هاآن و درآمد جدي ةدغدغ يك صورت به نيز معتبر يها شركت و ها بنگاه

 .كردند اندازي راه را نام همين

 اخالق هاي مالك
 ها، مالك اين .دارد وجود داوري ارزش براي اخالقي هاي نظام در مختلفي ترازوهاي و ها مالك
 .نيست خود از فراتر امر به محتاج آن بودن خوب كه چيزي يعني .است اخالق نهايي مالك

 به خواهي استدالل ةزنجير صورت به و كرد مطرح "چرا" توان مي اقدام هر بودن اخالقي در
 معنا محتاج خود و است اخالقي هاي اقدام ةهم معنابخش نهايي مالك .رسيد نهايي مالك
 ناشي ةمقول چهار اساس بر كه است ارسطويي اخالقي نظام اخالقي، نظام نتري ميقدي .نيست

 و عدالت حكمت، (عفت، عمده فضيلت چهار به عاقله) و عامله غضبي، (شهوي، قوه چهار از
 در اخالقي رفتار .رسد مي فضيلت) چهار تفريط و افراط هاي (طرف رذيلت هشت و شجاعت)

 بيان در اخالقي ةعمد نظام پنج امروزه ارزشهاست. ضد و اه ارزش شناخت به منوط سازمان
 رذائل و فضائل  ميسيست بيان در توانايي آنها مقبوليت مالك .دارد وجود اي حرفه اخالق

 :است كارآمد و فراگير سازگار، نظام ةارائ و اخالقي
 (سودانگاري) گرا  فايده نظام �
 گرا  وظيفه نظام �
 گرا  عدالت نظام �
 راگ  يآزاد نظام �
 (ديني) خيرگرا نظام �

 كار و كسب در اخالق نقش
 .باشد مي ها بنگاه انواع در فراوان نسبتًا اخالقي جرائم وجود وكار كسب اخالق مطالعه ضرورت

 علمي، ديني، مجامع حتي ورزشي، محافل دولتي، خصوصي، بخش يها بنگاه از اعم هااين
 گران معامالت، در تقلب مديران، به نكاركنا غلط گزارشات ةارائ .است آن امثال و بهداشتي
 غيرواقعي، تبليغ ،غيراستاندارد كاالهاي توليد جعلي، اسناد تنظيم رشوه، فروشي،

 از كار محل در درگيري و قاچاق كاالي كردن خارج و وارد محل، بدون چك دنيدزدي،كش
 مياسال شورك كي كه گيرد يم صورت رانيا در وجودي با امور اين از يبرخ .است نمونه اين

 سازمان كشور، كل بازرسي سازمان :مانند حكومتي و دولتي فراوان مراكز و شود مي قلمداد 
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 ديوان بهداشت، وزارت استاندارد، ةمؤسس مخدر، مواد با مبارزه سازمان حكومتي، تعزيرات

 د؛دار وجود تخلفات با مبارزه و امور اجراي حسن بر نظارت براي آنها نظاير و اداري، عدالت
 از بخشي حداقل تواند مي هاآن اعمال و تثبيت و كار و كسب اخالق تبيين است بديهي

 .بكاهد را الذكر فوق تخلفات

 اسالمي منظر از كار و كسب اخالق
 تشكيل احكام و اخالق عقيده، عنصر سه جمع از خاص طور هب اسالم و طوركلي به دين
 با خود دتي،يعق بخش زيرا .است آن بخش كارسازترين و رترينيفراگ  اخالق بعد كه شود مي

 به شايد .است قائل وااليي ارزش اخالقي، يها انسان بيت تر براي و دارد ارتباط اخالق فلسفه
 اخالقي مكارم پايداري براي اصوالً من كه كند مي تصريح اسالم پيامبر كه باشد علت همين

 ديني اعتقادات اركان از يكي كه عثتب يعني .)االخالق مكارم التمم بعثت انما( ام شده مبعوث
 و ديني عقايد مستحكم پيوند البته .است شده واقع اخالقي اهداف تحقق ابزار خود ،است

 و خداوند به عقيده يها دغدغه فوق، ةحوز مطالعات طبق و است دين ةفلسف متن در اخالق
 و عقيدتي ةپشتوان اخالقي امور كه صورتي در است بديهي 1.دارد اخالقي پيوند نيز قيامت
 .شد خواهد حاصل هاآن ساختن كارآمد براي زا انرژي مركز نوعي باشند، داشته ديني

 گاهيجا آنها نيب در اخالق كه است شده ليتشك ديعقا و احكام اخالق، عنصر سه از اسالم
 بر منطبق اصوالً اسالم :كه نموده تصريح جا يك در اكرم رباميپ كه يطور به .دارد يا ژهيو

 اخالق با شده عجين را پيامبر وجودي ساختار قرآن ،ديگر سوي از و2 است پسنديده اخالق
 :كه كند مي تصريح اسالم پيامبر گريد ييجا در .)عظيم خلق علي انك( كند مي بيان پسنديده
 باشد دارا را دهيپسند اخالق بيشترين كه است كسي به مربوط بودن  مياسال ةدرج بيشترين

 سنجش هنگام در و قيامت روز در كه شده گفته ،همچنين .)اخالقاً احاسنكم ااسالم خيركم(
 الميزان في الشي اثقل( است پسنديده اخالق همان عامل ترين وزين بد، و خوب كارهاي
 نبوت، توحيد،( عقيدتي اساسي عناصر  ميتما كه شود مي مالحظهبنابراين،  ).الحسن الخلق
 محسوب داري دين شاخص پسنديده اخالق وانگهي، .دارند قاخال با دار معني پيوندي )معاد
 وادي و حقوقي و فقهي امور در است واال چنان عقيده ةمقول در اخالق جايگاه وقتي. شود  مي

                                                                                                                
1  . Row (1993), p.8  

 .خلق حسن االسالم ؛) 1985 ( هندي ابن. 2
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 اجراي كه هستند  مياحكا حقوقي امور و فقهي امور .بود خواهد رفيع لي او طريق به احكام

 .است پسنديده اخالق و مصالح ايراست در حركت و مفاسد از دوري براي هانآ

 اسالم منظر از كار و كسب اخالق يها شاخصه
 اقتصاد ابعاد ديگر با  ميسيست پيوندي داشته، متعادل چارچوبي كار و كسب اخالق .1

 .دارد اسالم سياسي
 راستاي در و دارد ويژه تأكيد اقتصادي پيشرفت عناصر ديگر و كارايي بر آنكه ضمن .2

 .است اخالق و انسانيت حفظ آن غايي دفه است، آن جدي تقويت
 -سازماني و عقيدتي -ارزشي نهاد دسته دو از  مياسال اقتصاد در كار و كسب اخالق .3

 .است برخوردار حقوقي
 يها پارادايم ديگر در كار و كسب اخالق مكمل اسالمي قلمرو در كار و كسب اخالق .4

 .دبخش مي پويايي آن به اجتهاد عنصر و است متعارف اقتصاد
 و شريعت قواعد اسالمي، بازار اجتماعي يها سنت افراد، دروني يها نظارت مجموعه .5

 .دارند عهده به را كار و كسب اخالق دهي سامان دولتي، مقررات
 آن اجتماعي و اقتصادي نظام كل از يئجز ،واقع در اسالمي، نگرش در كار و كسب اخالق

 امور به توجه بر عالوه مثالً .دارد آن ابعاد گردي با سازگاري به بستگي نيز آن كارآمدي و است
 جدايي به اساساً و دارد تأكيد نيز آن با هماهنگ دنيايي و مادي امور بر اخروي و معنوي

 با  مياسال اخالق مخالفت ضمن بنابراين، .ندارد عقيده معنوي و مادي امور بين مكانيكي
 پايداري .است مخالف نيز افراطي زهد و ترهباني با افراطي گرايي تجمل و مسرفانه يها هزينه
 مسلمان يك اجتماعي و ديني ةوظيف اقتصادي، كارآمدي به حصول براي كار و كسب اخالق
 طور همان .است اساسي هدف يك انساني، و اخالقي خصلت از حفاظت ديگر، سوي از .است

 احكام و كند مي ريفتع اخالق رساندن منزل سر به را خود رسالت اسالم پيامبر شد، اشاره كه
 احترام و اعتماد صداقت، و شفافيت انصاف، و عدالت .شوند مي محسوب اخالق ابزار نيز فقهي

 شخصي نفع به توجه رقابت، و كار به تشويق خداوند، حسابرسي فرض نيت، خلوص متقابل،
 و ربا بر مبني يها فعاليت ممنوعيت مصرف، و توليد در تعادل نوعي حفظ يافته، گسترش

 مياسال كار و دركسب عقيدتي و اخالقي نهادهاي از منابع، اتالف و محض بازي سفته و رشوه
 بر اجتماعي حقوق تفوق خصوصي، مالكيت بازار، كار و ساز ،همچنين .شوند مي محسوب 

 نيز آن امثال و صدقات زكات، خمس، مضاربه، مشاركت، وقف، الحسنه، قرض فردي، حقوق
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 از كار و كسب اخالق .شوند مي محسوب  مياسال كار و كسب قيحقو و سازماني نهادهاي

 اخالق توان مي كه اي گونه هب هستند، هم مكمل متعارف كار و كسب اخالق و  مياسال منظر
 و الگوسازي به علمي نظر از اجتهاد عنصر .كرد قلمداد آن از خاص قرائت يك را  مياسال

 تئوري يها دشواري تواند مي اجتهاد .كند مي كمك كار و كسب در موجود الگوهاي اصالح
 از و كند فصل و حل ، 21 قرن وسيع بسيار تحوالت به توجه با و بررسي را كار و كسب اخالق

 كارگزاران، شخصي عقايد اسالمي، بازار يها سنت .بخشد پويايي نوعي آن به جهت اين
 .دارند عهده به را ارك و كسب اخالق سازي هماهنگ ةوظيف دولتي مقررات و شريعت قوانين

  ها سازمان در ياخالق يها ارزش يساز نهينهاد يراهكارها
 .است برخوردار زيادي طرفداران از مديريت ةحوز در امروزه كه جديدي نظريات از كيي

 همه كه زمانى در« كه است ناي نظريه اين اجمال .است ها ارزش مبناي بر مديريت ةنظري
 به نيز كار و كسب بنيادين قوانين كه كرد فكر توان مى آسانى به است، تغيير حال در چيز

 اين اساس بر سازمان مديريت و سازمان محورى ىها ارزش يافت، خواهند تغيير سرعت
 كنونى يطشرا در ها سازمان حيات ةادام و رشد براي خوبى بسيار راهنماى تواند مى ها ارزش
 محيطى، تغييرات برابر در واكنش عنوان به يىها سازمان چنين اين .باشد كار و كسب
 يا خود محيط كنند مى سعى لزوم صورت در ،بلكه .دهند نمى تغيير را خود محورى ىها ارزش

 ،كنند حفظ را خود سازمان هاى ارزش بتوانند تا دهند، تغيير را خود قبلى ساختارهاى
 ستها ارزش بر مبتنى و خودشان آگاهانه انتخاب و تصميم حاصل رفتارشان هك سازمانهايى

 ثرؤم عامل، يىهاسازمان آنها ـ است احساس بر مبتنى واكنشى كه ـ  شرايط و اوضاع ثمره نه
 ».پذيرند مسئوليت و

 ارزش تعريف
 ذيل ، دهخدا ةنام لغت ( است زيبندگى و شايستگى ارج، بها، قيمت، معناى به لغت در ارزش

 است: شده تعريف مختلف يها شيوه به اصطالح در و ارزش) ةواژ
 جمع يك يا شخص يك كه است عمل يا بودن از ايشيوه ارزش« است: معتقد روشه گي

 ،شودمي داده نسبت بدان كه را رفتارهايي يا افراد و شناسندمي آرمان عنوان به را آنها
 ».سازدمي مشخص و مطلوب
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ةريش احساسات هاارزش« گويد:مي شناسي جامعه بر درآمدي كتاب ةنويسند كوئن بروس

 و اعمال غالباً احساسات همين و ندا سهيم آنها در جامعه يك اعضاي كه هستند داري
 »كند.مي تعيين را جامعه اعضاي رفتارهاي

 عاليق، قبيل از انتخابي هايگيريجهت بر دارد داللت ارزش« است: آمده ديگر تعريف در
 ها،نفرت نيازها، ها،خواسته آرزوها، اخالقي، تعهدات وظايف، ها،برتري ها،دلبستگي ميال،ا

  .انتخابي هايسوگيري از بسياري و هاجذبه و هاكشش ها،بيزاري
 اجتماع يا فرد طرف از كه اصولي از است عبارت ارزش « گويد: مي ارزش تعريف در رابينز

 از حاكي هايارزش ديگر عبارت به يا شماردمي برتر ديگر) رفتار به (نسبت را رفتار نوعي
 ةشيو با اجتماع يا شخص نظر از خاص حالت يا رفتار ةشيو يك اينكه بر مبني راسخ ايمان

  .دارد برتري حالت يا رفتار آن مخالف

 كردن نهادينه
 در و )نامه لغت دهخدا،( چيزي انداختن جا و كردن تثبيت عنيي لغت در كردن نهينهاد

 فرايند شدن نهادينه است: گرفته صورت آن از شناختي جامعه در كه تعريفي به بنا اصطالح
 .است شده پذيرا راآن جامعه كه است پيوسته هم به هاينقش و هاپايگاه هنجارها، از  ميمنظ

 منظا رفتار به را خود جاي ناپذير،بينيپيش و انگيخته خود هايرفتار شدن نهادينه طريق از
 دهد.مي پذيربينيپيش و يافته

 نهادينه اي پديده يا ، فكري ، چيزي  گويند زماني نويسد: مي شدن نهادينه ةبار در محسني
 قرار شدن ثابت و شدن سيستماتيك ، شدن يافته سازمان بر مبتني استواري روند در كه شده
 نهادينه معرض در ما كه هست صورت اين در .شود مشخص آن كاركردهاي و نقش و گيرد
 هستيم. .و... پديده آن شدن

 نويسد: مي باره اين در لطفي االسالم حجت
  كه: يطور به ارزش با مطابق رفتار كردن دروني يعني كردن: نهادينه

  باشد؛ داشته تداوم و ثبات .1
 باشد؛ نداشته بيروني عامل به نياز .2
  .شودب درون از سرزنش يا اعتراض موجب مخالف رفتار بروز صورت در .3

 فرد ارزشي رفتار كه است اين كردن نهادينه يا و شدن نهادينه از تعريف اين فرض پيش
 .است بيروني عوامل از برخاسته يا و است دروني عوامل از برخاسته ثانياً و است اختياري اوالً

 گويد: مي ايشان
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 را صاديقيم و موارد از خيلي ما كه شودمي مطرح زماني كردن نهادينه يا شدن نهادينه

 اند پذيرفته برجسته و مهم امر يك عنوان به را ارزشي گروهي، يا فردي كه كنيممي مشاهده
 .شوندنمي ملتزم آن به اوقات اكثر در يا نيستند ملتزم آن به عمل مقام در اما دارند، قبول

 شكاف دوجو .است هاارزش نشدن نهادينه دهندة نشان هاارزش به نبودن بند پاي و فاصله اين
 اگر بنابراين، .دارد هاارزش شدن نهادينه عدم از حكايت و نشان رفتار، و هاارزش بين فاصلة و

  .كنيم تبيين يا بررسي را شدن نهادينه ماهيت يا شاخص يا معيار بخواهيم
 وقتي  پديده يك كه كنيم بيان چنين توانيم مي مذكور مطالب و تعاريف به توجه با

 :كه شود مي نهادينه
 و ثبات حد به بلكه باشد، گرفته صورت پديده آن ةبار در فردي) (يا اجتماعي پذيرش .1
 باشد. رسيده دوام

 باشد. سيستماتيك و يافته نظام طور به .2
 .كرد بيني پيش را آن به ملتزم افراد رفتارهاي بتوان پديده آن شناخت طريق از .3
 باشد. هنداشت بيروني ةكنند وادار به نياز پديده آن براساس عمل .4
 .است شده تعبير، شود فرد جانب از دروني سرزنش موجب پديده آن برخالف رفتار .5

 راهكار .است شده معنا »عملكرد و اسلوب معناي به راهكار« آريانپور پيشرو فرهنگ در اما
 است. هدف يك به رسيدن منظور به فعاليتي انجام قواعد يا شيوه

 ها ارزش هايويژگي
 باعث امر اين كه چرا ؛شود آورده كامل طور به ارزش هايويژگي ودشمي سعي بخش اين در

 با مرتبط مفاهيم با همچنين و دارد وجود كه مشابهي مفاهيم با ارزش حدي تا شودمي
 د.شو مشخص آن مرز و حد و نشود اشتباه ارزش،
 و عادي و بد و خوب مفاهيم جديد هايديدگاه اغلب در اند:نسبي و واقعي هاارزش .1

 و پسنديده مردم يا جمع بين در كه عملي .دارند فرق مختلف ملل و افراد اقوام، نزد غيرعادي
 هر در واقعيت اين دادن نشان براي .باشد زشت ديگري ملت نزد بسيا چه ،است اخالقي
 و رفتار طرز ملتي هر ،ميان اين در .)1357 (پايدار، آورد متعدد هايمثال توانمي زمينه

 نظر آن از و داندمي پيشرفته و مترقي صحيح، خوب، را خود هايارزش نظام و اخالقيات
 از افراد هايالعملعكس و رفتار تفاوت .كندمي قلمداد ارتجاعي يا غيرعادي ناپسند، را ديگران
  .شودمي ناشي فرهنگي ةزمين و اجتماعي مناسبات يعني آنها تربيتي هايزمينه تفاوت
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 از ناشي ارزش يك به گرايش كه است اين ارزش هايويژگي و خصوصيات ديگر از .2

 باشد، احساسات و استدالل از مخلوطي است ممكن بلكه ؛نيست عقاليي و منطقي حركات
  .شودنمي هدايت عاطفه ةواسط به اگرچه
 هنگام در است ممكن و است ارزش هايويژگي ديگر از هاارزش مراتبي سلسله خصلت .3

  .شوند مسلط هايارزش به تبديل كم كم متحول هايارزش معهجا وضعيت تغييرات
  .هستند بد و خوب غلط، و درست نبايد، و بايد مالك هاارزش .4
  .ندشو مي واقع آن ثقل مركز و شوندمي دروني شخصيت در هاارزش 
 آورد.مي دست به را هاآن فرد و انداكتسابي اموري هاارزش 

 بد و خوب هايمالك و معيارها اصول، يكسري مبناي بر ررفتا ةدهند جهت هاارزش
 است. اجتماعي

  .فرهنگي) اجتماعي، اقتصادي، (سياسي، هستند مختلفي ابعاد داراي هارزشا
  .دارند وجود جوامع تمامي در هاارزش

  .كنندمي مشخص را آن به نيل وسايل و اهدافند ةكنند تعيين هاارزش 
 از مختلف سطوح در و نبوده يكسان اجتماع و فرد نزد اهميت و احترام نظر از هاشارز
 برخي براي افراد كه جايي تا دارند قرار اهميت و احترام نظر از عالي بسيار سطح تا كم بسيار
  .كنند فدا را خود جان حاضرند هاارزش

  .دارند جامعه اعضاي مشترك احساسات در ريشه هاارزش
  .ايموابسته آن به شديداً كه ستنده عقايدي يا ويژگي هاارزش
 گذارند.مي ثيرأت ما اهداف و رفتار تصميم، بر هاارزش
 اجتماعي هايكنش و رفتارها هنجارها، گيريشكل مبناي موارد برخي در هاارزش

  .هستند
  .است عموميت و آورالزام ةجنب داراي هاارزش
 هد.دمي افراد به گيريتصميم و انتخاب قدرت هاارزش

 پاياني سخن
 عناصر در مستمر تبادل مدد به و است جامعه دل از اي حرفه اخالق گيري شكل آغازين ةنقط

 تعاريف از فارغ اي حرفه اخالق رسد مي نظر به .يابدمي تحقق مكان و زمان طول در مربوطه
 نفع مراعات جهت در اي حرفه اوصاف بهترين ةارائ صدد در اي حرفه روابط ةعرص در خود

 به حركت شتابان سير .پردازد مي تكاليف و وظايف توصيف از قبل امر اين به و است عمومي
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 و است شده آغاز گوناگون كشورهاي در كه است مديدي مدت ايحرفه اخالق تدوين سمت

 خود خاص اي حرفه اخالق ، اي حرفه يها گروه و ها سازمان اكثر آمريكا و اروپايي كشورهاي در
 و سازي يكسان جهت در جهاني موج حاضر درحال كه اي گونه به ،اند كرده  ينتدو و تهيه را

 شده آغاز مراوده و مبادله امكان براي همسان اي حرفه يها گروه با تعامل در وحدت ايجاد
 است.

 كه ميكن باور .رسد يم گوش به يا حرفه اخالق يريگ شكل يها زمزمه زين ما دركشور ظاهراً
 و معضالت از ياريبس توان يم حرف صاحبان به يا حرفه و يتخصص تاراياخت يواگذار با

 .كرد حل را جامعه مشكالت

 منابع
  ميكر قرآن
 ي.بيج يها كتاب ت،يعنا ديحم :مترجم است،يس .)1385( .ارسطو

 .هياالسالم مكتب ر،يالكب ريتفس .)1413( .فخر امام ، يراز
 .الرساله ةسسؤم روت،يب كنزاالعمال، .)1985( .حسام ،يهند ابن

 ي.فرهنگ ،يعلم انتشارات ، زاده كاظم نيحس :مترجم مكالمات، .)1375( .وسيكنفس
 حوزه، ةشياند ، »سازمان در يريپذ تيمسئول يشناس روش« ،يفراملك  فرامرز احد :ك.ر

 .50 و  49 ةشمار
 .جامع فرهنگ يكاشان پور انيآر
 



 
 

 كار كسب و موازين ارزشي اسالم در اي و اخالق حرفه
  1نژاد ميدكترمهدي ابراهي

 2اعظم بناكار

 چكيده
 جهات مختلف در طوري كه از به ،اسالم جايگاه واالئي دارد در اي حرفهاخالق 
اي از اصول،  عنوان مجموعه كار مورد تأييد قرارگرفته است. اخالقيات به كسب و

شود. اخالق  ميبراي راهنمايي و هدايت استفاده  اغلب به عنوان منشوري
در كسب و كار يكي از مسائل اساسي تمام جوامع بشري است كه در  اي حرفه

ما در محيط كار كم و بيش مورد توجه قرارگرفته است.  ةحال حاضر، در جامع
ي اخالقي با امور اقتصادي است، زيرا ها ي اسالم، آميختن ارزشها نگرش يكي از
 اقتصادي پويا و نيز نيازمند مي اسال ةرسيدن به سعادت پايدار، جامعبراي 

ي اخالقي است. باتوجه به اهميت و ضرورت اخالق ها تحكيم و تقويت ارزش
در كسب و كار از ديد اسالم، در اين مقاله پس از مروري بر ارتباط  اي حرفه

از منظر  در كسب و كار اي حرفهاخالق و كسب و كار و همچنين نقش اخالق 
البالغه و  ي ديني همچون قرآن كريم، نهجها اسالم، با تكيه به منابع و آموزه

احاديث و روايات به ذكر برخي از اصول اخالقي حاكم بر كسب و كار و نيز 
پايان نتايج تحقيق، ارائه  پردازيم. در مي اي حرفهنقش باورهاي ديني در اخالق 

 شد. پيشنهاداتي مطرح خواهد و
 

 ، كسب و كار، اسالم.اي حرفه: اخالق يكليدن واژگا
 

                                                                                                                
 Email: Dr_EbrahimiNejad@yahoo.com،                          . عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان1
 .دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت اجرائي دانشگاه شهيد باهنركرمان. 2
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 مقدمه 
 ةاند: دست دو دسته ها اخالق، جمع خُلق به معناي صفت نفساني پايدار است. اين صفت

يي كه باعث سعادت، نجات و مجاورت انسان با اهل اهللا شده و فضائل ناميده ها نخست: صفت
شوند و به رذائل موسومند. علم  مي  مييي كه سبب هالكت آدها دوم صفت ةشوند و دست مي

را  هابه آنو چگونگي آراسته شدن  اهنفس از آن ةهاي معالج است كه رذائل و راه  مياخالق، عل
 ).1379كند (نراقي،  ميتبيين 

 ،"عادت"به معني Etikosيوناني  ةاخالق)، از واژ ( Ethicsدر زبان انگليسي كلمه 
اي از  نظاير آن گرفته شده است و به مجموعهو "روش"،"سرشت"،"خلق و خوي "، "خصلت"

ها، نهادها و  شود كه رفتار افراد، گروه مياطالق   ميهاي مرتبط با منش آد باورها و ديدگاه
 ).1387كند (علمي،  ميرا هدايت  ها ملت

طوري كه پيامبر اكرم (ص) هدف بعثت خود را  به ،اخالق در اسالم جايگاه وااليي دارد
امام كاظم (ع) مالك كمال ايمان را پايبندي به  ،القي بر شمردند. همچنينتتميم مكارم اخ

نفوس را در جايگاه يكي  ة). قرآن كريم نيز تزكي1382(حراني،  1اند ي اخالقي دانستهها ارزش
 )164)، 3(آل عمران (2ي رسالت پيامبر اكرم ذكر فرموده است ها از هدف
و تاريخي دارد. از زماني كه انسان توانست اي طوالني  اخالق كسب و كار پيشينه ةحوز

كااليي بيش از نياز خود توليد كند، مبادله و تجارت آغاز شد و با اين رويداد اصول و ضوابط 
حاكم بر رفتارهاي انسان نيز مورد توجه قرار گرفت. اخالق كسب و كار به معنايي كه در 

دانشگاهي و تجاري آمريكا مورد  ميالدي در محافل 1970 ةدنياي امروز متداول است از ده
 ).1385استفاده قرار گرفت (نهاونديان، 

اي از اخالق كاربردي است كه هنجارهاي ناظر بر عمليات تجاري  اخالق كسب و كار حوزه
براي   ميكارگيري اصول اخالق عمو كند. به عبارت ديگر، اخالق كسب و كار به ميرا تعريف 

 ).1386مؤسسات تجاري است (بيات، ها و  حل مسائل و مشكالت بنگاه
در   ميساز ايجاد نهضت عل ، زمينهاي حرفهگيري جنبش اخالق  اخير، شكل ةدر چند ده

اي دانشگاهي تبديل شده  به رشته اي حرفهاكنون اخالق  اخالق كسب و كار بوده است. ةزمين

                                                                                                                
 )1382. امام موسي كاظم(ع):أكمل المؤمنين أحسنهم خلقاً.(حراني، 1
تلُوا علَيهِم آياته و يزكيهِم و يعّلمهم الكتاب والحكمه و ان . لقدمن اهللاُ علَي المومنينَ إذ بعثَ فيهم رسوالً من اَنفُسهِم ي 2
 انوا من قَبل لفي ضَاللِ مبين. ك

 )164)، 3( آل عمران (
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اخالق كاربردي ي تخصصي زيادي در اين حوزه از ها و حتي نشريه ها ، مقالهها است و كتاب

 ).1388شود (توكلي،  ميمنتشر 
در كسب و كار و اهميت آن از ديدگاه اسالم، در اين  اي حرفهباتوجه به ضرورت اخالق 

ي ديني همچون قرآن كريم، نهج البالغه و ها مقاله سعي شده است با تكيه بر منابع و آموزه
ار و همچنين اهميت آن از در كسب و ك اي حرفهاحاديث وروايات، به بررسي نقش اخالق 

اساس  به برخي از اصول اخالقي حاكم بر كسب و كار بر ،منظر اسالم بپردازيم. عالوه بر آن
 اشاره خواهد شد. اي حرفهاخالق  نقش باورهاي ديني در نيز احاديث و روايات و

 تحقيق  ةپيشين
ه اصول اخالقي و ) است ك مياي از اخالق كاربردي (عل اخالق تجاري و كسب و كار، شاخه

دهد. در قرن  ميمعنوي يا مسائل اخالقي ناشي از آن را در محيط تجاري مورد بررسي قرار 
بيست و يكم باتوجه به جهاني شدن اقتصاد و به تبع آن گسترش بازارها، ضرورت رعايت 
نكات اخالقي در تجارت و كسب و كار بيش از پيش افزايش يافته است. توجه به اصول اخالق 

ي بازرگاني مهم و محافل دانشگاهي ها در بنگاه 1990و  1980 ةجاري و كسب و كار در دهت
اخالق "جديدي به نام  هاي مهم دنيا رشتة به شدت افزايش يافت و در بسياري از دانشگاه

وجود آمد و اغلب مؤسسات مهم اقتصادي دنيا  به "اي حرفهاخالق "يا  "كسب وكار
ي روزمره يا رفتار كاركنان خود ها ت نكات اخالقي در فعاليتيي براي رعايها دستورالعمل

 ).1387تدوين كردند (علمي، 
 ةي اخالق صورت گرفته، حوزها اي كه در اكثر حوزه ي قابل مالحظهها به زعم تالش

شده، دچار محدوديت است و اين  كسب و كار هنوز هم از فقدان يك اصول مدون و پذيرفته
شود.  ميمشاهده   مياخالق كسب و كار با رويكرد اسال طور خاص در مورد نقص به

كار و از جمله  كسب و اي حرفهاخالق  ةانديشمندان مسلمان هنوز به صورت جدي به عرص
 ).1388اند (توكلي،  كسب و كار وارد نشده مياخالق اسال ةمبحث بنيادين فلسف

را در راستاي تقويت   ميال)، التزام به اخالق در امور كسب و كار از منظر اس1385دادگر (
تواند نوعي انضباط و اعتماد در  ميكند كه اخالق كسب و كار  ميداند. او بيان  ميكارآيي 
 گيري ايجاد كند.  ي تصميمها سيستم

اخالق "اي با عنوان : ي عمر چاپرا، در مقالهها )، با الهام از نظيريه1386نيا ( ميمعصو
دست نامرئي نظام اقتصادي اسالم  ة، اخالق را به منزل"آثارو  ها اقتصادي، مباني بينشي، آموزه
ي اخالقي نه تنها مانع ها كند كه آموزه ميداند و تأكيد  ميبراي مقابله با شكست بازار 
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سازد تا آنجا كه خودشان منافع  ميبلكه آحاد جامعه را از درون  ،شكوفايي اقتصاد نيست

 شخصي را در جهت منافع عموم سامان دهند.
، اخالق "اخالق اقتصادي از ديدگاه قرآن و حديث"اي با عنوان  )، در مقاله1383( يروانيا

 ةي رشد و توسعها داند كه از يك سو مؤلفه مي  ميي اسالها بخشي از آموزه اقتصادي را
 و و عناصر مقابله با مفاسد ها كند و از سوي ديگر، شيوه ميرا ارائه   مياقتصادي و رفاه عمو

نماياند و بستر الزم را براي رشد معنويت و سعادت ابدي  ميفعاليت اقتصادي را بر  سازي سالم
 سازد.  ميانسان نيز فراهم 

ي اخالق كار از ديدگاه ها بر ويژگي" مياخالق كسب و كار اسال")، در كتاب 1997( بكان
يد، عدل، يي چون توحها م او نظام اخالقي اسالم كه بر آموزهعاسالم تأكيد كرده است. به ز

آزادي انتخاب، مسئوليت و خيرخواهي استوار است، به اخالق كسب و كار اسالمي، رنگ و 
 دهد. ميبوي توحيدي 

اخالق كسب و كار را شرطي الزم  "اي حرفهكتاب  اخالق ")، در 1383( فرامرز قراملكي
كار، با  داند. به زعم او، گسترش اخالق كسب و ميبراي موفقيت در تجارت در دنياي معاصر 

هاي توليدي و مشتريان، باعث موفقيت  اعتماد متقابل ميان صاحبان بنگاه ةايجاد روحي
 شود. ميصاحبان كسب و كار 

اخالق معيشت به تأثير اخالق در موفقيت كسب و كار  ة)، در تحليل فلسف1384( شريفي
اخالق نيكو را بر كند. وي با استناد به روايات وارد شده از معصومان، آثار مثبت  مياشاره 

 كند. ميگسترش رزق و روزي و تأثير اخالق بد بر تنگدستي و فقر بيان 
توان در مقاله  مياخالق كسب و كار از منظر دين را  ورود به مباحث فلسفة

پذيري اخالق كسب و كار  جست و جو كرد. او براي اثبات امكان )،1385آندروگاستافسون (
گرايي اخالقي پرداخته، تفكيك اخالق فردي از اخالق  وگانهمسيحي يا ديني به انتقاد از د

 شمارد.  ميكسب و كار را مردود 

 اخالق و كسب و كار ةرابط
تجارت و كسب  اي حرفهثر بر موفقيت تجارت و كسب و كار، گاه از اخالق ؤدر ميان عوامل م

ا ماهيت سود گرايانه اي متناقض نماست؛ زير آيد. اين ادعا به گونه ميو كار نيز سخن به ميان 
ي سنتي در ها اساس ديدگاه بر كسب و كار تجاري، به ظاهر تناسبي با مباحث اخالقي ندارد.
كنند. تجارت، كسب سود و  مياقتصاد، تجارت و اخالق دوگونه فضيلت متفاوت را ترويج 

كند، در حالي كه اخالق به دنبال كسب فضيلت است. اين دو هدف  ميمنفعت را دنبال 
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 داشت در انتظار تاجر توان از مياين رو ن از شوند. ميفاوت موجب تمايز اين دو از يكديگر مت

پي كسب سود و  در بايد مي وي بنا به نوع كارخود به دنبال اخالق باشد. كار كسب و ةحوز
؛ 1997ي اخالقي نيست (فرل، فردريك،ها منفعت باشد و اين امر قابل جمع شدن با توصيه

 ).2005 جونز،
داوري، معتقدند تجارت و كسب و كار توأم با اخالق  در مقابل، برخي با رد اين پيش

تواند تاجران را در دستيابي به موفقيت در كسب و كار خود كمك رساند. اين مهم  مي
تواند با كسب اعتبار و شهرت در فضاي كسب و كار و در نتيجه جلب اعتماد مشتريان  مي

ي فراواني را ها جارت و كسب و كار بدون اخالق، همواره آسيبصورت گيرد. گذشته از آنكه ت
طور مستقيم و يا غيرمستقيم حتي به خود تاجران و بازارايان آسيب  به ،در بر داشته

ي اخير طرفداران زيادي در ميان متفكران علوم ها طور خاص در دهه رساند. اين ديدگاه به مي
 ).1385(گئورگه،  است يدا كردهپ  مياجتماعي و همچنين افكار عمو

آخرين باشد. با نگاهي به تاريخ  تواند فاجعه ميجدا كردن اخالق از كسب و كار 
در كسب و  اي حرفهتوان اين نكته را تأييد كرد كه ضعف اخالق  ميي اقتصادي بشر ها فعاليت

محيطي  كار موجب بروز مشكالت بسياري در جوامع بشري شده است. بروز مشكالت زيست
ي ضد ها گيري تجارت بوپال هند، شكل ةياي معاصر، بروز فجايع انساني همانند حادثدر دن

جو، همه  ةالي محيط زيست و ةاخالقي و تجارت مواد مخدر، قاچاق انسان، و تخريب پيوست
 ).1389ناشي از نبود نظام اخالقي در كسب و كار و تجارت است (توكلي، 

ي ها تواند موجب رونق فعاليت ميو كار  از طرف ديگر، گسترش اخالق در فضاي كسب
ترند. گذشته از  موفق اي حرفهي وفادار به اخالق ها تجارت موجود غالباً شركت تجاري شود. در

بسياري از  ةانساني بخشيده، ريش  ميتواند به آن مفهو ميآن تقويت اخالق در تجارت 
 ).1383ي موجود را از بين ببرد (فرامز قراملكي، ها تعارض

 و اهميت آن از منظر اسالم  اي حرفهالق اخ
جوامع بشري است در حال حاضر، متأسفانه در  ة، يكي از مسائل اساسي هماي حرفهاخالق 

ما نيازمند آن است تا  ةشود. جامع ميتوجه  اي حرفهما در محيط كار، كمتر به اخالق  ةجامع
ركت و اعتماد، ايجاد تعامل با مشا ةهمانند دلبستگي به كار، روحي اي حرفهي اخالق ها ويژگي

سازي شود. امروزه بسياري از كشورها در جهان  يكديگر، .... تعريف و براي تحقق آن فرهنگ
و تعهدات  ها اعتنايي به مسائل اخالقي و فرار از مسئوليت اند كه بي صنعتي به اين بلوغ رسيده

 ).1383انجامد (فرامرز قراملكي،  مياجتماعي، به از بين رفتن بنگاه 



  اي و موازين ارزشي اسالم در كسب و كار اخالق حرفه                            
 

 

52 

  اي حرفهمفهوم اخالق 
رفت. امروزه نيز  ميبه معناي اخالق كار و مشاغل به كار  اي حرفهدر ابتدا مفهوم اخالق 

از معناي نخستين اين مفهوم براي تعريف آن استفاده  اي حرفهاي از نويسندگان اخالق  عده
معادل اخالق  "Professional Ethics"و  "Work Ethics"اصطالحاتي همانند  اند. كرده

 .)1385پوركاشاني،  رود (آريان ميدر زبان فارسي به كار اي حرفهكاري يا اخالق 
ابعاد اخالقي مسائل و موضوعاتي است كه به  ةبار تأمل در ،اي حرفهمقصود از اخالق 
 ).1388مانند اخالق پزشكي، اخالق تجارت، ..... (معارفي،  ،شود ميمشاغل خاص مربوط 

اي از دانش اخالق به بررسي تكاليف اخالقي در يك حرفه  شاخه ة، به منزلاي حرفهاخالق 
داند كه موجب هدايت فرد به  ميپردازد و حرفه را فعاليت معيني  ميو مسائل اخالقي آن 

 ).1383شده همراه با اخالق خاص است (فرامرز قراملكي،  موقعيت تعيين
و ماهيت اين دين الهي ريشه دارد،  ها شكه در اصول، ارز اي حرفهديدگاه اسالم به اخالق 

شود كه اگرچه منتسب به فرهنگي خاص  ميديدگاهي عام و فراگير و جهان شمول شمرده 
اصول و   ميتما ةاست، اما به دليل فطري بودن اين دين، در برگيرند  ميبه نام فرهنگ اسال

 مطرح شده است.  ها حرفه ةفروع اخالقي است كه در زمين
طور  طور كلي، اخالق رهبريت، مديريت و مناصب ويژه، به اني در اخالق، بهمباحث فراو
يشان به مالك اشتر، ها ده است. حضرت علي (ع) بارها در نامهشالبالغه مطرح  خاص، در نهج

شود كه  ميفرمايد و مشاهده  ميبه برگزيدن مسئوالن و كارگزاران با اخالق شايسته تأكيد 
از  كند. ميكند و آن را مالك و معيار معرفي  ميالق اداري تأكيد چيز بر اخ امام بيش از هر

 ي اخالقي است.ها برتري آدميان و سبب وااليي ايشان است، كرامت ةمنظر ايشان آنچه ماي
در زندگي كاري انسان وجود داشته باشد، كار كردن شيرين و توأم با  اي حرفهاگر اخالق 

شكوفايي از يك سو و رضايت مردم و پيشرفت  مندي و خود رضايت شغلي و احسان رضايت
امور و شكوفايي كار از سوي ديگر است و در نتيجه كار موجب رضايت خالق و بارش 

كار  ة، رشد و شكوفايي استعدادهاي انسان در جهت كمال مطلق، در عرصها و بركت ها رحمت
ن را از صورتي كار كرد اي حرفهاست. حضور اخالق  اي حرفهي اخالق ها و عمل بر پايه

بخشد (دلشاد  ميبرد و به انسان، احساس تعالي  ميآور بيرون  كننده و مالل تكراري و خسته
 ).1379تهراني، 

ي اخالقي به ها امري است كه در توجيه و اثبات تمام توصيه اي حرفهمالك نهائي اخالق 
 ةگونه كه به منزل شود و خود محتاج توجيه و اثبات نيست. همان ميكمال برهان اخذ  ةمنزل
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شود. فيلسوفان اخالق در باب مالك نهايي  ميآخرين غايت و آرمان رفتار اخالقي نيز اخذ 

اخالق، نزاع فراوان دارند. بر مبناي نظم اخالقي اسالم، مالك نهائي اخالق، خداست و هر 
رفتاري كه مقرب به او باشد، فضيلت است و هدف نهائي تخلق، تقرب به اوست و چنين 

كند (فرامرز  ميكند و هم حسن فاعلي را تضمين  ميالكي هم حسن فعل را تأمين م
 ).1388قراملكي، 

 در كسب و كار اي حرفهنقش اخالق 
ميان اخالق كسب  ةطور روزافزوني در پي شناخت رابط و مؤسسات تجاري به ها امروزه شركت

عايت اصول و رفتارهاي هايي كه خود را ملزم به ر و كار و عملكرد و مالي هستند. شركت
ها  ي بيشتري در قياس با ساير شركتها دانند، همواره موفقيت مياخالقي در كسب و كار 

اي از مزاياي اخالق در فرآيند كسب و كار عبارتند از: جذب و حفظ  اند. نمونه دهكركسب 
 ).2011رضايت مشتري (پاالوي،  گذاران، استعدادها، وفاداري سرمايه

اي اجتماعي و  آورد كه خود سرمايه ميوجود  ق كسب و كار، نوعي اعتماد بهالتزام به اخال
بسياري از  ،كند. از سوي ديگر ميي مربوطه را تضمين ها ارزشمند است و موفقيت بنگاه

به عدم التزام اخالقي كارگزاران اقتصادي  ها و بنگاه ها ناماليمات مربوط به كاركرد شركت
اطالعات غلط در مورد كاالها، مبادرت  ةگردد. ارائ ميا و دولتمردان) بر، خانوارهها (اعم از بنگاه

آمار و گزارش غلط، دزدي اينترنتي و هزاران مورد  ةبه دروغ در معامالت، تبليغ غيرواقعي، ارائ
 ).1993(پاتمن، است توجهي به اخالق كسب و كار  بي ةمشابه از نمون

ثر است، بلكه ؤيت هنجارهاي اجتماعي متوجه به اخالق كسب و كار، نه تنها در تقو
ي مديريتي و اقتصادي نيز بيافزايد. اخالق كسب و ها تواند بر كارآمدي عملكرد سيستم مي
 ).1385گيري ايجاد كند (دادگر،  تواند نوعي انضباط و اعتماد در تصميم ميكار 

 در كسب و كار از ديدگاه اسالم اي حرفهنقش اخالق 
ي اخالقي سكوالر (دنيوي) و دستورات اخالقي ساير اديان ها ا سيستمسيستم اخالقي اسالم ب

ي ها متفاوت است. مسلمانان اصولي دارند كه نه به زمان بستگي دارد و نه توسط هوس
قابل  ها زمان ةگيرند. اصول اخالقي اسالم در هم ميانساني (هواهاي انساني) تحت تأثير قرار 

تر است و خداوند دانش كامل و ابدي را  ه انسان نزديكچون خالق يكتا از هرچيز ب ،اجراست
انديشد، بلكه منافع  ميداراست. اصول اخالقي اسالم نه تنها به منافع فرد و بنگاه اقتصادي 

اساس شريعت مقدس اسالم  رعايت اخالق كسب و كار بر گيرد. مياجتماعي را نيز در نظر 
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هاي  يدها موجب رشد و تعالي افراد در بنگاهد كه اين بايدها و نباشو مييي ها سبب محدوديت

شود كه  مياقتصادي و در نتيجه كسب اعتماد و حسن ظن براي آن دستگاه اقتصادي و كاال 
تواند باعث جذب سهم بيشتري از بازار و مشتريان شود. رعايت اخالق كسب و  مياين موضوع 

و آيندگان را بنمايد و اين در تواند تضمين منافع فرد، اجتماع  ميكار براساس اصول اسالم 
شود.  ميحالي است كه منافع بنگاه اقتصادي منافع غير مشتريان و محيط زيست نيز تأمين 

اخالق بازرگاني و كسب و كار در اسالم بوده و بر اين  ةكسب رضايت الهي از اصول اولي
ورزد (ونوس و  مياجتناب   مياساس، بازرگان و بازارياب مسلمان از هرگونه مفسده و حرا

 .)1380خاني جزني،
در صورت التزام به اخالق كسب و كار از منظر اسالمي، فضاي آكنده  از صداقت، عدالت، 

امنيت  ةكنند اعتماد، رعايت استاندارد كاال بر بازار حاكم خواهد شد و اين خود تضمين
و كار، انسانيت اقتصادي و در راستاي افزايش كارائي در بلندمدت است. محور اصلي در كسب 

 ).1385ي انساني است (دادگر، ها انسان است و سرمايه و توليد در خدمت ارزش

  اي حرفهنقش باورهاي ديني در اخالق 
توحيدي اميرمؤمنان علي (ع)، ايمان به حقيقت هستي و باورهاي ديني در اصالح  ةدر انديش
ي حكومتي و ها رمانآن حضرت در ف ،، نقش مبنايي دارد. از اين رواي حرفهاخالق 

فرمايند و كارگزاران و كاركنان  ميي اداري خود، بر ياد حق و ياد معاد تأكيد ها دستورالعمل
دستگاه اداري خود را با توجه بخشيدن به حاضر و ناظر حقيقي و ياد آوردن حسابرسي دقيق 

ايمان دارد و  خواند، آن كه به خداي متعال ميفرا اي حرفهالهي، به پايبندي به اصول اخالق 
د. آنكه معاد شو ميگمان پايبند آداب اخالقي و رفتار انساني  يبند، بي ميخود را در محضر او 

گمان به آنچه از  داند، بي ميرا باور دارد و حساب و دقيق الهي را  بركردار و رفتار خود حاكم 
اين عالم به د و حسابرسي آن عالم را از حسابرسي كن ميشود، توجهي دقيق  مياو صادر 

داند. اميرمؤمنان علي (ع) به صراحت، رفتار و كردار مبتني بر اخالق  ميتر  مراتب، سخت
د كه بازگشت به سوي كن ميكند و به مالك اشتر سفارش  ميرا بر ياد معاد بنيان  اي حرفه

از انصافي و ستمگري و  از بي پروردگار را بسيار به يادآورد تا بتواند به درستي عمل كند و
 ).1379تندي و سركشي خود را به دور نگه دارد (دلشاد تهراني، 

ثير دارد. از يك سو وقتي انسان به أت اي حرفهباورهاي ديني از دو جهت در افزايش اخالق 
بيند كه در اين دنياي فاني با فريبكاري و  ميمعاد و عالم باقي ايمان داشته باشد، نيازي ن

كسب كند و چند صباحي بعد رهايش   ميود موقعيتي و مقاخيانت و ستمگري و تكبر براي خ
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كند و به ديار ديگر برود و از سوي ديگر، افرادي كه به خداوند ايمان دارند و او را همواره 

شوند و در  ميدانند در محضر خدا گناهي مرتكب ن ميحاضر و ناظر بر اعمال و رفتار خود 
ي ايجاد ها خوش خلق و .... هستند. اينها خود پايهيشان، امانتدار، متواضع، صبور، ها مسئوليت

 .)1390است (حسيني،  اي حرفهاخالق 

 اسالم در كار اصول اخالق كسب و
 تعريف اصول اخالقي 

اي از اصول كه مابين درست و غلط تمايز ايجاد  توان به عنوان مجموعه ميرا  "اصول اخالقي"
كند فرد چه كارهايي را بايد  ميكه تجويز  كند، ناميد. اصول اخالقي، رشته هنجارهايي است

ي اخالقي در اسالم ها انجام دهد و از چه كارهايي بايد اجتناب ورزد. فخري در مقاله تئوري
كند: اصول اخالق يك رشته هنجارهايي است كه تجويز  ميطور تعريف  اصول اخالق را اين

 1كارهايي دوري ورزند.كند كه افراد بايد چه كارهايي را انجام داده و از چه  مي
 ةد و پشتوانكن ميكيد أانسان با خالق خود ت ةبر رابط  ميدر اسالم، اصول اخالق اسال

قانون و اخالق، فقط و فقط دين است. دين اسالم بنياد اقتصادش را بر محوريت انسان و 
 ي مالي خود را تابعها خواهد تا معرف ميمركزيت او پي افكنده است. اسالم از انسان 

 ).1380ي معنوي و فطرت خود سازد (ونوس و خاني جزني، ها نيازمندي

 آداب تجارت و كسب و كار حالل از منظر اسالم
زندگي انسان بوده و امروز نيز از  ةي تأمين هزينها تجارت و داد و ستد در گذشته از راه

است و از  كيد شدهأدر متون حديثي بر تجارت براي تأمين روزي ت ست.ها سودآورترين حرفه
مورد تشويق و سفارش قرار گرفته است (جوادي آملي،  ،اين رو كه فوايد بسياري دارد

پرداختند، نظير حضرت هود (سالم اهللا عليه)  ميبرخي از بزرگان دين نيز به تجارت  .)1391
حضرت  ةكه با سرماي  ميق) و پيامبر گرا1404اش تجارت بود (عالمه مجلسي،  كه پيشه

پرداخت و امام صادق (ص) كه با دادن سرمايه، ديگران را به آن تشويق  ميارت خديجه به تج
 ).1365كرد (كليني،  مي

ترين معناي  ولي رايج ،كار رفته است نيز به  ميتجارت و كسب و كار در متون اسال ةواژ
). اشتغال و 1375شمي، ها تجارت در قرآن و احاديث، خريد و فروش كاال به قصد سود است (

                                                                                                                
 )اخالق محمدرضا مدرسي ة( برگرفته از فلسف 10االخالق النظريه، ص  .1
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ب و كار از عوامل مادي توليد ثروت است و در اسالم كسب حالل واجب شده و از حرام كس

فرمايد: بامدادان به كار  مي). رسول خدا (ص) 1391آن بايد پرهيز كرد (جوادي آملي، 
نيز در جايي ديگر  1ويژه روزي را بيافزايد. به ها نعمت ةآور است و هم پرداختن، بركت

اش بكوشد، همانند مجاهد در راه  اه كسب روزي حالل براي خانوادهفرمايد: كسي كه در ر مي
 2خداست.

 شرايط كسب حالل
كسبش پاك  ،فرمايد: هركس [در داد و ستد] چهار چيز را رعايت كند ميرسول خدا (ص) 

باشد: هنگام خريد عيب نگذارد، هنگام فروش نستايد، فريب ندهد و در ميان داد و ستد 
 3سوگند ياد نكند.

تجارت و تجار در بيشتر منابع فقهي آمده است، آداب تجارت و  ةبار مباحثي كه در از
 كسب و كار است كه عبارتند از:

 فراگيري فقه تجارت 
فرمود: اي گروه سوداگران، اول ياد  مياز حضرت اميرالمومنين (ع) نقل شده است كه بر منبر 

اهللا كه ربا در اين امت  شويد وبگيريد مسائل تجارت را، سپس بعد از آن مشغول تجارت 
تر است از جاي پاي مورچه بر سنگ سخت و قسم دروغ. به درستي كه تاجر فاجر است  خفي

 ).1388جهنم است مگر كسي كه حق بگيرد و حق ندهد (عالمه مجلسي،  در فاجر و

 خدا محوري در خريد و فروش 
، بايد از پنج خصلت دوري فرمايد: كسي كه در كار خريد و فروش است ميرسول خدا (ص) 

گزيند و گرنه داد و ستد نكند؛ ربا، سوگند، كتمان عيب كاال، ستايش از كاال هنگام فروش و 
 4بدگويي از ان هنگام خريد.

                                                                                                                
 ).3. البكور مبارك يزيد في جميعِ النعّمِ خُصوصاً في الَّرزقِ ... ( بحاراالنوار، ج 1
  ).3سبيلِ اهللا ( الفقيه، ج . ألكاد علَي عياله من حاللِ كالمجاهد في 2
  ).5ي، ج ربع من كُنَّ فيه فَقَد طاب مكسبه: إذَاشتري لَم يعبِ و إذَا باع لَم يحمد واليدلَس و فيما بين ذلك اليحلف. ( الكافا. 3
و يشتَرينَ: الّربا و الحلف و كتمان العيـب   . قالَ رسولَ اهللا (ص): من باع و اشتري فَليجتنب خَمس خصالِ واالّ فال يبيعنَّ وال4

 )100( بحاراالنوار، جالحمد اذا باع ولذم اذاشتَري 
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 صداقت 
ترين درآمد، كسب تاجراني است كه در داد و ستد دروغ  فرمايد: پاكيزه ميرسول خدا (ص) 

كنند، به هنگام خريد بدگويي و به  ميد، خلف وعده نكنن ميگويند، در امانت خيانت  ن مين
كنند، به هنگام سودمند نبودن معامله در فروش كاال امروز و فردا  ميهنگام فروش ستايش ن

 1كنند و هنگام سودآوري در دريافت سختگيري ندارند. مين

 پذيرش پشيماني خريدار 
پس از آن كه تعهد گرفت كه رسول اكرم (ص) به حكيم بن حزام اجازه تجارت نداد، مگر 

پشيماني طرف معامله را بپذيرد، به تنگدست مهلت دهد و حق را رعايت كند؛ به سود او 
 2باشد يا نباشد.

 گيري در تجارت  آسان
 3فرمايد: خداي متعال آسان خريدن و آسان فروختن را دوست دارد. ميرسول خدا (ص) 

 حفظ منبع درآمد
مين شود آن را حفظ كن [شغلت را أاي ت گاه روزي تو از پيشهفرمايد: هر ميامام صادق (ع) 

 5برد، به تجارتي ديگر روي آورد مي] و نيز فرمود: اگر بازرگان از تجارتي سود ن4تغييرمده.

 تجارت در وطن 
 6سعادتمندي مرد است. ةفرمايد: تجارت در وطن ماي ميامام سجاد (ع) 

 

                                                                                                                
موا،واذاباعوالم انَّ اَطيب الكَسبِ،كَسب التّجارالّذين اذاحدثوالَم يكذبوا،واذاائتُمنوالَم يخونوا،إذاوعدوالَم يخلفوا،واذاشتروالَم يذُ .1

 .)1ج (الجامع الصغير، ن علَيهم لم يمطُلوا،واذاكان لَهم لم يعسروايطروا،فاذاكا
2ر و أخذالحقَّ وافياوغيروافعسحكيمِ بن حزامِ بالتجِّاره حتي ضَمن له إقاله النادم وإنظار المنّ رسولُ اهللا(ص): لَم يأذن لا . 

 .)5(الكافي، ج 
 .)1الجامع الصغير، ج . ان اهللا تعالي يحب سمح البيع و سمح الشراء ( 3
   ).3. اذا رزقت من شي ء فالزمه (الفقيه، ج 4
 .)5. اذا نظر الرجل في تجاره فلم يرفيها شيئا فليتحول الي غيرها (الكافي، ج 5
 .)3. من سعادة المرء ان يكون متجره في بالده (الفقيه، ج6
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در داد و ستد اشاره شده است كه عبارتند از:  در احاديث ديگري نيز به رفتارهاي ناپسند

ناجوانمردي، ربا، بازارگردي، سوگند در داد و ستد و فريب در معامله (غش در معامله) 
 ).1391(جوادي آملي، 

فرمايد: سود گرفتن مؤمن از مؤمن رباست. مگر اينكه قيمت جنس  ميامام صادق (ع) 
اگر قصد خريدار،  روزش را سود بگيرد و ةد هزينتوان ميدرهم باشد. در آن صورت  بيش از صد

 1تواند با ارفاق سود بگيرد. ميتجارت باشد 
در احاديث آمده كه آرد فروشي نزد امام صادق(ص) آمد. آن حضرت به او فرمود: از 

و اگر مالي  آميختن جنس و فريدن دادن بپرهيز، زيرا كه هركه بفريبد، در مالش فريب خورد
نيست كه در داد و ستد، ما را  و نيز فرمود: از ما2خاندانش فريب خورد نداشته باشد، در

 3بفريبد.
ثير أي مولدي چون كشاورزي به سبب تها فعاليت احاديث ديگري بر درآيات و ،همچنين

 فراوان شده است كيدأصنعت ت دامداري و اساسي آن درزندگي مردم ورونق اقتصادي جامعه،
 ).1391(جوادي آملي،

 ريگي نتيجه
اجتماعي پيشگيري  ةدر حوز ها و درگيري ها تعادل از ظهور چالش ةاخالق با ايجاد روحي

ي انساني در ميان اعضاي جامعه، وفاق و همبستگي را افزايش ها كند و با انتشار ارزش مي
بلكه  ،ثر استؤدهد. توجه به اخالق كسب و كار نه تنها در تقويت هنجارهاي اجتماعي م مي
ي مديريتي و اقتصادي نيز بيافزايد. اخالق كسب و ها كارآمدي عملكرد سيستمتواند بر  مي
 گيري ايجاد كند. تواند نوعي انضباط و اعتماد در تصميم ميكار 

ي ها آفرين باشد. با نگاهي به تاريخ فعاليت تواند فاجعه ميجدا كردن اخالق از كسب و كار 
در كسب و كار موجب  اي حرفهه ضعف اخالق توان اين نكته را تأييد كرد ك مياقتصادي بشر، 

محيطي در دنياي  بروز مشكالت بسياري در جوامع بشري شده است. بروز مشكالت زيست
(تجارت مواد مخدر،  گيري كسب و كارهاي ضد اخالقي معاصر، بروز فجايع انساني، شكل

                                                                                                                
رهم فاربح عليه قوت يومك او يشتريه للتّجاره فاربحوا عليهم و . ربح المؤمن علي المؤمن ربا االّ ان يشتري باكثر من مائه د6

 )   5ارفقوا بِهم.(الكافي،ج
ي اهله. ( الكافي، . دخَل عليه رجلُ يبيع الدقيق، فَقَال: اياّك و الغش، فَانَّ من غَش غُش في ماله، فَان لَم يكُن له مالُ غُش ف7
  ). 5ج
   ).5نا. ( الكافي، ج . لَيس منّا غَش8َّ
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سب و كار و قاچاق انسان) و تخريب پيوسته محيط زيست، ناشي از نبود نظام اخالقي در ك

 تجارت است.
و نبايدها و الزامات  ها بايد ةخصوص قرآن و نهج البالغه، به هم بهدر منابع دين اسالم و 

زندگي فردي و اجتماعي انسان پرداخته شده است. محور اصلي در كسب و كار، انسانيت 
ام به ي انساني است. در صورت التزها انسان است و سرمايه و سود و توليد در خدمت ارزش

اخالق كسب و كار از منظر اسالمي، فضاي آكنده از صداقت، عدالت، اعتماد، رعايت استاندارد 
امنيت اقتصادي و در راستاي افزايش  ةكنند كاال بر بازار حاكم خواهد شد و اين خود تضمين

 كارائي در بلندمدت است.
اري كه مقرب به او بر مبناي نظام اخالقي اسالم، مالك نهائي اخالق، خداست و هر رفت

فضيلت است و هدف نهائي تخلق، تقرب به اوست و چنين مالكي، هم حسن فعل را  ،باشد
 كند.  ميكند و هم حسن فاعلي را تضمين  ميتأمين 
اسالم، هر نوع كسب و كاري كه عناصر اخالقي را مخدوش سازد، مورد تأييد شريعت  در

اطالعات غلط به مشتري،  ةدر معامله، ارائنيست، به همين خاطر كسب درآمد از راه حيله 
 . استاحتكار، ربا و امثال آن حرام 

اخالق بازرگاني و كسب و كار در اسالم بوده و بر اين  ةكسب رضايت الهي از اصول اولي
 ورزد.  مياجتناب   مياساس بازرگان و بازارياب مسلمان از هرگونه مفسده و حرا
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 ةتوسع هاي مهارتي بر ثير آموزشأت ميمدل مفهو ةارائ
 اي اخالق حرفه

 1محبوبه زحمتكش
 2سميه زنگيان

 چكيده
الزم است  ،با توجه به اينكه امروز هيچ سازماني قادر نيست، بدون آموزش توسعه يابد

هاي مورد نياز در شغل به آموزش تخصصي و مهارت ي كاري افزون برها محيط در
. اگر اين شوداي و آموزش آن به كاركنان توجه بيشتري  خالق حرفهي اها ويژگي

تر  به بازدهي مطلوب ،آموزش از ابتدا همراه با آموزش تخصصي مهارتي صورت پذيرد
به معناي  با توجه به اينكه ترويج اخالق در محيط كار. انجامد ميدر محيط كار 

ي غيرمستقيم مانند ها وهبايد به شي ،يادگيري سبك خاصي از زندگي سازماني است
كارگيري  هب د.شوفرهنگي توجه بيشتري  ي اجتماعي وها آموزش آموزش حين عمل و

سزايي در استحكام و بقاي سازمان خواهد  هنقش ب ها اين دو متغير و در نظرگرفتن آن
حال حاضر  اي از مسائل اساسي جوامع بشري است كه در زيرا اخالق حرفه ؛داشت

سازي اخالق  تا با فرهنگ گردد مياين نياز احساس  قرارگرفته است وكمتر مورد توجه 
اي  ي مهارتي، كاركناني با علم به اصول اخالق حرفهها ي آموزشها اي در محيط حرفه

جهت داشتن محيط كاري سالم  بلند در ميمحيط اشتغال شوند و گا وارد بازار كار و
ي ها تأثير آموزش مي مدل مفهو ةارائ طراحي و هدف از اين پژوهشبنابراين،  بپيمايند.

 اي است. روش تحقيق به صورت بررسي اسنادي و اخالق حرفه ةتوسع مهارتي بر
ي مهارتي و ها كه بين ابعاد آموزش دهداي بوده و مدل تحقيق نشان مي كتابخانه

 اي رابطه وجود دارد. اخالق حرفه ةتوسع
 

 توسعه. اي، آموزش مهارتي، اخالق حرفه :يكليدواژگان 

                                                                                                                
 Email: helena_8686@yahoo.comارشد مديريت آموزشي،                                                   كارشناسي .1
 .كارآفرينيارشد مديريت  كارشناسي. 2



 اي و اشتغال  آموزش فني و حرفه
 

 

63 

 مقدمه
با  ،براي رسيدن به توسعه و پيشرفت در جامعه نيازمند محيط كاري سالم، كاركناني ماهر

باشيم. هرچه نيروي كار با تخصص و مهارت باال وارد  اي مناسب مي كاري و حرفه ،اخالق
. پروش و كنندتوانند جامعه را در رسيدن به اهداف خود ياري  بهتر مي ،محيط كار شوند

پذيرد و اگر  اي صورت مي يت نيروي انساني و نيروي كار توسط نظام آموزش حرفهترب
هاي اخالقي همگام شود وضعيت مطلوب كاري محقق  اي با آموزش هاي فني و حرفه آموزش

 . شود مي
سازي افراد براي كار قلمداد  اي هر كشور مانند يك نهاد، مسئول آماده نظام آموزشي حرفه

اي مهم آن اشاعه و نهادينه كردن فرهنگ كسب و كار با رويكرد اخالق ه شود و از هدف مي
ماند اين است كه عوامل انساني  اي كه مي ترين دغدغه مهم ،اي است. در حال حاضر حرفه

خود بپردازند و اصول اخالقي  ةشاغل با حس مسئوليت و تعهد كامل به مسائل جامعه و حرف
ها الزم است كه افزون بر آموزش  پس در سازمان ند.خود را رعايت كن ةحاكم بر شغل و حرف

د. در حال حاضر به اين مسئله شواي توجه  تخصص و مهارت مورد نياز شغل، به اخالق حرفه
توجهي و عدم  اعتنائي به مسائل اخالقي در محيط كاري و بي ايم كه بي رسيده

 انجامد.  از مسئوليت به از بين رفتن محيط كار مي فرار پذيري و مسئوليت
ي آموزشي عالوه بر ها به طوركلي ايجاد تغيير در رفتار فرد است. اما اجراي برنامه ،آموزش

وري و كارايي تحرك اجتماعي،  تغييرات مثبت رفتاري مزاياي ديگري از جمله افزايش بهره
 ةجوامع پيشرفت بنابراين،و نوآوري را در پي خواهد داشت.  پيشرفت شغلي، گسترش خالقيت

ي مختلف و جذب اين نيرو در بازار ها و رشته ها وزي با آموزش نيروي انساني در تخصصامر
). رشد سريع و تحوالت علمي و 1382امور دارند (محمدي،  ةكار سعي در پيشبرد همه جانب

هاي مهارتي را در فرآيند آموزش به ابزاري بسيار مهم تبديل كرده است  تكنولوژيك، آموزش
ها به افراد  اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مهم است. اين آموزش ةتوسعكه در مردمي كردن 

 دهد تا خويش را به عنوان عضو مفيدي از جامعه پرورش دهند.  اجازه مي
 :اي عبارتند از ي فني و حرفهها مطابق تعريف دبيرخانه شوراي عالي فرهنگي: آموزش

ي، خدمات پزشكي و ي صنعت، كشاورزها رسمي در زمينه هاي رسمي يا غير آموزش
سازد يا كارايي و توانايي  آماده مي براي احراز شغل، حرفه، كسب و كارپيراپزشكي كه فرد را 

 ). 1383 ،دهد (كارپيشه وي را در انجام آن افزايش مي
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اي، مجموعه قوانيني است كه بايد افراد داوطلبانه و بر اساس نداي وجدان و  اخالق حرفه

اي رعايت كنند، بدون آنكه الزام خارجي داشته باشند يا در  حرفه فطرت خويش در انجام كار
). 1389ي قانوني دچار شوند (موبرگ، به نقل از اميدي، همتي، ها صورت تخلف به مجازات

انساني  ةگذاري در سرماي د، نوعي سرمايهشو اگر آموزش منتهي به اعتالء و كيفيت نيروي كار
صصين كه داراي دانش مهارت و اخالق كار باشند به منظور تربيت متخ .شود محسوب مي

نظام آموزشي رسمي كافي نيست. عدم موفقيت افراد در كار پيش از آنكه به ضعف آنان در 
شود.  ي كاركردي نسبت داده شود به انطباق آنان با محيط كار مربوط ميها نداشتن مهارت

اين  در رسد. مينظر  هضروري ب راي بسيا اخالق حرفه موزي وآ مهارت ةبررسي رابط ،بنابراين
  ميمدل مفهو ةارائ اي و هاي مهارتي برروي اخالق حرفه ثير آموزشأبه بررسي ت ،تحقيق

ثير أاي ت : آيا آموزش مهارتي بر اخالق حرفهاز ستا  ال تحقيق عبارتؤس پرداخته خواهد شد.
 دارد؟

 مباني نظري 
 آموزي  مهارت �

و  ها آن مجموعه اعتقادات، هنجارها، دانش ةسيلتعريف آموزش: فراگردي است كه به و
توان آن را به معناي  مي ،همچنين .شود ي جديد منتقل ميها ها و فنون جامعه به نسل مهارت

كند. يعني آن را  هاي غير رسمي را در ذهن متبلور مي خاص در نظر گرفت كه بيشتر آموزش
). آموزش 1375بند،  دانست (عالقه ها ها و مهارت هنر يا فرآيند انتقال و با كسب دانستني

اي را مورد پوشش قرار دهد كه تحت سه عنوان مشخص  ممكن است طيف وسيع و گسترده
د (مشايخ، شو يعني آموزش مستمر ضمني، آموزش رسمي و آموزش غير رسمي تعريف مي

 چگونگي آشنايي باروش و: ست ازا ). مهارت عبارت1388، به نقل از صادقي و افقي 1370
 ابزارها، استفاده از خبرگي در تسلط و عمل و فني در و  ميقواعد عل كارگيري اصول و هب

 كسب تجربيات در تكرار و اثر تمرين و مرتبط با وظايف شغلي كه در  ميفنون عل وسايل و
هاي مهارتي  اي و ديگر آموزش هاي فني و حرفه آموزش در نهايت،شود.  ميطول زمان حاصل 
(عباس  شود مهارت و دانش افراد، موجب توسعه و انتقال پايدار ميبا افزايش سطح 

  .)1381پور،
دارد كه كارايي هر سازمان، توسعه و ارتقاي سطح علمي منابع  ) بيان مي1374صدر (

تواند به داشتن  كه دقت در روند انتخاب و گزينش و استخدام مي انساني خودي است. درحالي
اما رشد دانش و مهارت  ،شبرد اهداف سازمان اطمينان ببخشدبهترين نيروي انساني براي پي
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كاركنان و در نتيجه ايجاد تغيير و تحول در انجام وظايف، از جمله اموري است كه مديريت 

. قابل ذكر است كه آموزش خود بر ابعاد توسعه تأثير كندهر سازمان بايد به آن توجه 
 ةفرهنگي، توسع ةهاي فردي، توسع ييتوانا ةسزايي دارد. اين ابعاد عبارتند از: توسع هب

 .)1388، به نقل از صادقي وافقي، 1374، مزيرو 1378اقتصادي (مابين  ةاجتماعي و توسع
 .دشو  مياجتماعي  فردي و ةپس با توجه به مطالب ذكر شده آموزش به نوعي باعث توسع

جهيزات مورد نياز كارگيري دانش، روش، فنون و ت مهارت فني عبارت است از توانايي به
آيد  دست مي آموزشي و كارورزي، به ةتخصصي كه از طريق تجرب ةبراي انجام يك وظيف

هاي شناختي از جمله آگاهي نسبت به  ي غير فني شامل مهارتها ). مهارت1390(مقيمي،
منظور از  ،). همچنين20111(ماكرور،  سازي و رهبري است گيري، ارتباط موقعيت، تصميم

يي است كه مستقيماً ايجاد كاربرد و انتقال دانش فني و كار با ها مهارت ،فنيي ها مهارت
هاي مورد نياز براي برقراري  فني به مهارت هاي غير شود و مهارت آالت يا ابزار مي ماشين

يابي، حل مسائل و مشكالت، استفاده  گروهي، مسئله و عارضه گيري، انجام كار ارتباط، تصميم
 شود.  و ارتباطات، مديريت زمان گفته مي از فناوري اطالعات

 هاي فني و ) پژوهشي با هدف بررسي نقش آموزش1390( سليماني پوالدي ري شهري و
تحقيق  در اند و اي انجام داده آموزان مراكز آموزش فني و حرفه كارآفريني دانش اي بر حرفه

ابتكار و نوآوري،  ةروحياي در بهبود  ي فني و حرفهها ه آموزشك خود به اين نتيجه رسيدند
دورانديشي بيشترين تأثير را دارا بوده است  ةطلبي، پشتكار و روحي نفس، استقالل هاعتماد ب

 .)1391(اسالميه و شريفي، 
 اي  اخالق حرفه �

ها براي انجام دادن امور سازماني خود، عالوه بر معيارهاي سازماني و قانوني نياز به  سازمان
ي اخالقي و ارزشي دارند كه آنان را در رفتار و اعمال ياري دهد و اه اي از رهنمون مجموعه

مطلوب جمعي و عمومي ميسر سازد.  ةنوعي هماهنگي و وحدت رويه در حركت به سوي شيو
ها به  عمومي است. سازمان ة) رفتار اخالقي يك مسئل2000(3). از نظر لوپر 20022(دايان، 

گيرند.  پذيري مورد قضاوت قرار مي الق و مسئوليتدنبال كاركنان درست كار هستند و در اخ
هاي اخالقي يك نظام  هاي اخالقي و اصول و ارزش اي به مسائل و پرسش اخالق حرفه

 ). 1389اي است (اميدي، همتي،  پردازد و ناظر بر اخالق در محيط حرفه اي مي حرفه

                                                                                                                
1. Mcrae 
2. Diane 
3. Looper 
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صرفاً يك فرد انساني  پذيري فرد است در برابر رفتار فردي خود، اي مسئوليت اخالق حرفه

اي و شغلي خود به  پذيري يك فرد است در برابر رفتار حرفه است و اخالق شغلي، مسئوليت
 ). 1389صاحب يك حرفه يا پست سازماني (اميدي و همتي،  ةمثاب

 كند: اي دارند موارد زير را بيان مي ي افرادي كه اخالق حرفهها ويژگي ةكادوزير دربار
اين مورد فرد پاسخگوست و مسئوليت تصميم و پيامدهاي آن را  پذيري: در مسئوليت

سرمشق ديگران است. حساس و اخالق مناسب، به درستي و خوشنامي در كارش  .پذيرد مي
ي خويش كوشاست و مسئوليتي را كه به عهده ها دهد. براي اداي تمام مسئوليت اهميت مي

سئوليت فرآيندي است كه فرد بايد از دهد. م گيرد با تمام توان و خلوص نيت انجام مي مي
ي مختلف زندگي ها هاي كنوني آن را آموخته تا با وظايف متعددي كه در دوران اولين سال

اي يكي از  پذيري افراد در هر جامعه مسئوالنه برخورد كند. مسئوليت ،شوند رو مي هروب
شود  وب ميي مهم سالمت روان محسها شود و از شاخص هاي آن جامعه محسوب مي روش

 ). 1380(رمضاني ديسفاني، 
 .پذيري به معناي متعلق بودن انتخاب خودمان و برخورد صادقانه با آزادي است مسئوليت

پذيري شامل مالحظه كردن ديگران و سرزنش نكردن آنان بابت شخصي نيز  مسئوليت
 ).1380 ،باشد. (شادف، به نقل از رمضاني مي

كند ممتاز باشد، اعتماد به نفس  ام موارد فرد سعي ميطلبي: در تم برتري جويي و رقابت
كند. جدي و پركار است. موقعيت فعلي  خود  دست پيدا مي ةي بااليي در حرفها دارد. مهارت

 خود راضي است و از طرق شايسته دنبال ارتقاي خود است. 
و در دهد  صادق بودن: مخالف دورويي و رياكاري است. به نداي وجدان خود گوش فرا مي

 كند، شجاع و با شهامت است.  مندي توجه مي همه حال به شرافت
 وفاداري: به وظايف خود متعهد است. رازدار ديگران است، معتمد ديگران است. 

سازماني،  ةفردي، جنب ةاي از نظر پنيو: (جنب عوامل تأثيرگذار بر اخالق حرفه ةسه جنب
 محيطي)  ةجنب

ي شخصي، ها هاي مذهبي، مالك صيات فردي، ارزشو خصو ها يعني ويژگي فردي: ةجنب
اي  عوامل خانوادگي، باورها و اعتقادات و شخصيت، از جمله عوامل تأثيرگذار بر اخالق حرفه

ي اخالقي شايسته از لحاظ فردي ها فردي هستند. مسلماً فردي كه فاقد صالحيت ةاز جنب
 اي مناسبي نيز برخودار نخواهد بود.  باشد، از معيارهاي اخالق حرفه

عواملي چون رهبري، مديريت، ارتباط با همكاران، ارتباط با زيردستان و  سازماني: ةجنب
، جو و فرهنگ ها فرادستان، نظام تشويق و تنبيه، انتظارات همكاران، قوانين و مقررات و رويه
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بودن عوامل مزبور عامل  گيرند. بديهي است كه نامطلوب سازماني در اين حيطه قرار مي

 اي خواهد بود و بالعكس.  اخالق حرفه ةتهديد كنند
ها  عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و همچنين ديگر سازمان محيطي: ةجنب

 اي است.  و عوامل رقابتي بين آنها، از جمله عوامل تأثيرگذار بر اخالق حرفه

 اي در سازمان  ضرورت ترويج اخالقي حرفه
سازمان الزم است در تعيين اثربخشي (ميزان  ةاي در توسع توجه به اهميت اخالق حرفه با

تحقق اهداف سازماني) و هدايت منابع (از جمله منابع انساني) به ميزان آموزش اخالق 
مذكور از جمله موانع تغيير رفتار اخالقي در  ةاي در سازمان توجه شود. البته در زمين حرفه

و ناآشنايي كاركنان از اخالقيات شغل و سازمان بيان شده است. با توجه به هر سازمان، جهل 
ها  اينكه امروزه هيچ سازماني قادر نيست بدون آموزش توسعه يابد، الزم است در سازمان

تعاون،  ةهاي مورد نياز هر شغل به كاركنان، ايجاد روحي و مهارت ها افزون بر آموزش تخصص
ي آموزش در ها به ويژه اخالق اداري و سازماني جزو برنامهجمعي و  كار مشترك و دسته

 سازمان قرار گيرد. 
از آنجا كه منشور اخالقي هر سازمان طي فرايند گفت و گو و مشاركت تمامي كاركنان و 

يك ميثاق عمومي سازمان پذيرفته شده است. به  ةرئيسان به وجود آمده است، به منزل
ي ها پذيرد. بدين منظور، شيوه ا جزو اهداف خود ميتدريج سازمان گسترش اين اصول ر

ها به وجود آمده است كه يادگيري مستقيم،  اي در سازمان مختلفي براي آموزش اخالق حرفه
ترين آنهاست؛ اما اين شيوه نشان داده است كه كارايي الزم را ندارد. پس با توجه به  رايج

ي سبك خاصي از زندگي سازماني است، بايد اينكه ترويج اخالق در سازمان، به معناي يادگير
هاي اجتماعي و فرهنگي  هاي حين عمل و آموزش ي غير مستقيم مانند آموزشها به شيوه

 توجه بيشتري شود. 
موزشي آاما جداي از نوع آموزش، به منظور تعيين محتواي آموزشي، سازمان بايد نيازهاي 

پاسخگويي به منشور اخالقي و  ةآنچه الزمميان وضع موجود و وضع مطلوب (با  ةرا از مقايس
اهداف سازمان است) مشخص كند. براي تعيين وضع موجود (ميزان پايبندي كاركنان به 

اي سازمان) و حتي براي تعيين وضع مطلوب (ديدگاه كاركنان به عنوان افرادي  اخالق حرفه
اخالق  ةاز تحقيقات درباريي كاربردي) الزم است ها مؤلفه ةآگاه به شرايط سازماني براي ارائ

 اي حمايت كرد.  حرفه
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 روش تحقيق
ژوهش براي جمع آوري اطالعات ازروش بررسي اسنادي استفاده شده است.اسناد   دراين پ

 نتايجي و اطالعات شامل گيرند عمدتاً ميومداركي كه درپژوهش اسنادي مورد بررسي قرار
 مورد بحث فراهم گرديده است. در قبلي درحوزه پژوهشگران و است كه توسط نويسندگان

 ارتباط باموضوع مدل در نويسندگان ساير مطالعات و تحقيقات بررسي با حاضر، تحقيق
 ي مهارتي بر اخالق حرفه اي طراحي وارائه شده است ها تاثيراموزش مفهومي

 
 تحقيق ميمدل مفهو

  
 

       
 
 
 
 
 1شكل

 گيري  نتيجه
پرورش كاركنان خالق  ي انساني وها توانمندي ةتوسع و اي شناسايي حرفه ي فني وها آموزش

ي مهارتي درصدد ها  همگام با آموزش داده و پذير رايكي از اهداف خود قرار مسئوليت و
، دشو  ميگونه كه در مدل تحقيق مشاهده  . هماناستنيز  افزايش توانايي ادراكي افراد

متغيرهاي آن كه  اي و ي اخالق حرفهي مهارتي برروها اي يا آموزش حرفه ي فني وها موزشآ
ثيرگذار بوده و باعث أتاست، وفاداري  پذيري و مسئوليت برتري جويي، طلبي، شامل رقابت

هاي  يابند كه با كسب مهارت ميي مهارتي افرادي پرورش ها د. با آموزششو  ميآن  ةتوسع
در  1391سال صالحي در ند.شو ميهاي متمايز نسبت به افراد فاقد مهارت  گيژ الزم داراي وي

اي نيروي كار  حرفه ي فني وها اساس آموزش تحقيق خود به اين نتيجه دست يافت كه بر
توان از  مي د.كن  ميكسب  هاي زندگي شهروندي را ساير مهارت هاي فني، مهارت عالوه بر

احساس  )2001( برونر كرد.هاي اخالقي محيط كار اشاره  هاي زندگي به مهارت مهارت

 موزش مهارتيآ

وفاداري و 
 صادق بودن

رقابت طلبي

 جويي برتري

 اي اخالق حرفه

مسئوليت 
 پذيري
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مهارت ديگر  كه مانند هر نوع نگرش و داند ميمهارت  بيانگر نوعي نگرش و ليت رامسئو

اي بايد از تربيت افراد پافراتر  حرفه ي فني وها است آموزش يونسكو معتقد آموختني است.
 (موحد، در آنان تقويت كند درك را توانايي و ، منش شخصيت ، ميهمگام با آموزش عمو نهد و

) در تحقيق خود به به اين نتيجه دست يافت كه آموزش 1387نژاد، ( ي). اكبر1382محمدي،
با توجه به توضيحات . آموزان تأثير مثبت دارد پذيري دانش هاي اجتماعي بر مسئوليت مهارت

 داراي مهارت احساس مسئوليت بيشتري نسبت به  محيط كار و ديده و موزشآافراد  باال
با توجه به مدل  .هستندرا با مسئوليت بيشتري پذيرا  شده امور محول و دكنن  ميوظايف خود 

 فردي كه مهارت را ثيرگذار است وأت پذيري افراد ي مهارتي برروي رقابتها موزشآ ، ميمفهو
وهشي مرتبط با مورد فوق  با توجه به عدم پژ جويي است. برتري دنبال رقابت و هب كرده،كسب 

راهبردهاي سازمان  كه به عوامل وكرد اشاره  )1381( توان به پژوهش جهانديده مي
 دانش به عنوان مزيت رقابتي سرعت تغييرات محيطي، كه شامل: كردهيادگيرنده اشاره 

كه با توجه به اينكه سازمان آموزش   پايان آموزش بي كيد برأت افزايش حساسيت رقابت و
گسترش   ماني رابه نوعي يادگيري ساز و باشد مياي نوعي سازمان يادگيرنده  حرفه فني و

نها افرادي با حس آامر يادگيري  كمك در موزش افراد وآ تواند عالوه بر مي، دهد مي
 دنبال رقابت و هزيرا فردي كه مهارت كسب كرده ب ؛جو پرورش دهد برتري طلبي و رقابت

 براي رسيدن به اين هدف عالوه بر تالش و باشد و ميماهر  برتري جستن نسبت به افراد غير
 طلبد تا نيروي كاري را ميفرين را آمربيان كار ماهر همت مديران و نيروي كار و كوشش

رشد  جويي باعث موفقيت و چراكه اين برتري ؛تمايز باشد دنبال برتري و هپرورش دهد كه ب
روي متغيرهاي وفاداري  ي مهارتي برها موزشآ ،تحقيق  ميبا توجه به مدل مفهو د.شخواهد 

كه با استناد به  دهستناين دو متغير از ابعاد اعتمادسازي  واست ار ثيرگذأصادق بودن ت و
 كه به اين نتيجه دست يافتند كه براي ايجاد اعتماد و 1388 سال مشفقي در تحقيق نادي و

مديران سازمان  كاركنان و بيشتر بين مربيان و وفاداري كاركنان به سازمان بايد جو اعتماد
 طريق كاركنان مورد اعتماد و موزش بايد ازآبل بررسي است كه ذكر اين نكته قا. ايجاد گردد

چرا كه نيروي  د.شونتا بتوانند باعث ايجاد انگيزه در نيروي كار  دشو به كار ايجاد  وفادار
دهد. در اين  ميتوجه قرار  دهنده را به عنوان الگوي خود مورد موزشآديده نيروي  موزشآ

روي اخالق  ي مهارتي برها موزشآثير أت مدارك، واستفاده از روش اسنادي  با ،تحقيق
 ارائه و ،پذيري است مسئوليت طلبي، رقابت جويي، برتري پذيري، اي كه شامل مسئوليت حرفه

 تربيت نيروي كار، پرورش و ي مهارتي وها موزشآ ةبا توجه به نقش گسترد تشريح شد.
اهل  تواند افرادي مسئول و ميي مهارتي ها موزشآتوان به اين نتيجه دست يافت كه  مي
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دنبال برتري جستن نسبت به نيروي فاقد  هافرادي كه ب .وفادار به كار پرورش دهد رقابت و
تواند  ميدهد كه  ميطور مكمل نيرويي را پرورش  همهارت ب موزش وآچرا كه ؛ ندهستمهارت 

 وظايف بپردازد و با وجدان كاري الزم به ايفاء ده وشتخصص الزم وارد محيط كار  با مهارت و
اي  موزش و ابعاد اخالق حرفهآموزش مهارتي به آكه در راستاي است اين مستلزم اين 

داراي  كاري سالم با كاركناني توانمند و پرداخته شود. وظيفه مديران را كه ايجاد محيط
به  توان ميمده آعمل  ههاي ب با توجه به بررسي .نبايد از نظر دور داشت را هستنداخالق كار 

 اي دارد. روي اخالق حرفه ثير مستقيم برأهاي مهارتي ت موزشآاين نتيجه دست يافت كه 

 منابع
ميـزان گـرايش بـه     تمايـل بـه كـارآفريني و   . )1391(. اصغر شريفي،؛ فاطمه اسالميه،

   .موزيآ مهارت
 اي ضـرورتي بـراي سـازمان،    اخالق حرفـه  مهـدي.  مبيني،؛ محمد همتي،؛ آمنه اميري،

 .159-137ص. 1389پاييز .چهارم ةشمار .سال اول القي.معرفت اخ
 عزت نفـس و  ثير آموزش مهارت اجتماعي برأبررسي ت. )1387(. ايراندخت اكبري نژاد،

 .شهرستان كهگيلويـه  ةطسموزان دختر سال دوم متوآ پذيري دانش مسئوليت
 .قاتعلوم تحقي  مياسال زادآدانشگاه . مشاوره ةكارشناسي ارشد رشت ةنام پايان

 ،125 ةتـدبير شـمار   .هاي يادگيرنده خلق سازمان. )1381(. مهرداد ديده كاظم پور، جهان
 .108-109ص

 گالسر بر ةپذيري به شيو موزشي مسئوليتآاثر بخشي  ).1380(. علي رمضاني دسفاني،
كارشناسـي   ةنامـ  پايـان  . شهر اصفهان ةموزان مقطع متوسطآ افزايش هويت دانش

 علوم تربيتي. شناسي و روان ةدانشكد. دانشگاه اصفهانمشاوره  رشتة ارشد،
 سـازمان فنـي و   هـاي آزاد  موزشگاهآبررسي نقش . )1388(. نادر افقي،؛ عباس صادقي،

. سـال ششـم  . شناسـي كـاربردي   جامعه .فراگير ةاي شهرستان رشت به توسع حرفه
 .1388پائيز  3 ةشمار

ـ ح ي فنـي و هـا  موزشآتحول . )1391(. صـادق  صالحي،  مكـانيزم نوسـازي،   اي و هرف
تحـوالت   اي در حرفه ي فني وها موزشآمجموعه مقاالت دومين همايش نقش 

 .1384. جلد اول. اجتماعي اقتصادي و
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 پرورش معاونان مديران كل وزارت راه و موزش وآطراحي نظام . )1374(. احمـد   صدر،

ــري، ــان تراب ــ پاي ــديريت دولتــي كارشناســي ارشــد ةنام ــز .م ــد مرك ــوزش م يريت آم
  تهران..دولتي
اي مناسـب بـه سـوي انتقـال      ي كاردانش زمينهها موزشآ. )1381(. منـه آ عباس پور،

 تهران. ،5 ةسال دوم شمار فناوران روستا. پايدار،
 انتشارات روان.تهران.. اصول مديريت آموزشي. )1375( علي. بند، عالقه

ـ  اي حرفه هاي آموزشي فني و اثربخشي دوره. )1383(. كارپيشه مراكـز   در  ميغيررس
. كارشناسـي ارشـد   ةنام پايان موزشي كشاورزي استان فارس از ديدگاه فراگيران،آ

 .دانشگاه كشاورزي. دانشگاه تربيت مدرس تهران،
روستايي  ةتوسع ةسسؤانتشارات م .تهران .ي كشاورزيها آموزش. )1382(. موحد محمدي،

 ايران.
Brewer,m (2001) teaching your child responsibility .page wise .inc 
Dian.l.wilde (2002) deter minants of ethical behavior of public 

adminastrators proferrion position and organizational climate.tenn 
essee stateuniversity 

.Mcrae,h.m.(2011) objective  assement  of  technical  skill,thesurgeon, 9 
(1), s23-s25 

 
 
 



 
 

اي  هاي عملي مهارتي و جايگاه اخالق حرفه شناسي آزمون آسيب
 هاي عملي  از ديدگاه مربيان در آزمون

 موردي استان مازندران ةمطالع 
 1دكتر ابراهيم صالحي عمران
 2زينب كرمخاني
 3آمنه قرباني نيا

 چكيده
ول و اي كشور عدم رعايت اص ي اساسي سازمان آموزش فني حرفهها امروزه يكي از دغدغه

طوري كه رعايت  . بهاستهاي عملي مهارتي جهت اعطاي گواهينامه  ي حاكم بر آزمونها استاندارد
آموزان و نامعتبر بودن  نكردن اصول اخالقي حاكم بر اين مسئله، باعث افت شديد كارايي مهارت

گيرد.  ميار قرار نمورد پذيرش بازار ك ها اي كه اين نوع گواهينامه گونه ي اعطايي است. بهها گواهينامه
هاي عملي مهارتي و جايگاه اخالق  شناسي آزمون آسيباين پژوهش در پي بررسي  بنابراين،

شناسي از  است. پژوهش حاضر در بخش روش هاي عملي از ديدگاه مربيان اي در آزمون حرفه
تان آماري اين پژوهش، با توجه به اينكه  اس ةده است. نمونكررويكرد پژوهش كيفي استفاده 

مركز  6د و در اين شمركز  انتخاب  6اي  صورت خوشه به است،اي  مركز فني حرفه 19مازنداران داراي 
. براي گردآوري نددشمصاحبه انتخاب  براينفر)  2نفر از مربيان (از هر مركز  12به صورت تصادفي 

ي حاصل از مصاحبه از ها ساختار يافته و همچنين براي تجزيه و تحليل داده نيمه ةاز مصاحب  ها داده
دهد كه عوامل زيادي اعم از عوامل دروني و  مينشان  ها ده است. يافتهشاستفاده  nvivoافزار  نرم

ي اساسي رو ها اين مسئله با چالش ،ثيرگذار هستند. همچنينأهاي عملي ت بيروني سازماني بر آزمون
ي ها نه مالك ،ي سازماني  استها يها سايه انداخته هنجار به رو است و آن چيزي كه بر اين آزمون

نگر، با تفكري  نگر، همه جانبه هاي عملي نيازمند نگاهي كل شناسي آزمون آسيب ،اخالقي. بنابراين
 . استو راهبردي   ميسيست

اي، آموزش  هاي عملي، اخالق حرفه شناسي آزمون هاي عملي مهارتي، آسيب آزمون :يكليدواژگان 
 اي. اخالق حرفه

                                                                                                                
  :edpes60@hotmail.comEmail                                                  . استاد دانشگاه مازندران گروه علوم تربيتي، 1
  .دانشگاه مازندران ةيزي توسعر برنامه –. دانشجوي دكتري آموزش عالي 2
  .خانواده ةكارشناسي ارشد مشاور ةآموخت. دانش 3
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 مقدمه
هاي هاي ماهر و توانمند است. در اين راستا آموزش تربيت انسان ،از ضروريات قرن حاضر يكي

انساني از طريق تربيت نيروي كار ماهر مورد  ةاي نقش مهمي در تشكيل سرماي فني و حرفه
م أاي با توهاي فني و حرفهكنند. آموزش ي مختلف جهان ايفا ميها نياز بازار كار در كشور

د كه همسويي كن ميديده فراهم  هاي نظري و عملي اين امكان را براي آموزش ن آموزشكرد
ي بازار كار داشته و از اين طريق امكان بيشتري براي جذب آنها در ها بيشتري با نياز

).  1392(جعفري ثاني و رضايي اصل، دشو  مياجتماعي فراهم  -هاي اقتصادي فعاليت
سطوح  ةافراد در هم مي عل و اي ي حرفهها م بر رفتاري حاكها گسترش اصول و ارزش، بنابراين

آموزان و..؛ افزايش تعهد،  تواند موجب افزايش التزام اجتماعي مربيان، استادان، مهارت مي
اي و سالمت ارتباطات  هاي مهارتي و حرفه مسئوليت افراد و اعتماد بيشتر جامعه به آموزش

شود. با توجه به اينكه مالحظات  ميبازار كار  سسات آموزشي و دنيايؤاي بين م و حرفه  ميعل
و تعليمات اخالقي، موضوعاتي بسيار كهن و پرسابقه است و در شرايط امروزي جوامع بشري 

اي  ).  اخالق حرفه1389 اند (به نقل از بهنام جام، به مسائلي حاد و اضطراري مبدل گشته
اي دارد و دوري از آنها  حرفهسازمان فني و  ةنقش راهبردي در موفقيت معطوف به آيند

افراد   ةيابي سازمان و كلي طوري كه دست كند. به ميپذير و متضرر  سازمان را سخت آسيب
يكي از  ).1391زاد و همكاران، (بيك شود ميآن به اين مهم، موجب مزيت استراتژيك 

ي ها ري مديران كارامد در سطوح مختلف سازماني چگونگي ايجاد بستها ترين دغدغه عمده
خود را رعايت كنند.   ةمناسب براي عوامل انساني است تا اصول اخالقي حاكم بر شغل و حرف

آن حرفه   ةنام اساس اي نيز رفتار و تعهدات مربوط به خود را دارد كه برگرفته از هر حرفه
 ،اي كه در خدمت به جامعه دارند ي مختلف بر حسب ميزان حساسيت و وظيفهها است. حرفه

 ها حرفه مي اي در تما ضرورت رعايت اخالق حرفه. باشند ميي اخالقي متفاوت ها معيارداراي 
). از آنجا كه تربيت در جهان 1392 (جعفري ثاني و رضاي اصل، جزء الينفك آن شغل است

كنوني و عصر دانايي فقط با آموزش ميسر نيست، بلكه داشتن مربياني كه عالوه بر علم و 
اي در  داشتن اخالق حرفه ،باشد. بنابراين ميمهم  ،ي برخوردار باشندتخصص، از  اصول اخالق

 آموزان از ضروريات است. اي در تمام مراحل آموزش به مهارت ي فني حرفهها مربيان آموزش
پذيري را تجربه  آموزي كه فقدان وجدان كاري، عدم شايستگي، عدم تعهد و مسئوليتمهارت

منعكس  ،آموزي به ناچار هر آنچه را تجربه كرده است رتكند، پس از فراغت از آموزش و مها
اي نياز به افرادي در پست مربي دارند كه بتوانند اصول  ي حرفهها آموزش ،كند. بنابراين مي
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). امروزه 1392خود را دنبال كنند و به آن دست يابند ( تاج آبادي و همكاران، ةاخالقي حرف

ي ها اي كشور عدم رعايت اصول و استاندارد فهي اساسي سازمان فني حرها يكي از دغدغه
طوري كه رعايت نكردن  .  بهاستاعطاي گواهينامه براي هاي عملي مهارتي  حاكم بر آزمون

آموزان و نامعتبر بودن  اصول اخالقي حاكم بر اين مسئله، باعث افت شديد كارايي مهارت
مورد پذيرش بازار كار قرار  ها امهاي كه اين نوع گواهين گونه به ؛ي اعطايي استها گواهينامه

ثيرگذار بر اين مسئله، أفرض كه يكي از داليل مهم ت اين پژوهش با اين پيش ،گيرد. لذا مين
هاي عملي  در پي بررسي اين چالش مهم در آزموناست، اي  اخالق حرفه ةمفقود ةحلق

 اي است.   اعطاي مدارك سازمان فني و حرفه برايسنجش مهارت 

 پژوهشهدف اصلي 
آموزش براي الگويي  ةاي و ارائ كيد بر اخالق حرفهأهاي عملي مهارتي با ت آزمون شناسي آسيب

 اي اخالق حرفه

 اهداف فرعي
 هاي عملي از ديدگاه مربيان  شناسي آزمون آسيب

 هاي عملي ي وارده بر آزمونها رفع آسيب براياي از ديدگاه مربيان  جايگاه اخالق حرفه

 االت پژوهشؤس
 هاي عملي از ديدگاه مربيان كدامند؟ ي آزمونها بآسي

 هاي عملي چه مقدار است؟  ي وارده بر آزمونها  اي در جهت رفع آسيب اهميت اخالق حرفه

 ادبيات پژوهش
 اي  هاي سازمان فني و حرفه آزمون
ي كتبي ها دو مرحله است. آزمون ،شود مياي گرفته  ي كه توسط سازمان فني حرفهيها آزمون

درصد نمره به  75و  )4/1درصد نمره به آزمون كتبي (ضريب  25هاي عملي. در كل  مونو آز
و در آزمون  50 ة) اختصاص دارد. شرط قبولي در آزمون كتبي نمر4/3(ضريب آزمون عملي

نمره است.   100از  70 ةاست. معدل كلي براي قبولي در هر دو آزمون نمر 70 ةعملي نمر
درصد نمره  70معدل كلي آن به ،  70عملي را  ةبگيرد و نمر 50ا كتبي ر ةاگر كارآموزي نمر

بعد آزمون ، شود. كارآموز ابتدا بايد آزمون كتبي را قبول شود ميرسد و مردود  ميكلي ن
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ها خود چند نوع هستند كه در زير به صورت جدول  شود و آزمون ميعملي از آن گرفته 

 شود. مينمايش داده 
 

 توضيحات نوع آزمون

 زمون ادواريآ

آيد كه در ارزشيابي مجدد مهارت شغلي ميعمل  ارزشيابي ادواري از افرادي به
صورت آزاد داوطلب شركت در ارزشيابي مهارت همردود شده و يا ب كارآموزان

.  با هدف جلوگيري از مراجعات مكرر متقاضيان و هدايتهستندشغلي 
ةتقويت مراكز آموزشي، نحوي آموزشي و ها داوطلبان آزمون به گذراندن دوره

كه جديد ةاساس شيو د. برشهاي ادواري بازنگري و ساماندهي  برگزاري آزمون
-87-47(با كد مستندسازي  11/6/87 مورخ 2885/330ة شمار ةنام طي بخش

 ده است:شها ابالغ   ) به استان320
 شود. ميي همسان برگزارها ي ادواري در قالب آزمونها كليه آزمون .1
متقاضيان مجازند حداكثر دو نوبت در سال در آزمون هر حرفه شركت  .2

 كنند.
در صورت مردودي متقاضي در آزمون كتبي نوبت اول، داوطلب حداكثر  .3

 باشد. ميمجاز به شركت در يك نوبت آزمون كتبي مجدد 
، پس از حصول اطمينان از كسب شده در آزمون نوبت اول متقاضيان مردود. 4

گواهي كارآموزي به ةشاگردي و ارائ ـ استاد ةي الزم از طريق شيوها مهارت
مربوطه از سوي صنف ةميزان ساعات مندرج در استاندارد مهارت آموزشي حرف

داوطلب .كنندهاي ادواري شركت  توانند با رعايت سقف مجاز در آزمون مي
ز نسبتمراك ،لذا ؛ادواري در طول سال فقط دوبار حق شركت درآزمون را دارد

بديهي است انجام .كنندرساني در اين مورد تمهيدات الزم را فراهم  به اطالع
،ئي كه آموزش آن در سطح استان وجود نداردها ي ادواري در رشتهها آزمون
افزايش مهارت كارآموزش و ةنام آيين 6 ةبه استناد ماد .نيستپذير  امكان

مين و ارتقاء مهارتأمنظور ت شوراي عالي كار، به 27/10/1339 مصوب
شركت در ارزشيابي تعيين صالحيت برايكارآموزان از متقاضيان واجد شرايط 

آيد كه ميارزشيابي ادواري از افرادي به عمل  آيد. ميعمل  هاي ثبت نام ب حرفه
صورت آزاد همردود شده و يا ب در ارزشيابي مجدد مهارت شغلي كارآموزان

. كارآموزان مراكز وهستندشغلي  داوطلب شركت در ارزشيابي مهارت
آزمون طي برايي فوق ها مسئوالن نهاده از سويهاي آزاد و كاردانش  آموزشگاه

  .كنند ميارزشيابي مهارت شغلي شركت  تشريفات خاصي در
 مراكزآموزشي

 سيار، (ثابت،
هاي  مهارت

 پيشرفته)
 

ارآموزانشود و ك مياي گرفته  ها توسط خود مراكز فني حرفه اين آزمون 
  .اند ي آموزشي را نيز در اين مراكز طي كردهها دوره
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 توضيحات نوع آزمون

هاي آزاد آموزشگاه
آموزشگاه سطح استان پس از پايان دوره آموزشي در ةديد كارآموزان آموزش

. بنابر دستورالعملكنند ميبندي شركت  زمان ةي همسان طبق برنامها آزمون
يي كه تعداد آنها در حرفه بيآموزش و ارزشيا آموزش و آموزشگاه آزاد، ةادار

 وجاهت قانوني ندارد.  استزير پنج نفر 

و...) با ها شركت ـ ها (كارخانه ي آموزش در صنايعها ارزشيابي ةكلي آموزش در صنايع
 دشو ميكل برگزار  ةآزمون ادار ةواحد آموزش در صنايع توسط ادار هماهنگي

 اصناف

فني ر خصوص ارزشيابي از مهارتد ها طبق هماهنگي با اصناف و اتحاديه
آنها مورد نظر از ةحرف سيس كارگاه درأاشتغال قبل از ت ةپروان متقاضيان

ةبه ادار پس از معرفي ها گيرد. متقاضيان صنوف و اتحاديه ميارزشيابي صورت 
متبوع در ارزشيابي سراسري ةآزمون در صورت وجود استاندارد آموزشي در رشت

ةد و در صورت عدم وجود استاندارد آموزشي در رشتننك  ميو هماهنگ شركت 
در د.شو  مياي صادر  ييديه صالحيت حرفهأ، ت صالحيت فني شده مربوطه تعيين

اتحاديه مربوطه و كارشناس فني و ةحضور نمايند ارزشيابي تعيين صالحيت
ساي محترم مراكز هماهنگي الزم را با مجامع امورؤبوده و ر  مياي الزا حرفه

شرط اصلي صدور پروانه تخصصي و فني، نفي شهرستان انجام خواهند داد.ص
و مادام كه استاندارد هريك از مشاغل تخصصي استموفقيت در آزمون مربوطه 

ييدأد، نظر اتحاديه مربوط به هر حرفه با تشوكه در قانون نظام صنفي مشخص ن
صالح براي صدور اي كشور پس از اعالم مراجع ذي سازمان آموزش فني و حرفه

 كند. ميپروانه كفايت 
 

يك  ها يك از استاندارد و براي هر ي مهارتي وجود داردها استاندارد ها حرفه ةبراي كلي
ي ريزتري تبديل ها خود نيز به توانايي ها طرح شده است و اين توانايي ها سري توانايي

وزش آن شده است به آن بندي و زماني كه صرف آم شوند و هر توانايي بر اساس بودجه مي
گيرد و هر مهارت در آزمون عملي يك كار برگ ارزشيابي  مييك بارم توانايي يا نمره تعلق 

اكتسابي لحاظ شده است و  ةعملي دارد كه در اين كاربرگ نام توانايي و باروم توانايي و نمر
امتحان  ةمربي و يك ناظر آزمون در سر جلس 2اصول آزمون عملي به اين شكل است كه 

و ناظر آزمون در  استدو مربي  ةقبولي كارآموز ميانگين نمر ةعملي حضور دارند كه نمر
(برگرفته  دهد ميكند و به واحد مربوط   مينهايت يك گزارش كار از سالمت آزمون  تنظيم 

 ولين آزمون). ئشده از مس ي انجامها اي و مصاحبه از اسناد مركز فني و حرفه
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 ايحرفه اخالق يتاهم و شناسي مفهوم
 مختلف شغلي هاي گروه در و كشورهاي مختلف در است زماني مدت ايحرفه اخالق موضوع

 صورت اخالقي و استانداردهاي كدها تدوين جهت در هايي تالش و گرفته توجه قرار مورد
 گروه يك باورهاي ةكنند بيان اخالق، )2005( هرليهاي و رملي تعريف اساس بر .است گرفته
 .است حرفه همان استانداردهاي با مرتبط و درست چيزي چه كه است مورد اين در اي حرفه

 برخي و مشترك برخي كه دارد مختلفي ابعاد و ها حوزه انسان، با ي مرتبطها حرفه از يك هر
 ).2008 حرفه هستند (كوري و همكاران، آن مختص ديگر

 حل براي بايد نباشد، مانع و جامع افيك ةانداز به اي لهأمس حل براي اخالقي، ةنام نظام اگر
 كه اخالقي موضوعات ةدربار گيري تصميم براي اصول اين .رفت اخالقي اصول سراغ آن به

 از، است عبارت اخالقي راهي دو. رود مي كار به هستند، خاص اخالقي راهي دو يك همراه با
 .كرد انتخاب را يكي متناقض و متضاد اخالقي احكام بين از بايد آن كه در موقعيتي

 هئارا تواند مين يا و دهد مين هئارا را ييها راهي دو چنين حل راه اخالقي هميشه يها نامه نظام
 آينده اخالقي تفكر به دهي جهت و ها راهي دو حل براي را اخالقي چارچوبي اصول بلكه، دهد

 تصميمات اتخاذ و اخالقي يها دوراهي با مواجهه براي مشاوران ،بنابراين. دهد مي هئارا
 و اصول رعايت ).1984(كينچير، بدانند را استانداردهاي اخالقي و اصول بايد سازنده،

 هاي ارزش چارچوب ها در كه خدمات سازمان دهد مي تضمين جامعه به اخالقي هاي مالك
 .)2007 (ويس، پذيرد مي صورت جامعه، اخالقي انتظارات و اجتماعي

. پردازد مي ايحرفه كار انجام شخص هنگام عمل و ادب ر،رفتا چگونگي به ايحرفه اخالق
 در. باشد ديگري شغل هر يا طبابت نويسندگي، تدريس، آموزش، پژوهش، تواند مي كار اين

 افراد رفتار كه است بشري استانداردهاي سلوك و اصول از يها مجموعه ايحرفه اخالق واقع،
. شده است اتخاذ اخالق علم از آن مفهوم و كند مي تعيين را ايساختار حرفه يك در ها گروه و

 اخالق آمده، به دست شغل يا ماهيت حرفه از كه اخالقي قوانين مجموعه ديگر، به عبارت
 ).1390(آراسته و جاهد، دارد نام ايحرفه

 مربي مثالً. دارد خود در شغل فرد كه است اخالقي وليتئمس اي،حرفه اخالق از هدف
 بر عهده كه است شغلي از برگرفته كه دارد اخالقي هاي وليتئيقي مسحق شخص يك عنوان به

 تغيير وي اخالقي هاي وليتئمس پذيرفت مي ديگري شغل اگر كه اي گونه به است، گرفته
 آفريند مي اي ويژ اخالقي هاي وليتئمس اي،حرفه اقتضاي به شغلي هرين، بنابرا .كرد مي

 خدمت در كه اي وظيفه و حساسيت ميزان حسب بر گوناگون هايحرفه .)1385 (قراملكي،
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 پايبندي و اخالقي معيارهاي اين با آشنايي .دارند متفاوتي اخالقي معيارهاي ،دارند جامعه به
 جايگاه ارتقاء آن تبع به و نهاد يك در شاغل افراد ايحرفه و اخالقي تعالي در هاآن به

 پور، (ايماني دكن مي كمك افراد بر آن تأثيرگذاري و جامعه در سازمان يا نهاد آن اجتماعي
 .است هشدار و انذار آن ةلب يك كه است اي دولبه شمشير مانند اي حرفه اخالق .)1391
 دشو مي سازمان  در خسارات افزايش و ارتباطات كاهش به منجر اخالقيات سيستم در ضعف

 به را الزم اطالعات دافرا زيرا .كرد خواهد تكيه نگر گذشته كنترل روي بر بيشتر مديريت و
 در موفقيت موانع .شود مي تبديل منفي به سازمان انرژي صورت، اين در و رسانند مين مدير

 يها رفتار از ثرأمت ضايعات سازماني، درون يها تنش .است متعدد نيز اي حرفه اخالق استقرار
 گرفتار سازمان هرچه .است هاآن ترين مهم زا محيط تهديدات و منفي انرژي متناقض،

 نسبت همان به ،دشو آفرين تنش سازمان، در ارتباطي يها رفتار و باشد دروني يها تنش
 در  اي حرفه اخالق ظهور  .)1392 خنيفر، و (پرند ماند خواهد باز موفقيت به نيل از سازمان
 و اصول رعايت تنش، كاهش جهت در را سازمان گيري چشم ميزان به است قادر سازمان
 پاسخگو شهروندان و جامعه مقابل در را زماناس و دكن مي ياري اهداف اثربخش تحقق

  .سازد مي

 اي حرفه اخالق اصول
 به باور .گيرد مي ثيرأت  جامعه فرهنگ و اجتماع دين، بيني، جهان از اي حرفه اخالق اصول
 .است مسئوليت حس با امور دادن انجام به تعهد ضامن، و مبنا واقع، در اخالقي يها ارزش
 يا آداب عقايد، از كه است ييها ارزش و اصول از اي مجموعه فرد هر اخالقي يها ارزش

  دارند آرماني جنبة اخالقي يها ارزش و  اصول اين .گيرد مي تأنش خانواده و اجتماع فرهنگ،
 اي حرفه دشوار موقعيت در .شود مي حاصل  مراقبت و تالش ةساي در آنها تحقق و دستيابي و
 .كرد اتخاذ اخالقي مناسب يها تصميم توان مين ،ها نامه آئين از استفاده با فقط سازماني يا

  خواني هم كه را اي گزينه دشوار، يها گزينه ميان از توان مي اخالقي يها ارزش كمك با بلكه
 9 در را اي حرفه اخالق اصول )1990( جوزفسون مايكل .برگزيد دارد، اخالقيات با بيشتري

 تكريم و احترام ديگران، غمخواري انصاف، عهد، به وفاي فاداري، و ستيدر صداقت، اصل:
  .)1991(اليون، كند مي نبيا  پذيري مسئوليت خواهي، برتري مسئول، شهروند ديگران،
 ،شود جاري نسازما يك هاي رگ در اي حرفه اخالق كند مي كمك كه ييها ابزار از يكي

 بسياري در اكنون كه اي، حرفه القخا تحقق براي اه ابزار از يكي .است اخالقي كدهاي ايجاد
 يها كد از پيروي بر نظارت اعمال و آموزش تدوين، است، شده مرسوم دنيا يها كشور از
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 تهيه رفتاري يها نبايد بايد از فهرستي اخالقي يها دغدغه داراي هاي سازمان .است اخالقي

 بودن آميز فضيلت و ارزشمندي ديها  و نضام حدي تا ها نبايد و ها بايد اين رعايت .اند كرده
 فراسازماني يها بستر هم اي حرفه اخالق .)1387 بلوكي، (لشگري است حرفه صاحبان رفتار
 اخالق تعالي و سازمان در اخالق ترويج .آورد مي ارمغان به را فراسازماني نتايج آثار هم و دارد

 فراتر بلكه فريند،آ مي وريبهره فزايشا براي مساعد و نشاط با محيط تنها نه سازماني فرهنگ
 اخالقي تعالي آنها از فراتر و سالمتي بهداشت .دارد نيز جامعه در ثريؤم نقش سازمان، از

  .)1385 (قراملكي، است ثرأمت سخت آن هاي سازمان از جامعه

  اي حرفه اخالق يها لفهؤم
 هر .است استوار حرفه شناخت و جامعه فرهنگ شناخت اصلي ةلفؤم دو بر اي حرفه اخالق
 اخالقي اصول سري يك اي جامعه هر در و است گرفته شكل خاص فرهنگ يك از اي جامعه
 بينيم مي  جوامع بعضي در ،بنابراين كند. مي پيروي فرهنگ يك از اصول اين كه دارد وجود

 اخالقي اصول به پايبند كه است كشوري از شديدتر بسيار اخالقي اصول به پايبندي كه
 پيروي اصولي يك و آداب از نيز شغلي هر و حرفه هر كه است آن ديگر پارامتر .يستن

 مورد ،شود مي تركيب جامعه يك فرهنگ با كه زماني ةحرف بر حاكم  اصول اين .دكن  مي
 آرمان و دانش منزله به اي حرفه اخالق رسالت، نتيجه در .گيرد مي قرار جامعه آن كيدأت

 در اخالقي يها مسئوليت و تعهدات تبيين و ها سازمان قياخال مسائل حل آن، ةعمد
  ميبو مدل پژوهشي در )1392( خنيفر و پرند لفه،ؤم دو ،اين بر عالوه .(همان) هاست سازمان

 اخالقي بنيادين يها لفهؤم كه اند داده ارائه آموزش) و (مهارت رويكرد  با اي حرفه اخالق از
  از: عبارتند ها لفهؤم اين .است شده ذكر آن در نيز بنيان مهارت مراكز مناسب
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 سازماني يها هنجاري و اخالقي هاي مالك تمايز
 يها هنجار زيرا .نيست سازماني يهنجارها صرفاً زماناس بر اخالقي حاكم هاي مالك از مراد

 .ندمتغير و متنوع ها، سازمان و اجتماعي يها گروه به نسبت و اند وابسته گروه به غالباً سازماني
 مميزي محتاج خود سازماني هنجارهاي ،عالوه به .شمولند جهان اخالقي يها معيار كه درحالي
 آدابي اي حرفه هر در  .آميخت در رسوم و آداب با نبايد را اخالقي يها مالك .ندهست  اخالق
. هستند غيرارزشي موارد از بعضي در افتاده مقبول هاي عادت و رسوم و آداب .دارد وجود

  .باشند مي اخالقي مميزي محتاجراين، بناب

 حداكثري اخالق و حداقلي اخالق
 در گانگي دو سبب امر همين .دانست گونه دو بر توان مي اساساً را اخالقي ضوابط و ها مالك 

 گير جهت دو سازماني تعامل و اجتماعي مناسبات در زيرا .است اخالقي يها نظام گيري جهت
 كه است آن مطلب سر .حداكثري گيري جهت و حداقلي يگير جهت دارد: وجود اخالقي
  .)1388 قراملكي، از نقل (به است مراتب و درجه داراي اخالق

 پژوهش ةپيشين
 در ولي ،است نگرفته صورت پژوهشي كنون تا عملي هاي آزمون شناسي آسيب ةزمين در

 يوسفي )؛1385( لو صف )؛1385( صالحي پژوهش همچون ييها پژوهش اي حرفه اخالق
 صورت .و. )1392( خنيفر و پرند ؛)1391( جام بهنام )؛1384( زاده سلطان )؛1386( محله
 صورت به پژوهشي تاكنون كه است آن از حاكي شده انجام يها پژوهش، همچنين .است گرفته
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 همين به .است نگرفته صورت مهارتي عملي هاي آزمون در اي حرفه اخالق خصوص در اخص
 شناسي آسيب به و نهاده قدم مهم اين راستاي در پژوهش، فقدان دليل به مقاله اين ،دليل

 مربيان ديدگاه از  عملي هاي آزمون در اي حرفه اخالق جايگاه و مهارتي عملي هاي آزمون
  .پردازد مي

 پژوهش روش
 ول، (كرس است كرده استفاده كيفي پژوهش رويكرد از شناسي روش بخش در حاضر پژوهش
 فني مركز 19 داراي مازنداران استان  اينكه به توجه با پژوهش، اين آماري ةنمون .)2009
   تصادفي صورت به مركز 6 اين در و دش انتخاب  مركز 6 اي خوشه صورت به است، اي حرفه

 براي  .نددش انتخاب مصاحبه براي نفر) 2 مركز هر از كه صورتي (به  مربيان از نفر 12
 يها داده تحليل و تجزيه براي همچنين و يافته ساختار نيمه ةمصاحب از  ها داده آوري گرد

  .است دهش استفاده nvivo افزار نرم از مصاحبه از حاصل

 ها يافته
 در و دهكر مطرح اصلي الؤس 2 به پاسخگويي راستاي در  را خود يها مصاحبه پژوهش اين

 حاصل يها داده .است آورده يزن را اند نموداه ارائه زمينه اين در مربيان كه پيشنهاداتي ادامه
  .است ذيل شرح به الؤس هر براي مصاحبه از
 

 مربيان ديدگاه از عملي هاي آزمون شناسي آسيب .1 جدول

 مصاحبه در شده گفته يها نكته و  توضيحات
 يها كد

 مصاحبه
 ها شوند

 اول الؤس
 پژوهش

 دهد) مي امتحان آيد مي فقط فرد  كه ( ادواري هاي آزمون وجود �
ها، آموزش سطح بودن (پايين آموزشي سيستم در مسئله جودو �

ها مهارت در آموزش براي هزينه كمبود امكانات، و تجهيزات  كمبود
سطح آمدن پايين باعث طبع به ادامه در آموزش در افت باعث

داده كه آموزشي اساس بر  آزمون چون  .شود مي عملي هاي آزمون
 شود) مي گرفته شود مي
درستي داردسازين(استا ها آزمون و االتؤس تانداردسازياس در مسله �
 است) نگرفته صورت آزمون گرفتن براي  ها توانايي و مهارت از
عدم  و تكنولوژِي (پيشرفت كار بازار و ها استانداد بين ارتباط عدم �

 تكنولوژي) سريع رشد  با همگام روز به يها استاندارد
 صنعت از سنجي نياز عدم �

A 

شناسي آسيب
 هاي آزمون
 از عملي

 ديدگاه
 مربيان
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 مصاحبه در شده گفته يها نكته و  توضيحات
 يها كد

 مصاحبه
 ها شوند

 اول الؤس
 پژوهش

 عملي يها آزمون در گيري سهل �
،است آزمون هم و آموزش هم متولي سازمان يك و اداره يك چون �
و هستند گذار ثيرأت هم با دو اين اداره كلي ارزيابي در نتيجه در

در آزمون  نتيجه در .دارد قرار دو اين ثيرأت تحت نيز اداره وري بهروه
،دنباش استاندارد حد در اگر حتي گرفته صورت كه آموزشي راستاي
.گذارد مي ثيرأت سازمان يا و اداره كلي ارزيابي در  چون .شود مي برگزار

برگزاري نه ،است اداره مثبت ارزيابي و يور بهروه الويت همين خاطر به
آزمون قسمت بين ،نتيجه در .اصولي و استاندارد صورت به عملي آزمون

با عامالتت سري يك سازمان  از مثبت ارزيابي بردن باال براي آموزش و
 .دارند هم
و  كار بازار با اي حرفه فني سازمان يها استاندارد بين هماهنگي عدم �

 .كار ةادار با كار بازار
مهارت يك در تخصص و كار براي نه اي حرفه فني مدرك گرفتن �

موزآكار كه شود يم باعث خود اين كه بيكاري، بيمه گرفتن براي بلكه
.شود مين گرفته آن از هم خوبي آزمون نتيجه در و نبيند آموزش خوب
 خواهم. مي بيمه براي فقط را مدرك اين گويد مي چون
ها شركت و صنايع زمينه اين در كه كار بازار از نيازسنجي عدم �

 كنند. مين همكاري

B 

 عملي هاي آزمون گرفتن در مربيان بين  رابطه وجود �
اين كه بيكاري ةبيم چون مسائلي براي اي حرفه فني مدرك تنگرف �

عملي هاي آزمون گرفتن آسان ادامه در و آموزش در افت باعث خود
 آموزانركا از دسته اين براي
يها استاندارد و اصول رعايت نه رجوع ارباب رضايت جلب بودن مهم �

اين (چون مسئله اين در كردن گيري سخت و عملي هاي آزمون
 شود). مي كمتر كارآموزان رضايت و آورد مي در را افراد داد گيري تسخ
نيز تعهدي شغلي امنيت نداشتن دليل (به مربيان تدريس حق بحث �
 .ندارند) زياد اصول به

C 

مختلفي داليل به اي حرفه فني مدرك گرفتن قرار استفاده مورد �
-كنان كار ةدرج ارتقاي گرفتن براي -دانش كار ديپلم گرفتن براي چون:
مشاغل وام گرفتن -اشتغال خود وام گرفتن -كسب جواز گرفتن براي

 .خانگي
در  اي حرفه فني مدارك تا دانشگاهي مدارك گرفتن قرار توجه مود �

 .ها شركت و صنايع
كارآموز كمبود ما اكنون ما كه طوري به ها دانشگاه به افراد هجوم �

آزمون گرفتن خصوص به لمراح ةهم در همين خاطر به .هستيم رو روبه
را آموز كار چندتا همين كه است كرده پيدا رواج گرفتن آسان نوع يك

D 
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 مصاحبه در شده گفته يها نكته و  توضيحات
 يها كد

 مصاحبه
 ها شوند

 اول الؤس
 پژوهش

 .ندهيم دست از نيز
ها استاندارد و اصول كردن رعايت تا موزانآ كار قبولي بودن دار الويت �
 .آزمون مراحل ةكلي در
 .بيكاري بيمه گرفتن دليل به دادن آزمون �
 .ادواري يها آزمون �
 .عملي يها آزمون قسمت در گير تسخ عدم �

E 

 .امكانات و تجهيزات كمبود �
گوناگون يها مهارت در آزمون براي مناسب زمان نگرفتن نظر در �

زيادي زمان به نياز عملي آزمون  در ها مهارت از بعضي سنجش (براي
زماني محدوديت كه ورتيص در سنجيد را فرد اصلي توانايي كه دارد

 .دارد) وجود
-كارآموزان اقتصادي شرايط روابط دوستان، چون زيادي عوامل ثيرأت �

 .مربي ةوسيل به عملي آزمون گرفتن و دادن نمره در مالطفت
 .ها استاندارد با آموزش نبودن مطابق �

F 

خود در عملي آزمون گرفتن براي تجهيزات با ييها سالن نداشتن �
 .مركز
از خارج هاي آموزشگاه توسط ها استاندارد و اصول نكردن رعايت �

 .سازمان
 .عملي يها آزمون گرفتن در رابطه حضور �

G 

 .مربيان عملي  آزمون گرفتن ةنحو از بازرسي و بازنگري عدم �
 .قاعده با و اصول با آزموني سيستم نداشتن �
آزمونگر براي خود ةزمين در متخصص و تجربه با مربيان انتخاب عدم �

 .شدن

H 

در ها بچه فقط اينجا ( واقعي يگيرياد نه آزمون در نمره بودن مهم �
كه اندازند مين اين به نگاه ها آزمون در .بگيرند نمر كه هستند اين پي

واقعي ييادگير ،عبارتي به .است) اندازه چه تا آنها واقعي رييادگي
 .شود مين سنجيده اموزان كار
 .آزاد هاي موزشگاهآ وجود �
 .گرفتن ديپلم مدرك صرف آزمون گذراندن �

I 

هاي آزمون به نمره بيشتر اينكه وجود (با عملي آزمون نبودن ممه �
قبولي ةكنند تعيين كتبي هاي آزمون واقعيت در ولي ،دارد تعلق عملي

 .هستند) فرد
L 

در مستقيم صورت به چه مستقيم غير صورت به چه زيادي عوامل �
 :هستند گذار ثيرأت عملي هاي آزمون

 ؛تجهيزات فقدان �
 ؛ناكافي آموزش �

M 
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 مصاحبه در شده گفته يها نكته و  توضيحات
 يها كد

 مصاحبه
 ها شوند

 اول الؤس
 پژوهش

 ؛اقتصادي ايطشر �
 ؛هزينه  كمبود �
 ؛آزمون و شده انجام كه موزشيآ با خوان ناهم يها استاندارد �
گيري سهل مواقع بعضي در كه بگويم توانم مي تازه اينها ةهم بعد �

 .خورد مي چشم به نيز مربيان
 ؛تجهيزات نبود �
 N ها آزمون گرفتن در رابطه وجود و �

 
 عملي هاي آزمون بر وارده يها آسيب رفع جهت مربيان ديدگاه از اي حرفه اخالق جايگاه. 2 جدول

 مصاحبه در شده گفته يها نكته و  توضيحات
 يها كد

 مصاحبه
 ها شوند

پژوهش دوم الؤس

چون .نيست مربيان اي حرفه اخالق روي بحث ديگر اينجا �
در اعتبار عدم دليل بنده نظر به .دارد ديگري يها ريشه مسئله
قضيه اين در ديگر مسائلي بلكه .نيستند ربيانم عملي يها آزمون
دانشگاه اساتيد مانند نيز ما مربيان نه گر و .دارند تري مهم نقش

يا و دانشجويان توانايي  كه پرورش و آموزش معلمان يا و
كه دارد را حق اين  نيز مربي ،داند مي را خود آموزان دانش

 .بسنجد را خودش موزآكار توانايي
در .شود مي تعريف ديگر اي گونه به اي حرفه القاخ اينجا در �

است كارآموزي گرفتن نظر در مربي براي اي حرفه اخالق اينجا
حد در نه يها آموزش سري يك و كرده صرف هزينه و وقت كه

مقدار ناهم اساس بر نيز را آزمون ،بنابراين ،ديده استاندارد
.اينجا در  اي هحرف اخالق يعني اين .گيرد مي آموز كار از آموزش

A 

اخــالق جايگــاه �
ــه ــدگاه از اي حرف دي

ــان ــراي مربي ــع ب رف
بـر  وارده يها آسيب
 عملي هاي آزمون

 
 B .هستند پايبند شان اي حرفه اخالق به مربيان بنده نظر به �
هي تو .است ديگر جايي مسئله و ريشه عملي هاي آزمون در �
بست پاي از نهخا معروف قول به .كن ترويج را اي حرفه اخالق بيا

توان مي موقع اون گذاشت درست را اول خشت بايد .است ويران
 .گرفت نظر در نيز را اي حرفه اخالق

C 

كردن مراعات آن ،دارد ديگري معني اينجا در اي حرفه اخالق �
بعد و آموزش عين در ها كمبود و شرايط تمام اساس بر آموز كار

 .ها استاندارد و اصول  كردن رعايت
D 

ها آزمون ةمسئل ولي دارند اي حرفه اخالق منشور مربيان �
دخيل مهم مسائل بايد بنده نظر به .است ها حرف اين از بيشتر E 
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 مصاحبه در شده گفته يها نكته و  توضيحات
 يها كد

 مصاحبه
 ها شوند

پژوهش دوم الؤس

 .كنند كن ريشه و بررسي را قضيه اين در
.موزآكار شرايط گرفتن نظر در يعني اي حرفه اخالق اينجا در �

عنو اين براي عملي آزمون به نسبت مالطفت و موزشآ نوع
تا .است ساختار در مسئله .نيست كارآموز از تقصير .كارآموز
اخالق وجود .شود مين درست هم آزمون ،نشود درست ساختار

 .برد مين جايي به راه هم اي حرفه

F 

اخالق يتارع .نكنم فكر عملي هاي آزمون چالش ةزمين در �
زمينه اين در زيادي داليل چون .باشد ساز كار زياد اي حرفه

 .هستند يرگذارثأت
G 

� - H 
تا ،شود يتارع و شود داده آموزش اگر اي حرفه اخالق �

تا البته .كرد حل را عملي هاي آزمون معظل تواند مي حدودي
 حدي.

I 

بر حاكم اصول كالً كه است ثيرگذارأت زماني اي حرفه اخالق �
يك فقط عملي هاي آزمون ةقضي در .كنيم بازنگري را ها آزمون
.هست دخيل زيادي مسائل آنديگر  طرف و است ربيم آن طرف

L 

مهم بسيار كند رعايت را خود شغل اي حرفه اخالق مربي يك �
يك شما نظر به گفتم كه مواردي به توجه با ولي ؛است اصولي و

حداقل عوامل اين و نباشد مناسب بستر تا كند؟ چكار بايد مربي
اصول اخص  طور به ملكا تواند مين مربي  ،نرود بين از حدودي تا
را درد مربيان ما .كند رعايت را عملي هاي آزمون استاندارد و

  .دانيم مي نيز را مسئله .دانيم مي

M 

اخالق كردن رعايت .نكرديم طي زمينه اين در را اي دوره ما �
 N .گذارند مي ثيرأت ديگر مسائلي  واقعيت در ولي .باشد بايد

 
 عملي هاي آزمون يها آسيب رفع جهت در پيشنهادات. 3 جدول

 مصاحبه در شده گفته يها نكته و  توضيحات
 يها كد

 مصاحبه
 ها شوند

 

 آموزش كيفيت بردن باال �
 پيشنهادات A روز به يها استاندارد اساس بر آموزش �

 جهت در
 رفع
 يها آسيب

� - B 
 ةشناسنام دادن و مربيان تواناترين و ترين شايسته انتخاب �

 C دارند را شناسنامه اين كه مربياني فقط و آنان به گري مربي
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 مصاحبه در شده گفته يها نكته و  توضيحات
 يها كد

 مصاحبه
 ها شوند

 

 .كنيم شناسايي را مربيان اين توانيم مي ما .بگيرند آزمون بتوانند
 كه يمربيان به كه مدآ گذشته سال چند عمل دستور (اين

 اعطا گري مربي ةشناسنام ،دارند نظر هر در را گري مربي شرايط
 مسئله اين اگر دارم اعتقاد ندهب .شد منتفي قضيه اين ولي .شود
 بر عملي هاي آزمون مشكل اين االن كرد مي طي را خودش روال
 بود) شده طرف
 عملي هاي آزمون گرفتن ةزمين در سازمان يگير سخت �

 هاي آزمون
 عملي

 طوري به  دانشگاهها و اي حرفه و فني سازمان بين ارتباط �
 در را عملي و بگيرند ياد خوب دانشگاه در را تئوري ها بچه كه

 آزمون ،شود انجام خوب آموزش اگر صورت اين به اي حرفه فني
 .شود مي اجرا تر سختگيرانه و تر اصولي نيز هم
 شود مي صنعت جذب كارآموز كه باشد مطمئن مربي وقتي �

 و اصولي نيز را عملي گرفتن آزمون و تدريس روش قطعاً
 نرود الؤس زير خودش فردا تا دهد مي انجام تر گيرانه سخت

 .) كار بازار در آموز كار جذب در مربي نبودن طمئن(م

D 

 ادواري ها آزمون حذف �
 دوره اين حاال تا اي حرفه اخالق آموزش يها  دوره گذاشتن �
 .است نشده برگزار استاني سطح در

E 

 F .است قضيه اين دوم بحث آزمون ،شود اصالح بايد ساختار �
 يها آزمون نگرفت براي مراكز خود در اييه كارگاه داشتن �

 G .باشد داشته كنترل آزمون گرفتن ةنحو بر مركز خود كه عملي

 يك مركز و باشد داشته فايل يك مربي هر بايد بنده نظر به �
 گير آزمونة شيو كه كنند انتخاب رشته هر در مهار افراد سري

 انجام اصول اساس بر ببينند تا كنند ارزشيابي و بازنگري را آنها
 .نه يا است شده

H 

 آزمون گرفتن در گيري سخت آن كنار در و استاندارد آموزش �
 I عملي

 .باشد مهم واقعيت در عملي هاي آزمون واقعاً كه كنيم كاري �
 L .دهيم بها آنها به بيشتر

 انجام ها استاندارد اساس بر و صحيح را آموزش بايد اول �
 صرف و امكانات و تجهيزات داشتن نيازمند خود اين كه دهند

 نظر يددتج عملي هاي آزمون در دتوانن مي آنگاه بعد .است ينهزه
 .كنند عمل گير سخت و

M 

 كنند. بيشتر را تجهيزات آزمون گرفتن براي �
 N .دهند انجام بيشتري يگير سخت با را ها آزمون و �
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 شناسي آسيب بر مبني پژوهش اول الؤس مورد در شده انجام يها مصاحبه به توجه با
 كه دش شناسايي عملي هاي آزمون اعتبار كاهش بر ثيرگذارأت يها لفهؤم عملي، يها آزمون

  .شود مي داده نشان زير توصيفي جدول صورت به
 

 مربيان ديدگاه از عملي هاي آزمون اعتبار كاهش بر ثيرگذارأت يها لفهؤم توصيفي جدول. 4 جدول

درصدراوانيف عملي هاي آزمون اعتبار كاهش بر  ثيرگذارأت عواملرديف
1 

 يها استاندارد رعايت عدم  و آموزش سطح بودن پايين
 آموزشي

5 16 

 12 4 آزاد هاي آموزشگاه ادواري، هاي آزمون وجود 2
 19 6 امكانات و تجهيزات كمبود 3

4 
 يها استاندارد نبود آزمون، در گيري (سهل عملي هاي آزمون

 و..) آزمون االتؤس و آزمون در الزم
4 12 

5 
 جواز وام، بيكاري، ة(بيمبراي  اي حرفه فني مدرك رفتنگ

 و..) ديپلم كسب،
5 16 

6 
 جانب از  عملي هاي آزمون بر حاكم اصول گرفتن ناديده

 و..) موزآكار قبولي بودن مهم رابطه، ود(وج مربيان
4 12 

7 
 (شرايط عملي هاي آزمون بر محيطي عوامل گذاري ثيرأت

 و..) فرهنگي عوامل اقتصادي،
4 13 

 

 
 هاي تأثيرگذار بر كاهش اعتبار  .  نمايش مؤلفه1نمودار 

 هاي عملي از ديدگاه مربيان آزمون
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 اخالق برجايگاه مبني ،پژوهش دوم الؤس درمورد شده انجام يها مصاحبه اساس بر
 درصد و فراواني عملي، هاي آزمون بر وارده يها آسيب رفع براي مربيان ديدگاه از اي حرفه

 شود. مي داده نشان زير توصيفي جدول صورت به مربيان نزد اي حرفه اخالق جايگاه و اهميت
 

 براي مربيان ديدگاه از اي حرفه اخالق جايگاه توصيفي جدول. 5 جدول
   عملي هاي آزمون بر وارده يها آسيب رفع 

 وارده يها آسيب رفع براي مربيان ديدگاه از اي حرفه اخالق جايگاهرديف
 عملي هاي آزمون بر

درصدفراواني

 36 4 اي حرفه اخالق بودن الويت در 1
 64 7 اي حرفه اخالق به پرداختن تر و اي ريشه مسائل رفع 2

 
 
 

 
 براي اي از ديدگاه مربيان  نشان دادن جايگاه و اهميت  اخالق حرفه. 2نمودار 

 هاي عملي   هاي وارده بر آزمون رفع آسيب

  گيري نتيجه
 انجام مدون صورت به عملي هاي آزمون شناسي آسيبة زمين در پژوهشي اينكه به توجه با 

 نيازمند عملي هاي آزمون يها آسيب كه است نآ از حاكي پژوهش اين يها يافته .است نشده
 حاصل يها يافته ،همچنين باشد. مي راهبردي و  ميسيست تفكري نگر، جانبه همه كلي، نگاهي

 بر كه چيزي آن. است رو به رو اساسي يها چالش با مسئله ينا كه دهد مي نشان مصاحبه از
 براي ،همچنين .اخالقي هاي مالك نه است  سازماني يها هنجاري ،انداخته سايه ها آزمون اين

 اركان تحليل .هستيم  سازمان از تحليل دو نيازمند عملي هاي آزمون شناسي آسيب تحليل
 و ساختار وظايف، انساني، منابع شامل مانساز اركان .سازمان محيطي تحليل و سازمان
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 از آن انساني منابع ورزي اخالق صرفاً سازمان بودن اخالقي از مراد ،نتيجه در .است تكنولوژي

  نيز سازمان پيراموني محيط و باشد اخالقي بايد نيز آن اركان ساير بلكه ،نيست مربيان جمله
 فراواني عناصر شامل بيرون محيط .گيرد مي ثيرأت آن از يا و است ثرؤم سازمان بر نحوي به

  .و.. خارجي، و داخلي نفع ذي هاي گروه سياسي، و اقتصادي تكنولوژي، اجتماعي، عوامل مانند
 نظر در بدون عملي هاي آزمون يها آسيب مورد در گفتن سخن كه گفت توان مي ،بنابراين
 موارد بر عالوه .بيهوده است يكار عملي يها آزمون متولي سازمان بر پيراموني محيط گرفتن

 از ،همچنين .است محسوس كامالً نيز اي حرفه اخالق به راهبردي نگرش فقدان شده، ذكر
 ترين پيچيده .است سازماني بالتكليفي ،سازمان در اي حرفه اخالق رشد موانع ترين عمده

 با مانساز يا فرد كه وضعيتي يعني است، اخالقي تعارضات اخالقي، ييفبالتكل وضعيت
 به توجه با .اند غيراخالقي نيز راه دو هر و يابد نمي  ميسو راه و شود مي مواجه اي دوراهه

  مربيان در اخالقي تعارضات يا و سازماني بالتكليفي اين نيز حدودي تا شده انجام يها مصاحبه
 ينگاه و بررسيبراي  پيشنهاداتي ،ادامه در .خورد مي چشم به عملي هاي آزمون امر در

 د.شو مي ارائه عملي هاي آزمون يها آسيب بر تر موشكافانه
 نگاه داشتن از پرهيز و اي حرفه فني سازمان بر ثيرگذارأت عوامل همگرايي و همنوايي �
 نظام؛ اين به بخشي
 اخالق اساس بر عملي يها آزمون دادن انجام  مانع كه موانعي رفع و  شناسايي �
 باشد. مي  اي حرفه
  .عملي هاي آزمون در ثيرگذارأت عوامل تمام به توجه با  ميبو القياخ سند يك ينوتد �
 با عملي هاي آزمون انجام در سازمان عملكرد و اعضاء و رفتار مستمر و  منظم ارزيابي �
   .اخالقي سند ترازوي به توجه
 به وفاداري اعالم كه طوري به سازمان اعضاي ةهم براي اخالقي سند ترويج و آموزش �

  .شود تلقي مهم و اساسي شرايط جزو گر آزمون خابانت  در آن
 و اي حرفه اخالق بين مميزي شناسايي و تشخيص جهت مربيان براي آموزش �
 سازماني. يها هنجار
 .ها استاندارد و ها آموزش كيفيت بردن باال �
 پيشنهاد ،است گرفته انجام استاني سطح در پژوهش اين اينكه به توجه با همچنين �

 و سطح در پژوهش اين عملي هاي آزمون شناسي آسيب بودن مهم  گرفتن نظر در با دشو  مي
  .گيرد انجام  تري وسيع ةجامع
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: ضرورتي انكارناپذير در استانداردهاي اي حرفهآموزش اخالق 
 كشور اي حرفهآموزش شغلي سازمان آموزش فني و 

 1آزاده قرباني واقعي
  2زينب صفرپور بهداني 

 چكيده
ي ها در محيط كار و لزوم آموزش آن در استاندارد اي حرفهبا توجه به اهميت رعايت اصول اخالق 

ي مختلف نسبت به ها آموختگان زن حرفه اضر با هدف بررسي نگرش مهارتح ةآموزش شغلي، مطالع
كيد بر اهميت آموزش اخالق در محيط كار صورت پذيرفته است. أبا ت اي حرفهرعايت اصول اخالق 

كه  استي آموزشي مركز خواهران رشت ها كننده در دوره آماري شامل كارآموزان زن شركت ةجامعه
در حالي كه  ،ساعت دريافت كردند 20اي را به مدت  زش اخالق حرفهجلسه آمو 4گروه آزمايشي 

پيمايشي بوده است و در آن براي ـ  گروه شاهد آموزشي دريافت نكرد. اين تحقيق از نوع توصيفي
محقق استفاده شده است كه اعتبار آن از ديد متخصصان مورد  ةنام آوري اطالعات از پرسش جمع

ي ها ده است. دادهشتعيين  89/0نامه با ضريب آلفاي كرونباخ  پرسشييد قرار گرفته و اعتبار أت
 t(ميانگين و انحراف معيار) و شاخص تحليلي آزمون  ي توصيفيها شده با استفاده از شاخص گردآوري

ي مختلف تفاوت ها آموختگان حرفه دهد كه بين مهارت ي اين تحقيق نشان ميها تحليل شدند. يافته
وجود ندارد و همچنين بين ميزان اخالق  هااخالق در محيط كار آن ةنمر معناداري در ميانگين

را  ها اند با گروهي كه اين آموزش را كسب كرده اي حرفهآموختگاني كه آموزش اخالق   مهارت اي حرفه
آموختگان  مهارت اي حرفهاخالق  ةتفاوت معناداري وجود دارد و بين ميانگين نمر ،اند كسب نكرده

داري وجود دارد. در  مند نيز تفاوت معنا عالقه آموختگان غير ي شغلي و مهارتها ه فعاليتمند ب عالقه
در محيط كار به عنوان بعد  اي حرفهي فوق، توجه به آموزش اصول اخالق ها نهايت با عنايت به يافته

 . شود كشور توصيه مي اي حرفهفراموش شده در استانداردهاي آموزش شغلي سازمان آموزش فني و 
 
آموختگان، استانداردهاي آموزش   ي مهارتي، مهارتها ، آموزشاي حرفهاخالق : يكليد واژگان 

 شغلي.

                                                                                                                
 Email: ghorbani.azade@gmail.com        . كارشناس ارشد مهندسي صنايع چوب، كارشناس مركز خواهران رشت، 1
  .. دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت منابع انساني، رييس مركز خواهران رشت 2
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 مقدمه 
اي از علوم انساني است كه موضوع آن ارزش (خوب يا بد بودن) رفتارهاي  علم اخالق شاخه

خالق نام دارد ا ةاول فلسف ةشود. شاخ ميمجزا تقسيم  كامالًة انساني است. اخالق به سه شاخ
يي از قبيل (ماهيت و حقيقت ها آن پاسخ به پرسش ةاي از فلسفه است و وظيف كه شاخه

باشد و به عنوان  ميمفاهيم اخالقي، معيار كلي خوبي و بدي يك صفت يا رفتار اخالقي و ....) 
ة آن مطالع ةدوم اخالق نظري است كه وظيفة شود. شاخ مياخالق نظري محسوب ة پاي

بندي و تعريف صفات و  اعمال اخالقي و پاسخ به انتظاراتي از قبيل (شناسايي، دستهصفات و 
و قضاوت در مورد خوبي  ها ي آنها و پيامد ها عمومي، شناخت ريشهة اعمال اخالقي در حوز

كه در واقع فني است  استسوم اخالق عملي يا تربيت اخالقي ة يا بدي صفات) است و شاخ
طلوب ناموجود به وضعيت موجود مطلوب در اخالق. از اين نظر براي رسيدن از وضعيت م

تر نيز هست (پراساد و  تر است، معنوي اخالق اساس معنويت است و انساني كه اخالقي
 1).2011 همكاران.

 ،وجود دارد. از اين رو  ميطور فطري در نهاد آد ي اخالقي بهها ترديد گرايش به ارزش بي
ي اخالقي مردم را به رشد و رويش در ابعاد ها تكيه بر ارزشآوران الهي همواره با  پيام

ه انواع روابط انسان بحث ةهمة بار تواند در ميكردند. علم اخالق  ميگوناگون زندگي دعوت 
معرفي كند. رويكرد دنياي امروز را  ها كند و فعل خوب و درست را در هر يك از اين عرصه

رود تا  ميي مختلف ها ست. بشريت پس از طي دورهتوان بازگشت به عقالنيت و اخالق دان مي
مين نيازهاي مادي و معنوي خود داشته باشد. علم اخالق از أرويكردي عقالني و اخالقي در ت

صاحبان مشاغل بدان نيازمندند و بعد از   مياست كه تما  ميترين علو ترين و ضروري ارج پر
از نظر اهميت و ضرورت همپاي   يمعلم الهي كه موضوع آن شناخت ذات حق است، هيچ عل

 .2)2011(النتز و همكاران،  علم اخالق نيست
كوشد به مسائل اخالقي  ميي جديد اخالق است كه ها اي يكي از شعبه  اخالق حرفه

براندز و همكاران،  ( ي گوناگون پاسخ داده و براي آن اصولي خاص متصور استها حرفه
رفت.  ميكار   ي به معناي اخالق كار و اخالق مشاغل بها . در ابتدا مفهوم اخالق حرفه3)2011

اي مجموعه قواعدي  ه شده است: مقصود از اخالق حرفهئاي ارا تعاريف مختلفي از اخالق حرفه
اي  است كه بايد افراد داوطلبانه و براساس نداي وجدان و فطرت خويش در انجام كار حرفه

                                                                                                                
1. Prasad et al 
2. Lantz et al 
3. Brands et al 
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ي قانوني ها اشند يا در صورت تخلف، به مجازاترعايت كنند. بدون آنكه الزام خارجي داشته ب

 . 1)2000(موبرگ و همكاران، دچار شوند
اي، مسئوليت اخالقي فرد از حيث شغل است. يك  مراد از اخالق حرفه ،به تعبيري ديگر

اي او  ي حرفهها پزشك به عنوان شخصيت حقيقي مسئوليت اخالقي دارد. اما مسئوليت
 ،پذيرفت مياي كه اگر شغل ديگري  به گونه ،دوش گرفته استبرخاسته از شغلي است كه بر 

 كرد.  ميي اخالقي وي تغيير ها مسئوليت
آفريند. اخالق در اين مفهوم وابسته به شغل  ميي اخالقي خاصي ها هر شغلي، مسئوليت

شود: اخالق پزشكان، اخالق  مياست كه بر حسب تنوع مشاغل، اخالقيات خاص مطرح 
اخالق سرپرستان، اخالق وكال، اخالق قضات، اخالق  يران، اخالق محققان،معلمان، اخالق مد

 .)1385 ،(قراملكي خبرنگاران، اخالق تجار و ...
ي بسيار رايج ها د؟ يكي از ابزاركراي را جاري و ساري  توان اخالق حرفه مياما چگونه 

اي كه اكنون  حرفه براي تحقق اخالق ها . يكي از ابزاراستي اخالقي ها براي اين موضوع كد
در بسياري از كشورهاي دنيا مرسوم شده است، تدوين، آموزش و اعمال نظارت بر پيروي از 

 ).2001، 2ي اخالقي است (كمپبل و همكارانها كد
برانگيز در سازمان آموزش فني و  ي چالشها اي يكي از مقوله شك اخالق حرفه بي
صاحبان مشاغل هر روز در كار خود با موضوعات  و ها تمام حرفه اي كشور است و تقريباً  حرفه

 ةاي آنها را در ارائ نگرش نيروي كار از اصول اخالق حرفه ،شوند. بنابراين مياخالقي مواجه 
ط باي را به حداقل خواهد رسانيد و روا ي حرفهها خدمات بهتر ياري خواهد نمود و تنش

اي  اشت و در رعايت اصول اخالق حرفهشايسته با مشتريان و همكاران و ساير افراد خواهند د
 ده و متوجه مقررات اخالقي و بايدها و نبايدها خواهند شد.كرآگاهانه برخورد 

اي در مشاغل مرتبط با استانداردهاي سازمان آموزش فني  با توجه به اهميت اخالق حرفه
ر حرف ي آموزشي دها گير شدن استفاده از اين مهارت اي كشور از يك سو و همه و حرفه

اي  ي حرفهها شود كه آيا فعاليت ميال به ذهن متبادر مختلف از سويي ديگر، اين سؤ
ي شغلي ها اي بوده و كيفيت اخالقي حرفه شده و يا در حال انجام مبتني بر اخالق حرفه انجام

 كند؟ ميي آموزش مهارت و فناوري ما را تضمين ها استاندارد
حاضر كمك به شناخت بيشتر جايگاه  ةهدف مقالدر ارتباط با اين موضوع،  بنابراين،
اخالقي هرچه بيشتر استانداردهاي آموزشي سازمان آموزش فني و  ةاي در توسع اخالق حرفه

                                                                                                                
1. Moberg et al 
2. Campbell 
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اي كشور است. اين مقاله همچنين درصدد اين است كه شناخت بيشتري نسبت به حرفه

اي اخالقي فراهم آموختگان و كارآموزان زن نسبت به معياره چگونگي وضعيت نگرش مهارت
آشنايي هرچه بيشتر كارآموزان و  كردنرود پژوهش حاضر، ضمن فراهم  ميانتظار  .كند

ي آموزش ها اي، جايگاه آموزش آن را در استاندارد آموختگان با موضوع اخالق حرفه مهارت
 كند.مهارت و فناوري سازمان مشخص 

  شناسي روش
 ةآماري شامل كلي ة. جامعاستمايشي پيـ  حاضر كاربردي و از نوع توصيفي ةمطالع

اول سال  ةكه در نيماست اي خواهران رشت  آموختگان مركز آموزش فني و حرفه مهارت
آموختگان بر حسب اطالعت  اند. تعداد كل اين مهارت آموزي بوده مشغول به مهارت 1392

د، شگزارش  نفر 469اي كشور برابر با  شده در پرتال جامع سازمان آموزش فني و حرفه ثبت
خدمات و  ي صنعت،ها كارگاه آموزشي مختلف و در خوشه 13آموز از بين  نفر مهارت 212

از آنان پس   ميشده ني نفر انتخاب 212د. از بين شكشاورزي طبق فرمول حجم نمونه انتخاب 
ساعت دريافت  20اي را به مدت جلسه آموزش اخالق حرفه 4آموزي  مهارت ةاز پايان دور

 نامه مورد ارزيابي قرار گرفتند. با استفاده از پرسشنفر  212 ةهم ةس از پايان دوركردند و پ
محقق بود كه اعتبار آن از ديد  ةنام در اين پژوهش پرسش ها آوري داده ابزار جمع

مذكور با ضريب آلفاي  ةنام ييد شد و اعتبار پرسشأمتخصصان مورد ارزيابي قرار گرفته و ت
 ه است.دشتعيين  89/0كرونباخ 

ي حاصل با استفاده از آمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و ها داده ،در نهايت
 اي و تحليل واريانس) تحليل و تفسير شدند. استنباطي (تي تك نمونه

اي و بر حسب تعداد افراد هر  صورت طبقه گيري به الزم به ذكر است كه هر چند نمونه
آموختگان،  دسترسي و يا عدم همكاري برخي از مهارتكارگاه انجام شد، اما به دليل عدم 

 د.شي ديگر ها ي يك كارگاه جايگزين كارگاهها تعدادي از نمونه

  ها يافته
نفر از  92پژوهش را تشكيل دادند.  ةده است، نمونشارائه  1اطالعاتي كه در نمودار 

نفر از  46) و 9/34صنعت (% ةنفر از خوش 74)، 4/43خدمات (% ةآموختگان از خوش مهارت
 اند. ) بوده7/21كشاورزي (% ةخوش
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 ي آموزشيها به تفكيك خوشه ها نمودار توزيع فراواني و درصد آزمودني .1 نمودار

 

ي آن در ها لفهؤاي و م ميانگين نمرات اخالق حرفه 1ي جدول ها طبق يافته
و به اين  تاسي صنعت و كشاورزي بيشتر ها خدمات نسبت به خوشه ةخوش ختگانآمو مهارت

اي  تري به سمت اخالقيات حرفه خدمات گرايش مثبت ةآموختگان خوش معناست كه مهارت
 دارند.

 

 ي آن ها لفهؤاي و ساير م ميانگين و انحراف معيار اخالق حرفه .1جدول 
 ي آموزشيها به تفكيك خوشه

 شاخص آماري
 لفهؤم

 كشاورزي ةخوش خدمات ةخوش صنعت ةخوش

 ميانگين
انحراف 

 ارمعي
 ميانگين

انحراف 
 معيار

 ميانگين
انحراف 

 معيار
 26/8 78/84 44/7 22/85 10/8 92/84 صداقت

 74/4 08/51 30/4 94/51 84/3 61/57 پذيري مسئوليت
 12/10516/8 69/10568/11 35/10523/10 عدالت و انصاف

 28/5 08/41 12/5 89/41 36/5 14/41احترام به ديگران
اي  اخالق حرفه

 كلي
10/28307/25 75/28452/24 07/28265/25 
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ي آن ها لفهؤاي و ساير م دهد كه ميانگين نمرات اخالق حرفه مينشان  2ي جدول ها يافته

آموختگاني كه اين  اند نسبت به مهارت آموختگاني كه در اين زمينه آموزش ديده در مهارت
 اي دارند. ل اخالق حرفهاند، گرايش بيشتري به رعايت اصو را دريافت نكرده ها آموزش

 

 ي آن به تفكيكها لفهؤاي و ساير م ميانگين و انحراف معيار اخالق حرفه .2جدول 
 نديده ديده و گروه آموزش گروه آموزش 

 شاخص آماري
 لفهؤم

 نديده آموزش ديده آموزش
 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

 10/9 64/83 30/7 71/85 صداقت
 80/6 12/50 64/4 98/51 پذيري مسئوليت

 54/14 15/101 47/9 87/105 عدالت و انصاف
 10/5 35/39 25/3 92/41 احترام به ديگران

 14/34 26/274 75/21 50/285 اي كلي اخالق حرفه
 

ي آن به ها لفهؤاي و ساير م ، نتايج آزمون مانوا براي متغير اخالق حرفه3در جدول 
اي و ساير   ش شده است. نتايج آزمون مانوا، در اخالق حرفهآموزشي گزار ةخوش 3تفكيك 

ي آن در ها لفهؤاي و ساير م  دهد كه بين ميانگين نمرات اخالق حرفه ميي آن نشان ها لفهؤم
ي صنعت، خدمات و كشاورزي تفاوت معناداري وجود ندارد و هر ها آموختگان خوشه مهارت

 ).p<05/0رار دارند (اي ق سه گروه در سطح برابري از اخالق حرفه
 

ي ها لفهؤاي و م اخالق حرفه ةمقايس براينتايج آزمون تحليل واريانس چند متغيره  .3جدول 
 ه صنعت، خدمات و كشاورزيةآموختگان خوش آن در مهارت

 لفهؤم
مجموع 
مجذورات

آزادي  ةدرج
 گروهي درون

آزادي  ةدرج
 گروهي بين

ميانگين 
مجذورات

مقدار
F 

سطح 
معناداري

 68/091/0 11/49 219 2 22/98 اقتصد
 09/050/0 74/1 219 2 49/3پذيري مسئوليت

 73/047/0 32/21 219 2 65/42عدالت و انصاف
احترام به 

 ديگران
00/101 2 219 50/50 91/052/0 

اي  اخالق حرفه
 كلي

76/30582 219 38/152982/050/0 
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ديده و  نمرات دو گروه آموزش بين ميانگين 4بر اساس نتايج مندرج در جدول 

). p> 05/0ي آن تفاوت معناداري وجود دارد (ها لفهؤاي و ساير م نديده در اخالق حرفه آموزش
ي آن نسبت به گروه ها لفهؤاي و م كلي اخالق حرفه ةديده در نمر  طوري كه گروه آموزش به

 نديده در سطح باالتري قراردارند. آموزش
  

 اي  اخالق حرفه ةمقايس برايحليل واريانس چند متغيره نتايج آزمون ت .4جدول 
 نديده  ديده و آموزش ي آن در دو گروه آموزشها لفهؤو م

 مولفه
مجموع 
مجذورات

آزادي  ةدرج
 گروهي درون

آزادي  ةدرج
 گروهي بين

ميانگين 
مجذورات

مقدار
F 

سطح 
معناداري

 78/1046/0 19/323 210 1 19/323 صداقت
 33/7031/0 36/134 210 1 36/134پذيري مسئوليت

 44/7023/0 17/916 210 1 17/916عدالت و انصاف
احترام به 

 ديگران
24/202 1 210 24/202 27/7024/0 

اي  اخالق حرفه
 كلي

34/52211 210 34/522153/6012/0 

 05/0معناداري در سطح 
 

اي در  رفهبين ميانگين نمرات اخالق ح 5بر اساس نتايج مندرج در جدول 
 ،ي شغلي تفاوت معناداري وجود داردها مند به فعاليت مند و غيرعالقه آموختگان عالقه مهارت

ال كنند كه دست كم آموختگاني كه قصد دارند شغلي را در آينده دنب طوري كه مهارت به
آموختگاني كه چنين قصدي  را براي فعاليت شغلي بگيرد، نسبت به مهارت هابخشي از وقت آن

 ).p  ،23/4 =t > 01/0اند ( اي كسب كرده ارند، ميانگين نمرات باالتري را در اخالق حرفهند
 

مند و  اي به تفكيك دو گروه عالقه ميزان اخالق حرفه ةمقايس برايمستقل  tنتايج آزمون  .5جدول 
 مند به فعاليت شغلي در آينده غير عالقه

 متغير
ميانگين گروه

خطاي 
انحراف 

 معيار
tمقدار 

 ةدرج
 آزادي

سطح 
 معناداري

اخالق 
 اي حرفه

مند به فعاليت  عالقه
 شغلي در آينده

29/28652/1 
مند به فعاليت غير عالقه 001/0 210 23/4

 شغلي در آينده
78/26811/6 

 01/0معناداري در سطح 
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 گيريبحث و نتيجه
در سازمان  ها ر مهارتمنظور ارتقاي هرچه بهت اي به با توجه به اهميت آموزش اخالق حرفه

حاضر  ةي آموزشي، مطالعها كارگيري آن در استاندارد اي كشور و لزوم به آموزش فني و حرفه
اي خواهران رشت در  آموختگان مركز آموزش فني و حرفه به منظور بررسي ديدگاه مهارت

سي اخالق برر ةميزان آگاهي از قواعد و هنجارها صورت پذيرفت. نتايج مطالعه در زمين زمينة
كلي  ةآموختگان در ميانگين نمر آن نشان داد كه مهارت ةي چهارگانها لفهؤاي و م حرفه

ند. اين يافته با نتايج پژوهش فراستخواه در سال ا اي به حد مطلوبي دست يافته اخالق حرفه
 مطابقت داشته است.  2001و همكاران در سال  ناوارو ةناهمخوان و با نتايج مطالع 1385

ي آن در بين ها لفهؤاي و ساير م اخالق حرفه ةاي ديگر كه به جهت مقايس افتهدر ي
خدمات، صنعت و كشاورزي صورت گرفت، هر چند كه ميانگين آموختگان سه خوشة  مهارت

خدمات از دو گروه ديگر بيشتر بود، اما اين تفاوت به لحاظ آماري معنادار نبود  ةنمرات خوش
 مطابقت داشته است. 1391پاك مهر در سال كه با نتايج پژوهش خندقي و 

آموختگان به تفكيك دو  اي مهارت ميزان اخالق حرفه ةمنظور مقايس بعدي كه به ةدر يافت
نديده صورت گرفت، نتايج نشان داد كه بين اين دو گروه تفاوت  ديده و آموزش گروه آموزش

ي مربوط به اخالق را ديده اه آموختگاني كه آموزش طوري كه مهارت معناداري وجود دارد، به
باالتري در اخالق  ةآموختگان مورد بررسي، از ميانگين نمر نسبت به ديگر مهارت ،بودند
االت فرعي در پژوهش حاضر، اين بود كه ؤاي برخوردار بودند. در اين راستا يكي از س حرفه

 13/31د؟ اي اي آموزش ديده اخالق حرفه ةگانه مطرح شده در زمين 5شما از كدام روش 
 ةبه واسط  ميآموختگان مورد بررسي اذعان داشتند كه از طريق آموزش غيررس درصد مهارت

اند كه  درصد بيان كرده 1/40اند.  كردهاي را كسب  ارتباط با مشاغل مختلف اخالق حرفه
اي آموزش  ي اخالق حرفهها ويژه كه در آن استاندارد ةشركت در يك دور آموزش را به واسطة

اند كه از  درصد ديگر نيز اذعان كرده 01/8اند.  شده است، به اين امر دست يافته يمداده 
اي را كسب  و بروشورها كه در اين زمينه نوشته شده است، اخالق حرفه ها طريق كتاب

اند كه اين آموزش را از طريق  آموختگان مطرح نموده درصد ديگر از مهارت 71/4اند.  كرده
درصد از  03/16 ،اند. همچنين خصصي در اين زمينه كسب كردهحضور در مباحث گروهي ت

گونه آموزشي در اين زمينه دريافت  اند كه هيچ شده آموختگان مورد بررسي مدعي مهارت
شركت در  ةآموختگان، به واسط شود، بيشترين مهارت ميگونه كه مالحظه  اند. همان ننموده

اند، در اين زمينه برخي بر اين باورند كه  هاي دست يافت ويژه به اصول اخالق حرفه ةيك دور
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ي درسي و ها ثير برنامهأاي بيشتر تحت ت آموختگان نسبت به اخالق حرفه نگرش مثبت مهارت
با  ،). بنابراين2001، 1آموختگان است تا عوامل ديگر (ناوارو و همكاران خودانگيزشي مهارت

ضرورت ردهاي آموزش شغلي اي در استاندا توجه به اين كه بحث آموزش اخالق حرفه
باشد.  ميي آموزش شغلي ها يابد، شايد بتوان گفت اين امر، بعد مغفول استاندارد مي

كلي اخالق  ةقابل توجه در پژوهش حاضر اين بود كه هر چند ميانگين نمر ، نكتةهمچنين
لي ميانگين نمرات ك ةآموختگان مورد بررسي در حد مطلوبي بود، اما مقايس اي مهارت حرفه

اي را  آموختگاني كه آموزش اخالق حرفه ي آن در مهارتها لفهؤاي و ساير م اخالق حرفه
اختالف فاحشي وجود  ،اند را كسب نكرده ها آموختگاني كه اين آموزش كسب كرده و مهارت

اي گروه مورد بررسي  كلي اخالق حرفه ةدارد. اين نكته بيانگر اين امر است كه مطلوبيت نمر
توجه به آموزش بحث  ،رسد ميم بوده است. آنچه كه در اين ميان مهم به نظر يك تحليل خا

 اي است.  اخالق حرفه
آموختگاني كه قصد داشتند در آينده شغلي را  در آخرين يافته نشان داده شد، مهارت

آموختگاني كه چنين  را بگيرد، نسبت به مهارت ها كم بخشي از وقت آن دنبال كنند كه دست
اي كسب كرده بودند. در استنباط  ند، ميانگين نمرات باالتري را در اخالق حرفهقصدي نداشت

كارگيري  د كه به هر حال فعاليت شغلي نيازمند بهكرگونه بيان  توان اين مياز اين يافته نيز 
يي ها آموختگاني كه قصد انجام چنين فعاليت مهارت يك سري اصول اخالقي است، و مسلماً

گرايش  مند به رعايت اين اصول بوده و قطعاً ، بيشتر از ديگران ملزم و عالقهرا در آينده دارند
 بيشتري به رعايت آن دارند.

  حاضر در يك مركز آموزش فني و ةدر پايان بايد اشاره كرد از آن جايي كه مطالع
توان نتايج آن را به ديگر جوامع  ميبا احتياط  ،اي خاص خواهران صورت پذيرفته است  حرفه

ي ها ي مشابه در ديگر مراكز آموزشي و با تنوع گروهها انجام پژوهشبنابراين، عميم داد. ت
 د.شو  ميي مختلف و مدارك تحصيلي متنوع به ديگر پژوهشگران توصيه ها هدف و جنسيت

ي كارآمدي ها گيري كرد كه از شاخص توان چنين نتيجه ميبا توجه به نتايج اين پژوهش 
كنند و يكي از  ميناوري، تعداد كساني است كه در آينده ايجاد شغل نظام آموزش مهارت و ف

آموختگان است. از يك  اي در بين مهارت اخالق حرفه ترين نقاط ضعف آن عدم توجه به اصلي
سطوح   ميارتقاي سطح اخالقي افراد در تمابراي سو در عصر حاضر، توجه به اخالقيات 
 ةمستلزم توسع ها ارتقاي مداوم آموزش ،سويي ديگرجامعه مورد توجه قرار گرفته است و از 

خود نيازمند تقويت اخالقيات  ةآموختگان است كه به نوب اخالقي در بين مهارت ةروحي
عنوان موضوعي قابل بحث  اي به ضرورت رعايت اخالق حرفه ،. بنابرايناستاي در آنان  حرفه

                                                                                                                
1 .navarro et al 
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اضر به طور كلي نشان داد كه ح ةده است. نتايج مطالعشي مختلف شغلي مطرح ها در حوزه

براي ي آموزش شغلي ها اي به عنوان يكي از ابعاد مغفول در استاندارد آموزش اخالق حرفه
صورت غيرمتمركز و  و هم به  ميتواند هم به صورت متمركز و رس ميارتقاي اين امر 

درصد  40ه مورد توجه قرار بگيرد. به عبارتي، با عنايت به اين نكته كه نزديك ب  ميغيررس
صورت مستقيم در  و به  مياند از طريق آموزش رس آموختگان مورد بررسي اذعان داشته مهارت

اند كه از طريق آموزش  درصد نيز بيان داشته 31اند و در حدود  اين زمينه آموزش ديده
ارتباط با مشاغل و مربيان آموزشي اصول مربوط به اخالقيات  ةيعني به واسط ، ميغيررس
 ةنگارندگان بر اين باورند كه استانداردهاي آموزشي در زمين .اند ي را دريافت كردها حرفه

در بخشي از آن، همانند توانايي پيشگيري   مياي به صورت متمركز و رس آموزش اخالق حرفه
ي آموزش ها از حوادث و حفاظت و ايمني در محيط كار كه در اكثر قريب به اتفاق استاندارد

 د.شوقرار گرفته و اجرايي  است،ود شغلي سازمان موج
و از   ميطور غير رس اند كه به از آنجايي كه درصد بااليي از افراد بيان داشته ،همچنين

اند، بر همين اساس اگر  طريق ارتباط با مشاغل و حرف با اخالقيات آن حرفه آشنا شده
آموزشي و تربيتي  ةخود اين امر جنب ،الگوهاي عملي مناسبي در رفتار مربيان آشكار گردد

آموزان خواهد داشت و ذهنيت آنها دگرگون خواهد شد. به عبارت  بر مهارت  ميغير مستقي
ي اخالقي، روش الگوپردازي است. در اين روش ها ثر انتقال ارزشؤي مها يكي از راه ،ديگر

بلكه  ،كند ميمربي ارزش مورد نظر را به صورت موضوع تدريس و بحث و گفت و گو مطرح ن
آن را در قالب رفتار عملي خود به نمايش  ،آن سخني مطرح شود ةبار بدون آنكه در

آن  ،آنچه در رفتار مربي مستتر است آموزان خود با مالحظة گذارد. در اين حالت مهارت مي
ي دروني ها ترين روش توان گفت يكي از مهم مي ،ارزش را خواهند آموخت. بر همين اساس

در رفتار واقعي مربي است، نه اينكه به وجود اين  هاآشكارشدن آني اخالقي، ها كردن ارزش
ي بازآموزي ها شود دوره ميتوصيه  بنابراين،). 1387(خسروي و باقري،  شود تظاهر ها ارزش

 اخالق حرفه اي به صورت مداوم و مستمر براي مربيان محترم آموزشي برگزار گردد.
اي و  بيان خود را موظف بدانند اخالق حرفهبه استنباط پژوهشگران مطالعه، الزم است مر

ي شغلي، ها آموزان نهادينه كنند و در كنار آموزش مهارت منش هر حرفه يا شغل را در مهارت
شاغل در آينده  ةآموخت آموز فعلي و مهارت اي را نيز آموزش دهند تا مهارت اخالق حرفه
 د.كنخود در راه صحيح و مسير درست استفاده  ةبتواند از حرف

اي  حاضر در يك مركز آموزش فني و حرفه ةدر پايان بايد اشاره كرد از آنجايي كه مطالع
توان نتايج آن را به ديگر جوامع تعميم  ميبا احتياط  ،خاص خواهران صورت پذيرفته است
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ي هدف و ها ي مشابه در ديگر مراكز آموزشي و با تنوع گروهها انجام پژوهشبنابراين، داد. 

 د.شو ميمختلف و مدارك تحصيلي متنوع به ديگر پژوهشگران توصيه ي ها جنسيت

 منابع 
آموزش معيارهاي اخالق پـژوهش: ضـرورتي   ). 1391امين خندقي، م.، و پاك مهر، ح. (

اخالق در علوم و فنـاوري،   ةنام . فصلي درسي آموزش عاليها ناپذير در برنامه انكار
 .1-12 ة، صفح4 ة، شمار7سال 

ي اخالقـي از طريـق   ها راهنماي دروني كردن ارزش). 1387بـاقري، خ. ( خسروي، ز.، و 
 .81-105 ة، صفح8 ة، شمار2 ةدرسي، دور ةمطالعات برنام ةنام فصل درسي. ةبرنام

رمز ارتقاي آموزش عالي: جايگاه و ساز و كارهاي   مياخالق عل). 1385فراسـتخواه، م. ( 
اخـالق   ةنام فصل عالي ايران. در تضمين كيفيت آموزش  مياي عل اخالقيات حرفه

 .13-28 ة، صفح1 ةدر علوم و فناوري. شمار
 .102-148 ةنشر مجنون، صفحاي.  اخالق حرفه ).1385قراملكي احد، ف. (

 
Brands; W. G., Bronkhorst; E. M., & Welie; J. V. (2011). Professional 

ethics and cynicism amongst dutch dental students. Journal of dental 
education; 15,(4), 205-209. 

Campbell, A. Gillett, G., Jones, G. (2001). Medical ethics:the geneva 
convention code of medical ethics;UK: Oxford University Press. 

lantz; M. S., Bebeau; M. j., & Zarkowski; P. (2011). The Status of Ethics 
Teaching and Learning in U.S. Dental Schools. Journal of dent 
education; 75, (10), 1295-1309. 

Moberg, D. J.,& Seabright, M. A. (2000). The development of moral 
imagination. Business Ethics quarterl; 10, (4), 845-851. 

Navarro; J. F., Maldonado; E., pedraza; C. & Cavas; M. (2001). Attitude 
toward animal research among psychology students in spain. 
Psychological Reports; 89,(2), 227-236. 

Prasad; D. K., Hegde; C., Jain; A., & Shetty; A. (2011). Philisophy and 
principles of ethics: Its applications in dental practice. Journal of ethic 
education; 1, 2-6. 

 



 
 

 بر مربيان اي حرفه رفتار و اخالق اصول رعايت ثيرأت بررسي
 زنجان اي حرفه و فني مراكز در كارآموزان وفاداري

 1باقري ليال
 2 باقري مريم

 چكيده
 اي حرفه اخالق كه است خود اي ساختارحرفه با متناسب اخالقي كدهاي داراي سازمانية مجموع هر
 سرنوشت در آن كاركنان اي رفتارحرفه و اخالق اصول رعايت ميزان سازمان، ماهيت به بسته دارد. نام
ة ارائ و مشتريان وفاداري بر سازماني فرايندهاي وها  فعاليت تمركز، همچنين .است تأثيرگذار بقايش و

 يها سازمان بسياردارد. اهميتها  سازمان بلندمدت بقاي براي كه است اصلي آنان، به خدمات بهترين
 بر را آموزش وليتئمس كه افرادي عنوان به مدرسين و مربيان و هستند اي حرفه يها نظام نيز آموزشي

 اخالق رعايت باشند. پايبند آن به و داشته آگاهي مي معل اي حرفه اخالق اصول از بايد دارند عهده
 پاسخگويي تعهد افزايش موجب و است يادگيري -ياددهي فرايند سالمتة كنند تضمين آموزشي
 تنها نه امروزه، اي حرفه و فني آموزش مراكز .شود مي كارآموزان آموزشي نيازهاي به نسبت مدرسان

 هستند مايل بلكه،؛ هستند آنان براي آموزشي يها حرفه تنوع و كارآموزان تعداد افزايش دنبال به
 .كنند مديريت و دهندء ارتقا را يشانها خواسته و نيازها دارند، خودنگه براي طوالني مدت به راها  آن

 فني آموزشي مراكز مربيان اي حرفه رفتار و اخالق اصول ابعاد بينرابطة  بررسي، پژوهش اين از هدف
 اخالقي اصول رعايت آيا كه دهد مي پاسخ اساسي الؤس اين بهاست و  كارآموزان وفاداري و اي حرفه و
 روش به و است ضركاربرديحا تحقيق گذارد؟ مي تأثير كارآموزان وفاداري بر مربيان اي حرفه رفتار و

 پژوهش، اين آمارية جامعاست.  گرفته انجام )0,87 پاياييبا(ة نام پرسش از استفاده با پيمايش
ة دور يك در كه ندهست 1392سال سومة ماه سه در زنجان اي حرفه و فني آموزشي مراكز كارآموزان

ها  نمونه و محاسبه نفر 75 تعداد به كوكران فرمول اساس بر نيزة نمون حجم اند. ديده آموزش ماهه 3
 و گرفته انجام spss افزار نرم باها  داده تحليل و تجزيه اند. شده انتخاب تصادفي - اي خوشه روش به

 و تالش پذيري، مسئوليت( مربيان اي حرفه رفتار و اخالق عوامل ةهم كه دهد مي نشان تحقيق نتايج
 كارآموزان وفاداري با اجتماعي) هنجارهاي وها  ارزش ترعاي احترام، و ادب انصاف، و عدالت پشتكار،

 ميمستقي ثيرأت كارآموزان وفاداري بر مربيان اي حرفه رفتار و اخالق يعني ؛دارد داري معني ةرابط
 و دهي شكل آموزشي، مراكز مديران ةوظيف ترين مهم گفت توان مي تحقيق يها يافته اساس بر دارد. 

 وها  استراتژي در سازمان هرچه ،همچنين .است اي حرفه رفتار و قاخال اساسي يها ارزش هدايت
 منشور تدوين زمينة در هرچه و دكن بيشتري توجه اي حرفه رفتار و اخالق اصول به سازماني يها رويه

 انتظار توان مي ،دكن بيشتري تالش موارد ساير و اخالقي كدهاي ةارائ مربيان، اي حرفه رفتار و اخالق
 د.شو بيشتر آموزشي مراكز به كارآموزان وفاداري و توجه داشت

 

 آموزشي. اخالق اي، حرفه اخالق اخالق، :يكليد واژگان

                                                                                                                
 Email: L.bagheri566@gmail.com                                               كارشناسي ارشد پژوهش علوم اجتماعي،  .1
 .كارشناسي ارشد مديريت تحول .2
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  مقدمه
 اخالق كه است خود اي حرفه ساختار با متناسب اخالقي كدهاي داراي سازماني ةمجموع هر

 مسئوليت وفاداري، (امانتداري، اخالقي هاي ويژگي ارتقاي براي تالش دارد. نام اي حرفه
 و عدالت اجتماعي، رهايهنجا و ها ارزش رعايت ديگران، تكريم و احترام بودن، صادق پذيري،
 اخالق بنية بهبود جهت در تالش شركت، يا سازمان هر در و...) ديگران با همدردي انصاف،
 ةبني تقويت  وري، بهره افزايش باعث كه فرآيندي .بود خواهد شركت يا سازمان آن در اي حرفه

 و اعتمادآفريني ، سازماني افزايي هم ، ها تعارض مديريت ، ها فرصت به تهديدها تبديل رقابتي،
 هاي سازمان .شد خواهد سازماني سرآمدي و تعالي و انساني ارتباطات در مناسبات بهبود

 وليتئمس كه افرادي عنوان به مدرسين و مربيان و هستند اي حرفه هاي نظام نيز آموزشي
 آن به و داشته آگاهي  ميمعل اي حرفه اخالق اصول از بايد ،دارند عهده بر را وزشآم تعليم
 و است يادگيري -ياددهي فرايند سالمت ةكنند تضمين آموزشي اخالق رعايت باشند. پايبند
 .شود مي كارآموزان آموزشي نيازهاي به نسبت مدرسان پاسخگويي تعهد افزايش موجب

 به خدمات بهترين ةارائ و مشتريان وفاداري بر سازماني يفرايندها وها  فعاليت تمركز
 درك با نيزها  سازمان .دارد بسيار اهميتها  سازمان بلندمدت بقاي براي كه است اصلي آنان،

 .دهند فرا گوش آنان يها خواسته و انتظارات به بايد كه اند دريافته مشتريان وفاداري اهميت
 آنها از و كرد گيري اندازه خدمات ةزمين دررا  آنها اريوفاد ميزان است الزم دليل همين به

 (حسيني، نمود نظرخواهي كنند مي دريافت كه خدماتي از ادراكشان و انتظار ةدربار
1380:25.( 
 در آن كاركنان اي حرفه رفتار و اخالق اصول رعايت ميزان سازمان، ماهيت به بسته
 و آموزش با خود ماهيت اقتضاي به سازمان اين اگر حال، .است تأثيرگذار بقايش و سرنوشت

 اي حرفه رفتار و اخالق رعايت اهميت ،شود مواجه نوع اين از ييها حساسيت و انساني منابع
 د.شو  مي چندان دو كاركنان

 ارائة به تنها ديگر اي حرفه و فني آموزش مراكز آموزشي، مؤسسات تعداد افزايش با
 هدف .هستند كارآموزان جذب پي در مستمر صورت به بلكه ؛كنند مين تكيه  مهارت آموزش

 يها حرفه تنوع و كارآموزان تعداد افزايش تنها نه امروزه، اي حرفه و فني آموزش مراكز
 نيازها ،دارند خودنگه براي طوالني مدت به را آنها هستند مايل بلكه است، آنان براي آموزشي

 متمايزي و مناسب رفتار كارآموزان اگر زيرا ؛كنند مديريت و دهند ءارتقا را يشانها خواسته و
 شود، مي آنها خرسندي موجب ،باشد آنها ةخواست و انتظار از بيش كه ندكن دريافت مراكز از

 د.كن مي تبديل وفادار) (كارآموزان وفادار مشترياني به و كند مي جلب را آنان عالقمندي
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 مراكز ءارتقا موجب و دهند مي كيلتش را آموزشي مراكز بخش ترين مهم وفادار كارآموزان

 ند.كن مي شاياني يها كمك آن پايدار رشد به و ندشو مي آموزشي
 و اصول به آنها پايبندي ميزان توان مي را كاركنان عملكرد سنجش مهم ابعاد از يكي

 واسطة (به كاركنان وري بهره ارتقاي بر هم چشمگير تأثيري كه كرد قلمداد اي حرفه رفتار
 تأثير دليل (به سازمان دربارة مشتريان نگرش تغيير بر هم و سازمان) ارتقاي به آنان اعتقاد
 به مقيد و سازگار وفادار، انساني نيروي .دارد مشتري) و سازمان ةدوسوي تعامل بر آن مثبت
 فعاليت ،وظايف شرح در مقرر وظايف از فراتر است حاضر سازمان اي حرفه هاي ارزش و اهداف

 رفتاري مباحث به توجه .باشد سازمان به مشتريان نگرش تغيير در  ميمه عامل و كند
 به تواند مي نيز رقابتي نابرابر شرايط در و شود مي درك مشتريان توسط سرعت، به ، كاركنان

 (حسيني، كند تبديل وفادار مشتري به را عادي مشتري و شود منجر مشتري در تعلق حس
1380:26.( 

 كارآموزان آنها وجودي نفس ،اي حرفه و فني آموزش مراكز يها ليتفعا ماهيت به توجه با
 به امر اين دارد. آموزشي مراكز برعملكرد چشمگير تأثيري آنها تعامالت و كارآموزان .هستند

 .شد خواهد منجر آموزشي مراكز در آموزي مهارت افزايش وها  فعاليت گسترش
 بر و ابتدا كارآموزان وفاداري و مربيان يا حرفه اخالق ابعاد بين رابطة بررسي منظور به
 اخالق ابعاد كه شود داده پاسخ سؤال اين به بايد اي حرفه اخالق مفهوم تعريف اساس
 از پس باشد؟ مي ييها مؤلفه چه داراي ابعاد اين از يك هر و اند؟ كدام مربيان اي حرفه

 در نظر، مورد الگوي ةارائ و مربيان اي حرفه اخالق مفهوم ابعاد ترين مهم طراحي و شناسايي
 مورد اي حرفه و فني آموزش سازمان فعال مراكز مربيان اي حرفه اخالق موردي ةمطالع يك

 اهميت اي حرفه و فني آموزش سازمان در فعال مراكز انتخاب دليل .گيرد مي قرار سنجش
 در .ستا كشور سطح در  عالي آموزش كنار در مهارت آموزش و اي حرفه و فني يها آموزش
 مراكز مربيان اي رفتارحرفه و اخالق اصول رعايت تأثير است، شده سعي حاضر تحقيق

 و شده ارائه مطالب به توجه با بنابراين، .شود بررسي و آزمايش كارآموزان وفاداري بر آموزشي
 رفتار و اخالقي اصول رعايت آيا كه است آن تحقيق اين اصلي ةمسئل موضوع، اهميت

 گذارد؟ مي تأثير كارآموزان وفاداري بر نمربيا اي حرفه

 تحقيق اهداف
 وفاداري ميزان بر مربيان اي حرفه رفتار و اخالق اصول رعايت ثيرأت بررسي تحقيق كلي هدف

 بر اي حرفه اخالق اصول رعايت يها لفهؤم از يك هر ةرابط ميان اين در .است كارآموزان
 .ردگي مي قرار سنجش مورد نيز موزانآكار وفاداري
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 تحقيق ادبيات و مفاهيم

 اخالق �
 و اعمال صورت به كه اند كرده تعريف انسان باطني و روحي صفات از اي مجموعه را اخالق

 سبب بدين و كند مي پيدا ظاهري بروز شود، مي ناشي انسان دروني خلقيات از كه رفتاري
 خاص، رفتار نوع يك استمرار كرد. تعريف توان مي آثارش راه از را اخالق كه شود مي گفته
 است يافته فرد روح و جان عمق در باطني و دروني ةريش يك رفتار اين كه است آن بر دليل

 كنند، مي تلقي فردي رفتارهاي حد در را اخالق ةدامن نامند. مي اخالق و خلق را ريشه آن كه
 و ندك مي پيدا تسري اجتماعي نهادهاي يا جامعه سطح در كه وقتي فردي رفتارهاي اما

 دواند مي جامعه فرهنگ در  ريشه كه شود مي تبديل جمعي اخالق به نوعي به يابد، مي شيوع
 .)1387 (قراملكي، شناخت توان مي آن با را جامعه كه يابد مي غالب وجه نوعي خود و

 براى منشورى عنوان به اغلب ضوابط، و معيارها از ىا همجموع عنوان به اخالقيات
 كند. مى ارائه اقدام براى چارچوبى اصول، مجموعه اين و است افراد راهنمايى

 اي حرفه اخالق �
 از درست شناخت را آن عموماً اما دارد، متفاوتي معاني گوناگون افراد ديدگاه از كار اخالق

 جامع تعريف يك در .دانند مي نادرست ترك و درست انجام آنگاه و كار محيط در نادرست
 كارگر شخص در ييها ويژگي مجموعه هم و اجتماعي هنجار يك تواند مي هم كاري اخالق

 عالي انجام در را مثبت ارزش يك اجتماعي هنجار يك عنوان به كاري اخالق شود. توصيف
 است ارزش داراي ذاتي ةگون به كه كند مي تعريف صورتي به را كار و دهد مي قرار كار

 )2، 1984، 2و ايمر وار 1لوويچ (يانكه
 .پردازد مي اي حرفه كار انجام هنگام شخص عمل و ادب رفتار، چگونگي به اي حرفه اخالق

 در .باشد ديگري شغل هر يا طبابت نويسندگي، تدريس، پژوهش، مشاوره، تواند مي كار اين
 و افراد رفتار كه است بشري سلوك استانداردهاي و اصول از يا همجموع اي حرفه اخالق واقع،
 .است شده اتخاذ اخالق علم از آن مفهوم و كند مي تعيين را يا ساختارحرفه يك در ها گروه

 اخالق آمده، دست به شغل يا حرفه ماهيت از كه اخالقي قوانين مجموعه ديگر، عبارت به
، كار و كسب اخالق يا اي حرفه اخالق تعريف در ).1390:31، (آراسته دارد نام اي حرفه

                                                                                                                
1. Yankelovich 
2. Immer wahr 
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 افشار، (صدري "اند دانسته حرفه يك اهل يانم در متداول رفتاري يها شيوه" را آن اي عده

1373:67( . 
 پزشك مثالً .دارد خود شغل در فرد كه است اخالقي وليتئمس اي، حرفه اخالق از منظور

 برعهده كه است شغلي از برگرفته داردكه اخالقي هاي وليتئمس حقيقي شخص يك عنوان به
 تغيير وي اخالقي هاي وليتئمس ،پذيرفت مي ديگري شغل اگر كه اي گونه به ؛است گرفته

 آفريند مي اي ويژه اخالقي هاي وليتئمس اي، حرفه اقتضاي به شغلي ربنابراين، ه .كرد مي
 ).1385 (قراملكي،
 .است اي حرفه اخالق سازمان، موفقيت در متغير ترين مهم باورند اين بر نظران صاحب

 به اخالق .است مطرح سازمان در تيرقاب مزيت يك عنوان به اي، حرفه اخالق داشتن امروزه،
 و شود مي تعريف دربردارد، راها  انسان معنوي گيري تصميم و هدايت كه اي فلسفه نظام عنوان
 (قراملكي: دهد مي قرار توجه مورد مراجع با كار هنگام در را گيري تصميم اين اي حرفه اخالق
1382.( 

 و است انكار قابل غير سازمان ةيندآ به معطوف موفقيت در اي حرفه اخالق راهبردى نقش
 اي حرفه اخالق به دستيابى .سازد مى متضرّر و پذير آسيب سخت را ها بنگاه آن از دورى

 جامعه اخالق رشد در اي حرفه اخالق ).1381:91 (مجيدپور، شود مى راهبردى مزيت موجب
 به و شوند ذهني ةملك افراد در اي حرفه مثبت رفتارهاي كه  ميهنگا .دارد مهمى نقش نيز

 رو، اين از .شود مي برده نيز خانواده و بيرون محيط به رفتارها اين از بخشي شوند، بدل عادت
 اخالق رشد موجب بلكه اي، حرفه اخالق اصالح موجب تنها نه رفتاري كدهاي از استفاده

 بر را شاغلين اخالق بهبود تأثير بايست مي اين، بر افزون .شود مي نيز ديگر يها حوزه در افراد
 رمزهاي تأثير جمعيتي بردايرة موضوع اين كه نمود، اضافه خانوادشان اخالق و رفتارها
 صحيح اجراي و رفتاري رمزهاي كه رسيد نتيجه اين به توان مي بنابراين، .افزايد مي رفتاري

 جامعه اخالق بر گسترده تأثيري تواند مي گوناگون هاي سازمان كارمندهاى ميان در آنها
 .دهد گرايش اخالقي رشد سوي به را جمعيت از توجهي قابل بخش و بگذارد

 آموزشي اخالق �
 آموزشي مراكز در يادگيرى و ياددهى فرآيند سالمت ةكنند تضمين آموزشى اخالق رعايت
 كمك امر اين به يادگيرى و آموزش با مرتبط اخالقى ىها ارزش و ضوابط حقيقت، در .است
 و طرف يك از يادگيرى شأن و ها آموزش بهترين از برخوردارى در افراد حقوق كه كند مى

  .شود رعايت ،ديگر طرف از آموزى علم و علم جايگاه و شأن
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 رعايت به ملزم را خود بايد بعد دو در استاد يك معلمي، اي حرفه اخالق مباني اساس بر
 بايد دارد، فراگيران افكار و رفتار بر كه گذاري تأثير جايگاه جهت به اول، بداند؛ اخالقي اصول
 اخالقي هاي ارزش انتقال در روش ثرترينؤم بداند و نمايد اخالقي فضايل به آراسته را خود

 قبال در كه اي وظيفه جهت به دوم، است. مدرس واقعي رفتار در آنها شدن آشكار مثبت،
 انجام در قياخال اصول حداكثري رعايت با بايد دارد، فراگيران آموزشي نيازهاي برآوردن
 .رساند انجام به نحو بهترين به را خود آموزشي هاي وليتئمس اي، حرفه وظايف

 ةتوسع منظر از هم اي، حرفه اخالق هاي ارزش و اصول به معلمان و مربيان پايبندي
 ةبرجست هاي ويژگي و مميزه صفات انتقال منظر از هم و اخالقيات بر مبتني سازماني فرهنگ
 صرف مربيان است. اهميت حائز بسيار جامعه، درها آن ةاشاع نتيجه در و ياندانشجو به انساني

 و تدريس ةوظيف كه آنجا از باشند، داشته مهارت آن در بايد كه خود تخصصي ةرشت از نظر
 آشنا آن اي حرفه اصول با و داشته مهارت هم  ميمعل حرفة در بايد ،دارند عهده به را آموزش
 هاي آموزش .شود مي محسوب آموزشي هاي سازمان كاركرد ستيننخ آموزش كه چرا باشند؛

 جامعه در خاص رفتارهايي بروز به منجر است ممكن آموزشي نظام يك سوي از شده ارائه
 .باشد بررسي و نقد قابل اخالقي نظر از كه شود

  اي حرفه اخالق اهميت �
 هدايت و راهنمايي رايب منشوري عنوان به اغلب اصول، از اي مجموعه عنوان به اخالقيات،

 اي حرفه اخالق .كند مي ارائه اقدام براي چارچوبي اصول، مجموعه اين .است شده تعريف
 نظام ضعف .است فرصت ديگرش ةلب و تهديد آن ةلب يك كه است اي دولبه شمشير مانند

 بيشتر مديريت، و دشو مي منجر سازمان در خسارات افزايش و ارتباطات كاهش به اخالقيات
 در .رسانند مين مديريت به را اطالعات افراد زيرا كرد؛ خواهد تكيه نگر گذشته كنترل رب

 كاري كم و غيبت شايعه، صرف، شود هدف صرف آنكه جاي به سازمان توان صورت، اين
ها  ارزش كه ندكن مي رشد هنگامي اصوالً اي حرفه اخالق در مسائل ).1386(زاگال، شد خواهد

 حرفه به پرداختن و انجام حين در ديگر يها ارزش با و شوند حاكم خاص حرَف و مشاغل در
 حاكمي و غالب امر عنوان به راها  ارزش اين زياد احتمال به حرَف، صاحبان ند؛شو ناسازگار

 بيان آنها كه هايي آل ايده به تعهد .نمايند مي دريافت نكنند درك است ممكن ديگران كه
 به تعهدي چنين و است حرَف صاحبان صالحيت و عتبارا منشأ وسيع، سطح يك در كنند مي

 خواهد تقويت كنند مي كار آن در كه ييها سازمان و همكاران هويت تعيين و شناسايي ةوسيل
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 دار جهت را عملكردهايشان و شود مي برده كار به اخالقي كدهاي از بسياري در آن و شد
 )1992، 1كند (بكر مي

 اي، حرفه اخالق .دارد سازمان نتايج وها  فعاليت بر يگير چشم تأثير اي، حرفه اخالق
 كاهش را خطرپذيري ةدرج و بخشد مي بهبود را ارتباطات دهد، مي افزايش را وري بهره
 راحتي به اطالعات جريان ،است حاكم سازمان در اي حرفه اخالق كه  ميهنگا زيرا دهد؛ مي

 ).1383، (بورف گردد مي طلعم آن از حادثه، ايجاد از قبل مدير و دشو مي تسهيل

 آن تدوين وضرورت اخالقي منشور �
 سازمان برايها  ارزش ديگر به نسبت كه است ييها ارزش مجموعه شامل اخالقي منشور
 چون ييها ارزش شوند، رعايت مديران و كاركنان سوي از بايد و بوده بيشتري اولويت داراي

 و ايمان ادب، متانت، اسرار، حفظ استقالل، احترام، وفاداري، وعده، به عمل درستي، صداقت،
 منافع، تقسيم كمك، كردن، را ديگران مالحظة دلسوزي، جويي، كمال پاسخگويي، اعتقاد،

 در و... جتماعا به خدمت قانون، به پايبندي ي،أر ثبات طرفي، بي انصاف، و عدالت مهرباني،
 منشور ).1385:45، (الواني است گرفته قرار مختلف هاي سازمان توجه مورد اخالقي منشور
 شوند انجام كار محيط در بايد و بوده سازمان مطلوب كه است رفتارهايي شامل نيز رفتاري

 رشوه، قبول عدم مافوق، دستورات از پيروي كار، محيط در كاركنان پوشش نوع: شامل كه
 ).1382:33ي،(سلطانشود  مي و... مقررات و قوانين از پيروي تعيض، عدم سازمان، اسرار حفظ

 مورد اخالق و جامعه فرهنگي يها ارزش ةبرگيرند در كه كاركنان اخالقي منشور تدوين
 .است سازمان در اخالق كردن نهادينه براي شده مطرح يها زمينه از يكي باشد، سازمان نظر

 ندكن مى تبعيت ارزشي و اخالقي كلي رهنمود و سرمشق يك از سازمان اعضاي آن، اساس بر
 همچون سازماني اخالقي منشور .آيد مي وجود به سازمان در قوي و منسجم گيفرهن و

 عمل راهنماي و دهد مي شكل را كاركنان سازماني و يا هحرف اخالق پزشكان، ةسوگندنام
 يا هحرف رفتار كه است اي بيانيه سازماني اخالقي منشور .است خدمتشان مسير در آنان

 منشور .كند مي راهنمايي اخالقي مشكالت حل در را افراد و تشريح را اخالقي و مطلوب
 سازمان اعضاي ميان در اخالقي رفتار بهبود براي است ابزاري دولتي يها سازمان در اخالقي

 و اعضا اخالقي رفتار قراردادن ثيرأت تحت با اخالقي منشور .عمومي منافع حفظ و حمايت و
 كند مي منتقل سازمان اعضاي به نيز را اى ويژه اخالقي هاي ارزش سازمان، اخالقي جو

 ).1389:21، دوست (موسي
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 ايجاد براي كه است ارزشي و اخالقي معيارهاي حاوي سندي سازمان اخالقي منشور
 عملكردشان و رفتار در را آنها و شده تدوين سازمان مسئوالن بين رويه وحدت و هماهنگي

 و ضوابط بر عالوه كاركنان، و نمديرا .كند مي هدايت سازمان ارزشي هاي آرمان سوي به
 ارزشي اخالقي معيارهاي و رهنمودها از اي مجموعه يا منشور به سازمان،  ميرس معيارهاي

 .كنند ياري شان يها گيري تصميم و اقدامات در را آنان تا دارند نياز
 انجام بر كه است خود خاص يها ارزش داراي سازمان اعضاي از فردي هر كه است مسلم

 سازمان افراد ةهم بين لزوماًها  ارزش اين اما، .گذارد مي تأثير او يها فعاليت و وظايف دادن
 قبول مورد يها ارزش اساس بر مديري است ممكن .ندارد مشترك ةجنب و نيست يكسان

 يكسان مشابه موردي در ديگر مدير تصميم با كامالً، كه كند گيري تصميم اي گونه به خود
 براي ،بنابراين .آنهاست باورهاي وها  ارزش تفاوت در ،هعمدطور  به نيز تتفاو اين علت .نباشد
 و اخالقي معيارهايي بايد جمعي مطلوب سوي به حركت در رويه وحدت و هماهنگي ايجاد

 را پزشكان اي حرفه اخالق كه بقراط ةسوگندنام همچون تا گيرد قرار آنها اختيار در ارزشي
 مشترك ارزشي و اخالقي رهنمودهاي وها  سرمشق اين از نيز مديران ساير دهد، مي شكل
 ).1386:25 (قراملكي، گيرند بهره

 صورت به كه اخالقي هاي چالش در توانند نمي افراد و هستند مبهم قوانين اوقات گاهي
 كنند مي فكر مردمها  وقت خيلي كنند. استفاده قوانين اين از هستند، درگير آنها با روزمره

 ضرورتاً بودن اخالقي و بودن قانوني اما است. اخالقي پس ندارد، قانوني كلمش كارشان چون
  )2004، 1د نودهي(اينگر ندارند يكساني معناي هم با

 در يكديگر با سازمان در افراد تكاليف اي، حرفه يها نامه آيين و كدها ةارائ با ،واقع در 
 نبايدها از پرهيز و بايدها اجراي به زممل را آنها و دكن مي روشن را سازمان فرا و سازمان قبال
 .كند مي

 اينكه نخست :است توجه قابل سازمان اخالقي منشور تدوين ةزمين در اساسي ةنكت دو
 و كنند بيني پيش را كاركنان و مديران اقدامات و تصميمات ةهم توانند مين مقررات و قوانين
 اين در اخالقي ارزشي رهنمودهاي از اي مجموعه وجود .دهند ارائه كار انجام روش و شيوه
 اصول جامعيت سازمان اخالقي منشور در اينكه، دوم .بود خواهد مؤثر و راهگشا زمينه

 .است مهم بسيار امري ،باشد داشتهها  فعاليت و موضوعات بر كامل پوششي كه اي گونه به
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 اي حرفه اخالق ةزمين در مكاتب وها  نظريه �

 توزيعي عدالت گرايي، تكليف سودانگاري، مانند كار و كسب ةزحو در اخالقي يها نظام بررسي
 ند.شو مي مطرح جهان در اخالقي مكاتب ترين عمده عنوان به فردي آزادي و

 انگاري سود مكتب �
 خير كه است آن به صواب كار است معتقد كه است مكتبي كه: اند آورده مكتب اين تعريف در
 اخالقي اساس ،ديگر بيان به ).1388:132(عامل، ددار ارزاني جهاني به بيشتر هرچه سود و

 ).1377:876 الالند،( باشد مي خوشبختي ترين بزرگ اصل يا سودمندي بر مكتب اين
 يها صحنه ترين باشكوه و نيست توجيه قابل انساني عالي خصائل طوركلي به اخالق اين در
 عاطفي و عقالني توجيه يدارا و باخته رنگ دستگاه اين در كامالً عشق و فداكاري ايثار،

 .يستن

 گرايي تكليف مكتب �
 در آن ةنتيج زيرا ،ندارد بستگي آن ةنتيج به عملي، هر اخالقي ارزش نظريه، اين اساس بر

 گيرنده تصميم شخص نيت به عمل آن ارزش ولي نيست، معلوم و مشخص تصميم اخذ زمان
 ).1362:135 مر، (هس دارد بستگي
 روابط ةوسيل به را رفتار نبايد اخالقي، عمل براي كانت ئلايمانو نظر در ،طوركلي به

 چنين بلكه ؛كرد تبيين لذت جستجوي و شفقت رحم، همدردي، همانند احساسي يا عاطفي
 نهفته انسان ضمير در كه اخالقي قانون از پيروي و تكليف ةوسيل به بايد كه شود مي توصيه
 ).1355:101 (ژكس، گيرد انجام است،

 توزيعي عدالت مكتب �
 ديگران كار در و دهد انجام را خود كار كس هر اينكه از است عبارت افالطون ديد از عدالت
 حقوق به احترام و رعايت را عدالت نيز اي عده ).1368:21 بيدي، دره (صانعي نكند دخالت
 (ژكس، اند دانسته »دادن را ديگران داد« يا »كس هر حق اداي« عدالت شعار كه ديگران

 و شخص به احترام از ستا عبارت عدالت اند: آورده عدالت تعريف در نيز اي عده ).1355:37
 ).1327:47 (لوماريه، وي حقوق

 فردي آزادي مكتب �
 آزادي نام به ارزش يك تقدم اساس بر كه است "نوزيك رابرت"ابتكار از فردي آزادي ةنظري

 بازار ةمنظوم يك از را فردي آزادي اخالقي، ةنظري اين برطبق .است دهش طراحي فردي
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 با فرد كه معنا بدين .داد گسترش رفتارها ارزيابي ةويژ اخالقي ةمنظوم يك بهها  دارايي
 ).1369:104 (كانت، يابد مي دست است مناسب و درست آنچه به خود آگاهانه يها انتخاب

 تحقيق يها فرضيه
 دارد. داري معني ةرابط كارآموزان وفاداري با اي حرفه رفتار و اخالق اصول رعايت �
 دارد. داري معني ةرابط كارآموزان وفاداري با مربيان پذيري مسئوليت �
 دارد. داري معني ةرابط كارآموزان وفاداري با مربيان پشتكار و تالش �
 دارد. داري معني ةرابط كارآموزان وفاداري با مربيان انصاف و عدالت �
 دارد. داري معني ةرابط كارآموزان وفاداري با مربيان احترام و ادب �
 دارد. داري معني ةرابط كارآموزان وفاداري با مربيان اجتماعي هنجارهاي و ها ارزش رعايت �

  تحقيق روش
 ةشيو و انجام روش اساس بر و است كاربردي تحقيقات نوع از هدف، اساس بر پژوهش اين

 كاربردي دليل اين به است. مقطعي ،زماني نظر از و بوده پيمايشي صورت هب ،ها داده گردآوري
 ميزان افزايش و كارآموزان وفاداري وضعيت بهبود براي تحقيق نتايج از استفاده كه است

 الگوي ةارائ دنبال به واست  زنجان اي حرفه و فني آموزشي مراكز كارآموزان نگهداشت
 يقتحق .است وفاداري بر اي حرفه رفتار و اخالق مؤثر متغيرهاي به توجه افزايشبراي  مناسب
 - توصيفي نوع از سؤاالت) (ياها  فرضيه آزمون برايها  داده آوري جمع روش نظر از حاضر

 باشد. مي همبستگي شاخة از و تحليلي
 ةماه سه در زنجان اي حرفه و فني  آموزشي مراكز كارآموزان پژوهش، اين آماريجامعة 

 اساس بر نيز نمونه محج .اند ديده آموزش ماهه 3 ةدور يك در كه باشند مي 1392سال سوم
 صورت به نيز كارآموزان انتخاب روش است. دهش محاسبه نفر 75 تعداد به كوكران فرمول
 باشد. مي تصادفي اي خوشه

 تحقيق يها ابزار
 روش از آن، نظري مباني در گفت توان مي تحقيق اين اطالعات آوري جمع روش مورد در

 و كتب به مراجعه با كه ترتيب بدين .است هشد استفاده الكترونيكي) و (چاپي اي كتابخانه
 نظر مورد اطالعات ... وها  سازمان آرشيو تأييد، مورد مقاالت التين، و فارسي علمي مجالت
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 كارآموزان نظرات آن ةوسيل بهو  تهيه اي نامه پرسش بعدي، مراحل در و شده آوري جمع
 .اند شده آوري جمع

 حوزه، اين با اساتيد و نظران صاحب از تعدادي از مذكور ةنام پرسش روايي افزايش براي
 قالب در پيشنهادي چارچوب در شاخص هر با موافقت ميزان ةبار در آنها نظر و نظرخواهي

 اوليه، ةنام پرسش ساختاري اشكاالت ترتيب، بدين .شد پرسيده اي گزينه 5 كيفي اعداد
 تعيين براي .گرفت ورتص محتوا روايي ساختن برآوردهبراي  الزم اصالحات و شناسايي

 يها داده پايايي تحليل كه شد توزيع نفر 20 بين نامه پرسش ابتدا نامه، پرسش اعتبار
 منظور به است. آمده دست هب 87/0 عدد كرونباخ آلفاي روش از استفاده با شده آوري جمع

 ازها  متغير ثيرأت عدم و ثيرأت تشخيص براي و اسپيرمن همبستگي آزمون از فرضيات، آزمون
 .است شده استفاده "t"ضريب

 تحقيق يها متغير
 كارآموزان. وفاداري وابسته: متغيير �
 رفتاري. و اخالقي اصول رعايت مستقل: متغيير �
 و ادب -انصاف و عدالت -پشتكار و تالش -پذيري مسئوليت مستقل: متغيير يها لفهؤم �

 اجتماعي. هنجارهاي و ها ارزش رعايت -احترام
 
 
 
 
 
 
 
 

 اه يافته
 بندي جمع و آموزشي اخالق و اي حرفه اخالق مفاهيم و مباني بررسي از پس ،پژوهش اين در

 با ، spss افزاري نرم ةبست بهها  داده انتقال و نامه پرسش طريق از شده آوري جمع يها داده
 است. شده پرداختهها  فرضيه آزمون و اطالعات تحليل و تجزيه به آماري هاي روش از استفاده

 نفر   63 و هلأمت نفر 12 بررسي مورد ةنمون حجم از كه دهد مي نشان تحليل و تجزيه يجنتا

 پذيري مسئوليت

 ها رعايت ارزش

 عدالت و انصاف

 ادب و احترام

 تالش و پشتكار

قل:متغيير مست
رعايت اصول و 

 رفتار اخالقي

متغيير وابسته:
وفاداري 
 كارآموزان
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 نفر 47 باالتر، و ليسانس فوق تحصيلي مدرك داراي نفر 1 مرد، نفر 34 و زن نفر 41 مجرد،

 ند.هست ديپلم نفر 20و ديپلم فوق نفر 7 و ليسانس
 توان مي وفاداري و اي حرفه رفتار و اخالق عوامل بين همبستگي از آمده دست هب نتايج از
 ةهم ،است 05/0 از كمتر عوامل تمامي براي )sig( داري معني سطح چون كه گرفت نتيجه
 از يك هر همبستگي ضريب .دارد داري معني رابطة وفاداري با اي حرفه رفتار و اخالقي عوامل
 ضريب به مربوط نستو در 1ة شمار جدول در وفاداري بر اي حرفه رفتار و اخالق عوامل

 رعايت به آنها كمترين و پذيري مسئوليت به همبستگي بيشترين .است آمده همبستگي
 تأييد مقاله اين درها  فرضيه ةهم ،بنابراين شود. مي مربوط اجتماعي هنجارهاي و ها ارزش

  شود. مي
 

 همبستگي ضريب از حاصل نتايج. 1 جدول
 Sig داري معني سطح همبستگي ضريب عوامل
 0/00 78/0 پذيري مسئوليت

 0/00 75/0 پشتكار  و تالش
 0/00 65/0 انصاف و عدالت
 0/00 66/0 احترام و ادب

 0/00 60/0 اجتماعي هنجارهاي و ها ارزش رعايت
 

 ميزان بر اي حرفه رفتار و اخالق اصول عوامل از هريك ثيرأت ميزان شدن مشخص براي
 t مقدار اساس برها  داده تحليل و تجزيه است. شده هاستفاد t آزمون از كارآموزان وفاداري

 تالش پذيري، مسئوليت كه دهد مي نشاناست،  05/0 از كمتر كه نمونه گروه از آمده دست هب
 اجتماعي هنجارهاي و ها ارزش رعايت و احترام و ادب رعايت انصاف، و عدالت ت،جدي و

 و تالش را ثيرأت بيشترين شده اشاره موارد بين در و دارد تأثير كارآموزان وفاداري بر مربيان
  كارآموزان وفاداري بر اجتماعي هنجارهاي و ها ارزش رعايت را ثيرأت مقدار كمترين و پشتكار

  .دارد
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   t آزمون از حاصل نتايج. 2 جدول

ييدأت ييد/عدمأت Sig داري معني سطحt dfميانگين عوامل
 تأييد 740/00 7/9 2/3 پذيري مسئوليت

 تأييد 740/00 4/24 9/3 پشتكار و تالش
 تأييد 740/00 9/12 7/3 انصاف و عدالت
 تأييد 48/12740/00 6/3 احترام و ادب
 و ها ارزش رعايت

 اجتماعي هنجارهاي
 تأييد 740/00 06/8 3

 

 معنادار ارتباط عدم ةدهند نشان كه صفر فرض كه دهد مي نشان تحقيق يها يافته و نتايج
 و شود مي رد است، كاراموزان وفاداري و مربيان اي حرفه رفتار و اخالق اصول رعايت بين

 رفتار و اخالق اصول (رعايت تحقيق اصلي ةفرضي ،بنابراين شود. مي پذيرفته مقابل فرض
 اصول رعايت يعنيشود.  مي ييدأت دارد) داري معني ةرابط كارآموزان وفاداري با اي حرفه
 عدم وشود  مي منجر كارآموزان وفاداري افزايش به مربيان سوي از اي حرفه رفتار و اخالق
 كارآموزان وفاداري شديد كاهش مربيان سوي از اي حرفه رفتار و اخالق اصول صحيح رعايت

 موضوع اين ةدهند نشان و دهش ييدأت نيز تحقيق يها فرضيه ديگر ،همچنين .دارد پي در را
 ارتباط كارآموزان وفاداري با مربيان اي حرفه القاخ اصول يها لفهؤم از هريك كه است
 با آموزان كار وفاداري و اي حرفه اخالق خطي تك يها تحليل در ،همچنين دارند. داري معني
 شناختي) جمعيت (عوامل هلأت وضعيت و تحصيالت ميزان جنسيت، گر مداخله يها متغير

 نظر از هم و مجردين نظر از هم و مردان نظر از هم و زنان نظر از هم كه دش مشخص
  داري معني ةرابط كارآموزان وفاداري با اي حرفه رفتار و اخالق اصول رعايت بين هلينأمت

 اصول رعايت نيز تحصيالت مختلف سطوح با كارآموزان تمامي نظر از ،همچنين دارد. وجود
 دارد. داري معني ةرابط كارآموزان وفاداري با اي حرفه رفتار و اخالق

 گيري نتيجه
 قابل پيشرفت به وريافن و علمي اقتصادي، مادي، يها زمينه در امروزي بشر اينكه به توجه با

 از نامطلوبي آثار اخالقي، هاي ارزش و اخالقيات به توجهي بي اما است، يافته دست توجهي
 .است افكنده سايه بشري ةجامع بر كيفيت كاهش ،نهايتدر  و عدالتي بي فقر، تبعيض، جمله

 اجتماعي پيامدهاي اجتماع، در آنها نقش افزايش وها  سازمان ةتوسع و رشد دليل به
 ،است يافته افزون روز اهميتي مختلف نفعان ذي بر آنها ثيراتأت وها  سازمان هاي فعاليت

 بزرگي ثيراتأتها  سازمان كلي عملكرد برها  سازمان اجتماعي و اخالقي عملكرد كه اي گونه به



 اي و اشتغال  آموزش فني و حرفه
 

 

115 
 توان نمي مقررات و قوانين با فقط كه اند يافته دست نتيجه اين به مروزيا مديران دارد.

 به .دارد نام اخالق كه دارند نياز ديگري ابزار به آنها كنار در بلكه ؛كرد اداره راها  سازمان
 قرار قانون كنار در اخالق كه دارد ضرورتها  سازمان بهتر ةادار براي ،كارشناسان اعتقاد
 تبديل اخالقي قوانين به اخالقي هاي هدف و شود كنترلي ديگر جايگزين يخودكنترل .بگيرد
 مأتو و شيرين كردن كار باشد، داشته حضور و وجود انسان كاري زندگي در اخالق اگر .شوند

 پيشرفت و مردم رضايت و يكسو از ييفا خودشكو و مندي رضايت احساس و شغلي رضايت با
 اخالق راهبردى نقش ).171:138 فرد، دانايي و (الواني ديگر سوي از كار ييشكوفا و امور

 را ها سازمان آن از دورى و است انكار قابل غير سازمان ةآيند به معطوف موفقيت در اي حرفه
 راهبردى مزيت موجب اي حرفه اخالق به دستيابى .سازد مي متضرّر و پذير آسيب سخت

 رفتارهاي كه ميهنگا .دارد مهمى قشن نيز جامعه اخالق رشد در اي حرفه اخالق .شود مى
 به رفتارها اين از بخشي شوند، بدل عادت به و شوند ذهني ةملك افراد در اي حرفه مثبت
 موجب تنها نه رفتاري كدهاي از استفاده رو، اين از .شود مي برده نيز خانواده و بيرون محيط
 بنابراين، شود. مي نيز ديگر يها حوزه در افراد اخالق رشد موجب بلكه اي، حرفه اخالق اصالح

 كارمندهاى ميان در آنها صحيح اجراي و رفتاري رمزهاي كه رسيد نتيجه اين به توان مي
 از توجهي قابل بخش و بگذارد جامعه اخالق بر گسترده تأثيري تواند مي گوناگون هاي سازمان
 اقتضاي به هك هايي سازمان در موضوع اين دهد. گرايش اخالقي رشد سوي به را جمعيت
 اهميت ،هستند مواجه نوع اين از ييها حساسيت و انساني منابع و آموزش با خود ماهيت
 كند. مي پيدا زيادي بسيار

 ميزان بر مربيان اي حرفه رفتار و اخالق اصول رعايت ثيرأت بررسي حاضر، پژوهش هدف
 اخالق اصول رعايت يها لفهؤم از هريك ةرابط ميان اين در و است بوده كارآموزان وفاداري

 نشان تحقيق اين يها يافته .است گرفته قرار سنجش مورد نيز كاراموزان وفاداري بر اي حرفه
 و دارد داري معني ةرابط كارآموزان وفاداري با اي حرفه رفتار و اخالق اصول رعايت دهد مي

 و شتال پذيري، (مسئوليت مربيان اي حرفه اخالق اصول يها لفهؤم از هريك ،همچنين
هنجارهاي و اسالمي هاي ارزش رعايت ديگران، تكريم و احترام انصاف، و عدالت ت،جدي 

 رفتار و اخالق اصول رعايت يعني دارند. داري معني ارتباط كارآموزان وفاداري با نيز اجتماعي)
 صحيح رعايت عدم و شود مي منجر كارآموزان وفاداري افزايش به مربيان سوي از اي حرفه
 بردارد. در را كارآموزان وفاداري شديد كاهش ،مربيان سوي از اي حرفه رفتار و خالقا اصول

 تمامي نظر از و هلينأمت نظر از هم و مجردين نظر از هم و مردان و زنان نظر از ،همچنين
 وفاداري با اي حرفه رفتار و اخالق اصول رعايت بين ،تحصيالت مختلف سطوح با كارآموزان
 دارد. وجود  داري معني ةرابط كارآموزان
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 آموزشي، هاي سازمان در اي حرفه اخالق زياد بسيار اهميت و تحقيق يها يافته به توجه با

 و گردد مي چندان دو آموزش ةحوز در نيز گذاران سياست و مديران مسئوليت ،رابطه اين در
 براي ناسبم اخالقي و رفتاري كدهاي گرفتن نظر در و اخالقي منشور تدوين با توانند مي

 و عدالت جديت، و تالش پذيري، (مسئوليت اخالقي هاي ويژگي ارتقاي براي تالش و مربيان
 آنان، و..) اجتماعي هنجارهاي و اسالمي هاي ارزش رعايت ديگران، تكريم و احترام ، انصاف

 افزايش جهت در هم و دركشور اي حرفه اخالق اصول رعايت فرهنگ افزايش جهت در هم
 ند.كن شاياني كمك (كارآموزان) خود مشتريان وفاداري ميزان افزايش با ازمانس اثربخشي
 آموزشي هاي سازمان عملكرد بهبود و ءارتقا و بقا در موضوع اين به دادن يتماه ،بنابراين

 اساس بر .كردخواهد بسياري كمك آنها پايدار رشد به و بود خواهد حياتي و ثيرگذارأت بسيار
 هدايت و دهي شكل آموزشي، مراكز مديران ةوظيف ترين مهم گفت توان مي تحقيق يها يافته
 وها  استراتژي در سازمان هرچه ،همچنين ؛است اي حرفه رفتار و اخالق اساسي هاي ارزش
 ةزمين در هرچه و كند بيشتري توجه اي حرفه رفتار و اخالق اصول به سازماني يها رويه

 تالش موارد ساير و اخالقي كدهاي ةارائ بيان،مر اي حرفه رفتار و اخالق منشور تدوين
 د.شو بيشتر آموزشي مراكز به كارآموزان وفاداري و توجه داشت انتظار توان مي كند، بيشتري

  منابع
 عالي؛ آموزش مراكز وها  دانشگاه در اخالق رعايت ).1390(. ح جاهد، ؛ر ح آراسته،

 .31 ةصفح 2ةشمار اول ة،دور علم نشاط ةنام فصل .رفتارها بهبود براي اي گزينه
 هاي تئوري ةفلسف در گفتارهايي ).1380( .حسن فرد، دانايي و مهدي سيد الواني،

 دوم. چاپ سمت، انتشارات تهران: .دولتي يها سازمان
 سازمان، براي اخالقي منشور تدوين ).1385( .محمدحسين رحمتي،؛ مهدي سيد الواني،

 .45 ةصفح. 15ة شمار .مديريت فرهنگ ةنام فصل
 جعفر بيگي، نجف رضا ةترجم سازماني، تعالي براي اخالقي كيفيت ).1383(. آل بورف

 كاوسي. اسماعيل و رحماني
 در كار اخالق بر ثرؤم سازماني عوامل بررسي ).1380(. سيدجالل حسيني،

 . طباطبايي عالمه دانشگاه تهران: دولتي، هاي سازمان
 ةصفح. 132 ةشمار تدبير، ةنام ماه سازمان، در قاخال مديريت ).1382(. مرتضي سلطاني،
33. 

 ةترجم چيست؟ اخالق ةفلسف اخالقي؛ داوري ).1386(. خوزه گاليندو هكتور، زاگال
 .اول چاپ حكمت، تهران: احمد، علي حيدري
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 تهران: پورحسيني، ابوالقاسم ةترجم عملي). (حكمت اخالق ةفلسف )،1355(. ژكس 

 اميركبير. انتشارات
 شهيد دانشگاه تهران: غرب، تفكر در اخالق ةفلسف ).1368(. منوچهر بيدي، دره يصانع

 بهشتي.
 كلمه. نشر ةمؤسس .امروزي فارسي فرهنگ ).1373(. غالمحسين افشار، صدري
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 و فني آموزش سازمان اخالقي منشور تطبيقي بررسي
 اخالقي منشورهاي مشترك كدهاي با كشور اي حرفه

 ايراني هايسازمان
 1احمدي اكبر علي سيد دكتر

 2رحيميان طاهره 

 چكيده
 رفتاري استانداردهاي و اصول از اي مجموعه وجود معني به سازمان در اي حرفه اخالق

 اي، حرفه اخالق اصول در نهفته واالي ارزشي مفاهيم به توجه با است. سازمان آن كاركنان
 رفتار و نگرش بينش، فرهنگ، در استانداردها و اصول اين شدن نهادينه صورت در

 رسيد. خواهد ظهور به اجتماعي تعامالت در سازمان از مناسبي سازماني ةچهر كاركنان،
 روش اساس بر آن تدوين صلحا و است معيني شناسي روش محتاج اخالقي منشور تدوين
 پسند عامه اصول و كلي شعارهاي شامل كه ها سازمان برخي امروز هاي بيانيه با علمي
 و اخالق اصول بر تسلط بر عالوه اخالقي، كدهاي تدوين در دارد. تفاوت بسيار ند،هست
 نيز و نفعان ذي انتظارات و سازمان اهداف از عميق شناخت اخالقي، منشور تدوين ةنحو

 جامعيت ،ديگر عبارت به است. ضروري سازمان در منشور گيري كار به درست روشِ
 بسيار امري باشد، داشته ها فعاليت و موضوعات بر كامل پوششي كه اي گونه به رهنمودها

 نظر از كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان اخالقي منشور تحقيق اين در است. مهم
 آموزشي هاي سازمان در اخالقي منشور تدوين علمي اصول و ها روش با مطابقت ميزان
 گردآوري ةنحو نظر از و كاربردي هدف نظر از حاضر تحقيق است. گرفته قرار مطالعه مورد
 مورد ةنمون ةجامع است. ميداني و اي كتابخانه هاي روش از استفاده با توصيفي ها داده

 در داد نشان تحقيق نتايج .ندهست سازماني برون و درون خبرگان و كارشناسان مصاحبه
 شد مشخص همچنين است. نشده گرفته نظر در الزم وجوه و ها جنبه تمامي منشور تدوين
 است. نشده تهيه سازمان كاركنان در اخالقي رفتار سازي نهادينه براي مدوني اجرايي روش

 است. شده ارائه سازمان در منشور كاربردي اجراي و اصالح براي پيشنهاداتي ،پايان در
 اخالق ةتوسع هاي سياست و ها برنامه گذاري اولويت و تعيين در تواند مي تحقيق اين نتايج
 گيرد. قرار  امر اولياء نظر مد اي، حرفه

 اي. حرفه و فني آموزش سازمان اخالقي، منشور اي، حرفه اخالق :يكليد واژگان
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 مقدمه

 پيدايش اجتماعي، اسباتمن و روابط شدن تر پيچيده و بشري جوامع روزافزون رشد
 ارائه كيفيت به منوط ها سازمان اين حيات تداوم كند. مي ايجاب را گوناگون هاي ن سازما

 اعتماد اين آورند. مي دست به خدمات اين ةارائ نتيجه در كه است اعتباري و اعتماد و خدمات
 ةسرماي حفظ آن، اعضاي و سازمان هر ةوظيف و بوده سازمان هر اصلي ةسرماي اعتبار، و

 نمايند. مي اتخاذ مختلف يها مشي خط ها سازمان ،منظور همين به است. آمده دست به
 از مواردي ةدربرگيرند و دهد مي تشكيل را سازمان هر مشي خط ترين مهم اخالقي، ضوابط
 يكديگر و جامعه يا نفعان ذي با سازمان اعضاي روابط و سازمان هر اصلي يها ويژگي جمله
 نامه، مرام نام با مختلف يها سازمان در كه شود مي ناميده اخالقي ةنام آيين ضوابط اين است.
 ها، سازمان ةعمد يها دغدغه از شود. مي ياد آن از اخالقي منشور يا اخالق سند ،نامه نظام
 نتيجه در و كاركنان رفتار در آن شدن نهادينه و اخالقي منشور به آنان كاركنان توجه

 مستمر تعالي و حفظ سو يك  از كه  است  اي نامه تعهد اخالقي منشور زيرا .باشد مي سازمان
 به را سازمان خدمات از مردم ةعام رضايت ،ديگر سوي از و كاركنان انسجام منزلت، روحيه،
 از كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان اخالقي منشور محتواي تحقيق اين در .دارد دنبال

  شود. مي مقايسه ها سازمان در اخالقي منشور تدوين شتركم يها لفهؤم با مطابقت نظر

 مسئله بيان
 خود انساني منابع و فرايندها ساختار، تكنولوژي، طريق از ها سازمان نوين يها رويكردهاي در
 ابزارهاي به توجه ها سازمان جديد ةهزار آغاز با بخشند. مي بهبود فرايندها به و كنترل را

 قابليت اخالق كاربرد .قراردادند نظر مد را اخالق مهم ابزار جمله از بشر پيشين و شده تجربه
  دهد. مي كاهش را جامعه و سازمان يها هزينه و داده افزايش كار و كسب در را ها سازمان

 حال در مداوم ورط به ها سازمان ،سازماني نيازهاي با هماهنگ و مناسب دهي پاسخ براي
 استانداردها اين تدوين فرايند در ند.هست كار و كسب در ياخالق يها استاندارد تدوين
 و نفعان ذي حقوق سازمان، يها فعاليت فرهنگ، ديني، تعاليم ،اجتماعي و فرهنگي يها زمينه

 سري يك از سازماني اخالق اسناد يا ها نامه نظام كلية ،همه اين با گيرد. مي قرار هجتو مورد ...
 بهره سازمان همان موريتأم ةويژ اي حرفه ستانداردهايا و ضوابط بخشي و اخالقي عام اصول

 هردو به خود اخالقي يها نامه نظام و اسناد تدوين ةمقول در ها سازمان ةكلي است الزم برند. مي
 كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان باشند. داشته توجه متناسب و متوازن صورت به بخش

 مختلف اقشار و مخاطبان با گسترده اسباتمن و خود وسيع اجتماعي رويكرد به توجه با
 با مقاله اين باشد. مي اخالقي منشور از مند بهره ديگر يها سازمان بسياري همچون ،جامعه
 براي الزم اختصاصي و  ميعمو كدهاي احصا با ،خبرگان نظر و پيشين مطالعات به توجه
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 شده ءاحصا كدهاي با طبيقت نظر از را مذكور سازمان اخالقي منشور  اخالقي، منشور تدوين
  است. داده قرار بررسي مورد

 تحقيق اهميت
 منظر سه از آن به عمل و اخالقي منشور تدوين و اي حرفه اخالق موضوع به پرداختن اهميت

 معيارهاي و ضوابط بر  عالوه كاركنان، و مديران سازماني نظر از آنكه نخست است. بيان قابل
 آنان به تا دارند نياز ارزشي -اخالقي معيارهاي و رهنمودها زا اي مجموعه به سازمان، رسمي

 سوي به حركت در هماهنگي ايجاد براي .رساند ياري شان هاي گيري تصميم و اقدامات در
 دروني آنان در و گرفته قرار اهآن اختيار در ارزشي و اخالقي معيارهايي بايد جمعي، مطلوب

 اين بر و برشمرده ها انسان ميان روابطة كنند تنظيم عنوان به را اخالق )1383( الواني .شود
 در را اخالقي عملكردهاي است قادر دروني كار و ساز اين نيز مديريت در كه است اعتقاد

 اخالقيات منشور كه جا آن از آورد. وجود به را اخالقي سازمان و نموده تضمين كاركنان
 وحدت و هماهنگي ايجاد براي هك ارزشي -اخالقي معيارهاي حاوي است سندي سازمان،

 به شان عملكردهاي و رفتار در را آنان و شود مي تدوين سازمان كارگزاران بين در روش و رويه
 منشور اين اجراي و تدوين باالي اهميت به توانمي ،كندمي هدايت سازمان يها آرمان سوي

 به اي مالحظه قابل طور به خصوصي و دولتي يها بخش اخيراً برد. پي سازمان موفقيت در
 ديدگاه از را مناسب اخالقي اقدامات اهميت خصوصي بخش اند. داشته توجه اخالقي مسائل
 است دولتي بخش از بهتر اش اخالقي رفتارهاي در احتماالً و كند مي درك بهتر تجاري

 ).1989 ،(دوبرين
 جهان در انشهروند جغرافيايي يمرزها نريخت فرو با و جهاني مناسبات در كه آن دوم

 آن در كه درآمده اي دهكده يا خانواده صورت به جهان .اند شده تبديل وند تن به امروز
 كه است جهاني محيط يك نيز كار  و  كسب محيط .اند شده نزديك هم به مختلف هاي فرهنگ

 اخالق تعامالت، و كار  و  كسب در جهاني محيط و شود حاكم تواند نمي آن در اخالق چند
 با ها سازمان تعالي، براي تالش در همچنين ).1382(قراملكي، طلبد مي ها سازمان از واحدي
 ،جمعيت رشد ،اجتماعي مسئوليت : هستند رو هروب آينده در بودن برتر براي ييها چالش
 اخالقيات و بيكاري مسكن، درمان غذا ها، ناشناخته جهاني، رقابت ،انسانية سرماي كمبود
 ساير و شمار بي يها رسوايي به توجه با ،قانوني الزامات نظر از كه آن سوم ).1387دل، (قوي

 آن از تر پيش و گذشته يها دهه خالل در ها سازمان يها فعاليت در كه اخالقي مشكالت
 در امريكا در است. شده برداشته مشكالت اين به پرداختن جهت در ييها گام ،شده ايجاد
 قبال در ييها ممنوعيت مشمول دولت اداري كاركنان ،اخالقي قانونگذاري يها دوره از يكي

  ).1386 (الواني، شدند وقايع ثبت يا آموزش ،سخنراني جهت به بيروني يها پاداش پذيرفتن
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 )1387دل، (قوي ها سازمان بودن برتر براي آينده يها چالش. 1 شكل

 

 الكترونيك، دولت و اجتماعي امور يسيونكم عضو وزيران تصويب با نيز ايران در
 در و گزينش مراحل طي از پس خود كارمندان استخدام در شدند موظف اجرايي يها دستگاه

 و اخالقي منشور امضاي و سوگند اداي براي الزم تمهيدات اجرايي دستگاه به افراد ورود بدو
 در را شده امضا منشور و سوگندنامه و كرده فراهم را آنان توسط دولت كارمندان اداري
 راستاي در 1381 سال در اداري عالي شوراي ،همچنين .كنند نگهداري آنان پرسنلي ةپروند
 اجرايي يها دستگاه ةكلي آن مبناي بر كه كرد تصويب را اي مصوبه رجوع ارباب تكريم طرح
 آن از .دكنن اقدام مردم با رابطه در خود سازمان اخالقي منشور تدوين به نسبت بايست مي

 عملياتي رهنمود ةمثاب به و نموده تدوين خود براي اخالقي منشور ها سازمان از بسياري زمان
 ضرورت دست اين از مواردي و موارد اين دادند. قرار خود سازمان سطوح ةكلي اختيار در

 سازد. مي بيان ها سازمان در را اخالقي منشور سازي نهادينه و تدوين ،پرداختن

  قياخال منشور
 شده معني دروني سرشت باطني، طبيعت ،ها خوي و خلق معني به اخالق معين فرهنگ در

 و الهيون فالسفه، .يابند مي تجلي رفتار و كردار در كه است انسان دروني حاالت اخالق است.
 از صحيح شناخت يعني اخالق اند گفته عام طور به اخالق تعريف در نيز اجتماعي منتقدان
 اصول خود، امور انجام براي نيز ها سازمان آن تبع به و اصناف و حرف انصاحب .ناصحيح
 اخالقي سند تدوين اند. پذيرفته اي حرفه اخالق عنوان تحت را مشخصي آداب و اخالقي
 منشور از جامع و پسند همه تعريف يك يافتن است. مذكور رويكرد همين به توجه در سازمان
 ).2003رمر، و (وود است دشوار آن از مختلف ادراكات و مفهوم پيچيدگي دليل به اخالقي
 و سازمان اخالقي الزامات و عملكردي يها سياست كه هستند مكتوبي اسناد اخالقي كدهاي

 براي مديريت ابزارهاي اخالقي كدهاي ).1994 (استيونس، كنند مي مشخص را آن كاركنان
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 و (دعايي گيرند مي نظر در را قوانين زا باالتر استانداردهايي اغلب اهآن هستند. رفتار تغيير

 است: كرده بيان زمينه اين در را محققان تعاريف برخي )1379( الواني ).1391محمدزاده،
 بيان عامه مصلحت و اجتماعي عدالت و برابري محور حول را اخالقيات منشور ،فردريكسون

 تابع را دولتي يها سازمان بر حاكم اخالقيات روهر نامد. مي منشور اركان را هاآن و است داشته
 اخالقي معيار دسته سه از ،دوبل داند.مي ها حكومت بيني جهان و جامعه در موجود يها ارزش

 ،خيرخواهي و دورانديشي ،فردي مسئوليت ،حكومت برابر در وليتئمس احساس برد، مي نام
 گيري تصميم به ياخالق – ارزشي نظر از سازمان در را فرد مجموعاً معيار سه اين به توجه

 آبرو، و عزت است: قائل اخالقيات منشور براي را ركن سه رتها دن سازد. مي قادر صحيح
 اي بيانيه اخالقي منشور است: آمده ديگري تعريف در ).1379(الواني، عدالت ،خواهي نيك

 يك ).1993(كونتز، دكن مي هدايت را رفتارها كه است مقررات و اصول ها، مشي خط حاوي
 ها آن در حال عين در و بوده اقتصادي و اجتماعي سياسي محيط نمايانگر اخالقي چوبچار

 با مختلف كشورهاي در و زمان مرور به و نيست مطلق باورها اين البته شود. مي منعكس
 اخالق ).1384 (گيوريان، يابد مي تغيير مختلف اجتماعي بافت و اقتصاد مذهب و سياست

 ،بنابراين كرد. مطالعه نيز ارزشي نظام ديدگاه از توان مي را ياخالق منشورهاي و اي حرفه
 سازمان براي ها ارزش ديگر به نسبت كه است هاييارزش مجموعه شامل اخالقي منشور
 صداقت، نظير .شوند پيروي مديران و كاركنان سوي از بايد و بوده بيشتر اولويت داراي

 كمال پاسخگويي، ،ايمان ادب، متانت، سرار،ا حفظ احترام، وفاداري، ،وعده به عمل درستي،
 . ... و اجتماع به خدمت قانون، به پايبندي طرفي، بي ،عدالت مهرباني، كمك، جويي،

 اخالقي منشورهاي در مشترك كدهاي
 ها،آن طريق از تا اند كرده تمركز ها سازمان اخالقي منشورهاي محتواي بر مختلفي تحقيقات

 را دهند مي اخالقي يها ارزش و نفعان ذي مختلف يها گروه به ها سازمان كه اهميتي ميزان
 اي گونه به اصول و رهنمودها جامعيت سازمان، اخالقي منشور در ،همچنين كنند. شناسايي

 (قرباني، است مهم بسيار امري باشد، داشته ها فعاليت و موضوعات بر كامل پوششي كه
 جهاني بزرگ هايشركت راهنماي صولا ةعصار كه كار و كسب جهاني معيارهاي .)1387

 اصل مالكيت، اصل امانت، اصل از: عبارتند كه اند شده عنوان دسته هشت در آيند، مي شمار به
 اصل متقابل، حساسيت اصل ،انصاف اصل ،منزلت اصل شفافيت، اصل ،اعتماد و اعتبار

 كسب اخالق اصول رد ها رويه بهترين تقريبي انتخاب براي اي مقدمه ،مجموعه اين .شهروندي
 و مختلف يها هدف داراي است ممكن اخالقي منشور ).2006 ديگران، و پين ( است كار و
 ).2007اوكلند، و (ليچ باشد داشته فرهنگ و كشور به بسته گوناگوني كيدهايأت حداقل يا

 اب منشورهايي به تمايلي و گيرند مي قرار بازنگري مورد اي دوره صورت به اخالقي منشورهاي
 اخالقي منشور )2000( وايلي ).1998(بنكس، است آمده وجود به تر طوالني و بيشتر جزئيات
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 مشابه از حاكي نتايج داد. قرار تحليل مورد را انساني منابع مديريت انجمن پنج اي حرفه و

 بود. هاآن توجه مورد استانداردهاي ترين مهم از يكي رازداري و بود هاآن  ميتما محتواي بودن
 و دولتي بزرگ شركت 5 در استفاده مورد اخالقي كدهاي لحن و زبان )1998( فارل و رلفا

 يها سازمان در كه رسيدند نتيجه اين به و قراردادند بررسي مورد استراليا در را خصوصي
 باشد. مي گونه الهام ،محور ارزش يها سازمان در و تجويزي كدها لحن و زبان ،محور مطلوبيت

 با مقايسه در سازمان اخالقي منشور كه گرفت نتيجه تطبيقي اي مطالعه رد )2001( سامرز
 را سازمان به كاركنان تعهد سطح نيز و بوده تر كاربردي مورد و تر مهم اي حرفه اخالق منشور
 در ها سازمان اخالقي يها منشور از را ييها تم )2001( بليستون و يكوالس كند. مي بيشتر
 شامل كه يافتند امريكا ةكنند مصرف و خانواده دانش انجمن اخالقي منشور با همقابل

 ،تفاوت پذيرش ،حرفه به پذيري مسئوليت رازداري، منافع، تعارض ،اي حرفه صالحيت
 ايزاكسون بودند. رجوع ارباب و مشتري براي امنيت ،نهايت در و تحقيق و پژوهشگري

 در عواطف و فضايل بيان چگونگي به تا داد قرار بررسي مورد را موريتأم يها بيانيه )2003(
 و شناسايي براي را شوارتز اجتماعي شناسي روان شناسي گونه )2012( رابرتز ببرد. پي هاآن

 يها حرفه به مربوط اخالقي منشور 15 در آشكار يا و ضمني شدة بيان ارزش 216 ةمقايس
 هستند آن خواهان ها شركت اكثر كه دريافتند )1989( همكاران و رابين برد. كار به مختلف

 ناشايست و قانوني غير كارهاي انجام از يا و باشند وابسته سازماني شهروندان كارمندانشان كه
 اخالقي منشورهاي موضوع تحليل كلي ةنتيج كنند. اجتناب زد خواهد سازمان به خدشه كه

 شتركم يها ويژگي داراي المللي بين سطح در منشورها اين كه است اين گوياي سازماني
 محتواي تحليل در نيز )1391( محمدزاده و دعايي ).2001مايِيك، و (گوردون هستند

 توجه، مورد محتواي بيشترين كه گرفتند نتيجه ايراني سازمان 114 اخالقي منشورهاي
 مذهبي مفاهيم توجه مورد مفهوم دومين است. بوده رجوع ارباب به توجه و مداري مشتري

 تمام در تقريباً و باشد مي آن مانند و احاديث و قرآني يها آيه ،اوندخد نام ذكر شامل كه بوده
 يا كلي صورت به اخالقي يها ارزش بر كيدأت است. شده لحاظ مطالعه مورد منشورهاي

 مورد مفاهيم ديگر از سازماني، منافع به دادن اولويت و كاركنان به مربوط موارد مصداقي،
 مربوط اشاره مورد مفاهيم كمترين ،ديگر سوي از اند. بوده بررسي مورد منشورهاي در توجه

  تجاري شركاي با روابط كيفيت اخاذي، و ارتشا از ممانعت زيست، محيط حفظ يها مقوله به
 است. بوده نوآوري و خالقيت و تكنولوژيك رشد به توجه و سازماني اسرار سهامداران،حفظ و

 در اخالقي منشورهاي تحليل از كنون تا كه ييها بندي طبقه ةمقايس و بندي جمع براي
  است. شده ارائه )1391 ( محمدزاده و دعايي توسط جدولي ،گرفته انجام مرتبط تحقيقات

 بندي طبقه براي مورداستفاده مضامين از چارچوبي توانمي شده، انجام تحقيقات به توجه با
 تدوين در نظر مورد ممفاهي در ،ديگر عبارت به نمود. ستنباطا اخالقي منشورهاي محتواي
 ،كاركنان رجوع)، (ارباب مشتريان جامعه، به سازمان، هر ةويژ كدهاي طريق از اخالقي منشور
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 عنوان به سازمان ،نهايت در و كنندگان) مينأت كنندگان، توزيع رقبا، (سهامداران، نفعان ذي
 وجود شانيهمپو كانون چند در است ممكن البته شود. مي توجه ،تمركز اصلي كانون پنج

 به را فوق يها كانون از يك هر كه صورتي در شوند. گرفته نظر در مشترك طور به و داشته
 از يك هر عوامل حسب بر را اخالقي منشور توان مي ،آوريم شمار به تحليل واحد يك عنوان
 ذكر 3 جدول در ها واحد از يك هر براي پيشنهادي عوامل برخي د.كر بررسي ها واحد
 اند. شده

 
 . پنج كانون اصلي تمركز در منشور اخالقي2شكل 

 

 
 ))1391( زاده محمد و دعايي از (اقتباس -اخالقي منشور تحليل واحدهاي .1 جدول

 عوامل واحد

 كاركنان
 اموال حفظ - اخاذي و ارتشا از ممانعت - صداقت – كاركنان حقوق - عدالت

 مشاركت - آموزش – انضباط و نظم - آراستگي – احترام– ادب – سازماني
 موارد ساير - سازماني اسرار حفظ - سازمان اموال از استفاده سوء عدم -كاركنان

 - خدمات و كاال امنيت - تكنولوژي – نوآوري- - خالقيت  - مداري مشتري مشتريان
 ريامانتدا - مشتري اسرار حفظ - تبليغات به تعهد - خدمات و كاال كيفيت

 ديگر
 نفعان ذي

 روابط- كنندگان مينأت با روابط - رقبا با روابط - سهامداران با روابط
 جامعه با روابط-كنندگان توزيع

 جامعه
 -اشتغال – اقتصادي رشد جامعه: ارتقاي و رشد به كمك  - اخالقي اصول

 مذهبي مفاهيم - پاسخگويي - پذيري مسئوليت – گزارشگري صحت -مداري قانون
 زيست محيط - سياسي و انقالبي مفاهيم - عنويم و

 موارد ساير و كاري يها روش بهبود- سازماني اهداف به توجه سازمان
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 اي حرفه و فني آموزش سازمان
 يها آموزش  ميرس متولي تنها عنوان به كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان اصلي مأموريت
 مهارت ارزشيابي و آموزشي استانداردهاي وليدت پژوهش، آموزش، از عبارت  ميغيررس مهارتي
 نيروي تربيت و تأمين به نسبت و شود مي انجام فرآيند طريق از كه است كشور كار نيروي

 ارتقاي و خدمات و كشاورزي صنعت، مختلف يها بخش نياز مورد ماهر نيمه و ماهر كار
 از وسيعي طيف با سازمان اين مستقيم ارتباط د.كن مي اقدام جامعه فني هايمهارت فرهنگ
 معناي به بخشيدن معنا ضمن مكان هر و زمان هر سن، هر در آموزش كنندگان دريافت

 سازمان اين ةويژ اخالقي اصول از برخورداري لزوم ،سازمان اين طريق از العمر مادم يادگيري
 ،زشيآمو ماهيت دليل به سازد. مي محرز پيش از بيش را )3 (شكل اخالقي منشور تدوين و

 و وسيع ةگستر از استفاده مورد اخالقي كدهاي المللي بين سطوح تا ارتباطات  و آموزي حرفه
 و التزام و تدوين لزوم و اهميت به توجه با و خصوص همين در باشد. برخوردار مليأت قابل
 از: عبارتند شده مطرح تحقيق االتؤس سازمان، در اخالقي منشور به عمل
 منشور متداول اصول  با كشور اي حرفه و فني آموزش ازمانس اخالقي منشور تفاوت .1

 چيست؟ اخالقي
 باشد؟ مي اخالقي منشور تحليل سطوح از يك كدام از برآمده ها تفاوت .2
 كدامند؟ اخالقي منشور متداول سطوح با سازمان منشور تطبيق براي پيشنهادات .3

 پژوهش روش
 ةنحو نظر از و كاربردي هدف نظر از كه تطبيقي رويكرد با كيفي اي مطالعه حاضر تحقيق

 با مصاحبه و ميداني و اي كتابخانه مطالعات از تحقيق اين در است. توصيفي ها داده گردآوري
 از يكي تطبيقي ةمطالع است. شده استفاده سازماني برون و درون خبرگان و كارشناسان

 بررسي همگون يندفرا يا متغير چند يا دو آن در كه است كيفي و يكم پژوهش هاي روش
 را پديدارها آن بتوان ها، تفاوت اغلب و ها اشتراك تبيين و توصيف با كه هدف اين با شوند؛ مي

 ضمن تحقيق اين در يافت. دست تازه هاي تعميم احتماالً و تفسيرها به و كرد شناسايي
 اي حرفه و فني آموزش سازمان  اخالقي منشور ،شده انجام مطالعات ةپيشين و مفاهيم بررسي
 تحقيق از برگرفته ايراني يها سازمان اخالقي يها منشور در مشترك اخالقي كدهاي با كشور
 شد. مقايسه )1391( زاده محمد و دعايي

 مشترك كدهاي با مطابقت و  مذكور سازمان اخالقي منشور محتواي ةمقايس در همچنين
 به پاسخ ضمن ،پايان در د.ش استفاده سازماني برون و درون خبرگان نظر و مصاحبه از

 است. شده ارائه منشور بازنگري براي سازمان ءاوليا به نيز پيشنهاداتي تحقيق يها پرسش
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 كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان اخالقي منشور .3 شكل

  تحقيق يها يافته
 نظران صاحب و خبرگان از نفر 25 اختيار در اي حرفه و فني آموزش سازمان اخالقي منشور

 شد. داده قرار مشترك چارچوب با اخالقي كدهاي مطابقت و احصا جهت بيروني و رونيد
 از يك هر محتواي تحليل و گشت تدوين و تنظيم بند15 در فوق ةمقايس و مطالعه نتايج

 4 ةشمار جداول در مندرج نتايج به منجر 3 ةشمار جدول عوامل و ها واحد به توجه با ها بند
  است. شده 8 تا

 

 نفعان ذي ساير واحد - سازمان اخالقي منشور محتواي بررسي نتايج ةمقايس .4 جدول

 واحد
 در متداول عوامل

 محتواي تحليل
 سازماني منشورهاي

 سازمان اخالقي منشور عوامل
 كشور اي حرفه و فني آموزش

 نفعان ذي ديگر

 - سهامداران با روابط
 - رقبا با روابط

 با روابط
 - كنندگان مينأت

 - كنندگان توزيع روابط
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 جامعه واحد - سازمان اخالقي منشور محتواي بررسي نتايج ةمقايس .5 جدول

 منشورهاي محتواي تحليل در متداول عوامل واحد
 سازماني

 اخالقي منشور عوامل
 و فني آموزش سازمان

 كشور اي حرفه

جامعه

 - اخالقي اصول
 - اشتغال – اقتصادي رشد جامعه: رشد به كمك

 - مداري قانون
 - گزارشگري صحت

 - پذيري مسئوليت
 - پاسخگويي

 - معنوي و مذهبي مفاهيم
 - سياسي و انقالبي مفاهيم

 - زيست محيط
 
 
 

 مشتريان واحد - سازمان اخالقي منشور محتواي بررسي نتايج ةمقايس .6 جدول

 واحد
 تحليل در متداول عوامل

 منشورهاي محتواي
 سازماني

 سازمان اخالقي منشور عوامل
 كشور اي حرفه و فني آموزش

مشتريان

 مداري مشتري
 -نزاكت و ادب -نيكو خلق و رويي گشاده
 و دقيق جامع رساني اطالع -دقت-سرعت

 انصاف -عدالت -شفاف
 - نوآوري ،خالقيت

 - تكنولوژي
 و كاال وكيفيت امنيت

 - خدمات

 - تبليغات به تعهد
 و شترياسرارمحفظ

 - امانتداري
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 موارد ساير و سازمان واحد - سازمان اخالقي منشور محتواي بررسي نتايج ةمقايس .7 جدول

 واحد
 در متداول عوامل

 محتواي تحليل
 سازماني منشورهاي

 سازمان اخالقي منشور عوامل
 كشور اي حرفه و فني آموزش

سازمان

سازماني اهداف به توجه
 اهداف تحقق -شخص رب سازماني منافع ترجيح
-وفاداري -متقابل اعتماد -داريامانت -سازمان

 تالش و شكيبائي ،صبر

 كاري يها روش بهبود

 انتقادات از برخورداري -پذيري انتقاد ةروحي تقويت
 سازنده

 نوآوري و ظرافت
 و زياد كار جاي به -شايسته و هوشمندانه كار

 بهره كم
 تخصص و دانش مستمر ءارتقا

 خداوند خشنودي  ساير
 

 كاركنان واحد – سازمان اخالقي منشور محتواي بررسي نتايج ةمقايس .8 جدول

 واحد
 تحليل در متداول عوامل

 منشورهاي محتواي
 سازماني

 سازمان اخالقي منشور عوامل
 كشور اي حرفه و فني آموزش

كاركنان

 - آراستگي ،صداقت ،عدالت
 - كاركنان حقوق

 - اخاذي و ارتشا از ممانعت
 اداري تجهيزات و امكانات از صحيح ةاستفاد سازماني اموال حفظ

 احترام احترام و ادب
 انضباط و نظم انضباط و نظم

 تخصص و دانش مستمر ءارتقا آموزش
 مشاركت كاركنان مشاركت

 اداري تجهيزات و امكانات از صحيح ةاستفاد اموال از استفاده سوء عدم
 داري راز اسرار حفظ

 موارد ساير
 -پذيري نقد – نشاط -اسراف از پرهيز

 و آرام محيط -امانتداري -برخوردصميمانه
 مهرورزي -پذيري مسئوليت -رازداري-سالم
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  نتايج و بحث

 بسترهاي ايجاد چگونگي مختلف، سطوح در كارآمد مديران يها دغدغه ترين عمده از كيي
 تعهد و مسئوليت حس با آنها تا است ها حرفه تمام در غلشا انساني عوامل بـراي مناسب

 ةحرف و شغل بر حاكم اخالقي اصول و بپردازند كار به خود ةحرف و جامعه در لئمسا به كامل
 و مديران اولويت در دغدغه اين به پاسخ براي اخالقي منشورهاي تدوين كنند. رعايت را خود

 جانبه چند نفع ذي يها گروه ميتما به توجه نظر از كه شرطي به است گرفته قرار ها سازمان
 منشور ،تحقيق اين در باشد. اخالقي اختصاصي هم و كلي اصول هم شامل و بوده نگر

 منشورهاي مشترك محتواي با مطابقت ميزان نظر از كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان
 غالب وجه كه است مشخص سازمان اخالقي منشور ةاولي بررسي درشد.  بررسي اخالقي

  مشتريان سپس و مورد) 2( سازمان سپس ،مورد) 16( كاركنان ابتدا منشور محتواي
 شود: مي داده پاسخ پژوهش االتؤس به ادامه در .است مورد) 7(

 متداول اصول  با كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان اخالقي منشور تفاوت :اول الؤس
 چيست؟ اخالقي منشور

 ساير و جامعه قبال در بايستي سازمان كه اخالقي اصول به اي رهاشا منشور اين در 
 تحليل واحد سه در شده عنوان موارد بين در البته است. نشده اي اشاره باشد، پايبند نفعان ذي

 اصل مثال عنوان (به شود مي مشاهده نيز محتوايي همپوشاني مشتريان و سازمان كاركنان،
 تخصص و دانش مستمر ارتقاي در كوشش به اشاره يا )منشور دهم و ششم بند در رازداري

 ،همچنين باشد. آن به تعهد و كاركنان آموزش متوجه كه اين تا است سازماني اصلي بيشتر
 نشده قيد ،گردد تعهد بايستي الزاماً كه مشتريان خصوص در رازداري و داري امانت اصول
 پوشان هم يها كد عنوان به نيز ينوآور و خالقيت پذيري، مسئوليت نظير اصول برخي است.

 از يك هيچ در رسد مي نظر به ،همچنين اند. شده گرفته نظر در سازمان و مشتري مرز در
 سازمان اين در خصوص به و ويژه كاركرد كه اختصاصي اخالقي اصول به منشور يها بند

 اصول به تنپرداخ كه سازماني منشورهاي غالب رويكرد از منشور و است نشده اشاره ،دارند
 است. كرده پيروي ،باشد مي ها جنبه ةهم در نه هم آن و كلي و عام

 ؟است اخالقي منشور تحليل سطوح از يك كدام از برآمده ها تفاوت :دوم الؤس
 اصل ترجيح سازمان، در كاركنان حقوق ،عدالت رعايت كدهاي به توجه كاركنان واحد در

 به تقيد و ارتشا و رشوه مصاديق و اخالقي و اداري فساد از پرهيز سازمان، در صداقت
 ،رافصا از پرهيز كه است حالي در موضوع اين است. شده واقع مغفول ظاهري آراستگي

 ،سالم و آرام محيط ايجاد ،صميمانه برخورد ،نقدپذيري ،شادابي و نشاط حفظ
 به توجهي يانمشتر واحد در اند. گرفته قرار منشور در اشاره مورد مهرورزي و پذيري مسئوليت

 و نوآوري ،خالقيت كدهاي اجراي اثر در خدمات ةارائ كيفيت كه مشتري اصلي حقوق از يكي
 است. شده اشاره رجوع ارباب تكريم در متداول اصول به و نشده مبذول است، تكنولوژي
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 داده اطميناني خدمات امنيت و اسرار حفظ ،امانتداري خصوص در مشتري به ،همچنين

 اي حرفه و فني آموزش سازمان اخالقي منشور در جامعه و نفعان ذي حدهايوا است. نشده
 اين متنوع و گسترده بسيار تعامالت ةواسط به كه حالي در ،اند نگرفته قرار خطاب مورد

 اين اخالقي كدهاي از پوشي چشم سهامداران و كنندگان عرضه ،كنندگان مينأت با سازمان
 و موريتأم و اهداف به توجه اخالقي كدهاي نيز مانساز واحد در .نيست قبول قابل بخش
 ةنكت اند. گرفته قرار اشاره مورد خوبي به ها روش بهبود همچنين و ها آن به نيل براي تالش
 كسب و سازمان توجهات صدر در متعال خداوند رضايت به توجه منشور اين در توجه قابل

  است. توجه قابل و درخور بسيار كه اوست بندگان به گذاري خدمت طريق از وي خشنودي
 اخالقي منشور متداول سطوح با سازمان منشور تطبيق براي پيشنهادات :سوم الؤس

 كدامند؟
 اخالقي اصول با سازمان منشور بيشتر چه هر مطابقت منظور به تحقيق اين پيشنهاد

 است. آمده ذيل در بيروني و دروني نفعان ذي مطالبات به پاسخگو
 حاصل كدهاي و عوامل با كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان منشور ايمحتو بررسي با

 منشور تدوين در كه شد گرفته نتيجه ايراني يها سازمان اخالقي منشور محتواي تحليل از
 تبيين و سازي شفاف عدم و نفعان ذي ساير و جامعه بخش دو گرفتن ناديده بر عالوه سازمان
 و كاركنان شامل كه ها بخش ساير در ،بخش دو ناي قبال در سازمان اخالقي تعهدات

 بر كيدأت ضمن شود مي پيشنهاد است. نشده توجه اخالقي اصول برخي به است، مشتريان
 ةكلي به توجه نظر از منشور تطابق عدم ،فوق موارد به توجه و اخالقي منشور در بازنگري لزوم

 تدوين بازنگري در الزاماً مربوطه اخالقي يها كد تعريف همچنين و بيروني و دروني مخاطبان
 خوبي به تعهدات سازماني، بخش در است ذكر شايان گيرد. قرار امر اوليا نظر مد فوق منشور

 به گام صورت به اخالقي منشور تدوين اصول از گيري بهره با توانمي ،همچنين اند. شده بيان
 و كاركنان به آن انتشار و ابالغ و مهم بسيار ةبياني اين تدوين جهت ترعلمي رويكردي از ،گام

 الواني نظر از جست. بهره آن كردن نهادي و التزام براي عملي راهكارهاي تدبير و جامعه
 است: ضروري زير مراحل كردن طي اخالقي منشور تدوين براي )1386(

 ميعمو فرهنگ منابع از منبعث يها ارزش نظير سازمان يها ارزش كردن مشخص .1
 نفعان ذي انتظارات ،مربوطه سازمان ضوابط عمومي، مقررات و قوانين ساسي،ا قانون ،جامعه 

  ؛سازمان
 هستند. مهم نفعان ذي براي كه اخالقي يها ارزش و سازمان نفعان ذي كردن مشخص .2

 رقبا ،شركا سازمان، كاركنان كنندگان، مصرف يا مشتريان سازمان، سهامداران و (مالكان
  ؛محيط) و دولت ،جامعه
 رفتارهاي و  ها ارزش كردن مشخص ،تخصصي اخالقي منشور تدوين رتصو در .3

  ؛اخالقي منشور از كنندگان استفاده از هريك با تر مرتبط اخالقي
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 و سازمان در مشكالت سوابق مرور با سازمان جاري معضالت و مسائل شناسايي .4

 ؛است نياز مورد اه آن فصل و حل براي كه ييها ارزش به توجه و كاركنان و مديران با مصاحبه
 ؛شده بندي اولويت  يها ارزش به توجه با اخالقي منشور نويس پيش ةتهي .5
  ؛مذكور نويس پيش بازنگري و بررسي براي سازمان كليدي افراد از درخواست .6
 ةهم ميان در انتشار و سازمان گيري تصميم مرجع باالترين در اخالقي منشور تصويب .7

  ؛كاركنان
 يها ارزش با آتي سال متفاوت يها (ارزش يكبار. سالي قلحدا منشور كردن روزآمد .8
 .))1382(سلطاني، جاري سال

 و سازمان در اخالق مباحث براي نظري مبناي يك فقدان ،تحقيق يها محدوديت جمله از
 با البته كه است اخالقي منشورهاي محتواي براي واحد بندي تقسيم يا نظري مبناي يك

 تواند مي فوق موضوع .است مشكل كاري مختلف يها سازمان و گوناگون يها فرهنگ به توجه
 گيرد. قرار حوزه اين به عالقمندان توجه مورد آتي تحقيقات در

 منابع
ـ  (ع) علي مولي كالم در اخالقيات منشور .)1379( مهدي سيد ،الواني  .مـديريت  ةمجل

 . 49 و 48 ةشمار ،دولتي
 فناوري مركز تهران، بغدادي، مريم :ترجمه .فرمانده يك افسر هر .)1383( تري. اندرسون،

 .ناجا آموزش
 و اخالقي منشور تدوين جامع الگوي طراحي .محمدجواد ،قربـاني  ؛ مجيد ،الحوائجي باب

 :سازمان اجتماعي مسئوليت
  )http:www.mahed24.com/?show=p2&number=35&none=&ci=2( 
 اخـالق  صـول ا ).1382( .مهرانگيـز  ،لـو  يقـين  ؛مـريم  ،عراقي خليلي ؛ فرانك ،جواهردشتي
 .135 ةشمار  ،تدبير ةماهنام .عمل تا تدوين از اي حرفه

 .سـازمان  در اخـالق  ةفلسـف  به درآمدي . )1388( محمد سيد مقيمي، حسين؛ خنيفر،
 سـال  قـم،  دانشـگاه  پژوهشـي  ــ  علمـي  نامة فصل  اخالقي. منشورهاي :موردي ةمطالع

 اول. شمارة يازدهم،
 در اخالقـي  منشـورهاي  محتـواي  تحليـل  ).1391( زهرا محمدزاده، اله؛ حبيب دعايي،

 دانشـگاه  در مـديريت  دانشگاهي. يها محيط به خاص نگرش با ايراني يها سازمان
 .1391 پاييز. 3 شماره اول، سال. 3 مياسال

 راهكـار  تخصصـي  سـايت  .EFQM سرآمدي مدل مباني و اصول ).1387( علي. قوي، دل
 :ماه اسفند دسترسي تاريخ مديريت.

 87.)http:/www.mgtsolution.com/olib/973316016.aspx( 
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 .132ةشمار ،14 ةدور .تدبير ةنشري .سازمان در اخالق مديريت .)1382(. مرتضي سلطاني،

 اخالقـي.  منشـور  بر كيدأت با سازماني اخالق ).1388( اله. زينب توكلي منيره؛ نيا، صالح
 .4 و 3 يها شماره چهارم. .سال رفتاري فنون و علوم در اخالق ةنام فصل

 مفـاهيم،  سـازماني:  اخالقيـات  منشـور  ).1391( حميدرضـا.  ايراني، ابوالحسن؛ فقيهي،
 تابسـتان  .26 ةشـمار  هفـتم.  سـال  ايـران.  مديريت علوم ةنام فصل .ها چالش و ها روش

 .1-24 .ص91
  مياسـال  علوم دانشگاه .مشهد .ديني مطالعات شناسي روش .)1385( .فرامرز احد قراملكي،

 .رضوي
 مجنون. انتشارات تهران، اي. حرفه اخالق ).1383( احد. قراملكي،
 قـم.  .هـا  دانشگاه در اي حرفه اخالق ترويج مباني بررسي ).1387( فرامرز احد ،قراملكي

   .دانشگاه در  مياسال اخالق المللي بين همايش
 ير،تـدب  ةماهنامـ  سـازماني،  تصـميمات  در اخالقي سطوح نقش ).1384( حسن گيوريان
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بررسي تطبيقي موازين ارزشي اسالم و مسيحيت در باب اخالق 
 اي حرفه

 1دكتر مهدي ابراهيمي نژاد
 2فريبا ساالري

 چكيده
ها و هنجارهاي اخالقي در كسب و كار است و اديان، خاستگاه اين  كارگيري آيين اي، به اخالق حرفه

ايع آسماني براي رساندن انسان به ترين اركان شر هاي اخالقي يكي از اساسي هنجارهاست. بيان آموزه
ها همواره راهنماي جهانيان در كسب و كار بوده است. پيشوايان اديان  كمال نهايي است و اين آموزه

اند. دين  نيز با گفتار و عمل پيروان خود را به تالش براي آراسته شدن به زيور اخالق تشويق كرده
الهي چه از طريق آيات و چه با احاديث و روايات به ترين دين  مبين اسالم به عنوان آخرين و كامل

ها و مواجهه با مسائل  تر شدن سازمان د. در قرن بيستم با پيچيدهكن كيد ميأرعايت اصول اخالقي ت
شود و اگر اين راهكارها برآمده از آيات و روايات  متفاوت، نياز به راهكارهاي اخالقي بيشتر حس مي

هاي بنيادي اخالقي  عف خواهند داشت. درك درست و دقيق ارزشباشند، اعتبار و اهميتي مضا
اي سالم و مطلوب باشد. آنچه به عنوانِ گام بعدي و  تواند اولين گام در جهت رسيدن به جامعه مي

ها در تمام ابعاد زندگي است. با توجه به  عمل به اين ارزش ،شود ترين گام در نظر گرفته مي اساسي
اي در تربيت نيروهاي ماهر و كارآزموده، فرصتي فراهم آمده تا  فني و حرفه هاي خطير سازمان ةوظيف

اري با فرهنگ الهي احيا شود. ذگ اي نيز ارتقا يابد و عرصة خدمت ضمن آموزش مهارت، اخالق حرفه
اي از دستورات دين  در مقالة حاضر، با تأكيد بر اهميت اين موضوع، در يك بررسي تطبيقي گزيده

اي مورد مطالعه قرار گرفته و در اين راستا، ابتدا به چيستي  حيت پيرامون اخالق حرفهاسالم و مسي
مختصري از پيدايش آن اشاره شده است. در ادامه موازين ارزشي  ةاي و تاريخچ مفهوم اخالق حرفه

هاي اخالقي  اي ارزش اي مقايسه و سازگاري مفاهيم پايه دين اسالم و مسيحيت در بابِ اخالق حرفه
گيري شده است و در انتها به جهت جايگاه تأثيرگذار آموزش عملي اخالق در  در اين اديان نتيجه

 هايي براي اجراي اين مهم ارائه شده است. حين كار، توصيه
 

 اي، اسالم، مسيحيت. : اخالق حرفهيكليدواژگان 

                                                                                                                
 Email: Dr_EbrahimiNejad@yahoo.com                                . عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان، 1
 .دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت اجرايي. 2
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 مقدمه
هاي اخالقي  ليتاي تخصصي در دانش اخالق است كه به بيان مسئو اي، حوزه اخالق حرفه

پردازد (فرامرز قراملكي،  ها و مشاغل و نيز تحليل مسائل اخالقي در كسب و كار مي بنگاه
هاي معيني، تكليف اخالقي افراد را در انجام  ها و مالك شاخص ة). اديان الهي با ارائ1385

كار  هاي كتب مقدس همواره راهنماي جهانيان در كسب و كنند. آموزه رفتار خاص تعيين مي
بوده و پيشوايان اديان نيز با گفتار و عمل پيروان خود را به تالش براي آراسته شدن به زيور 

 اند. اخالق سوق داده
حضرت موسي » فرمان 10« ط ميان افراد را مد نظر قرار داداولين اصول اخالقي كه رواب

روابط ميان فرد و جامعه  توان نام برد كه به (ع) بود و بعد از آن  از قاعدة زرين، در انجيل مي
كند كه شخص با ديگران طوري رفتار كند كه ميل دارد با او رفتار كنند  تكيه دارد و توجه مي

هاي مهم  ترين دين الهي يكي از رسالت ). اسالم به عنوان آخرين و كامل1381(بابايي اهري، 
كمال رساندن مكارم اخالق فرمايد: من براي به  داند. پيامبر گرامي اسالم مي خود را اخالق مي

 .1برانگيخته شدم
ها، همواره از رعايت قواعد اخالق در  امروزه انديشمندان ديني در كنار كارشناسان رسانه

هاي اقتصادي از اخالق، به فساد،  نويسند، زيرا تهي شدن فعاليت گويند و مي كسب و كار مي
هاي بنيادي اخالقي را  است كه ارزش بر همگان الزم ،انجامد. از اين رو تباهي و استثمار مي

 كار بندند. درست و دقيق بشناسند و در همة ابعاد زندگي به
آنچه در اين نوشتار آمده، بررسي تطبيقي موازين دين اسالم و مسيحيت در برخي ابعاد 

اي است. با توجه به ريشة مشترك هر دو دين، وجوه تشابه متعددي بين آنها  اخالق حرفه
 شوند. كه با مراجعه به كتب مقدس اين تشابهات آشكار ميوجود دارد 

 اي اخالق حرفه
پردازد.  اي از اخالق كاربردي است كه به مباحث اخالقي در حرفه مي اي، شاخه اخالق حرفه

هاي اخالقي در حرفه و  مند مسئوليت صاحبان حرفه از دانش اخالق دو توقع دارند: بيان نظام
اي دو رهيافت سنتي و  سائل اخالقي حرفه. در اخالق حرفهتشخيص دقيق و حل اثربخش م

كند و  هاي اخالقي افراد در مشاغل توجه مي جديد وجود دارد. رهيافت سنتي بر مسئوليت
هاي سازمان با نگرش  به مسئوليت ،هاي اخير رواج يافته است رهيافت جديد كه در دهه

هاي رفتاري متداول  اي، شيوه حرفه ). اخالق1386شود (فرامرز قراملكي،  توجه مي سيستمي

                                                                                                                
 )210، ص 6. انّي بعثت ِالتمم مكارِم االَخالق. (بحاراالنوار، ج 1
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اي به رفتار ارتباطي سازمان  ). اخالق حرفه1373افشار،  در ميان يك اهل حرفه است (صدري

). 1383(فرامرز قراملكي،  شود با محيط بر اساس حقوق، تعهدات و وظايف گفته مي
 دند:هاي اخالقي را بر شمر )، طي پژوهشي مؤلفه1389مقدم و حسنلو (  اسفندياري

هاي خويش در تمام مراحل انجام  مسئوليت در برابر خود: رعايت انصاف در رفتار و قضاوت .1
هاي ارباب  هاي انساني، اولويت قائل شدن به درخواست كار، پايبندي به اصول اخالقي و ارزش

اي،  هاي حرفه كارگيري ابتكار عمل و احساس مسئوليت و نظم در كلية فعاليت رجوع، به
مسئوليت  .2شناسي.  صراحت و درستي در انجام وظايف، انجام وظايف به دقت و وقترعايت 

 .3در برابر همكاران: برخورد نيكو و محترمانه با همكاران و احترام به دانش همكاران. 
اي، حمايت از نوآوري،  مسئوليت در برابر حرفه: عدم اعمال عقايد شخصي در وظايف حرفه

ترين سطح  عالي ةدر برابر مشتريان: حمايت از ارباب رجوع و ارائمسئوليت  .4عشق به كار. 
مسئوليت در برابر سازمان: تالش در جهت تحقق اهداف سازمان و رعايت اصول  .5خدمات. 

مسئوليت در برابر جامعه: خودداري از انجام اعمال خالف قانون، اخالق،  .6اخالقي سازمان. 
 هويت و فرهنگ كشور.رسوم و مصلحت جامعه و ارج نهادن به 

 موضوع ةمروري بر پيشين
 تاريخچه

هاي اسالمي  هزار ساله دارد و از منزلت اساسي در آموزه اي سه اي، پيشينه اخالق حرفه
آيند، ده  درنگ به ياد مي هايي كه بي ). نخستين ارزش1385(فرامرز قراملكي،  برخوردار است

اوند، پيوستگي با راستي و راستگويي هاي خد فرمان حضرت موسي (ع) است. چكيده فرمان
و گفتگوهايش دربارة عدالت نامدار شد. » جمهور«است. در فلسفه نيز، افالطون با كتاب 

چنين ارسطو در كتاب سياست، دربارة روابط اقتصادي، سوداگري و بازرگاني سخن  هم
واج پيدا كرد. ). پس از سقوط امپراتوري رم، دين مسيح در غرب ر1385گويد (نهاونديان،  مي

، تحول بنيادين در حرفه را در پي داشت. شرايط سخت كار و 1760انقالب صنعتي در سال 
اخالقي افراد خيرخواه را برانگيخت. توسعة صنعت در  ةافزايش مرگ و مير كارگران، دغدغ

ويژه كيفيت كاال و  كننده به صنايع مواد غذايي، بهداشتي و دارويي، مسأله حقوق مصرف
هاي بزرگي چون جنرال موتور با شهروندان، مباحث  را به ميان آورد. تعامل بنگاه خدمات

). آدام اسميت با 1388مربوطه به حقوق شهروندان را نيز مطرح كرد (فرامرز قراملكي، 
يك فيلسوف اخالق شناخته شد. ماكس وبر محدودة » احساس اخالقي ةنظري«نگارش كتاب 

اخالق در  .2اخالق در خانواده و زندگي خصوصي.  .1كند:  اخالق را به سه بخش تقسيم مي
 1984اخالق در سياست. مجمع كشيشان اياالت متحده در سال  .3زندگي اقتصادي و بازار. 

كنندة  كند هيچ نظامي نبايد نقض اي در باب اقتصاد صادر كرد كه تأكيد مي ارشاد نامه



 اي و اشتغال  آموزش فني و حرفه
 

 

137 
ان اديان جهان، اعالمية اخالق جهاني پارلم 1993هاي اخالقي مسيحيت باشد. در سال  ارزش

چون تهيدستي و  هايي هم زيست به همراه پديده را صادر كرد، در اين بيانيه ويران كردن بوم
ها  هاي اقتصادي منفور دانسته شد. سازمان ملل نيز عهدنامة جهاني بنگاه گرسنگي و نابرابري

كه متمركز بر حقوق بشر،  را فراهم آورده است. اين عهدنامه، نُه اصل ارشادي دارد
). در تمدن اسالم نيز در 1385استانداردهاي كار و حفاظت محيط زيست هستند (نهاونديان، 

شد كه عالوه بر تأييد ضرورت كار و پيشه و  هايي نوشته مي نامه ه.ق. فتوت 12تا  8هاي  سده
 ةكرد. به گفت هاي اقتصادي را بيان مي تعيين اهداف آن، آداب يا ضوابط اخالقي فعاليت

آداب  .2 ؛ها  آداب عمومي يا مشترك تمام كسب .1كاشفي اين آداب دو قسم هستند: 
كنندگان كاالها و خدمات  اختصاصي هر كسب. گفتني است كه اين ضوابط به توليد و عرضه

كننده نيز موظف به رعايت آداب خاص خود است (واعظ كاشفي  شود، مصرف منحصر نمي
اي را براي انسان قائل  سياري از دانشمندان مسلمان روابط چهارگانه). ب1350سبزواري، 

اند، رابطة انسان با خدا، رابطه انسان با خود، رابطة انسان با محيط، رابطة انسان با ديگر  شده
). يكي از پرثمرترين آثار تمدن اسالمي، رشد 1388، عاملي فروشاني ها (نقشينه و انسان

هايي كه در تمدن اسالمي در بابِ حرَف و مشاغل نگارش  اي است، كتاب اخالق حرفه
 ).1388اند، حكايت از اهميت اخالق در هدايت مشاغل و حرف دارد (فرامرز قراملكي،  يافته

 

 اي در يك نگاه اخالق حرفه ةتاريخچ سال

 
ها و پيوسـتگي بـا راسـتي و راسـتگويي را      ده فرمان حضرت موسي (ع)، نخستين ارزش

 كند. يادآوري مي
 گويد. ، دربارة عدالت سخن مي»جمهور«افالطون كتاب ق.م388
 گويد. ، دربارة روابط اقتصادي، سوداگري و بازرگاني مي»سياست«ارسطو در كتاب ق.م335

 يك فيلسوف اخالق شاخته شد.» نظريه احساس اخالقي«آدام اسميت با نگارش كتاب  1759
 دغدغه اخالقي را برمي انگيزد.انقالب صنعتي و شرايط سخت كار، 1760

1904 
اخـالق در خـانواده و زنـدگي     .1كنـد:   ماكس وبر اخالق را به سـه بخـش تقسـيم مـي    

 اخالق در سياست. .3اخالق در زندگي اقتصادي.  .2خصوصي. 
 اي در باب اقتصاد صادر كردند. مجمع كشيشان ارشادنامه 1984
 هاني صادر كرد.پارلمان اديان جهان، اعالمية اخالق ج 1993
 ها را شامل نُه اصل ارشادي فراهم كرد. سازمان ملل عهدنامة جهاني بنگاه 1999

 دغدغه اخالقي تا كنون ادامه دارد... ....
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 ادبيات موضوع
اي پس از بررسي اخالق اسالمي و مسيحي، پيرامون منابع  ). در مقاله1378( علمي و سبزيان

هاي اخالقي در اين دو مذهب تحقيق  ها و خاستگاه شمهاصلي اخالق اسالمي و مسيحي، سرچ
اي ميان اصول اعتقادي و اخالق وجود دارد و اينكه  دهد رابطه اند و اين بررسي نشان مي كرده

 كنند. چگونه اديان به ويژه اسالم و مسيحيت بستر الزم را براي شكوفايي اخالق ايجاد مي
المللي را  شركت بين 6مشترك در  ون اخالقيقان 28)، در يك بررسي تطبيقي، 1386بيات (

دهد كه بين اين  انتخاب و با اخالق تجارت در اسالم مقايسه كرده است. اين تحقيق نشان مي
هاي آماري،  هاي آزمون قوانين و اصول تجارت در اسالم تشابه وجود دارد. با توجه به يافته

قوانين مشترك  95اطمينان %  با .1د: كرتوان چنين بيان  نتيجة نهايي پژوهش را مي
دين اسالم نظام اخالقي  .2المللي با اخالق تجارت در اسالم مطابقت دارند.  هاي بين شركت

ده است. درك مفاهيم كلي و تطبيق آنها با كرقابل عمل و مناسبي براي رفتار تجاري ارائه 
امروز خواهد  مظاهر جديد زندگي، موجب اثربخشي بيشتر آنها بر اخالق تجارت در جهان

 شد.

 اي در اسالم و مسيحيت بررسي تطبيق ابعاد اخالق حرفه
در برابر مراجعين  همكاران، هر انساني، در هر پست و مقامي، وظايفي را در برابر خدا، در برابر

و در برابر كار خود بر عهده دارد. در ادامه به برخي از اين وظايف اشاره و موازين دين اسالم و 
 شود. سي ميمسيحيت برر

بخشي از وظايف هر انسان، وظايف او در برابر خداوند است كه از  رابطة فرد با خدا:
 ).1389توان به اخالص در عمل، توكل و صبر نام برد (فرحزادي،  جمله اين وظايف مي

عمل خالص آن «فرمايد:  امام صادق (ع) در تعريف عمل خالص مي عمل: خالص درا 
كساني كه در  1»ند متعال، احدي تو را به خاطر آن ستايش نمايد.است كه نخواهي جز خداو

هاي  هاي شفاهي و يا به قصد استفاده از تشويق محيط كار به قصد برخورداري از تحسين
تر از آنچه در واقع است، نشان دهند، طبق  هاي باالتر خود را فعال مالي و يا كسب پست

مردي عمل «فرمايد:  اند. امام صادق (ع) مي فرمايش امام صادق (ع) به خدا شرك ورزيده
ثوابي را انجام دهد ولي نه به قصد رضاي خداوند، بلكه به قصد اينكه، مردم او را تحسين 

                                                                                                                
 )16، ص 2يحمدك علَيه أحد إلّا اهللاُ عزَّوجل .(الكافي، ج  . العملُ الخَالص الَّذي لَا تُريد أَن1
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در  1»ند و از او تعريف كنند، اين مرد كسي است كه به خداي خود شرك ورزيده است.كن

نجيل برنابا چنين ا 45در فصل  دين مسيحيت نيز بر اخالص در عمل تأكيد شده است.
دهيد به قصد خشنودي مردم باشد و خدا را از انديشه و  انجام مي آنچه هرگاه« :خوانيم مي

 2»صورت بر سرتان فرياد خواهم زد كه شما فرزندان شيطانيد. در اين ذهن خود بيرون كنيد،
يد توكل، ناام«فرمايد:  مي» توكل«جبرئيل خطاب به پيامبر (ص) در بارة تفسير  توكل:

شدن از مخلوقات خداوند و اتكا به خداوند است و اينكه بداند كه مخلوق خداوند نه ضرري 
چه 3».تواند منع از روزي نمايد تواند برساند و نه سودي، نه توان بخشندگي داشته و نه مي مي

و حفظ موقعيت خويش » لزوم توكل بر خدا«يي كه به خاطر عدم توجه به  ها بسيار انسان
ها گشته و به خاطر  ها و تهمت نواع خطاها نظير تملق، دروغ و تزويرهاي اداري، غيبتگرفتار ا

 25 ). در فصل1389اند (فرحزادي،  اي نان و پست و مقام، آخرت خود را تباه ساخته لقمه
او  خداوند باشيد، ةبه جا آوردن اراد انديشة در« خوانيم: اهميت توكل مي ةانجيل برنابا دربار

 4»شويد. سازد كه به چيزي نيازمند نمي اي برآورده مي را به اندازهنياز شما 

در محيط اداره، در  شود. اي مواجه مي گاهي انسان در شرايط كاري با مشكالت عديده صبر:
گيرد كه رفع نيازها و تحمل دستورات آنها  ارتباط با كار، رئيس، همكاران و مراجعان قرار مي

تي نظير سختي شرايط كار، تراكم كار، برخوردهاي غير اخالقي براي انسان دشوار است. مشكال
او » ساختن«هاي زندگي براي  ها و گرفتاري من توجه دارد كه سختيؤمراجعان و... يك انسان م

). 1389از جانب خدا نازل گشته و در نزول آنها قصد هيچ آزار و اذيتي وجود ندارد (فرحزادي، 
 كنيم: ها در زندگي اشاره مي وجود بالها و سختيهاي  در ادامه به برخي از حكمت

گان را معلوم  آزماييم تا مجاهدان و صبر پيشه هر آينه شما را مي«آزمايش بندگان:  -
آزمايش شناخته شده است:  ةوسيل ةها به مثاب اول پطرس نيز سختي ةدر نام 5»سازيم.

آزمايد  كه آتش، طال را مي طور ها براي اين است كه ايمان شما را آزمايش كند. همان سختي«
كند. بعد از اينكه ايمان شما در بوتة آتشين آزمايش رفت، اگر سالم بماند، روزي  و پاك مي

 6»شود. گردد، باعث تمجيد و جالل و سربلندي شما مي كه عيسي (ع) بر مي

                                                                                                                
النّاسِ يشتَهيِ أن يسمع بِه النّاس فَهذَا الّذي أشرَك  . اَلرّجلُ يعملُ شَيئاً منَ الثَوابِ لَا يطلُب بِه وجه اهللاِ إنّما يطلُب تَزكيه1

 294ص ، 2بِعبادةِ ربه. (الكافي، ج 
 .45:29،30،31. انجيل برنابا2
 )218،ص 11،ج اليأس منَ المخلوقينَ و أن يعلَم أنّ المخلوقَ لَا يضُرّ و لَا ين فَع و لَا يعطي و لَايمنَع.(مستدرك الوسائل .3
 ..25:19،20،21انجيل برنابا .4
5 .تّي نَعلَمنّكم حلنَبلُونكُم  وينَ مدجاهابِرينَ. (سورة مباركه محمد، آيه المالص31و( 
 .1:7نامة اول پطرس. 6
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كه خداوند  هنگامي«فرمايد:  ها و توبه كردن بنده: امام صادق (ع) مي ازبين رفتن غلفت -

كند كه استغفار  را به باليي مبتال مي اي را بخواهد و آن بنده در حال گناه باشد، او خير بنده
در سورة مباركة اعراف به صراحت به اين نكته اشاره شده  1»را به ياد او بياورد و توبه كند.

در فصل  2»نماييم، شايد كه برگردند. هاي گرفتار مي ها و بدي و ما آنها را با انواع نيكي«است: 
خداست كه براي رهايي  ةرسد تنها از ناحي هر رنجي كه به انسان مي« انجيل برنابا آمده: 103

 3»او مي آيد و بايد با روي باز آن را بپذيرد.
همانا بالي بزرگ، موجب پاداش «فرمايد:  افزايش پاداش: پيامبر گرامي (ص) مي -

 از اينكه مشكالت را تحمل كرديد، پس« در نامة اول پطرس چنين بيان شده: 4»عظيم است.
شما را در جالل جاوداني خود شريك خواهد  هر نوع بركت روحاني است، ةخداوند كه بخشند

كه از هميشه  طوري به ،دارد كند و پا برجا نگه مي آيد و شما را بلند مي او خودش مي كرد.
 5»نيرومندتر باشيد.

چه بسيارند گرفتاراني «فرمايد:  ميها، عامل سازندگي انسان: حضرت علي (ع)  سختي -
نژاد  خود خطاب به مسيحيان يهودي ةيعقوب در نام 6»شوند. كه با بال و سختي ساخته مي

آيد تا صبرتان  فرصتي پيش مي كند، ها از هر طرف به شما حمله مي وقتي سختي«نويسد: مي
شويد كه در  ميوقتي صبرتان به حد كمال رسيد آن وقت مرداني كامل و بالغ  زياد شود.

 7»زندگي به هيچ چيز نيازمند نيستيد.
اي، رابطه با ديگر  ترين بعد اخالق حرفه شايد بتوان ادعا كرد مهمرابطة فرد با مراجعان: 

ها و رفع حوائج ديگران است. در اين باب چهار محورِ تكريم ارباب رجوع، عدم تضييع  انسان
 گيرد. اجعان و امانت داري مورد بحث قرار ميكنندگان ، برخورد شاداب با مر وقت مراجعه

ترين وظايف يك كارگزار شايسته، رعايت احترام و شخصيت  از مهم تكريم ارباب رجوع:
كننده  در برخي ادارات، شخصيت مراجعه ،شود كنندگان است. اينكه گاه مشاهده مي مراجعه

دون  شود، ري مواجه ميد و با برخوردهاي تند گفتاري و رفتاشو احترامي مي خوش بي دست
هر كه يكي از اولياء مرا خوار «فرمايد:  مي پيامبر گرامي اسالم (ص) رفتار يك انسان است.

                                                                                                                
 )452، ص 2إنَ اهللاَ إذَا أراد بِعبد خَيراً فَأذنَب ذَنباً أبتَعه بِنَقمةٍ و يذَكَّرُه االستغفَار .(الكافي، ج . 1
 )168ه مباركه اعراف، آيه وبلَوناهم بِالحسنات و السيئات لَعلّهم يرجِعونَ. (سور. 2
 .103:6انجيل برنابا .3
 )253،ص2. إنّ  عظيم البلَاء يكافَاُ بِه عظيما الجزاء.(الكافي،ج4
 .5:10نامه اول پطرس  .5
 ).523البالغه، ص  رب متبلّي مصنُوع لَه بِالبلوي .(نهج. 6
 1:2،3،4نامه يعقوب. 7
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اول خود  ةپطرس در نام1»سازد، گويا به جنگ با من برخاسته و مرا به مبارزه فراخوانده است.

يد و به همه از بدي دست بكش« كند: خوبي و احترام به ديگران چنين سفارش مي ةبار در
چون نظر لطف خداوند بر  تالش كنيد با مردم در صلح و صفا زندگي كنيد. خوبي كنيد.

 2»گذارند. كنند و به ديگران احترام مي كساني است كه خوبي مي

احترامي اداري، تضييع وقت  نمونة ديگري از بي كنندگان: عدم تضييع وقت مراجعه
موقع در محل كار، مراجعان مجبور به انتظار مراجعان است. گاه به دليل عدم حضور به 

شود و اين در حالي است كه در  افراد بها داده نمي »وقت«شوند.گاهي در برخي ادارات به  مي
بهينه از آن تأكيد شده است (فرحزادي،  ةبسيار ارزشمند بوده و به استفاد» وقت«اسالم 
هاي خير  ر گذر است، پس فرصتها مانند ابر د فرصت«فرمايد:  ). حضرت علي (ع) مي1389

هرگاه وقت خود « انجيل برنابا در باب اهميت وقت آمده: 153در فصل  3»را غنيمت بشماريد.
بزرگترين دزد به شمار  در خشنودي نفستان صرف كنيد نه در خشنودي خداوند، را

 4»آييد. مي

التي مواجه هر انساني در زندگي با مشك مسلماً برخورد شاداب و خندان با مراجعان:
آيد. بدون ترديد مراجعان از  هاي شخصي به محل كار خود مي است و گاهي با ناراحتي

هاي خويش آنها را  كند كه با غصه مشكالت او با خبر نبوده و رعايت حقوق آنها اقتضا مي
كه با برادران خويش  هنگامي«فرمايد:  ). حضرت علي (ع) مي1389نرنجانيم (فرحزادي، 

يد، با آنها مصافحه نماييد و بشّاشيت و خوشرويي خود را به ايشان بنمايانيد. در برخورد نمود
شويد ديگر هيچ بار گناهي بر دوش شما نخواهد  اين صورت هنگامي كه از يكديگر جدا مي

من زيرك و باهوش است. خوشحالي او در ؤم«فرمايد:  در جاي ديگر نيز حضرت مي 5»بود.
طور  همين« خوانيم: اول يوحنا مي ةدر نام 6»ر دل پنهان است.اش نمايان و اندوهش د چهره

رود و نور مسيحايي شروع به تابيدن  هاي تيره و تار از بين مي لكه كنيد، كه به هم محبت مي
 كسي كه بگويد من در نور مسيح هستم ولي همنوع خود را دوست نداشته باشد، كند. مي

 7»هنوز در تاريكي است.

                                                                                                                
 )144ص1قَد بارزني بِالمحاربه و دعاني إلَيها.(الكافي،جمن أهانَ لي ولياً فَ .1
 .3:11،12نامه اول پطرس .2
 )84،ص16الفُرصةُ تَمرّ مرّالسحابِ فَانتَهِزوا فُرَص الخَيرِ.(وسايل الشيعه،ج .3
 153:26انجيل برنابا  .4
، 12بشاشَه و البِشرَتَتَفَرّقُوا و ماعلَيكُم منَ األوزارِ قَد ذَهب. (وسائل الشيعه، ج إذَا لَقيتُم إخوانَكُم فَتصافَحوا و أَظهِرُوا لَهم ال. 5

 )225ص 
 .2:8،9نامه اول يوحنا . 6
 ).226، ص 2اَلمومن هو الكَيس الفَطنُ بِشرُه في وجهِه و حزنُه في قَلبِه. (الكافي، ج  .7
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خداوند «فرمايد:  پيامبر گرامي اسالم مي صحيح و سريع كار: انجام ؛ رابطة فرد با كار

 1»كند، آن را محكم و درست انجام دهد. منش اقدام به كاري ميؤدوست دارد هرگاه بندة م
هر گاه « انجيل برنابا به تمرين براي درست انجام دادن كارها توصيه شده است: 140در فصل 

دليل بر اين است كه اگر بخواهيد از هر نظر  بار باشد، كگرچه ي كاري نادرست انجام شود،
كند تنها  مسلماً كسي كه كاري را آغاز مي بايد روي آن كار تمرين شود. د،شومحكم و استوار 

اي  برد تا براي هدف خود نتيجه كوشد و رنج مي بلكه مي آن را به پايان برساند، خواهد نمي
 2»مناسب به دست آورد.

سازي عملكرد شخص و  ثر در بهينهؤيكي از عوامل م بوط به كار:آموزش فنون مر
توجه به امر آموزش و لزوم فراگيري علوم و فنون مربوط به كار و پست مورد تصدي  سازمان،

 هاي مربوط به كار، نامه فراگيري قوانين و آيين ها عبارتند از: برخي از اين آموزش است.
هاي برقراري  روش افزاري و مربوط به رايانه، هاي نرم آموزش هاي مرتبط، آشنايي با دستگاه

هر كه بدون آگاهي « فرمايد: (ص) مي پيامبر گرامي اسالم ... ارتباط صحيح با ارباب رجوع و
انجيل  78در فصل  3»خرابكاري او بيشتر از اصالحگري او خواهد بود. اقدام به عملي نمايد،

نان  ه كه دانش براي حيات جاودان فايده دارد،گون آن« برنابا در باب اهميت آموزش آمده:
 4»از استاد خود پرسش نما تا به تودانش بياموزد. براي زندگي اين روزگار سودمند نيست.

قابل  ساده و اي عظيم، ورزي سرمايه محبت ورزي: محبت؛ فرد با همكاران رابطة
م تراكم كار بخشي از مثالً هنگا ورزي به همكار اقسام گوناگوني دارد. محبت دسترس است.

از احوال خانواده و  مراجعان او را به نزد خود فراخوانده و كارهاي مقدماتي آنها را انجام دهيم،
ده و نشان كرمشكالت او را پيگيري  هنگام بيماري به عيادت او برويم، فرزندان او جويا شويم،

 (فرحزادي، ركت كنيم و...در مراسم عزا و شادي او ش ما نيز هست، ةدهيم كه رفع آنها دغدغ
شخصي اعرابي به نزد پيامبر  گيرد. محبت در فرهنگ اسالم از رحمت الهي ريشه مي ).1389

تو را  به مردم ابراز محبت نما،« حضرت به او فرمود: آمد و از ايشان نصيحتي طلب كرد.
كيد گونه تأ ورزي اين اول خود به اهميت محبت ةپطرس در نام 5»دوست خواهند داشت.

از صميم قلب  درد يكديگر را بفهميد، مثل اعضاي يك خانواده با هم مهربان باشيد،« كند: مي
 6»همديگر را دوست بداريد و نسبت به هم فروتن باشيد.

                                                                                                                
1ع بحلّ يجزّوع ه. (بحاراالنوار،ج. اللّهالً فَأحكَمملَ عم298،ص70بداً إذا ع( 
 140:8،15انجيل برنابا .2
 )44،ص1من عملَ علَي غَيرِعلمٍ كَانَ ما يفسد أكثَرَمما يصلح.(الكافي،ج .3
 78:5،7. انجيل برنابا4
 )52،ص12تَحبب إلي النّاسِ يحبوك.(وسايل الشيعه،ج .5
 .3:8ل پطرسنامه او .6
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خطايي  گاه براي ما محرز است كه همكارمان در حق ما مرتكب خطايي شده است، عفو:

در اين صورت  آيين اسالم، در است. كه حتي به خاطرش عذرخواهي و يا طلب بخشش نكرده
 (فرحزادي، گذشت از خطاي او اقدامي كريمانه است و همراه با پاداش بزرگ الهي خواهد بود

 آيا شما را به بهترين مخلوقات خداوند آگاه نسازم؟« فرمايد: پيامبر گرامي اسالم مي ).1389
نيكي به كسي  ارتباط با كسي كه با تو قطع رابطه كرده، گذشت از كسي كه به تو ظلم كرده،

در  1»كه به تو بدي كرده و بخشش به كسي كه تو را از بخشش خود محروم گردانيده است.
بلكه بدي را با نيكي پاسخ  بدي را با بدي پاسخ ندهيد« خوانيم: انجيل برنابا مي 18فصل 
آتش با آتش خاموش  د خداوند دعا كنيد.نز ،ورزند در حق كساني كه به شما كينه مي .دهيد
بدي را با بدي  گويم، از همين رو به شما مي بلكه بايد آن را با آب خاموش كرد. شود، نمي

 2»بلكه با نيكي به ستيز بدي برويد. مغلوب نسازيد،

رفتار خود و  ةدقت در نحو از اموري كه بايد مورد توجه قرار گيرد، عدم ايذاء همكاران:
رفتار و ساليقي كه ممكن است تنها خوشايند خود بوده و مورد پسند  صي است.ساليق شخ

استعمال عطرهاي تند در اتاق كاري كه افراد ديگر نيز در آنجا حضور  مثالً: ديگران نباشد.
در جايي  ايجاد عوامل حواس پرتي مانند گوش دادن به راديو و موسيقي با صداي بلند دارند،

حرف زدن با  صحبت كردن زياد همكاران با هم، آرام نياز دارند،كه همكاران به محيطي 
در حديث قدسي  ).1389 (فرحزادي، باشد و... كسي كه در حال تفكر و دقت در كار خود مي

به من اعالن جنگ  مومن مرا آزار دهد، ةهر كه بند« فرمايد: آمده است كه خداوند متعال مي
هرگاه كسي آنچه را دوست « در اين باره آمده:انجيل برنابا  79در فصل  3»نموده است.

 به ديگران روا ندارد و آنچه را دوست دارد ديگران به او بدهند، دارد از ديگران به او برسد، نمي
  4»بهره نخواهد بود. چنين كسي از رحمت خداوند بي به آنها بدهد،

ايي كه در اثر خط شويم، گاهي متوجه اشتباهي از سوي همكار خود مي ظارت مشفقانه:ن
در اين هنگام همكار دلسوز وظيفه دارد  بروز كرده است. نفس و... ةغلب تراكم كار، غفلت،

اين اقدام بسته به نوع  نسبت به خارج ساختن او از اشتباه به شكل جدي وارد عمل شود.
گيرد با  مثالً خطايي كه در اثر غفلت صورت مي تواند متفاوت باشد. خطا و سرمنشأ آن مي

يك عملكرد متفاوتي  تفاوتي فاحش دارد و هر ،دهد هواي نفس رخ مي ةخطايي كه در اثر غلب
بار  اگر اولين تفاوتي در برابر خطاي همكاران است. اجتناب از بي ،آنچه مهم است طلبد. را مي

                                                                                                                
ك و إعطاء من أال أُخبِرُكُم بِخَيرِ خَاليِقِ الدنيا و اآلخرَه،العفو عمن ظَلَمك و تَصلُ من قَطَعك و اإلحسانُ إلي من أساء إلَي .1

 )107،ص2حرَمك.(الكافي،ج
 .18:20،21،22. انجيل برنابا2
 )142،ص1او أخاف لي ولياً.(ارشادالقلوب،ج ليأذَن بِحربٍ منّي من أذي عبدي المومن .3
 .79:4انجيل برنابا  .4
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شود  احتمال بروز خطاي مجدد از جانب او كمتر مي يم،كناو را نهي  كند، كه خطا مي

هر كه برادر خويش را در حال انجام كاري « فرمايند: مي (ع) امام صادق ).1389 (فرحزادي،
محققاً در حق او  اقدامي نكند، كه قدرت بر منع او از آن كار دارد، ناپسند ببيند و در حالي

در پي  اگر برادرت گناهي كرد،« انجيل برنابا آمده: 87در فصل  1»خيانت كرده است.
 »اي خشنود باش كه به برادرت سود رسانده ح شد،اصالحش برو و هر گاه اصال

 ها و ادارات، ل جاري در بعضي سازمانئيكي از مسا عدم تعصب در خصوص همكاران:
گاه  همكاران از يكديگر در برابر اعتراضات به حق مراجعان است.ة پشتيباني كور و متعصبان

ة با هجم ز پرسنل دارد،اي كه اعتراضي به يكي ا در بعضي مخاصمات كاري، مراجعه كننده
نشيني از حق خود گشته و  گونه ناچار به عقب شود و بدين غير منطقي همكاران او مواجه مي

او هرگز  گراست. مدار و حق حق من،ؤهاي اسالم، م بنابر آموزه گرفتار ظلمي اداري مي شود.
موش نكنيم فرا شود. به خاطر رعايت مصالح دوستان خود حاضر به تضييع حقوق ديگران نمي

 ةقرار گرفتن در محكم براي كسي كه از ظالم دفاع نموده و حق مظلوم را ضايع كرده است،
 فرمايند: مي (ع) امام صادق ).1389(فرحزادي، عدل الهي كاري بس دشوار و ناممكن است

به تحقيق ريسمان  كه عصبيت پيشه سازد و يا ديگران به نفع او عصبيت پيشه سازند، هر«
مداري  اهميت حق ةبار انجيل برنابا در 49در فصل 1»ده است.كرا از گردن خود باز ايمان ر

نه به نزديكان و نه به دوستان و نه به موقعيت  اي انسان در داوري به هيچ چيز،« چنين آمده:
 2»بلكه با ترس از خداوند تنها به حق نظر داشته باش. و احترام و نه به سود نگاه مكن.

مشورت  يكي از مفيدترين و كارآترين انواع تعامل كاري، ل تجربيات:مشاوره و انتقا
در طَبق اخالص نهادن تجربيات و  .استكردن با همكاران و مشورت خواستن از آنها 

اگر همكارانِ يك  ،از اين رو معلومات خود يكي از وظايف ديني هر انسان مسلمان است.
وي واجب است در صورت توانايي آنها را ياري بر  تجربه از او مشورتي خواستند، كارمند با

هر كه برادرش از او مشورتي خواست « فرمايند: مي امام صادق(ع) )1389(فرحزادي، رساند
خداوند متعال انديشه و رأي او را سلب  خالص خود را در اختيار او نگذاشت، ةولي او انديش

 خداوند به چيزي برسد، ةن از ناحيهر گاه انسا« انجيل برنابا آمده: 125در فصل 3»نمايد. مي
ترين چيزهايي را كه داريد به  پس در بخشش كندي نكنيد و گزيده بايد خدا را خدمت كند.

 4»خاطر دوستي خداوند ببخشيد.

                                                                                                                
 )190،ص71. من رأي أخاه علَي أمرٍ يكرَهه فَلَم يرُده عنه و هو يقدر علَيه فَقَد خانَه. (بحاراالنوار،ج1
 ,87:13،14نجيل برنابا. ا2
3 حضم حهنصفَلَم ي أخَاه نِ استَشَاروسايل الشيعه،ج. م).أيهلّ رجعزّو اللّه هلَب44،ص12الرّايِ س( 
 .125:8،10. انجيل برنابا4
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اي بررسي تطبيقي وجوه تشابه دين اسالم و مسيحيت پيرامون اخالق حرفه  

اصول اخالق 
 اي حرفه

 مسيحيت اسالم

 رابطة فرد با خدا

اخالص در 
 عمل

كسي كه عمل ثوابي را نه به قصد 
رضاي خدا، بلكه براي تحسين 
 شدن انجام دهد مشرك است.

كسي كه به قصد خشنودي 
مردم عملي را انجام دهد و 
خدا را از ذهن خود بيرون 

 فرزند شيطان است. كند،

 توكل

 كند، كسي كه به خدا توكل مي
باور دارد كه مخلوق خدا نه توان 

نه توان  ي دارد،منع روز
 بخشندگي.

كسي كه به خدا توكل مي 
اي  خدا نياز او را به اندازه كند،

كند كه به چيزي  برآورده مي
 نيازمند نباشد.

آزمايش 
 بندگان

ها براي آزمايش بندگان و  سختي
گرداندن مجاهدان و  معلوم

 گان است. پيشه صبر

ها براي آزمايش ايمان  سختي
 است، همانطور كه آتش، طال

 آزمايد. را مي

از بين رفتن  
 ها غفلت

اي در حال گناه  زماني كه بنده
است، خدا او را به باليي گرفتار 

 د تا استغفار كند.كن مي

 رسد، هر رنجي كه به انسان مي
از طرف خداست كه براي 

 آيد. مي رهايي او از گناه

تحمل بالي بزرگ، موجب پاداش افزايش پاداش 
 عظيم است.

 را تحمل كرديد،اگر مشكالت 
خداوند شما را در جالل 

 كند. جاوداني خود شريك مي

ها  سختي -
عامل 

 سازندگي

بسياري از گرفتاران با  تحمل بال و 
 شوند. سختي ساخته مي

بسياري از افراد با تحمل 
نياز از  سختي كامل، بالغ و بي

 ديگران
 شوند. مي

 فرد با مراجعين ةرابط

تكريم ارباب 
 رجوع

زيرا  ان را تحقير نكنيد،هرگز ديگر
من خدا را خوار ؤم ةهر كس بند

گويا به جنگ با پيامبر  كند،
 برخاسته است.

نظر لطف خداوند بر كساني 
است كه به ديگران خوبي 

كنند و به آنها احترام  مي
 گذارند. مي



   ...رزشي اسالم و مسيحيت در باب بررسي تطبيقي موازين ا                   
 

 

146 
اصول اخالق 

 اي حرفه
 مسيحيت اسالم

عدم تضييع 
 وقت مراجعين

 وقت را بيهوده تلف نكنيد،
 ها مانند ابر درگذر است. فرصت
هاي خير را غنيمت  صتپس فر

 شماريد.

اگر وقت خود را در خشنودي 
نفستان صرف كنيد نه در 

ترين  بزرگ خشنودي خداوند،
 آييد. مي دزد به شمار

برخورد 
شاداب با 
 مراجعان

در برخورد با ديگران بشّاش باشيد 
و خوشرويي خود را به ايشان 

در اين صورت هنگامي  بنمايانيد،
هيچ  يد،شو كه از يكديگر جدا مي

بار گناهي بر دوش شما نخواهد 
 بود.

 اگر به ديگران محبت كنيد،
هاي تيره و تار از بين  لكه

رود و نور مسيحايي شروع  مي
 كند. به تابيدن مي

 فرد با كار ةرابط

انجام صحيح و 
 سريع كار

 ةخداوند دوست دارد هرگاه بند
آن  كند، منش اقدام به كاري ميؤم

 دهد. را محكم و درست انجام

هرگاه كاري نادرست انجام 
بايد روي آن كار تمرين  شود،

شود تا از هر نظر محكم و 
 د.شواستوار 

آموزش فنون 
 مربوط به كار

وظايف شغلي خود را به درستي 
زيرا هركس بدون آگاهي  بياموزيد.

 خرابكاري او اقدام به عملي نمايد،
 بيشتر از اصالحگري او خواهد بود.

رسيد تا به شما از استاد خود بپ
حيات  ةدانستن الزم بياموزد.

 جاودان است.
 مثل اعضاي يك خانواده باهم

 فرد با همكاران ةرابط

 ورزي محبت
 

محبت از رحمت الهي ريشه 
به مردم ابراز محبت  گيرد. مي

شما را دوست خواهند  كنيد،
 داشت.

درد يكديگر را  مهربان باشيد،
بفهميد و از صميم قلب 

 وست بداريد.همديگر را د
 

 عفو
 

 كسي كه به تو ظلم كرده، از
به كسي كه به تو بدي  گذشت كن.

به كسي كه تو را  نيكي كن. كرده،
 از بخشش خود محروم كرده،

در  بدي را با نيكي پاسخ دهيد.
كه به شما كينه  حق كساني

 ورزند نزد خداوند دعا كنيد. مي
آتش با آتش خاموش 
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اصول اخالق 

 اي حرفه
 مسيحيت اسالم

ا با آب بايد آن ر شود، نمي بخشش كن.
 خاموش كرد.

عدم ايذاء 
 همكاران

 

خداوند در حديث قدسي 
 هركه بنده مرا آزار دهد، فرمايد: مي

 به من اعالن جنگ نموده است.

گونه كه دوست نداريد  همان
 شما ديگران شما را آزار دهند،
 نيز آنها را آزار ندهيد.

نظارت 
 مشفقانه

هركس برادر خويش را در حال 
و  د ديدانجام كاري ناپسن

كه قدرت بر منع او از آن  درحالي
حق او  در اقدامي نكرد، كار داشت،

 خيانت كرده است.

پي  در اگر برادرت گناهي كرد،
اصالحش برو و هرگاه اصالح 

خوشحال باش كه به او  شد،
 اي. سود رسانده

عدم تعصب در 
خصوص 
 همكاران

هركس عصبيت پيشه سازد و 
يشه ياديگران به نفع او عصبيت پ

ريسمان ايمان را از گردن  سازند،
 ده است.كرخود باز 

به دوستان و  در هنگام داوري،
بلكه با  نفع خويش نگاه مكن،

ترس از خداوند تنها به حق 
 نظر داشته باش.

مشاوره و 
انتقال 

 تجربيات

خالص خود را خيرخواهانه  ةانديش
 در اختيار ديگران بگذاريد.

خدا به چيزي  ةهرگاه از ناحي
رسيديد آن را در خدمت 

 ديگران نيز بگذاريد.
 

 اهميت آموزش اخالق در حين عمل
اي  اي عنايت ويژه ايرانيان از ديرباز به پرورش صفات ممتاز براي كسب مهارت فني و حرفه

دانستند كه همراه با  اند، اما تحصيل هر نوع مهارت و تخصصي را وقتي سودمند مي داشته
توان تصويري نسبتاً روشن از  هاي تخت جمشيد، مي نوشته اساس گلشود. بر  فضائل اخالقي 

اي در ايران عصر هخامنشي به دست آورد كه با تربيت اخالقي و جسماني  آموزش حرفه ةشيو
ها كه وارد ادبيات بعد از اسالم  اي از اندرزنامه نوآموزان همراه بوده است. بخش قابل مالحظه

). 1388كند (فريور،  اي گوشزد مي حين آموزش حرفه شده است، لزوم آموزش اخالق را
طلب و  ار، با گذشت، استقاللذگ اسالم همواره درصدد تربيت مسلماناني فداكار، خدمت

داند، به  ستيز بوده است و نقش معلم را به عنوان اسوه و سرمشق، بسيار مهم مي دشمن
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 همانا پيامبر،«كند:  رفي ميهمين جهت پيامبر را به عنوان سرمشق و نمونة عملي كامل مع

حضرت عيسي (ع) خود را به عنوان اسوة محبت .» 1سرمشق و الگوي خوبي براي شما است
همديگر را همانقدر دوست بداريد «گويد:  كند و خطاب به آنان مي به شاگردانش معرفي مي

گردان كند كه شما شا كه من شما را دوست دارم. محبت زياد شما به هم، به دنيا ثابت مي
 2»من هستيد.

به شرح آموزش شاهزادگان ايراني توسط چهار آموزگار كه  رسالة آلكيبايدسافالطون در 
پردازد. چهار وجه آموزش  مي ،دادند هريك سرآمد و نمونة روزگار بودند در آنچه آموزش مي
و داري  روي و خويشتن ورزي، ميانه عبارت بودند از: دانش دين و سياست، انصاف و عدالت

بنابراين، با توجه به آنچه گفته شد، انتخاب مربي شايسته  .)1388(فريور، باكي دالوري و بي
ورزد اولين گام در جهت تربيت  كه همواره به تصحيح و تكميل رفتار خود مبادرت مي

 نيروهاي شايسته است.
زش شد تا ضمن آمو سسات توليدي رعايت ميؤها و م در ايران باستان، اصولي در كارگاه

 مهارت، اخالق شاگرد ارتقاء يابد. از جمله: 
جاي  توجه استاد به شاگرد و تذكر به موقع خطاهاي شاگرد با تمثيل و استدالل به .1

 .)1388(فريور، تهديد و تنبيه
اسالم نيز تأكيد دارد كه اشارة غيرمستقيم به خطاهاي شاگردان بهتر از اعتراض صريح و 

(ع) و امام حسين (ع) به پيرمردي كه وضويش را نادرست گذارد. امام حسن  تنبيه اثر مي
يك از ما درست وضو  طلبيم كه بگويي كدام گرفت فرمودند: ما تو را به داوري مي مي
گيريم. آنگاه خودشان وضو گرفتند و با اين كار پيرمرد به نادرست وضو گرفتن خود پي  مي

 .)1380برد (احمدي، 
 (فريور، رفع حوائج مادي و معنوي و علمي شاگرددستي استاد براي  سخاوت و گشاده .2

1388(. 
فرمايد: در مشكالت زندگي، شما را يتيم و  حضرت عيسي (ع) خطاب به شاگردانش مي

 »3آيم. گذارم، فورا به كمك شما مي  سرپرست نمي بي
 )1388(فريور، آموزش عملي اخالق در حين كار .3

                                                                                                                
 )21لَقَد كانَ لَكُم في رسولِ اهللاِ اُسوه حسنَه. (سوره مباركه احزاب، آيه . 1
 13:35يوحنا . 2
 14:18يوحنا . 3
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همانا قلب جوان «حسن (ع) فرمود:  اي خطاب به فرزندش امام حضرت علي (ع) در نامه

پذيرد و من پيش از آنكه دلت سخت  همانند سرزمين خالي است. آنچه در آن بكارند مي
تا در كارهاي كوچك «خوانيم:  در انجيل لوقا مي» 1ورزم. گردد به ادب تو مبادرت مي

بازي  هشويد. اگر در يك مورد جزئي حق درستكار نباشيد، در كارهاي بزرگ درستكار نمي
تسلط بر نفس،  ،بنابراين» 2باز و نادرست خواهيد بود. كنيد، در انجام كارهاي بزرگ هم حقه

ادب و احترام، نظم و انضباط و همكاري اجتماعي از اموري هستند كه در حين كار به خوبي 
 شوند. فرا گرفته مي

 ايجاد حس همكاري و اعتماد متقابل ميان شاگردان و استادان مختلف. .4
 في شاگردان مستعد و آماده براي ارتقا مرتبه به استادان هر حرفه.معر .5
 اي. اي شاگرد، همراه با الزامات اخالقي در هر نوع رابطة حرفه آموزش روابط حرفه .6
 آموزش ديني و عبادي شاگرد به نحوي كه رابطة بينِ دين و حرفه را بشناسد .7

 .)1388(فريور،

 گيري نتيجه
هاي اصلي دو دين الهي اسالم و مسيحيت است. تأكيد  از بخشاخالق و مباحث اخالقي يكي 

ها، نشان از اهميت فضايل اخالقي در اين  آيات هر دو كتاب بر انسانيت و رشد اخالقي انسان
هاي تعاليم حضرت  ها و زيبايي نيكي ةتنها هم نه (ص) تعاليم پيامبر گرامي اسالم اديان دارد.

طور گذرا به بحث  تر است. در اين نوشتار به تر و كامل معآن جا بلكه از (ع) را دارد، مسيح
رابطة فرد با خدا. كه در  .1محور پرداخته شد:  اي در اسالم و مسيحيت در چهار اخالق حرفه

رابطة فرد با مراجعان. كه پيرامون  .2اين باب، اخالص در عمل، توكل و صبر مطرح شد. 
كنندگان و برخورد شاداب با مراجعين بحث شد.  تكريم ارباب رجوع، عدم تضييع وقت مراجعه

مطرح شد.  رابطة فرد با كار. كه انجام صحيح و سريع كارها و يادگيري فنون مربوط به كار .3
عدم  نظارت مشفقانه، عدم ايذاء همكاران، عفو، ورزي، فرد با همكاران.كه محبت ةرابط. 4 و

هايي در جهت  گرفت و در انتها توصيه تعصب و مشاوره و انتقال تجربيات مورد بررسي قرار
آموزش اخالق در حين عمل ارائه شد. اميد است كه با پايبندي به اصول اخالقي، راه سعادت، 

 رشد و سازندگي كشور امام زمان (ع) را فراهم كنيم و اين عبادتي بزرگ است.

                                                                                                                
1 .يماأُلق هيكاألرضِ الخال ثدالح نَّما قَلبانهج البالغه، نام و) كقَلب وقسبِ قَبلَ أَن يبِاألَد تكفَبادر .قَبِلَته ن شَيءيها م31 ةف( 
 16:10لوقا . 2
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 منابع
 قرآن كريم.
 .1386 چاپ اول، ات صحيفه خرد،انتشار قم، مرتضي فهيم كرماني. ترجمه: انجيل برنابا،

ترجمة تفسيري عهد جديد. انتشارات آفتاب عدالت، چاپ از فروغ  انجيل عيسي مسيح:
 .1362دانش، چاپ دوم، آذر 

اصفهان، انتشارات دانشگاه  ،»هاي تربيت در اسالم اصول و روش«احمدي، سيد احمد. 
 .1380اصفهان، چاپ چهارم، 

ديدگاه اعضاي انجمن كتابداري و «). 1389لو، سكينه. (اسفندياري مقدم، عليرضا و حسن
اخالق در علوم  ةنام فصل ،»اي كتابداري رساني نسبت به اصول اخالق حرفه اطالع

 .2و  1هاي  و فناوري. سال پنجم، شماره
نامة كمال مديريت، سال اول.  فصل ،»اخالق در كسب و كار«). 1381بابايي اهري، مهدي. (

 . 1شمارة 
رسالة دكتري  ،»بررسي تطبيقي اخالق تجارت در جهان امروز و اسالم«غالمرضا. بيات، 

 .1386به راهنمايي محمد نهاونديان، تهران، 
 »نهج البالغه اي در الگوهاي اخالق حرفه مباني و«). 1388سلمان ماهيني، سكينه. (

 ةتهران، پژوهشكد ،"اي در تمدن ايران و اسالم اخالق حرفه"گردآمده در كتاب
 .1388مطالعات فرهنگي و اجتماعي، چاپ دوم، 

 ق.1409سسةآل بيت عليهم السالم، ؤم قم، جلد،29 ،»وسائل الشيعه« شيخ حر عاملي.
 .1373سسه نشركلمه، ؤم تهران، ،»فرهنگ فارسي امروزي«غالمحسين.  صدري افشار،

نشرية فقه  ،»مباني اخالق در اسالم و مسيحيت« ).1378( ا.شمس قربان و سبزيان، علمي،
 .5، شمارة 1378زمستان  و اصول نامة الهيات،

 .1383انتشارات مجنون، چاپ دوم،  تهران، ،»اي اخالق حرفه«  فرامرز قراملكي، احد.

 .1385انتشارات مجنون، چاپ سوم،  تهران، ،»اي اخالق حرفه« فرامرز قراملكي، احد.
ملي مطالعات  مركز تهران، ،»ارك هاي اخالقي دركسب و سازمان« فرامرز قراملكي، احد.
 .1385جهاني شدن، 

اي در تمدن  اخالق حرفه"گردآمده در كتاب ،»برسرگنج«). 1388احد. ( فرامرز قراملكي،
 .1388، تهران، پژوهشكدة مطالعات فرهنگي و اجتماعي، چاپ دوم، "ايران و اسالم
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يرالمومنين (عليه السالم)، قم، انتشارات مهرام، »اخالق كارمندي«فرحزادي (اميدوار)، اكبر.

 .1389چاپ سوم، 
 گردآمده در ،»وري در ايران باستان مندي و پيشه اخالق حرفه« ).1388فريور، مهدي. (

مطالعات فرهنگي و  ةپژوهشكد ، تهران،"اي در تمدن ايران و اسالم اخالق حرفه" كتاب
 .1388اجتماعي، 

 .1365دارالكتب االسالميه،  جلد، تهران، 8 ،»الكافي« كليني، محمد بن يعقوب.
 ق.1403الوفاء، چاپ سوم،  ةسسؤبيروت، م ،»بحاراالنوار« مجلسي، محمد باقر.

 ق.1408آل البيت عليهم السالم،  ةسسؤجلد، قم، م 18 ،»مستدرك الوسائل.«محدث نوري
ي اهللا مرعشي نجف قم، انتشارات كتابخانه آيت ،»البالغه شرح نهج« معتزلي، ابن ابي الحديد.

 ق.1404، »ره«
نقش تعاملي سازماني در « )،1388محمد جبل. ( عاملي فروشاني، امير ارسالن و نقشينه،

اي در تمدن ايران  اخالق حرفه" گردآمده در كتاب، »سازي اخالق در سازمان جاري
 .1388بهار  چاپ دوم، اجتماعي، مطالعات فرهنگي و ةپژوهشكد تهران، ،"و اسالم

تهران، مركز ملي مطالعات جهاني  ،»كار درآمدي براخالق كسب و« نهاونديان، محمد.
 .1385شدن، بهمن 

محجوب، تهران،  به كوشش م.ج. ،»سلطاني نامة فتوت« واعظ كاشفي سبزواري، حسين.
 .1350بنياد فرهنگ ايران، 

 
 
 



 
 

 

 هاي مهارتي اي در اثربخشي آموزش بررسي توسعه اخالق حرفه
 1معصومه رمضانقرباني
 2مجيد عموزاد خليلي 

 چكيده 
جوامع انساني است. بسياري از جوامع در طول  ةتوجه به اصول و موازين اخالقي رمز بقا و توسع

هاي خود را از بحران اندهاي بنيادي توانستهاي و ارزشحيات بشري از طريق تمسك به اخالق حرفه
بزرگ نجات دهند. از سوي ديگر، در جهان فراصنعتي امروز توسعه به معني عام، بدون توجه به 

فني، انقالبي عميق و كيفي در  -اي مفهوم نخواهد داشت. انقالب علميهاي فني و حرفهآموزش
تواند فرد را  ها ميآموزشوجود آورده است. اين  هاي توليد بهنيروهاي توليد، نيروي انساني و روش

يا كارايي، مهارت و توانايي وي را در انجام آن افزايش  كندبراي احراز شغل، حرفه و كسب و كار آماده 
هاي مهارتي است كه با اي در اثربخشي آموزش اخالق حرفه ةدهد. هدف پژوهش حاضر بررسي توسع

اي، چگونگي اي اخالق حرفهه عوامل پايهاي و اسنادي، باستفاده از روش توصيفي از نوع كتابخانه
دهد نقش ها نشان ميهاي مهارتي پرداخته است. يافتهاشاعه و ترويج آن در جهت اثربخشي آموزش

المللي  ها در تغييرات اجتماعي، فرهنگي از جمله: كاهش سطح بيكاري، ميزان اعتبار بيناين آموزش
زندگي،  ةعرص ة، بازسازي و نوسازي آموزشي، توسعاي، كاهش معضالت اجتماعي مدارك فني و حرفه

كار و حرفه، بهبود روابط اجتماعي و مناسبات انساني، افزايش سالمت و بهداشت رواني، انتقال 
ده است. در نتيجه سازمان شافراد مهم ارزيابي  كردنپذير  هاي اجتماعي و جامعهها و هنجار ارزش

سسات آموزشي رسمي و غيررسمي، غير از آموزش علم و اي نيز نظير ساير مؤ آموزش فني و حرفه
شناسي (تحت پوشش اخالق  مهارت مواردي از قبيل انضباط، تقليد، تعهد، احساس مسئوليت، وظيفه

شود از اين رو اين نظام آموزشي از طريق  اي) نيز جزء محتواي آموزشي به افراد آموخته ميحرفه
 .كنندوري نقش مؤثري ايفا   بردن كارايي و بهرهتوانند در باال تحول در فرهنگ جامعه مي

 
 هاي مهارتي، توسعه. اي، آموزش، آموزش اخالق حرفه: يكليدواژگان

                                                                                                                
 Email: m.ramezanghorbani@yahoo.com       . كارشناس ارشد مديريت آموزشي،                                        1
 .. كارشناس ارشد مديريت دولتي 2
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 مقدمه 
،  تواند فرد را براي احراز شغل هايي است كه مي فعاليت  اي انجام هاي فني و حرفه آموزش

نجام آن افزايش دهد. اين يا كارايي و توانايي وي را در ا كندحرفه و كسب و كار آماده 
هاي خاص  ها را در راستاي تكنولوژي و علوم وابسته به همراه دانش ها كسب مهارت آموزش

  دهد. هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ارائه مي مربوط به شغل، در بخش
اي در شرايط كنوني براي اقتصاد و فرهنگ ايران و به   هاي فني و حرفه آموزش ةتوسع

هاي زيربنايي و  گذاري دهي به فرايند توليد امري حياتي است ؛ زيرا سرمايه ه شتابويژ
انساني بالاستفاده مانده و  ةفيزيكي بدون سرماي ةطور كلي سرماي افزايش ابزار و تجهيزات و به

 گيرد. برداري قرار نمي يا به نحو اقتصادي و كارآمد مورد بهره
، مهارت و قدرت درك افراد و  هاي دانش توانايي هاي مهارتي؛ افزايش هدف از آموزش 

ها و الزامات رشد و  از ضرورت ،بنابراين شغلي است. وظايف ةتر كار در محدود انجام مطلوب
انساني است و در اين ميان  ةهاي الزم سرماي اقتصادي، نظام آموزش براي ايجاد مهارت ةتوسع

اي و  هنر كه نقش بسيار  ن، اخالق حرفهاي تلفيقي است از علم، ف هاي فني و حرفه آموزش
در اين مقاله . اي دارد و مضموني توسعه كردهمهمي در تأمين نيروي انساني كارآمد ايفا 

هاي  اي و شيوه اي اخالق حرفه ، به مفاهيم پايه هاي مهارتي ضمن پرداختن به ضرورت آموزش
 ترويج آن پرداخته شده است.

 هاي مهارتي آموزش
ز احتمال اين كه كه فرد مهارتي را بياموزد و آن را تا حدود سي سال كار در جهان امرو

به   بسيار ضعيف يا به كلي محال است. امروز جامعه ،خود بدون تغيير بنيادي ادامه دهد
ديگر آموزش كاركنان فقط مطلوب نيست، بلكه اين  سرعت در حال دگرگوني است و

جهان امروز براي امر آموزش كاركنان بايد منابع مطلوبيت به يك اجبار تبديل شده است، در 
مختلف سازماني را بسيج كرد تا سازمان بتواند به راه خود ادامه دهد. آموزش كاركنان منجر 

شود، يك بررسي سه ساله در سنگاپور نشان داده است كه  به حفظ تداوم و بقاي سازمان مي
در حالي كه اين نسبت  ،اند شدههاي تجاري و صنعتي اين كشور ورشكست  درصد شركت 17

درصد بوده است.  1كمتر از  ،اند آموزش كاركنان را انجام داده  ةهايي كه برنام در مورد شركت
، بيش از نيمي از كاركنان نياز به 2007طبق آمار انجمن مديريت آمريكا تا سال  ،همچنين

والت مختلف علمي و فرهنگي اند. در سوئد هم براي پاسخگويي به تغيير و تح آموزي داشته باز
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درصد از توليد  3تا  2سياست فعال نگهداشتن نيروي انساني در پيش گرفته شده و ساالنه 

 .دشو ملي كشور براي بازآموزي صاحبان مشاغل هزينه مي
محوري كه آموزش را متعلق به دوران كودكي، نوجواني و جواني   نگاه گذشته ،به عبارتي

ها و  توان با دگرگوني . امروزه تنها با يادگيري پيوسته و پايدار ميده استشدانست منسوخ  مي
 .جديد سازگار و همراه شد ةهاي جامع پيشرفت

در ساليان اخير علوم و تكنولوژي نسبت به گذشته پيشرفت چشمگيري داشته است. اين 
ني اند؛ يع عمر اطالعات ناميده تحول و دگرگوني به حدي است كه عصر حاضر را عصر نيم
ده و اطالعات و دانش جديد شدوراني كه در هر پنج سال، نيمي از اطالعات بشري منسوخ 

افراد يك سازمان موظف به ارتقاي  ةد. اين امر گوياي اين است كه همشو جايگزين آن مي
سطح دانش خود هستند و از طرفي مديران سازمان هم موظف به حركت دادن اعضاي 

هاي اخير آموزش ضمن خدمت  باشند، به همين دليل در سال سازمان به سمت دانش روز مي
 .ده استشهاي مختلف از جايگاه خاصي برخوردار  كاركنان در سازمان

اي مطمئن در جهت بهبود كيفيت عملكرد و حل  عنوان وسيله  آموزش، همواره به
هر گيرد و فقدان آن نيز يكي از مسائل اساسي و حاد  مشكالت مديريت مد نظر قرار مي

منظور تجهيز نيروي انساني سازمان و   دهد؛ به همين دليل به سازمان را تشكيل مي
 رود ثيرگذارترين تدابير به شمار ميأترين و ت ثر از اين نيرو، آموزش از مهمؤگيري م بهره

 .)1387(شريعتمداري،

 آموزش كاركنان ضرورت
دهد  آموزش را در سازمان نشان مي ترين عواملي كه نياز به توان مهم شده مي بنا به موارد طرح

 :را به شرح زير عنوان كرد
 هاي افقي و عمودي در سازمان  جايي هجاب �
 ورود كاركنان جديد يه سازمان  �
 پيشرفت سريع در علوم و تكنولوژِي  �
 تزريق روابط انساني به سازمان  �
 جانبه در سازمان  وري همه حركت به سوي بهره �
 ).1387(همان، سازمان و ...پيچيده و به سمت ماشيني شدن  �

نظران و متخصصان، فراگيري علوم به صورت دانش عمومي  صاحب ةامروزه به اعتقاد هم
هاي تخصصي به صورت خاص به  هاي الزم در زمينه محور و فراگيري علوم و كسب مهارت



 اي و اشتغال  آموزش فني و حرفه
 

 

155 
كالن برخوردار  ةناپذير اجتماعي از اهميت بااليي در امر توسع عنوان يك ضرورت اجتناب

هاي خاص و  تواند توانايي جا است كه انسان تنها از طريق آموزش مي است. اين اهميت از آن
البته بايد در نظر داشت كه  نامحدود خود را از بالقوه بودن به سمت فعل به حركت در آورد.

 .)1380(نحاسي، تواند سودمند باشد هاي متعالي آموزش تنها با پرورش مي در فرهنگ

 اي يك آموزش پويامقدمات الزم بر
هاي مختلف رفتاري نيروي انساني سازمان  آل آموزش باعث تغيير در جنبه در حالت ايده

گردد، براي نيل به اين هدف در سازمان و نوع آموزش بايد شرايطي فراهم باشد، از  مي
 :توان به موارد زير اشاره كرد ترين آنها مي مهم

الزم است، در  ةبراي هركاري وجود انگيز :كاركنان خود را ناگزير از تغيير بدانند
در نتيجه الزم است كاركنان براي انجام  ،جهان كنوني علم به سرعت در حال پيشرفت است

وظايف خود تخصص الزم را در هر لحظه داشته باشند و در هر لحظه خود را ملزم به ارتقاي 
 .سطح دانش خود بدانند

اگر فرد نسبت  :د انجام دهند آگاه باشندكاركنان از وظايف محوله و كاري كه باي
تواند خود را براي هرگونه تغيير آماده كند. هر  به وظايف خود آگاهي كافي نداشته باشد، نمي

فرد در سازمان بايد داراي شرح وظايف روشن و شفاف باشد تا بتواند خود را در جهت اهداف 
ر سازماني است كه به عنوان كارفرما مديريت منابع انساني ه ةسازماني آماده كند. اين وظيف

  كند. براي هر شغل و پست شرح وظيفه شفاف و مكتوبي ارائه
هاي  هاي شخصي و توانمندي كاركنان بايد در جايگاه شغلي متناسب با قابليت

دهد كه افرادي كه به شغل و جايگاه شغلي  تجربه نشان مي :عملياتي قرار گرفته باشند
شوند، چرا كه به كار محوله ميل و رغبتي ندارند.  ر كار خود موفق نمياي ندارند د خود عالقه

گونه كاركنان به دليل عدم عالقه و رغبت به كار خود تمايلي هم براي شركت در  اين
ترين داليل اين  هاي آموزش و ارتقاي سازمان ندارند. يكي از مهم هاي بازآموزي و كارگاه دوره

انتخاب و جذب فرد توسط مديريت منابع انساني در  ةها نحو عدم رغبت به حضور در اين دوره
هاي كوتاه  هاي اشتباه به حدي است كه با كمك دوره سفانه اثر منفي اين انتخابأسازمان است. مت

 .)1387 زاده، (خوشنويس توان فرد را به بطن كار در سازمان برگرداند و حتي بلندمدت هم نمي

 اي اخالق حرفه
 ه معناي اخالق كار و اخالق مشاغل است.اي ب اخالق حرفه
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: اخالق كار متعهد شدن انرژي ذهني، رواني و فيزيكي فرد يا گروه به 1اخالق كار .الف

 جمعي است در جهت اخذ قوا و استعداد دروني گروه و فرد براي توسعه به هر نحو. ةايد
به مسائل و كوشد  هاي دانش اخالقي است كه مي : يكي از شعبه2اي اخالق حرفه .ب
هاي گوناگون پاسخ داده و براي آن قواعد، ضوابط و اصول خاصي در  هاي اخالقي حرفه ارزش

در انجام كار را وجدان و فطرت خويش  ،به عبارت ديگر .گردد اي متصور مي محيط حرفه
هاي  اي رعايت كنند بدون آنكه الزام خارجي داشته باشند يا در صورت تخلف به مجازات حرفه

 ن دچار شوند. قانو
اي نيازمند آن  هر جامعه .جوامع بشري است ةاي يكي از مسائل اساسي هم اخالق حرفه
مشاركت و اعتماد، ايجاد  ةاي مانند دلبستگي به كار، روحي هاي اخالق حرفه است تا ويژگي

 سازي كنند. تعامل با يكديگر و غيره تعريف و براي تحقق آن فرهنگ
اعتنايي به مسائل اخالقي و  اند كه بي به اين بلوغ فكري رسيده امروزه بسياري از كشورها

به همين  .انجامد سسه و سازمان ميؤها و تعهدات اجتماعي به از بين رفتن م فرار از مسئوليت
هاي موفق، براي تدوين استراتژي اخالقي احساس نياز  سسات و سازمانؤدليل بسياري از م

از  .بايد در سازمان، يك فرهنگ مبتني بر اخالق رسوخ كنداند كه  كرده و به اين باور رسيده
يكي از  بنابراين،اي بدهند.  اي جايگاه ويژه اخالق حرفه ةبار اند به تحقيقات در اين رو كوشيده

هاي مديران كارآمد در سطوح مختلف چگونگي ايجاد بسترهاي مناسب  ترين دغدغه عمده
است تا آنها با حس مسئوليت و تعهد كامل به ه براي عوامل انساني شاغل در تمامي حرفه

خود را رعايت  ةخود بپردازند و اصول اخالقي حاكم بر شغل و حرف ةمسائل جامعه و حرف
 كنند. 

فردي و  ةفردي بوده اما وقتي از حوز ةاي در افراد مربوط به حوز هاي اخالق حرفه ويژگي
 ،آيد و يا اخالق شغلي به ميان مي اخالق كار ،داريم كسب و كار گام بر مي ةشخصي به حوز

 .مانند اخالق پزشكي، اخالق معلمي، اخالق مهندسي و نظاير آن
ضعف در سيستم اخالقيات، منجر به كاهش ارتباطات و افزايش خسارت در سازمان 

ها و نتايج سازمان دارد. اخالق  گيري بر روي فعاليت اي، تأثير چشم د. اخالق حرفهشو مي
ريسك را كاهش  ةدهد، ارتباطات را بهبود مي بخشد و درج وري را افزايش مي اي، بهره حرفه

اي در سازمان حاكم است، جريان اطالعات به راحتي  دهد؛ زيرا هنگامي كه اخالق حرفه مي
 .)1382(يقين لو، و مدير قبل از ايجاد حادثه، از آن مطلع مي گردد شود تسهيل مي

                                                                                                                
1. work ethics 
2. professional ethics 
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اي است كه شخص را  فرد است و اين اخالق حرفهشخصيت  ةكنند اي نمايان اخالق حرفه

 كند. به شكل مطلوب چه در جامعه و چه در بين همكارانش مطرح مي
ها را به  گيرد و انسان پذيري افراد در جامعه شكل مي اي نقش در چارچوب اخالق حرفه

دهد، يك مجموعه از  كند، ارتباط اجتماعي بين اشخاص را  گسترش مي تر مي هم معطوف
آورد و همچنين در  وجود مي نجارها و رفتارهاي دروني اخالقي را بين كارمندان و مديران بهه

شود، نقش مهمي را  اداري كه مربوط به ارباب رجوع مي ها و امور اداري و غير انجام فعاليت
ها و رفع  نوبة خود باعث تحريك بسياري از محرك اي در واقع به كند. اخالق حرفه ايفاء مي

 ).2001، 1كوهن( شودها مي ي از ناهنجاريبسيار
اي هم بسترهاي فراسازماني دارد و هم آثار و نتايج فراسازماني به ارمغان  اخالق حرفه

آورد. ترويج اخالق در بنگاه و تعالي اخالقي فرهنگ سازماني نه تنها محيط بانشاط و  مي
ان، نقش مؤثري در جامعه نيز بلكه فراتر از سازم ،آفريند وري مي مساعد براي افزايش بهره

هاي آن سخت  ها و سازمان دارد. بهداشت، سالمتي و فراتر از آنها تعالي اخالقي جامعه از بنگاه
 .)1387(فرامرز قراملكي، متأثر است

 اخالق فردي و اخالق شغلي ةمقايس
د يك فر ةپذيري فرد است در برابر رفتار فردي خود صرفاً به منزل اخالق فردي مسئوليت

اي و شغلي خود  پذيري يك فرد است در برابر رفتار حرفه انساني، ولي اخالق شغلي مسئوليت
 صاحب يك حرفه، شغل يا پست سازماني. ةبه مثاب

 اي  هاي اخالق حرفه ويژگي
، مبناي هرگونه اخالق در »شما حق داريد و من تكليف«اي، تلقي  امروزه در اخالق حرفه

ز رفتار ارتباطي فرد، به صورت اصلي براي ارتباط سازمان با كسب و كار است. اين مبنا ا
پرسد.  گيرد و سازمان با دغدغة رعايت حقوق ديگران، از تكاليف خود مي محيط قرار مي

اند از: داراي هويت علم و دانش بودن،  اي در مفهوم امروزي آن عبارت هاي اخالق حرفه ويژگي
اي، بومي و وابسته بودن به فرهنگ، وابستگي به  هاي حرف داشتن نقشي كاربردي، ارائة صبغه

آوردي  روي ةدانشي انساني داراي زبانِ روشن انگيزشي، ارائ ةيك نظام اخالقي، ارائ
 ).1387اي (فرامرز قراملكي،  رشته ميان
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 :كند اي دارند موارد زير را بيان مي هاي افرادي كه اخالق حرفه دربارة ويژگي» كادوزير«

ها و پيامدهاي آن  گوست و مسئوليت تصميم در اين مورد فرد پاسخي: پذير مسئوليت
مند است؛ به درستكاري و خوشنامي در  پذيرد؛ سرمشق ديگران است؛ حساس و اخالق را مي

هاي خويش كوشاست و مسئوليتي را كه به  دهد؛ براي اداي تمام مسئوليت كارش اهميت مي
 .دهد انجام ميگيرد، با تمام توان و خلوص نيت  عهده مي

كند ممتاز باشد؛ اعتماد به نفس  در تمام موارد سعي ميطلبي:  جويي و رقابت برتري
كند؛ جدي و پركار است؛ به موقعيت  خود دست پيدا مي ةدارد؛ به مهارت بااليي در حرف

كند به هر  فعلي خود راضي نيست و از طرق شايسته دنبال ارتقاي خود است؛ سعي نمي
 .ت برنده باشدطريقي در رقاب

دهد؛  مخالف رياكاري و دورويي است؛ به نداي وجدان خود گوش فرا ميصادق بودن: 
 .كند؛ شجاع و با شهامت است مندي توجه مي در همه حال به شرافت

گذارد؛  گذارد؛ به نظر ديگران احترام مي به حقوق ديگران احترام مياحترام به ديگران: 
دهد؛ تنها منافع خود را مرجح  گيري مي شناس است؛ به ديگران حق تصميم قول و وقت خوش

 .داند نمي
هاي  براي ارزشها و هنجارهاي اجتماعي:  رعايت و احترام نسبت به ارزش

كند؛ به قوانين اجتماعي  اجتماعي مشاركت ميهاي  اجتماعي احترام قائل است؛ در فعاليت
 .كند هاي ديگر متعصبانه عمل نمي گذارد؛ در برخورد با فرهنگ احترام مي

طرفدار حق است؛ در قضاوت تعصب ندارد؛ بين افراد از لحاظ عدالت و انصاف: 
 .شود اجتماعي و اقتصادي، نژاد و قوميت تبعيض قائل نمي ةفرهنگي، طبق

شود و از آنان  دلسوز و رحيم است؛ در مصائب ديگران شريك ميان: همدردي با ديگر
 .داند كند؛ مشكالت ديگران را مشكل خود مي كند؛ به احساسات ديگران توجه مي حمايت مي

 به وظايف خود متعهد است؛ رازدار ديگران است؛ معتمد ديگران استوفاداري: 
 )2002، 1كادوزير(

 ب و كاراي در كس  رفهح اخالق هاي مؤلفه
  )كارفرما و اجتماع كار، مشتري،(  اصلي عامل چهار با ارتباط در ايحرفه اخالق هايويژگي
 .است شده تشريح آن مصاديق از برخي بيان با همراه مجزا طور به آن هاي مؤلفه ةكلي كهاست 

                                                                                                                
1. Cadozier,2002 
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 اي   هاي اخالق حرفه : مؤلفه1شكل 

  مشتري با ارتباط .الف
 حين مشتري با چشمي تماس حفظ ماليم، سخن و گفتار ملشا :مشتريان به احترام �
 هاي خواسته و ها حرف به دقت به كردن، صدا او را خانوادگي نام به شئونات، حفظ با گفتگو

 كلمات كار نبردن به و نكردن خطاب لقب با را ديگران نبودن، ناسزاگو دادن، گوش مشتري
 ).1388 آزاد، ( كار محل در نامناسب و زشت
 مشتريان به خدمات ةارائ در تبعيض عدم يعني: مشتري با برخورد در تبعيض عدم �
 .و سن اجتماعي ةطبق جنس، قوميت، به توجه بدون
 ةارائ و مشتري ةخواست كامل و دقيق انجام يعني: خدمات ةارائ در نكردن فروشي كم �

 .كامل و دقيق خدمت
 انجام او ةخواست براي است قرار آنچه مورد در دقيق توضيحات ةمشتري: ارائ با صداقت �
 .دادن انجام را آن و پذيرفتن را كاري خود تخصص و توان با متناسب و شود
 حفظ در كوشش و مشتري اموال داير امانت و حفظ: مشتريان اموال در داري امانت �
 .مشتري اموال
 هايخسارت جبران كار، محل در آسيب صورت مشتري: در اموال به خسارت جبران �
 همان). ( مشتري اموال به شده وارد

 كار با ارتباط .ب
 محموله، امور دقيق و كامل انجام موارد ةدربرگيرند :شغل در مسئوليت احساس �

 كار، مشتري، با ارتباط در خود كاري وظايف كار، با انجام در نقايص و خطاها رفع و پيگيري
 .خود كاري پيامدهاي گونه هر پذيرفتن و بودن آشنا سرپرست و همكار
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 و همكار مشتري، سوي از انتقاد پذيرفتن شامل خود كه: كار در انتقادپذيري �

 .رفتاري خطاهاي رفع جهت در و تالش كاري خطاهاي رفع جهت در تالش سرپرست،
 دادن، گوش صبوري با را ها صحبت كه مفهوم كار: بدين در صبر و شكيبايي �

 تالش از دست كاري نقايص فعر تا دادن، صبوري گوش با را سرپرست و همكار هاي صحبت
 .كردن حفظ را خود شكيبايي كار در پيچيدگي بروز موقع و برنداشتن

 با كاري ديگر پيشنهادهاي نپذيرفتن داشتن، دوست را خود كار شامل كار: به رغبت �
 بر را كارگاهي و كاري منافع آمدن، كار سر با شوق ها صبح كار، به عالقه مساوي، شرايط
 .دادن حترجي خود منافع
 كار نقص رفع تا و برنداشتن كار از دست كار تكميل تا يعني كوشي: سخت و پشتكار �

 .برنداشتن كار از دست انجام دست در
 و حفظ و نبودن آلود خواب كار محل در موارد شامل: كار محل در هوشياري حفظ �
 ).1388 آزاد،(  كار محيط در هوشياري تداوم

  اجتماع با ارتباط .ج
 بهداشتي امكانات وجود موارد كار: شامل محل در مشتريان آسايش و رفاه به توجه �
 كارگاه در حضور هنگام در مشتري كه محلي صندلي در وجود ،... و چاي خوري، آب نظير
 .مشتري انتظار براي پاكيزه و آرام فضاي و بنشيند آن روي
 حل جهت در همكاران: تالش بين يا سرپرست يا و همكار با مشتري بين تعارض حل �

 .بين نظرهاي اختالف آميزمسالمت
 .سرپرست و همكار مشتري، �
 هاي هردو در فعاالنه روز: شركت تكنولوژي با كردن متناسب و مهارت مستمر يادگيري �

 هايخواندني ةمطالع و حرفه با مرتبط سمينارهاي و ها كالس در شركت تجربي، آموزشي
 .حرفه با مرتبط
 رويي گشاده با است مرخصي در همكاري كه رتيصو همكاران: در از حمايت �

 و است كار انجام مشغول همكاري كه در صورتي كردن، قبول را او كاري هاي مسئوليت
 .دادن پاسخ او مشتري به گويد پاسخ مشتري به تواند نمي
 نامناسب كلمات كاربرد از كردن، حفظ را تر بزرگ افراد رعايت آداب اجتماعي: احترام �

 .ها خانم با برخورد در اخالقي رعايت شئونات و كردن خودداري كار محل در
 جهت در تالش كار، محل در آراسته ظاهري با حضور محيطي: شامل فردي آراستگي �
 (همان). خود كار لباس داشتننگه تميز و كار محيط پاكيزگي حفظ
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  كارفرما با ارتباط .د

 انتقادهاي پذيرفتن كردن، اعتاط سرپرست دستورات كار: از محل در مافوق از تبعيت �
 كسب جهت در تالش سرپرست، به نسبت و احترام عدل رعايت سرپرست، سوي از جابه

 همان).( با سرپرست ارتباط در خود كاري وظايف با آشنايي و كارفرما رضايت
 .شود گذاشته احترام كارفرما به موارد تمامي در كارفرما: كه به احترام �
 .شود برخورد مناسب رفتار و گفتار رما: باكارف با مناسب برخورد �
 .ها زمينه تمامي در كارفرما با صداقت كارفرما: رعايت با نسبت راستگويي �
 .شود داده ارائه مافوق به درست و مناسب گزارش و كارفرما: آمار به صحيح گزارش ةارائ �
 .نبود پاسخگو محوله كارهاي انجام برابر در :كارفرما برابر در بودن پاسخگو �

 اي  ضرورت ترويج اخالق حرفه
ريزي شده است كه به منظور بهبود و  گير، منسجم و كامالً برنامه توسعة سازماني تالشي پي

هدف از توسعة سازماني، هم بهبود زندگي (شغلي) فرد و هم  گيرد. نوسازي نظام صورت مي
  ).1382بهبود كاركرد سازمان است (آونز،

اي در توسعة سازمان، الزم است در تعيين اثربخشي  هبا توجه به اهميت اخالق حرف
به ميزان آموزش  (ميزان تحقق اهداف سازماني) و هدايت منابع (از جمله منابع انساني)

مذكور از جمله موانع تغيير رفتار  ةاي در سازمان توجه شود. البته در زمين اخالق حرفه
 خالقيات شغل و سازمان بيان شده استاخالقي در هر سازمان، جهل و ناآشنايي كاركنان از ا

با توجه به اينكه امروزه هيچ سازماني قادر نيست بدون آموزش  .)1387(فرامرز قراملكي،
ها و  ها افزون بر آموزش تخصص الزم است در سازمان )،1383توسعه يابد (مختاري پور،

جمعي و  رك و دستههاي مورد نياز هر شغل به كاركنان، ايجاد روحية تعاون، كار مشت مهارت
 (ميرسپاسي، هاي آموزش در سازمان قرار گيرد به ويژه اخالق اداري و سازماني جزو برنامه

1381.(  
وگو و مشاركت تمامي كاركنان  از آنجا كه منشور اخالقي در هر سازمان طي فرايند گفت

ست. به وجود آمده است، به منزلة يك ميثاق عمومي سازمان پذيرفته شده ا و رئيسان به
هاي  پذيرد. بدين منظور، شيوه تدريج سازمان گسترش اين اصول را جزو اهداف خود مي

وجود آمده است كه يادگيري مستقيم،  ها به اي در سازمان مختلفي براي آموزش اخالق حرفه
ترين آنهاست؛ اما اين شيوه نشان داده است كه كارآيي الزم را ندارد. پس با توجه به  رايج

ويج اخالق در سازمان، به معناي يادگيري سبك خاصي از زندگي سازماني است، بايد اينكه تر
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هاي اجتماعي و فرهنگي،  هاي حين عمل و آموزش هاي غيرمستقيم مانند آموزش به شيوه

  ).1387توجه بيشتري شود (فرامرز قراملكي،
يازهاي آموزشي منظور تعيين محتواي آموزشي، سازمان بايد ن اما جداي از نوع آموزش، به

گويي به منشور اخالقي و  ميان وضع موجود و وضع مطلوب (با آنچه الزمة پاسخ ةرا از مقايس
براي تعيين وضع موجود (ميزان  . )1381(ميرسپاسي، اهداف سازمان است) مشخص كند

اي سازمان) و حتي براي تعيين وضع مطلوب (ديدگاه  كاركنان به اخالق حرفهپايبندي 
هايي كاربردي) الزم است از  مؤلفه ةكاركنان به عنوان افرادي آگاه به شرايط سازماني براي ارائ

 .اي حمايت كرد تحقيقات دربارة اخالق حرفه
ر مورد اصول و منشور اخالقي هر سازماني، از اشتراك عمومي همة اعضاي سازمان د

 آيد هاي سازماني است، به دست مي قواعد اخالقي خاصي كه در جهت بهبود و توسعة فعاليت
صورت پذيرش همگاني  هاي خاصي را به ). در صورتي كه اگر بخواهيم ارزش2004، 1پنينو(

هاي مرتبط شروع كنيم. سپس به تدريج  ها و دانش در آوريم، بايد در ابتدا از توسعة آگاهي
 .ها را تغيير، و در نهايت به عنوان خروجي، رفتارها را تحت تأثير قرار داد گرشن

 گيري بحث و نتيجه
هاي بازار كار و  پذيري نشأت گرفته از خصيصه اي به سبب انعطاف هاي فني و حرفه آموزش

در هاي الزم در افراد براي توانايي  اوضاع اقتصادي كشور و نيز به دليل آموزش و ايجاد مهارت
هاي خاص مورد نياز  ها هم مهارت سزايي در اشتغال دارد. اين آموزش احراز مشاغل، نقش به

سازد و همچنين براي شاغليني كه به  هاي عمومي بازار كار را فراهم مي صنعت و هم مهارت
امكان به روز شدن و تكميل مهارت را  ،شوند دليل تغييرات تكنولوژي دچار كاهش كارايي مي

است، به اين معني  "كارآفرين"ها، نوعي پرورش  خصيصه اين آموزش ،كند. در واقع فراهم مي
هاي شغلي  كه افراد پس از كسب مهارت و تخصص دانش فني، قادر خواهند بود كه فرصت

 .كننددست آورند و يا در نهايت فرصت شغلي ايجاد  مناسبي را به
خصوص در رشد و  بهفرهنگي  اي در تغييرات اجتماعي و هاي فني و حرفه نقش آموزش

 . بهبود فرهنگ كار حائز اهميت است
اين نوع آموزش و ساختار عمليات اجرايي آن به عنوان كارگزار اصالحات  ةبرنام اصوالً

و  كندتواند در اين راستا نقش اساسي را ايفاء  ، مي ها در كار هاي شغلي و بهبود مهارت فعاليت
عنوان  ها به ريزي صحيح از آموزش ها و برنامه محدوديت توانند با رفع مسئولين ذيربط مي

                                                                                                                
1. pennino,2004 
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اي و  ترين عامل براي تربيت افراد كارآفرين، كارآمد و داراي فرهنگ غني از اخالق حرفه مهم

اي نيز  سازمان آموزش فني و حرفه ،عمل آورند. بدين منظور وجدان كاري استفاده شايسته به
مي، غير از آموزش علم و مهارت مواردي از سسات آموزشي رسمي و غيررسؤنظير ساير م

داري نيز جزء محتواي  امانت شناسي، احساس مسئوليت، وظيفه  تعهد، قبيل انضباط، تقليد،
اين نظام آموزشي از طريق تحول در فرهنگ  ،شود. از اين رو آموزشي به افراد آموخته مي

 . كندايفا ثري ؤوري نقش م تواند در باال بردن كارايي و بهره جامعه مي
) در تغييرات 1اي مطابق با (شكل  گيري از اخالق حرفه ها همراه با بهره نقش اين آموزش

الملي مدارك فني و  اجتماعي، فرهنگي به داليل كاهش سطح بيكاري، ميزان اعتبار بين
جوانان به  ةروي اي، كاهش معضالت اجتماعي، كمك در جلوگيري از مهاجرت بي حرفه

اهش تبعات منفي بيكاري، بازسازي و نوسازي آموزشي، توانمندسازي افراد شهرهاي بزرگ، ك
 ةعرص ةبراي زندگي بهتر، افزايش سالمت و بهداشت رواني، افزايش اميد به زندگي، توسع

ها و هنجارهاي  زندگي، كار و حرفه، بهبود روابط اجتماعي و مناسبات انساني، انتقال ارزش
 .شود بسيار مهم ارزيابي مي... ادافر كردنپذير  اجتماعي، جامعه

 پيشنهادات
اخالق سازمان  ةشوند با برنام كاركنان جديد را طي مدتي كه با سازمان سازگار مي �

 آشنا كنيد؛
مديريت  ةبه بازبيني برنام ،شود هاي آموزشي كه براي مديران برگزار مي در دوره �

 اخالق بپردازيد؛
هاي اخالق و خط  ها (خط مشي مشي شركت دادن كاركنان در بازبيني كدها و خط �
 هاي پرسنلي) خود يك آموزش قوي است؛ مشي
هاي آموزش اخالقيات به كاركنان دادن تمرين حل معضالت  يكي از بهترين شكل �
توان يك مورد معضل اخالقي واقعي يا شبيه واقعيت به آنان  اخالقي به آنهاست. مي ةپيچيد

هاي بررسي و حل معضالت اخالقي آن را  از روش ارائه داد و از آنان خواست با استفاده
 .حل ارائه دهند بررسي كــرده و راه

 .در ارزيابي عملكرد كاركنان عملكرد اخالقي را نيز به عنوان يكي از ابعاد لحاظ كنيد �
دهنده، رفتار رهبران سازمان  اين تفاصيل بهترين آموزش ةكه با هم قابل توجه است �

 .)1999، 1(روبرت است
                                                                                                                
1. Robert,1999 
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 اي با اثربخشي مديران  هوش معنوي و اخالق حرفه ةبررسي رابط
 در مراكز آموزشي استان اصفهان

 1فاطمه حقيقت
 2ابوالفضل عليزاده
 3محسن حقيقت

 چكيده
ي مختلفي است كه دانش ها عصر و دوران امروز دنياي پيچيده از دانش و فناوري و فنون و ابزار

دانش مديريت شاهد مطالعات،  ةهر روزه در عرص ،ن ميان. در اينيستندمديريت نيز از آن مجزا 
اي را در جهت بهبود  ها، و فنون نويني هستيم كه هر يك در تالش هستند تا راهكارهايي تازه نظريه

ها اكثر، ريشه  ها و حوزه تمامي اين عرصه .ها فراهم سازند عملكرد مديريت و اثربخشي بيشتر سازمان
سودآوري و منافع سازماني را مدنظر دارند. اما  ةداشته و بيشتر جنبدر اصول اقتصادي و سياسي 

ديگري از وظايف سازماني نقش پراهميتي يافته است و  ةي اخير جنبها حقيقت آن است كه در دهه
آن، هوش معنوي و اخالق سازماني است. اخالق كه در تعريف عبارت است از تمامي صفات نفساني 

يا ناپسند باشد؛ چه آن صفات به صورت پايدار و راسخ باشد و چه ناپايدار كه منشاء كارهاي پسنديده 
هاي سازمان ايفا كند. مبحث اخالقيات  تواند نقش پراهميتي در بهبود روند فعاليت و زودگذر. مي

اي كه  گونه سازمان، يافته است، به ةاهميتي را در جهان و حوز اي امروزه نقش پر سازماني و حرفه
مباحث مربوط به آن همچون عدالت، انصاف، تعهد و حقوق فردي و سازماني نقش  اخالقيات و

براي ايفاي امور سازماني خود افزون بر  ها مديران و كاركنان سازمان ،رنگي و مهمي دارد. بنابراين پر
ر اي از رهنمودهاي اخالقي و ارزشي دارند، كه آنان را د معيارهاي سازماني و قانوني نياز به مجموعه

ة رفتارها و اعمال سازماني ياري دهند و نوعي هماهنگي و وحدت رويه در حركت به سوي شيو
ها و يكي از  زيرا امروزه يكي از معيارهاي ارزيابي سازمان ؛مطلوب در اخالق سازماني را ميسر سازد

ر با بررسي اين اصول د ،. بنابرايناستمباحث و اصول اخالقي  ها عوامل مهم موفقيت سازمان
 ةتوان سعي در نهادينه كردن اصول اخالقي كسب و كار نموده و باعث ايجاد يك جامع ها مي سازمان
جهاني و  ةكه باعث يك مزيت رقابتي و برتري در عرص كردمدار و مقيد به رعايت اصول اخالقي  اخالق

 المللي خواهد شد. بين
   اخالق، هوش معنوي،واژگان كليدي: 

                                                                                                                
 Email: haghighat_f69@yahoo.com         . دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه عالمه طباطبايي، 1
 .اي كشور سازمان آموزش فني و حرفه ةهاي پيشرفت مهارت . معاون دفتر امور 2
 .. دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي صنايع دانشگاه آزاد پرند 3
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 بيان مسئله
هاي آموزشي در گرو  ويژه سازمان ههاي امروزي، ب پويا و رو به رشد سازمانماندگاري 

موقع و اثربخش است كه اين امر از طريق رهبري هوشمندانه و  تصميمات مناسب، به
هاي مهم دنياي كسب و كار فعلي و  خردمندانه حاصل خواهد شد. مديريت يكي از چالش

مسير سازمان از طريق تفكر و عمل مديران،  دهي اين بدان دليل است كه جهت .آينده است
هاي محوري كه موجب موفقيت مديران و اثربخش بودن  پذير است. يكي از شايستگي امكان

 دارا بودن هوش معنوي آنها است. ،شود آنها مي
 متضمن را آن نظران،صاحب از برخي كه است انسان دروني نيازهاي از يكي معنويت

 پاسخ براي آدمية هموار تالش و عاطفي اخالقي، شناختي، رشد يها سطوح زمينه باالترين
 .دانند زندگي مي چراهاي به دادن

ي انسانيتي او، از جمله اخالقيات در فراگرد عمليات ها آشنايي با مفهوم انسان و مؤلفه
سازماني در اثربخشي سازماني از اهميت خاصي برخوردار است. با توجه به ضرورت پرداختن 

ثيري كه رعايت اين اصول بر كنش و أهاي اخالقي در سازمان و ت ترويج ارزش به حفظ و
گذارد و كارايي و اثربخشي سازماني و همچنين نوع نگاه  هاي سازماني مي واكنش
ها در سازمان، در اين پژوهش به بحث اخالق  روند اجرايي شدن اين ارزش ةكنند تسهيل

يك  اي حرفهزيرا امروزه اصول اخالق  .ردازندپ ميآن با اثربخشي  ةكار و رابط اي حرفه
شود. اگر بپذيريم كاركردهاي مديريت در  ها محسوب مي شرط در مديريت سازمان پيش

بندي به  پذيري را از پاي پذيري است و مسئوليت معناي واقعي مرتبط با مسئوليت و مسئوليت
يك  اي حرفهكه اخالق رسيم  رعايت اصول اخالقي منبعث بدانيم، به اين اصل اساسي مي

دانش است كه بايد بر مبناي يك سير منطقي و عقالني ايجاد و پشتيباني شود. ضعف در 
د. اين مفروضات امروزه شو سيستم اخالقيات منجر به كاهش ارتباطات و افزايش سازماني مي

تا حدي اهميت يافته است كه موفقيت رسيدن به اهداف سازماني را برگرفته از اخالق 
 كنند. را مرتبط با هوشمندي معنوي فرض مي اي حرفهدانند و اخالق  مي اي فهحر

گيري سازمان را در  اي در سازمان، قادر است به ميزان بسيار چشم حاكميت اخالق حرفه
و سازمان را پاسخگو  كندو موفقيت در تحقق اثربخش هدف ياري  ها جهت كاهش تنش

. فرد استه عنوان يك مزيت رقابتي در سازمان مطرح اي، ب  سازد. امروزه داشتن اخالق حرفه
خوب  راهبرديي مديريت ها شرط گويد: در سازمان، اصول اخالقي خوب از پيش آر. ديويد مي

 است؛ اصول اخالقي خوب، يعني سازمان خوب.
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اي از اصول و استانداردهاي سلوك بشري است كه رفتار افراد و  اي، مجموعه اخالق حرفه

اي، يك فرايند تفكر عقالني است كه هدف  كند. در حقيقت، اخالق حرفه تعيين ميرا  ها گروه
و كرد يي را چه موقع بايد حفظ ها آن محقق كردن اين امر است كه در سازمان چه ارزش

 .)1382(قراملكي، داداشاعه 
هوش معنوي توانايي عمل كردن هوشمندانه و عاقالنه است. در حالي كه آرامش بيروني 

كنيم. هوش معنوي، هوش ذاتي انسان است، اما مانند هر  ون توجه به شرايط حفظ ميرا بد
هايي كه هوش معنوي را  بايست رشد يابد. بدين معني با توجه به مهارت هوش ديگري مي

 .كنيمگيري  توانيم آن را تعريف و اندازه مي ،دهند تشكيل مي
نوعي سازگاري و رفتار  ةدارندعنوان يكي از مفاهيم جديد هوش، در بر هوش معنوي به

ي مختلف شناختي، اخالقي، هيجاني، ها له است كه باالترين سطح رشد را در حيطهأحل مس
ي اطراف و دستيابي به ها شود و فرد را در جهت هماهنگي با پديده بين فردي و...... شامل مي

 ةورد زندگي و هم. اين هوش به فرد ديدي كلي در مكند يكپارچگي دروني و بيروني ياري مي
بندي و تفسير مجدد تجارب خود  سازد به چارچوب دهد و او را قادر مي تجارب و رويدادها مي

 .)1387پرداخته، شناخت و معرفت خويش را عمق بخشد (غبازي بناب و همكاران،
را با  اي حرفههوش معنوي و اخالق  ةاند، رابط گران مختلف همواره سعي داشته پژوهش

خواهيم ببينيم كه اگر هوش  مؤثر در موفقيت شغلي به دست آورند. حال مي عوامل مهم و
توانيم براي  آيا مي ،را مورد توجه قرار دهيم اي حرفهي آن و نيز اخالق ها معنوي و مؤلفه

توان با آموزش دادن  اثربخشي بستر مناسبي بيابيم؟ كه اگر جواب مثبت باشد، مي
آنان از طرق مختلف، اثربخشي   اي حرفهبهبود اخالق  ي هوش معنوي به مديران، وها مهارت

 شود.  آنان و در نتيجه تحقق اهداف سازمان ميسر مي
و اثربخشي  اي حرفهدر تحقيق حاضر عالوه بر آنكه ميزان هوش معنوي، اخالق  ،بنابراين

اخالق  كنيم، مايليم بدانيم كه با دو متغير اول يعني هوش معنوي و گيري مي يران را اندازهدم
 بيني و تبيين كرد. توان اثربخشي را پيش چگونه مي اي حرفه

با اثربخشي مديران  مدارس راهنمايي  اي حرفهآيا بين هوش معنوي و اخالق سؤال اصلي: 
 اصفهان رابطه وجود دارد؟ ةگان 7در  مناطق 

 هاي فرعي:  سؤال
 چه حد است؟   اصفهان تا ةگان 7ميزان اثربخشي مديران مدارس راهنمايي مناطق  .1
اصفهان  ةگان 7آيا بين هوش معنوي و اثربخشي مديران مدارس راهنمايي مناطق  .2

 رابطه وجود دارد؟ 
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اصفهان  ةگان 7و اثربخشي مديران مدارس راهنمايي مناطق  اي حرفهآيا بين اخالق  .3

 رابطه وجود دارد؟ 
ماعي، كنترلي، هوشياري اجت ي هوش معنوي (خودآگاهي، خودها آيا بين مؤلفه .4

 ةگان 7انگيزگي) با اثربخشي مديران مدارس راهنمايي مناطق  ي اجتماعي و خودها مهارت
 اصفهان رابطه وجود دارد؟ 

(فعاليت گروهي، صداقت رفتاري، مسئوليت  اي حرفهي اخالق ها لفهؤآيا بين م .5
مايي ، تعهد علمي، مسئوليت مالي) با اثربخشي مديران مدارس راهناي حرفه، رفتار اي حرفه

 اصفهان رابطه وجود دارد؟   ةگان 7مناطق 
تواند اثربخشي مديران مدارس  مي اي حرفهخطي هوش معنوي و اخالق ة آيا رابط .6

 بيني كند؟ اصفهان را پيش ةگان 7راهنمايي مناطق 

 تعاريف مفهومي 
 هوش معنوي و ابعاد آن

سازگاري و رفتار حل  نوعي ةهوش معنوي به عنوان يكي از مفاهيم جديد هوش، در بر دارند
ي مختلف شناختي، اخالقي، هيجاني، بين ها له است كه باالترين سطح رشد را در حيطهأمس

ي اطراف و دستيابي به ها شود و فرد را در جهت هماهنگي با پديده شامل ميرا  ... فردي و
 ةو هم. اين هوش به فرد ديدي كلي در مورد زندگي كند يكپارچگي دروني و بيروني ياري مي

بندي و تفسير مجدد تجارب خود  سازد به چارچوب  دهد و او را قادر مي تجارب و رويدادها مي
  .)1387پرداخته، شناخت و معرفت خويش را عمق بخشد (غبازي بناب و همكاران،

گوهر وجود،  ةكه عبارت است از استعداد تفكر انتقادي در بار تفكر انتقادي وجودي. 1
 ةهاي وجودي و متافيزيك و توانايي تفكر در بار ، زمان و موضوعواقعيت، گيتي، مكان

   ؛هاي غير وجوديِ مرتبط با وجود فرد موضوع
 ةعبارت است از توانايي استنتاج مفهوم و معناي شخصي از هم :توليد معني شخصي. 2

 ؛تجارب جسمي و ذهني، از جمله توانايي ايجاد هدف زندگي
هاي متعالي خود، ديگران  داد تشخيص ابعاد و چارچوبعبارت است از استع آگاهي: .3 

هاي طبيعي هشياري، همراه با استعداد تشخيص ارتباط آنها  و دنياي مادي در خالل حالت
 با خود فرد و با دنياي مادي،

هاي باالي  عبارت است از توانايي داخل و خارج شدن از حالت :حالت آگاهي ةتوسع .4 
 .دعا و امثال آنهشياري، مانند مديتيشن، 
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 و ابعاد آن اي حرفهاخالق 
اي از اصول و استانداردهاي سلوك بشري است كه رفتار افراد و  اي، مجموعه اخالق حرفه

اي، يك فرايند تفكر عقالني است كه هدف  كند. در حقيقت، اخالق حرفه را تعيين مي ها گروه
و كرد ا چه موقع بايد حفظ يي رها آن محقق كردن اين امر است كه در سازمان چه ارزش

 .)1382(قراملكي، داداشاعه 
 فعاليت گروهي

به هم پيوند  هااند كه بر مبناي آن فعاليتي كه داراي مقاصد، اهداف و رويكرد مشترك
 .)1388جمعي و گروهي دارد. (شالبافيان ، ةخورند. در اين جا كار و فعاليت افراد جنب مي

  صداقت رفتاري
و صداقت در گفتار و رفتار كه موجب ايجاد اعتماد بين طرفين رعايت اصول اخالقي 

ة اين شاخص اخالقي با مسائل مرتبط با اعمال و رفتار صادقان ،ارتباط خواهد شد؛ در واقع
 .مرتبط است ها اي حرفه

  اي حرفهمسئوليت 
پذيرد، در چهارچوب شرح  كسي كه شغلي را در يك سازمان و يا از جانب فردي مي

رد توافق پاسخگوست. در اين مفهوم فرد شاغل در قبال كارفرما نسب به رفتار وظايف مو
 .)1388شود (قرا ملكي ، ياد مي اي حرفهشغلي خود مسئوليت دارد كه از آن به مسئوليت 

 اي حرفهرفتار  
رفتار متناسب با قوانين يا استانداردهاي حاكم بر رفتار اعضاي يك حرفه، اخالق و رفتار 

 .)1389گيرد (بحريني، م مينا اي حرفه
 پژوهشي-تعهد علمي 

ي علمي، ها و مهارت ها پژوهي اشاره دارد كه مرتبط با پژوهش به اخالق پژوهش و دانش
 .)1388ست (شالبافيان،ها اي حرفهي نوآورانه و رعايت قوانين پژوهشي از سوي ها روش
 مسئوليت مالي   

و تجهيزات و امكانات  ها منابع مالي، دارايي در مقابل ها اي حرفهاي از تعهدات  به مجموعه
 .)1388كند، اشاره دارد ( شالبافيان، شان، كه پاسخگويي را براي آنها ايجاب مي سازمان كاري

 اثربخشي و ابعاد آن
يابي به اهداف خود، به منابع مختلفي همچون: منابع انساني،  ها براي دست سازمان
مالي احتياج دارند تا ة ها، مواد اوليه و سرماي هارتآالت و تجهيزات، اطالعات و م ماشين
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را از منابع در دسترس خود داشته باشند. يك روش خوب براي  1وري هبتوانند حداكثر بهر

درك بهتر موضوع  اثربخشي سازماني بررسي آن در قالب چهار رويكرد كلي است: رويكرد 
د رضايت موكلين راهبردي. از تحقق هدف، جذب منابع، رويكرد فرآيندهاي دروني، رويكر

آنجايي كه رويكرد واحدي براي سنجش اثربخشي سازماني در تمام شرايط و همه نوع 
يي نيز با يكديگر هستند، ها پوشاني وجود ندارد، تركيبي از اين معيارها كه داراي هم ها سازمان

 گيرند.  مورد استفاده قرار مي

 تحقيق ةپيشين
بين اخالق كار با تعهد سازماني و  ةبا عنوان بررسي رابط ) در پژوهشي كه1388خسروي (

به اين نتيجه رسيد كه بين اخالق  ،رضايت شغلي در دبيران شهرستان ارسنجان انجام داد
 ةمعنادار وجود دارد ولي بين اخالق كار و رضايت شغلي رابط ةكار و تعهد سازماني رابط

 ،بعاد تعهد سازماني رابطه دارد. همچنيناخالق كار با ا ،معناداري وجود ندارد. همچنين
 دبيران زن و مرد از لحاظ اخالق كار و رضايت شغلي تفاوتي با يكديگر نداشتند.

ثير آن بر نگرش أبين اخالق كار اسالمي و ت ةرابط") با عنوان 1388در تحقيق نمازي (
نتايج حاصله بيانگر بخشي از  "نسبت به تغيير سازماني كاركنان دانشگاه پيام نور مركز شيراز

مثبت و  ةاين است كه بين ميزان گرايش كاركنان به اخالق كار اسالمي و تعهد سازماني رابط
 معناداري وجود دارد.
به اين  "دانشگاهيان اي حرفهاخالق ") در پژوهشي تحت عنوان 1383بيات بابلقاني (

و روابطشان  ها تبا فعالي اي حرفهنتيجه رسيد كه بين نگرش دانشگاهيان به اخالق 
 ةي خارج از دانشگاه، روابط با ناشرين و دانشجويان) رابطها ي پژوهشي، فعاليتها (فعاليت

ي اساتيد دانشگاه، ها معناداري وجود دارد. محقق تالش كرده است تا با بررسي ديدگاه
ي ها آموزش عالي را استخراج كرده و بدين وسيله به تدوين شاخص ةكدهاي اخالقي در حيط

 اخالقي بپردازد.
) در پژوهش خود مشاركت كاركنان و اثربخشي مديران را بررسي 2002لوتانز و پترسون (

 ها كنند كه نقش منابع انساني و مديريت اين منابع در سازمان كيد ميأاند. آنها نخست ت كرده
 دهد كه اثربخشي ي آنها نشان ميها افزون را به خود جلب كرده است. يافته توجهي روز

ها اي مشاركت كاركنان با اثربخشي مديران است. به طور كلي، يافتهرابطه ةكنند مديران آسان

                                                                                                                
1. productivity 
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دهد كه مشاركت كاركنان و اثربخشي مديران به همراه هم بر اثربخشي مديران نشان مي

 گذارد.ثير ميأت

 روش تحقيق
آن بررسي  همبستگي است كه هدف -يابي  زمينه -تحقيقات توصيفي ةتحقيق حاضر در زمر

ثير اين دو متغير بر متغير اثربخشي أو ت اي حرفهدو متغير هوش معنوي و اخالق  ةرابط
اي بين  باشد. در روش تحقيق همبستگي هدف اصلي آن است كه مشخص شود آيا رابطه مي

دو متغير وجود دارد؟ هنگامي كه محقق دو يا چند دسته از اطالعات مختلف مربوط به چند 
تواند از اين روش استفاده كند. چون اين روش مطالعه ميزان  مي ،ختيار داردگروه را در ا

 زاده، تغييرات در يك يا چند عامل در اثر تغييرات در يك يا چند عامل ديگر است (كريم
ميان متغيرها (هوش معنوي، اخالق  ةاز آنجا كه در اين پژوهش تالش شده تا رابط .)1385
ي تحقيق ها د، از روش تحقيق همبستگي كه از جمله روشوشو اثربخشي) تحليل  اي حرفه

بندي بر مبناي هدف  تحقيق حاضر از نظر طبقه ،توصيفي است، استفاده شده است. همچنين
 تحقيقات كاربردي قرار دارد. ةدر زمر

 آماري ة جامع
مديران و معاونان رسمي، پيماني و قراردادي مدارس  ةآماري اين پژوهش را كلي ةجامع

آموزش و پرروش شهر اصفهان   ةمنطق 7نمايي دخترانه و پسرانه، دولتي و غيرانتفاعي راه
 دهند. تشكيل مي

 آوري اطالعات ابزار جمع
نخست؛ به  ةنام نامه استفاده شد. پرسش از سه پرسش ها آوري داده براي جمع ،در اين پژوهش

 ،باشد ي استاندارد مياه نامه پرسش ونامه كه جز پردازد. اين پرسش سنجش هوش معنوي مي
محققان ديگري  از سويتوسط كينگ تدوين شده است و در ايران نيز تاكنون  2008در سال 

دوم كه به  ةنام . پرسشاستلفه ؤم 4ال و ؤس 24مورد استفاده قرار گرفته است و شامل 
ت. كارشناسي ارشد حسيني استخراج شده اس ةنام پردازد، از پايان مي اي حرفهسنجش اخالق 

و تعهد سازماني مديران و  اي حرفهبين اخالق  ةبه مقايسه و بررسي رابط 1390وي در سال 
 ةنام سوم، پرسش ةنام ي جامع تهران پرداخته است. پرسشها ت علمي دانشگاهأاعضاي هي

اي در خصوص موضوع اين نامه با توجه به اينكه پرسش .بخشي مديران است سنجش اثر
ساخته استفاده شد است. براي  محقق ةنام از پرسش ،سترس نبودپژوهش، (اثربخشي) در د
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د، در شكشوري استخراج  ةاستادان نمون از سويشده  ي بيانها نامه، نشانگر ساختن پرسش

 4ش و آموزش عالي) نشانگرها در قالب رنهايت با توجه به ماهيت سازمان (آموزش وپرو
ي نوين آموزشي ها گروهي، استفاده از روش پذيري، روابط انساني، ايجاد كار انعطاف ةمقول

 د.شتنظيم 

 (تحليل عاملي مدل ساختاري) ي تحقيق توسط تحليل مسيرها آزمون فرضيه
، تجزيه و  ي تجزيه و تحليل در تحقيقات علوم رفتاريها ترين روش ترين و مناسب يكي از قوي
توان آنها را با  ه بوده و نميمتغير گونه موضوعات چند متغيره است. زيرا ماهيت اين تحليل چند

دو متغيري (كه هر بار تنها يك متغير مستقل با يك متغير وابسته در نظر گرفته  ةشيو
از مدل معادالت  ها يد يا رد فرضيهأيد. از اين رو، در اين تحقيق براي تكرشود) حل  مي

طور اخص تحليل مسير استفاده شده است. تحليل مسير (مدل ساختاري)  هساختاري و ب
طور همزمان نشان  هتكنيكي است كه روابط بين متغيرهاي تحقيق (مستقل و وابسته) را ب

دهد. هدف از تحليل مسير، شناسايي عليت (تأثير) بين متغيرهاي مدل مفهومي تحقيق  مي
را بر  اي حرفهل هوش معنوي و اخالق ميان عام ةرابط 1 ةاست. مدل ساختاري شمار

دهد  بخشي معاونين نشان داده است. مدل ساختاري در حالت تخمين استاندارد نشان مي اثر
بخشي معاونين مدارس  بين عامل هوش معنوي با اثر 12,52دار  و معنا 0,65ثير مثبت أت

بخشي  با اثر  11,02و معنا دار  0,39نيز تأثير مثبت  اي حرفهوجود دارد. عامل اخالق 
 معاونين مدارس را دارد. 

 
 . مدل ساختاري در حالت تخمين استاندارد1نمودار
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 مدل ساختاري در حالت ضرايب معناداري .2نمودار

 
 ي تحقيق با استفاده از مدل معادالت ساختاري، اوالًها در آزمون فرضيه ،همچنين
 ها ري برازش يافته براي آزمون فرضيهمناسب بودن مدل ساختا ةدهند افزار نشان ًخروجي نرم

 مقدار مناسب و پاييني است. ميزان مقدار ،بنابراين است. 3زير  dfبه  هستند. نسبت
RMSEA  مناسب بودن برازش مدل ساختاري است. به عبارت  ةدهندنيز نشان 0,066برابر

 NFIو AGFI,GFIومي تحقيق است. مقدار شده منطبق بر مدل مفه ي مشاهدهها داده ،ديگر
 باشد. برازش نسبتاٌ باالي مدل مي ةدهند كه نشان است 0,96و0,93،0,95ترتيب برابر با  هب

 

 روابط بين متغيرهاي تحقيق (مستقل و وابسته) ةخالص. 1جدول

نتيجهضريب معنادارياثر ضريب ارتباط دوبه دوي متغيرهارديف

 + 12,52 0,65 اونيناثر بخشي مع هوش معنوي 1
 + 11,02 0,39اثر بخشي معاونيناي حرفهاخالق  2

 

ميان ابعاد هوش معنوي (تفكر انتقادي، توليد معناي شخصي،  ةمدل ساختاري رابط
دهد. مدل ساختاري در حالت  آگاهي و آگاهي) بر اثربخشي معاونين را نشان مي ةتوسع

بين عامل تفكر انتقادي و  12,67و معنادار  0,63تأثير مثبت  ةدهند تخمين استاندارد نشان
آگاهي و آگاهي به  ةعامل توليد معناي شخصي، توسع ،. همچنيناستاثربخشي معاونين 

 داراي تأثير مثبت بر اثربخشي معاونين هستند.  0,40و  0,43،0,66ترتيب به ميزان، 
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با اثربخشي  اي هحرفبا توجه به جدول باال و آزمون فرضيات بين هوش معنوي و اخالق 

 اصفهان رابطه وجود دارد. 4و 3مديران مدارس مناطق 
 اصفهان تا چه حد است؟  4و  3ميزان اثربخشي مديران مدارس مناطق 

 ةلفؤال پژوهشي فوق، بايد گفت كه متغير اثربخشي با چهار مؤدر پاسخ به س
ي مورد تحليل قرار ي نوين آموزشي و ايجاد كارگروهها پذيري، روابط انساني، روش انعطاف

، روابط انساني  پذيري بيشتر از متوسط اين متغير با سطح معناداري انعطاف ،كلي طور گرفت. به
ي نوين تربيتي و آموزشي بيشتر ها ه كمتر از متوسط، ايجاد كارگروهي در حد متوسط و شيو

املي مرتبه  ي حاصل از تحليل عها يافته ،همچنين شود.  از متوسط در سطح خوب ارزيابي مي
با  ،. همچنيناستبا هر يك از عوامل  ها ميزان ضريب همبستگي پرسش ةدهند نشان

 ةدهند كه نشان است 0,94و 0,95، 0,93ترتيب برابر با  هب NFIو AGFI،GFIي ها شاخص
  .باشند برازش بااليي مي

ي، اي هحرف(فعاليت گروهي، صداقت رفتاري، مسئوليت  اي حرفهي اخالق ها لفهؤآيا بين م
اصفهان  4و3، تعهد علمي، مسئوليت مالي) با اثربخشي مديران مدارس مناطق اي حرفهرفتار 

 رابطه وجود دارد؟  
ة دهند اول نشان ة، در رابطه با تحليل عاملي مرتب ال، خروجي ليزرلؤرابطه با اين س در

به  با استفاده از مدل ،. همچنيناستبا هريك از عوامل  ها ضريب همبستگي پرسش
زيرا عدد معناداري آنها از  ؛اند اعداد مربوط به پارامترهاي مدل معنادار شده ةآمده كلي دست
صورت دو به دو  به اي حرفهتوان گفت بين ابعاد اخالق  مي ،تر است. بنابراين بزرگ 1,96

ق گونه تغييري در يكي از ابعاد اخال صورت كه هر ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. به اين
جهت در ساير ابعاد خواهد بود. باالترين ميزان همبستگي بين  همراه با تغييري هم اي حرفه

و  اي حرفهي بعدي رفتار ها در رتبه ،همچنين .) است0,86فعاليت گروهي و مسئوليت مالي (
 0,81و فعاليت گروهي و مسئوليت مالي با همبستگي  0,86با همبستگي  اي حرفهمسئوليت 

ترين ارتباط مابين صداقت رفتاري و  م و سوم قرار دارند. اين در حاليست كه كمدر جايگاه دو
اخالق  ةكنند مشاهده شده است. در بين ابعاد تبيين 0,60تعهد علمي با ميزان همبستگي

است. ميزان بار  اي حرفهاخالق  ة، عامل فعاليت گروهي داراي تأثير بيشتري بر سازاي حرفه
درصد واريانس  64حدود  ،باشد. به عبارت ديگر مي 080 اي حرفهق عاملي اين عامل بر اخال

شده  كند. پس از عامل فعاليت گروهي با توجه به بار عاملي كسب را تبيين مي اي حرفهاخالق 
با بار عاملي  اي حرفه، مسئوليت 0,80با بار عاملي اي حرفهتوسط هر عامل به ترتيب رفتار 

 . نددار اي حرفهاخالق  ةبيشترين تأثير را بر ساز 0,76
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و  0,39تأثير مثبت  اي حرفهدهد عامل اخالق  در مدل ساختاري حالت تخمين نشان مي

ميان  ةي حاصل از آزمون فرضيات رابطها يافته ،با اثربخشي را دارد. همچنين  11,02دار  معنا
، اي رفهح، مسئوليت اي حرفه(فعاليت گروهي، صداقت رفتاري، رفتار  اي حرفهابعاد اخالق 

دهد. مدل ساختاري در حالت تخمين  بخشي را نشان مي تعهد علمي، مسئوليت مالي) بر اثر
. استبخشي معاونين  بين عامل فعاليت گروهي و اثر 0,39تأثير مثبت  ةدهند استاندارد نشان

، تعهد علمي، مسئوليت اي حرفه، مسئوليت اي حرفهعامل صداقت رفتاري، رفتار  ،همچنين
داراي تأثير مثبت بر اثربخشي  0,71و  0,52،0,47،0,66،0,68ترتيب به ميزان مالي به 

 معاونين هستند.  
ي هوش معنوي (تفكر انتقادي وجودي، توليد معني شخصي، آگاهي و ها آيا بين مؤلفه

 اصفهان رابطه وجود دارد؟  4و3آگاهي) با اثربخشي مديران مدارس مناطق  ةتوسع
ة دهند اول نشان ةروجي ليزرل، در رابطه با تحليل عاملي مرتبال، خؤدر رابطه با اين س

دست  با استفاده از مدل به ،باشد. همچنين با هر يك از عوامل مي ها ضريب همبستگي پرسش
 1,96زيرا عدد معناداري آنها از  ؛اند اعداد مربوط به پارامترهاي مدل معنادار شده ةكلي، آمده

صورت دو به دو ارتباط مثبت  ن گفت بين ابعاد هوش معنوي بهتوا مي ،تر است. بنابراين بزرگ
و معناداري وجود دارد. به اين صورت كه هرگونه تغييري در يكي از ابعاد هوش معنوي همراه 

جهت در ساير ابعاد خواهد بود. همبستگي بين ابعاد هوش معنوي مشخص در  با تغييري هم
زان همبستگي بين توليد معناي شخصي و ) قابل مشاهده است. باالترين مي22-4جدول (

ترين ارتباط مابين تفكر انتقادي و توليد معناي شخصي  ) است و كم0,85آگاهي ( ةتوسع
 شود.  مشاهده مي

در بين ابعاد تبيين كننده هوش معنوي ، عامل تفكر انتقادي داراي تأثير بيشتري بر 
مي باشد. به  0,85هوش معنوي مفهوم هوش معنوي دارد. ميزان بار عاملي اين عامل بر 

درصد واريانس هوش معنوي را تبيين مي كند. پس از عامل توسعه  72عبارت ديگر حدود 
)، تفكر معناي 0,84شده توسط هر عامل به ترتيب آگاهي ( آگاهي با توجه به بار عاملي كسب

 . ة هوش معنوي دارند) بيشترين تأثير را بر ساز0,50آگاهي( ة)، توسع0,54شخصي (
دار  و معنا 0,65ثير مثبت أت ةدهند مدل ساختاري در حالت تخمين استاندارد نشان 

ميان  ةالف رابط -2 ةبين عامل هوش معنوي با اثربخشي است. مدل ساختاري شمار 12,52
بخشي  آگاهي و آگاهي) بر اثر ةابعاد هوش معنوي (تفكر انتقادي، توليد معناي شخصي، توسع

و  0,63تأثير مثبت  ةدهند ساختاري در حالت تخمين استاندارد نشان دهد. مدل را نشان مي
عامل توليد معناي  ،باشد. همچنين بخشي مي بين عامل تفكر انتقادي و اثر 12,67معنادار 
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داراي تأثير مثبت  0,40و  0,43،0,66آگاهي و آگاهي به ترتيب به به ميزان،  ةشخصي، توسع

 بر اثربخشي هستند. 

 پيشنهادات گيري و نتيجه
ترين هدف هر  توان نتيجه گرفت كه مهم مي ،با توجه به آنچه در اين مقاله بررسي شد

يابي به موفقيت است. سازمان در ميل به موفقيت خود و براي پاسخگو بودن،  سازماني دست
ي زيادي نيز مواجه است. مديريت، ها ، چاله و چاه ي فراواني دارد و همچنين با بيراههها راه
،  ها و فرصت ها ايجاد راه برايريزي  ي موفقيت سازمان و برنامهها زي جز شناخت راه و چاهچي

 و مهار، كاهش و يا رفع موانع نيست. ها كننده و بر طرف كردن چاه افزايش عوامل تسهيل
اي است. منابع انساني درست و كارآمد،  ، اخالق حرفه ترين متغير در موفقيت سازمان مهم

، رضايت  توان فناوري، منابع مالي و اعتباري، انگيزش دروني نيروي انسانيدانش فني و 
، مزيت رقابتي و توان فناوري.  ، مشاركت سازماني مشتري، سهم و جايگاه مطلوب در بازار

، هميشه يكسان نيست؛ بلكه وزن و اهميت هر يك از ها نقش اين عوامل در موفقيت سازمان
(آرمان، اهداف، حرفه، صنعت، محيط و...) همبستگي دارد.  آنها با هويت و وضعيت سازمان

كننده دارند. افزايش مزيت رقابتي يك سازمان، به عنوان  نقش تسهيل ،كلي طور اين عوامل به
كند. موانع  دهد و آن نيز موفقيت سازمان را تسهيل مي مثال، توان رقابت آن را افزايش مي

، از  ازماني، ضايعات، انرژي نفي و تهديدهاي محيطس ي درونها موفقيت نيز متعدد است. تنش
ي دروني باشد و رفتارهاي ارتباطي در ها چه سازمان گرفتار تنش ترين آنهاست. هر مهم

به  سازمان، تنش آفرين گردد، به همان نسبت سازمان از نيل به موفقيت باز خواهد ماند.
، فرصت، شادابي و توان نيروي  يآب زني) چه ميزان از انرژ زشت (زير ةعنوان مثال، پديد

كنيم تا چه  دهد و اين اتالف كه از آن به انرژي منفي تعبير مي انساني و زمان افراد را هدر مي
 ست؟ها اندازه مانع موفقيت سازمان

اي در سازمان، قادر است به ميزان بسيار  با توجه به نكات فوق؛ حاكميت اخالق حرفه
 كندبخش هدف ياري  و موفقيت در تحقق اثر ها هش تنشگيري سازمان را در جهت كا چشم

اي، به عنوان يك مزيت رقابتي در  و سازمان را پاسخگو سازد. امروزه داشتن اخالق حرفه
 تأثير تحت شدت به را فرد هر سازماني رفتار كه عواملي از ديگر . يكياستسازمان مطرح 

 هوش معنوي است. دهدمي قرار
مباحث رفتاري گشوده  ةي نويني است كه در حوزها ه دريچهمعنويت سازماني از جمل

رسد استعداد  به نظر مي ،كند. از اين رو شده و هر روز عالقمندان بيشتري را مجذوب خود مي
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تر است و اين مسئوليت پژوهشگران  ورزي از ميانگين جهاني فزون ايراني براي معنويت ةجامع
حل مشكالت سازماني، مضاعف  برايهزينه  ابزار كمگيري از اين  مديريت را براي بهره ةعرص
 كند. مي

 منابع  
 اخالق در علوم و فناوري، ةنام فصل . اخالق در علم مديريت ).1378(. عادل و همكاران آذر،

 .70.-61: 1و2ي ها شماره
تحول  ةنشري .ضرورت تدوين منشور اخالقيات سازماني ).1377(. الواني سيد مهدي

 .21-19، 29ة شمار تهران، اداري،
ي ها راهنمايي تدوين رساله و پايانامه ).1386(. خورشيدي، عباس و قريشي، حميد رضا

 .59 تهران، انتشارات يسطرون، تحصيلي.
مدارس  مديريت اثربخشي افزايش در ثرؤم عوامل بررسي ).1380(.ديالنچيان،كارولين

 ةنام پايان .دبيران و نانمديران، معاو نظر از ايران هةارامن متوسطه و راهنمايي
 .اصفهان دانشگاه نشده، چاپ ارشد، كارشناسي

علي پارسائيان و سيد محمد  ة، ترجممباني رفتار سازماني). 1385(. رابينز، پي استيفن
 .1986ي فرهنگي، سال تأليف به زبان اصلي ها اعرابي، تهران: دفتر پژوهش

گيري و هوش معنوي  عمومي تصميمي ها سبك ةبررسي رابط ).1389( .رضازاده، سمانه
كارشناسي  ةامن پاياني فردوسي و علوم پزشكي اصفهان، ها مديران دانشگاه

 .ارشد
هوش معنوي و هوش اجتماعي با اضطراب مرگ  ةرابط ).1388( .خديجه روشني،

 ةرشت كارشناسي ارشد، به راهنمايي دكتر فرح نادري، ةنام ، پايانسالمندان
 .، واحد اهواز انشگاه آزاد اسالميد شناسي عمومي، روان
 ةنام پايان . شناسي اخالق مديران از ديدگاه قرآن آسيب ).1385(. صابر ،صفي لو

 .69و 50اصول دين، ةكارشناسي ارشد، دانشكد
 تصميمگيري اثرات بررسي). 1387( .رضائي، صادق و جرفي، سعيد ظهوري، قاسم و

 استان كشاورزي بانك :ورديم ةمطالع ،كاركنان شغلي رضايت بر مشاركتي

 جا. ، بيخوزستان
 .تهران، نشر روان .مديرت آموزشي ).1380( .علي بند، عالفه
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نوين  ةعلمي پژوهشي انديش ةنام فصل. هوش معنوي ).1387( همكاران غبازي، نبات و

 .دهم ةشمار سال سوم، ديني،
ديگر انواع بخش  وحدت هوش معنوي،").1387(. علي اكبر فتاحي، مهدي و فرهنگي،

 مديريت توسعه. .هوش
انتشارت  قم، چاپ اول، ،هاي اخالقي در كسب كار سازمان ).1385(. فرامرز قراملكي

 مجنون.
انتشارات  تهران، خليلي شوريني،ة ترجم. رهبري اثربخش ).1381( فيدلر،ف. و چمرز،ام.

 كتاب.ة يادوار
 ات سازمان تبليغات اسالمي،انتشار .هايي از اخالق مديريت درس ).1385(. قاسم واثقي
 .36-35 تهران،

هاي دولتي در استان  يران در سازماندي رهبري مها بررسي شيوه ).1373( .ع ئي، قلعه
 دانشگاه تربيت معلم. تهران،. كارشناسي ارشد) ةنام (پايان آذر بايجان غربي

ي و حسن رضا ربيع محمد ة، ترجممديريت اخالقي در خدمات دولتي ).1381(. الوتن،آلن
 انتشارات يكان. گوريان،

 انتشارات بوستان كتاب قم.. اخالق در اداره ).1382(. مظاهري،حسن
 .اي حرفهمديريت و اخالق  مدير تازه كار : ).1388(. نجاتي و همكاران مهتاب،

 ةنام فصل ،مدارس مديران اثربخشي و كارايي مفاهيم. )1375( .مصطفي نيكنامي،
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  كاركنان اي حرفه اخالق بر ثيرگذارأت عوامل بررسي
 آموزشي يها سازمان در

 1بخشايشي سپيده

  چكيده
است.  مطرح ها سازمان در رقابتي مزيت يك عنوان به اي، حرفه اخالق داشتن امروزه 

 بر كه شود مي تعريف نبايدها و بايدها و ها ارزش از سيستمي عنوان به ها سازمان در اخالقيات
 رفتارهاي شود. مي متمايز خوب از بد عمل و مشخص سازمان بدهاي و نيك آن اساس

 ،ها موريتأم انجام در سازمان موفقيت ميزان در سازمان كارمندان عنوان به افراد اخالقي
 ايفا را سزايي به نقش سازماني اهداف به دستيابي نهايت در و ها برنامه و راهبردها اجراي

 يها سازمان در بگذارد. ثيرأت سازمان بخشي اثر و كارايي ميزان روي بر تواند مي و كند مي
 كاركنان  د.شو مي تلقي آموزشة حوز در محوري هدف يك عنوان به اي حرفه اخالق آموزشي

 اي حرفه اخالق اصول از بايد، دارند برعهده را تربيت و تعليم وليتئمس كه افرادي عنوان به
 ذاتي ماهيت جزء اي حرفه اخالق معيارهاي رعايت .اشندب پايبند آن به و داشته آگاهي
 متعهد فرد وسيله بدين، است آموزش فرايند سالمتة كنند تضمين و آموزشي يها حرفه

 افراد آموزشي هايزنيا پاسخگوي و دهد انجام درست را خود اي حرفه هاي فعاليت كه شود مي
 و شده تدوين مرتبط مقاالت و كتب يبررس و اي كتابخانهة مطالع كمك به حاضرة مقال باشد.
 و اخالق مختلف مفاهيم بررسي به ابتدا در كه است بوده برداري فيش اطالعات گردآوري ابزار

 و اي حرفه اخالق اصول و ها سازمان در اي حرفه اخالق به توجه ضرورت اي، حرفه اخالق
 آموزشي يها سازمان در نكارمندا اخالقي رفتار بر ثيرگذارأت عوامل شناسايي به آن متعاقب
 يها سازمان در اي حرفه اخالق نقش كه است اين از حاكي بررسي اين نتايج است. پرداخته
 بهبود در تواند مي آن به ثرؤم عوامل به توجه و بوده برخوردار اي برجسته اهميت از آموزشي
 باشد. ثرؤم بسيار سازمان اهداف تحقق و كاركنان عملكرد
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  مقدمه
. است برخوردار اي ويژه اهميت از امروزي هاي سازمان در كه است اي مقوله اخالق مبحث

  به حرفه و شغل با متناسب اخالق از كاركنان برخورداري دولتي هاي سازمان بيشتر براي
 مثبتي ثيرأت تواند ومي دهش محسوب يرقابت مزيت و موفقيت كسب در ثيرگذارأت عاملي عنوان

 در اخالق با و متعهد افراد وجود اينكه دليل به كند. ايفا سازمان اهداف تحقق و اثربخشي بر
ة مقول رو اين از، ببرد باال توجهي قابل ميزان به را سازمان اهداف به دستيابي واندت مي سازمان
 جايگاه مديريت ادبيات در اخالق بحث. دكن ميايفا ها سازمان در  ميمه نقش اي حرفه اخالق

 فضائل و اخالق بشر، معنوي و مادي زندگي در سعادت اركان از يكي و است يافته اي ويژه
 انسان اجتماعي و فردي زندگي قاموس در هرگز كه است كهن موضوعي اخالق. است اخالقي

 .)14 ،1386(خاكي، شد نخواهد فراموش
 ثرؤم سازمان تعالي و عملكرد بهبود در اخالقيات بر بتنيم نظام آموزشي هاي سازمان رد 
 ضروري اساس، اين بر د.شو مي جامعه و سازمان سطح در مثبت پيامدهاي موجب و بوده
 با مرتبط اخالقي وظايف اوالً دارند، نقش جامعه افراد آموزش و تعليم در كه افرادي است
 به خارجي ناظر گونه هر به نياز بدون را خود شغلي هاي وليتئمس تا بشناسند را خودة حرف

 را افراد اخالقي تربيتة وظيف خود شغلي جايگاه در كه باشند متوجه ثانياً دهند؛ انجام خوبي
 عملي اخالق به ملتزم بايد خود ابتدا وظيفه اين انجام برايدارند. بنابراين،  عهده به هم

 خود، ةحرف سبب به ،آنهاستة هدع به كاركرد اين ةعمد بخش كه مدرسين و اساتيد .باشند
 اي حرفه اخالق .شود مي ياد اي حرفه اخالق نام به آنها از كه دارند اخالقي هاي وليتئمس

 انجام در مدرس اخالقي وظايف يعني فوق بخش دو بر عمدتاً كه دارد ييها مؤلفه مدرس
 ،دارد كه تربيتي نقش راستاي در مدرس اخالقي وظايف و دارد عهده به كه آموزشي نقش

 .دارند تمركز

   مطالعاتي تاريخچه
 رهيافت در اما دانند، مي صنعتي كشورهاي را اي حرفه اخالقة پيشين جديد، رويكرد در

 تمدنة دور از ايرانيان يعني دارد. هخامنشي تمدن ويژه به باستان ايران در ريشه سنتي،
 در كه است حالي در ناي ديدند. مي اخالقي هاي مسئوليت به متعهد را خود هخامنشي

 عام، نگاه يك در .دارد  ميمه جايگاه حرفه در اخالقي هاي مسئوليت نيز  مياسال هاي آموزه
 رفته آنچه سفانهأمت ولي شود، مي ياد ديني پايگاه از ويژه به "اخالق" از ما، ةجامع در گرچه
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 تعداد كه است عيتواق اين شود، مي مشاهده عمل مقام در ما كشور در اخير ساليان در رفته
 امروزه است. رفته تحليل تدريج به اخالقي واقعاً مسئوالن و شاغالن و محور ـ اخالق مردم

 مورد مختلف حرف و شغلي يها گروه در و مختلف كشورهاي در اي حرفه اخالق موضوع
 گرفته صورت اخالقي استانداردهاي و كدها تدوين جهت در هايي تالش و گرفته قرار توجه
 تعدادي تنها انساني علومة حوز در ايران در كه داد نشان گرفته صورت يها بررسي است.
 ةزمين در تطبيقية مطالع چند و شده انجام پژوهشي يا علمي اخالقة زمين در مرورية مطالع
 به همچنين، .است گرفته صورت تربيت و تعليم مكاتب يا اخالق يها فلسفه و آموزشي اخالق
 تعدادي فراگيران اخالقي تربيت در پنهان درسية برنام و انساني ابطرو نقش بررسي منظور
 اي حرفه اخالق استانداردهاي تشريح به كه اي مطالعه اما .است شده انجام پژوهشية مطالع
 نگرديد. يافت ،باشد پرداخته تربيتي و آموزشي ابعاد در درس

 مسئله بيان
 اخالقي الگوهاي و رفتارها ةارائ نيازمند د،خو حيات ادامه براي اي حرفه ةسسؤم و سازمان هر

 ةحرف مانند اي حرفه نظام يك اخالقي رفتار و مسائل به اي حرفه اخالق كه آنجا از است،
 ةحيط در حرفه آن افراد ارادي افعال بر ناظر و بپردازد ... و مهندسي وكالت، پزشكي،
 نظامي نيز آموزشي سساتؤم و ها سازمانبنابراين،  .است خودشان اي حرفه هاي فعاليت

 آن اخالقي فضاي دهي شكل در آن شاغالن انساني رفتارهاي از اي مجموعه و بوده اي حرفه
 دهند، مي ارائه جامعه به كه خدماتي دليل به مدرسين آموزشي هاي سازمان در دارد. نقش
 اطالعات، نكنندگا استفاده اعتماد جلب براي و دارند خود مخاطبان نزد اعتبار كسب به نياز

 امر اعتالي جهت در تواند مي اصول اين شناختپس،  .هستند اخالقي  اصول رعايت از ناگزير
 ايفاي مناسبي نحو به خود اي حرفه جايگاه در دهد امكان مدرسان به و بوده كارساز آموزش

 .)1387 كاردان، و جفايي( كنند نقش
 خود ةحرف در اخالق اعمال به ملزم اساسي دليل دو به را حرفه هر صاحبان مزيناني

 ،دارند آن منافع و جامعه در متقابلي ثيراتأت اينكه دليل به حرفه صاحبان الف. داند: مي
 جامعه پشتيباني است ملزم ،يابد دوام بتواند آنكه براي اي حرفه هر ب.؛ ندهست اخالق نيازمند

 پسندد مي جامعه كه دهد ننشا را اخالقي بايد راه اين در  و كند  كسب خود  تداوم در  را
 .) 262 ،1383 (مزيناني،

 انجام ،دانستن براي يادگيري قبيل: از ،است گوناگون يادگيري و آموزش محورهاي
 شكوفائي و فرهنگي زندگي مينأت يادگيري و آموزش ةعمد رسالت اما . ... و بودن ،دادن
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 راهنمايي هاي نقشه نهمچو اخالقي معيارهاي .)93 :1388 ،(شالباف است انساني جوامع
 وضوح و روشني به را خود هاي نقش تا كنند مي كمك سازمان يك اعضاي به كه هستند
 در خصوص به و روز مدني فرهنگ - ميبو فرهنگ از برگرفته معيارها اين كنند. ايفا كاملي
 دافرا حقوق رعايت ،اي حرفه اخالق در اصلي معيار است. اسالم مبين دين از متأثر ما كشور
 زمان، ،كلي طور به و دارد را امانتداري و صداقت انصاف، احترام، حق انساني نيروي است.
 بحث ضرورت جهت بدين .هستند اي حرفه اخالق بنيادي اصول ...و رازداري خصوصي، حريم

 ترين مهم و است "مدار خدمت" حرفه يك تدريس كه واقعيت اين درك با اخالقي مسائل
 شود. مي تر برجسته ،ندهست فراگيران آن، سهامدار

 تحقيق ضرورت و  اهميت
 وي ارتباطي رفتار الگوهاي با اجتماعي و شغلي شخصي، زندگي در فرد موفقيت كه آنجا از

 الگوهاي ترويج دارد. موفقيت كسب در اساسي نقش نيز الگوها اين تصحيح است، وابسته
 بر بايست مي اخالقي اصول ست.ا امروزي جوامع مبرم نياز اخالقي، اصول و درست ارتباطي
 اصول ،بنابراين است. ارادي فعاليت يك حرفه طرفي از و باشد حاكم انسان ارادي يها فعاليت
 رعايت براي كنند مي تصور برخي باشد. حاكم نيز انسان اي حرفه يها فعاليت بر بايد اخالقي
 تعهد زيرا است لطغ تصور اين كنند. پيروي قانون از كه است كافي حرفه اخالقي اصول

  نشود. ناعادالنه رفتارهاي مستلزم قانون كه دارد وجود زماني تا قانون رعايت براي اخالقي
 گذر با اما ،كند ايجاد ها سازمان براي را مدتي   كوتاه منافع تواند مي اخالقي اصول رعايت عدم

 آن اخالقي اصول ايينه هدف كنند. مي وارد ضربه سازمان منافع به ناپسند، رفتارهاي زمان،
 منطقي آنها كارگيري هب و حفظ كه آورد پديد را اخالقي استانداردهاي از اي مجموعه كه است
 منابع مصرف كاهش طريق از پايدار ةتوسع جمله از مثبتي نتايج حرف، در اخالق رواج باشد.

 تبليغات از جلوگيري مداري، مشتري زيست، محيط حفاظت بهداشتي، مقررات ناپذير، تجديد
 جامعه يك بسامان كاركرد ةالزم را اخالق جوزفسون، داشت. پي در را آن نظير و فريبنده

 نگه هم با و هم كنار در را جامعه افراد اي حلقه همانند اخالقي اصول وي، زعم به .داند مي
  .)20 :1381 (جوزفسون، دارد مي

  1اخالق مفهوم و تعريف
 معناي به اخالق گاهي .دارد متمايز كاربرد دو  moral ، ethics ةواژ دو همانند اخالقة واژ

 و سجيه و عادت معناي به گاهي .رود مي كار به مزاج و شده عادت رفتار خوي، و خلق
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custom بدي و خوبي و قبح و حسن از كه است دانشي واژه، اين ديگر معناي رود. مي كار به 

 ).13، 1386،56 همكاران، و (قراملكي كند مي بحث رفتار
 معناي به لغت در اخالق .است ملكه يا پايدار صفت همان معناي به لغت در "خلق "
 .)50ص،4ج ق، 419 (شيرازي، داند مي نفساني راسخ صفت را ملكه نيز مالصدرا .است خلق،

 آساني به كار كه است نفساني اي ملكه اخالق "گويد: مي اخالق تعريف در مجلسي عالمه
 تالش و تفكر با نيز نهاآ از اي پاره و اند ذاتي و فطري ملكات اين از برخي .شود مي صادر آن از
 جان و سختي با ابتدا بخيل چنانچه. آيند مي دست به آنها به نفس دادن عادت تمرين و

 آيد مي در او عادت و خوي صورت به بخشش تكرار اثر در اما بخشد، مي را چيزي كندن
 .)67،372 تا،ج بي (مجلسي،
 راسخ و استوار است تيأهي اخالق "كند: مي تعريف گونه اين را اخالق نيز اشانيك فيض

 تأهي اين اگر. شود مي صادر آن از انديشه و تفكر به نياز بدون آساني به كارها كه جان، در
 اخالق را آن شود، صادر آن از شرع، و عقل نظر از پسنديده و زيبا افعال كه باشد اي گونه به

 (كاشفي، گويند بد اخالق را آن شود، صادر آن از ناپسند و زشت افعال اگر و نامند، نيك
 ). 95 ،5 ج تا، بي

 د:كر تقسيم زير نوع دو بر را انسان اخالق توان مي كلي طور به 
 در كه است استعدادهايي و احساسات و غرايز فطري، صفات طبيعي: و فطري اخالق .1

 مانند ندارد. دخالتي گونه هيچ آن تحصيل در ملع و اختيار و شده آفريده انسان طبيعت
 ... . و كمال حب و عدالتخواهي كنجكاوي، خداجويي، حس

 عمل مقام در كه گويند را صفاتي گونه آن اكتسابي صفات اختياري: و اكتسابي اخالق .2
 . شود مي حاصل انسان براي تدريج به اختيار و

 1اخالق علم
 كسب قابل انسان در اختياري و ارادي كارهاي طريق از هك بد و خوب صفات از اخالق علم

 اخالق عالمان نظر به. هستند اخالق علم موضوع صفاتي چنين و كند مي بحث هستند،
 كار و پسنديده فعل و است پسنديده يها خلق به نفس آراستن اخالق، علم هدف مسلمان،

 علم بزرگان از برخي .است ميدآ جان در نيكو راسخ صفات تحقق براي اي وسيله واقع در نيك
 اخالق علم .)16 ، 1382(مصباح، اند دانسته اخالقي رذايل و فضايل شناخت معناي به را اخالق

 اخالقي فضايل و ها مسئوليت نبايدها، و بايدها بيان به عملي و نظري گرايش دو هر در
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 و ملكات از كه است علمى اخالق« كرد: تعريف چنين توان مي را اخالق علم .پردازد مي

 اكتساب ىها چشمه سر ديگر، تعبير به و گويد مى سخن آن آثار و ها ريشه و بد و خوب صفات
 قرار بررسى مورد جامعه و فرد در را يك هر آثار و بد صفات با مبارزه راه و نيك صفات اين
 ةواژ نيز تصفا اين از ناشى افعال و عملى آثار به گاه شد، گفته كه طور همان البته ».دهد مى

 او به ،دهد مى نشان عصبانيت و خشم آثار پيوسته كسى اگر ،مثالً ؛شود مى اطالق » اخالق«
 گويند: مى ،كند مى بخشش و بذل كه هنگامى بالعكس و است، بدى اخالق اين گويند: مى
 نام كه يكديگرند معلول و علت دو، اين واقع در ؛دارد كس فالن كه است خوبى اخالق اين

 .)26 :1386 همكاران، و (قراملكي شود مى اطالق ديگرى رب يكى

 1حرفه
 اگرچه گرفت، شكل وسطي قرون اواخر در شناختي، روان و سازماني فني، لحاظ از حرفه ةكلم

 تقسيمات رشد روند اروپا، در زمان آن طول در .گردد ميبر باستان روزگار  به آن يها ريشه
 متفاوت انواع و شد جدا  ميعمو زندگي از وصيخص زندگي و افتاد اتفاق كار اجتماعي

 جدا روستايي زندگي روش از شهري زندگي روش زمان، همان در .گرفت شكل گرايي حرفه
 به اي حرفه يها فعاليت توجه مركز عنوان به ديگر، بار يك شهري، زندگي سبك و شد

 قم، استان ةشاخ ان،اير رساني اطالع و كتابداري (انجمن نمود. نقش ايفاي مختلف، يها شكل
 داراي حرفه، كه است داشته بيان حرفه تعريف در )2،1991پاگ از نقل (به الواني .)1386،23

 مرتبت و نأش داراي دربردارد، را دانش و تئوري از اي مجموعه است، ذهني چهارچوب يك
 در لند،مشغو بدان عمالً گروهي كنند، مي راترويج آن ييها سازمان يا سازمان .است اجتماعي

 است خود خاص ارزش و اخالقي معيارهاي داراي و دارد جايگاهي دانشگاهي، يها رشته ميان
 .) 58 ،1377 (الواني،
 وجود مستلزم كه اي پيشه" :است آمده حرفه تعريف در) 1961( وبستر فرهنگ در
 و ها روش و ها مهارت آموزش شامل ژرف و مدت بلند تداركي اغلب و تخصصي است دانشي

 استناد با و دارد كيدأت ها روش و ها مهارت بر كه اي محققانه و تاريخي ، ميعل اصول مچنين،ه
 سلوك و رفتار و دستاوردها واالي استانداردهاي و آرا اتفاق يا تشكيالت و سازمان به

 كه كند مي متعهد كار نوعي و مستمر مطالعاتي به را خود اعضاي و شود مي پشتيباني
 .)146 ، 1376معمار، (مختاري "است ميعمو خدمات ةارائ آن مقصود نخستين
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  حرفه يك اصلي هاي ويژگي
 : كند مي بيان چنين را حرفه يك اصلي يها ويژگي معمار) مختاري در نقل ، 1979( 1فرالند
 .فني يها مهارت و تخصصي دانش از اي مجموعه  -
 .رسمي ةتجرب و آموزش  -
 .ريرفتا استاندارد يا اخالقي ةنام نظام  -
 .مالي درآمد كسب عوض به  ميعمو خدمات ةارائ به تعهد  -
 .شدن اي حرفه از حمايت براي  ميرس سازماني  -
 . اندركاران دست به جواز اعطاي  -
 .ها صالحيت باالي سطح استانداردهاي و شديد مقررات  -
 .مشتريان و حرفه اعضاي بين متقابل اطمينان  -
 .)146 ،137 ار،معم (مختاري ديگران خاطر به كار ةادام  -

 2اي حرفه اخالق
  "اي حرفه اخالق" ةواژ :است شده تعريف چنين اي حرفه اخالق كمبريج فلسفي فرهنگ در

 :گيرد مي بر در را زير موارد از مورد چند يا يك
 .كند اداره را حرفه صاحبان كار بايد كه قبولي قابل اخالقي يها ارزش  -
 كند. هدايت را حرفه صاحبان زا گروهي واقع، در كه اخالقي يها ارزش  -
 ةزمين در هنجاري يها بررسي شامل گذشته مفاهيم و معاني در اي حرفه اخالق ةمطالع  -
 واقعي باورهاي و رفتارها توصيفي مطالعات يا و حرفه صاحبان براي مطلوب يها ارزش

 .)2007 كمبريج، ةنام (لغت حرفه صاحبان از گروهي
 كه است شده تعريف اخالق دانش از اي رشته اي رفهح اخالق رفتاري، علوم فرهنگ در
 فارسي فرهنگ در. )154 تا، بي نژاد، (شعاري دهد مي قرار مطالعه مورد را شغلي روابط

 شده تعريف حرفه يك اهل ميان در متداول رفتاري يها شيوه اي حرفه اخالق نيز امروزي
 .)670 ، تا بي افشار، (صدري است

 به :كند مي تعريف چنين را اي حرفه اخالق رساني اطالع و كتابداري المعارف دايره
 مجامع يا ها سازمان سوي از كه شده پذيرفته اخالقي يها واكنش و ها كنش از اي مجموعه

                                                                                                                
1. Ferland 
2. Professional ethics 
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 اجراي در خود اعضاي براي را ممكن اجتماعي روابط ترين مطلوب تا شود مي مقرر اي حرفه

 از اي مجموعه ةدربرگيرند اخالق اين. يندگو اي حرفه اخالق آورد، فراهم اي حرفه وظايف
 1 ج ،1381 (آزاد، آنهاست اجراي براي دستورهايي و سلوك و رفتار تكاليف ارزشي، احكام

 .)111 ص
 بيان به كه است  اخالق دانش در تخصصي ةحوز اي، حرفه اخالق قراملكي ةعقيد به

  پردازد مي كار و دركسب خالقيا لئمسا تحليل نيز، و مشاغل و ها بنگاه اخالقي يها مسئوليت
 اخالق" كتاب در وي .دارد كار و كسب در اخالقي معضالت حل در عملياتي نقش و

 همكاران، و (قراملكي است: كرده تقسيم قسم سه به را اخالقي يها مسئوليت "اي حرفه
1382. 137(. 
 ،شخص ـ فردي اخالقي يها مسئوليت �
  ،شغلي ـ فردي اخالقي يها مسئوليت �
  .سازماني ـ اخالقي يها وليتمسئ �

 اي حرفه اخالق تعاريف
 امروزه رفت. مي كار به مشاغل اخالق و كار اخالق معناي به ابتدا در اي حرفه اخالق مفهوم

 آن تعريف براي مفهوم اين نخستين معناي از اي، حرفه اخالق نويسندگان از اي عده نيز
 متناسب كه شده اي حرفه يها حوزه وارد ينسب اخالق يك عنوان به اخالق كنند. مي استفاده

 ةتوسع با گرفت. شكل جوامع فرهنگي يها ارزش و فرهنگ با متناسب همچنين و ها حرفه با
 اي حرفه كار" ظهور با عبارتي به و اي حرفه فضاهاي شدن جهاني و انساني ارتباطات ةگسترد

 رسانه، و تجارت ةحوز در خصوصاً اي حرفه اخالق چالش ترين مهم "شده جهاني فضاي در
  است. "عام و جهاني قلمروهاي" به " ميبو و خاص يها قلمرو" از اي حرفه اخالق خروج
 و ادب رفتار، چگونگي به اي حرفه اخالق .است شده ارائه اي حرفه اخالق مختلفي هاي تعريف

 تدريس، پژوهش، مشاوره، تواند مي كار اين .پردازد مي اي حرفه كار انجام هنگام شخص عمل
 و اصول از يا همجموع اي حرفه اخالق واقع، در .باشد ديگري شغل هر يا طبابت نويسندگي،

 تعيين را اي حرفهساختار يك در گروهها و افراد رفتار كه است بشري سلوك استانداردهاي
 اخالقي قوانين مجموعه ديگر، عبارت به .است شده اتخاذ اخالق علم از آن مفهوم و كند مي
 ) 31 -40 :1390(آراسته، دارد نام اي حرفه اخالق آمده، دست به شغل يا حرفه ماهيت از كه

 عنوان به پرستار مثالً دارد. خود شغل در فرد كه است اخالقي وليتئمس ،اي حرفه اخالق
 گرفته عهده بر كه است شغلي از برگرفته كه دارد اخالقي هاي وليتئمس حقيقي شخص يك
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 .كرد مي تغيير وي اخالقي هاي وليتئمس ،پذيرفت مي ديگري شغل راگ كه اي گونه به است،

 و (قراملكي آفريند مي اي ويژه اخالقي هاي وليتئمس اي، حرفه اقتضاي به شغلي هر بنابراين،
 .)1385 همكاران،

 1 اخالقي رفتار
 به زنيا قانوني و سازماني برمعيارهاي عالوه خود، سازماني امور دادن انجام براي ها سازمان

 ياري اداري اعمال و رفتار در را آنان كه دارند ارزشي و اخالقي يها رهنمود از اي مجموعه
 عمومي و جمعي مطلوب ةشيو سوي به حركت در رويه وحدت و هماهنگي نوعي و دهد

 .است عمومي ةمسئل يك اخالقي، رفتار )2000 ،3(لوزير )2002 ،2دايان( نظر از .سازد ميسر
 مورد اجتماعي پذيري مسئوليت و اخالق در و هستند كار درست كاركنان بالدن به ها سازمان
 و شده ايجاد دنيا سراسر در كه داند مي اصولي را اخالقي رفتار او .گيرند مي قرار قضاوت

 .كند مي پيدا شكل تغيير ديگر زمان به زماني از كه است يا همسئل
 يك قالب در اغلب كه داند مي اصول از اي مجموعه قالب در را اخالقيات )1384، 4(الوتن

 كاري، يها محيط در. كند مي عمل رفتار راهنماي عنوان به شده شناخته سيستمي يا منشور
 است ممكن ديگران نظر از كه دهند مي انجام را رفتارهايي و هستند متفاوت ها ارزش در افراد

 رفتار يك كه كنند ساساح است ممكن افراد موقعيت يك در .باشد غيراخالقي يا اخالقي
 به دادن هديه مثالً .است غيراخالقي ديگر موقعيتي در رفتار همان كه حالي در است، اخالقي
 .)2000 ،5(لوزير است قانوني غير رشوه عنوان به دادن هديه ولي است، قانوني شخص

 د،فر اخالقي پيشرفت سطح از ناشي غيراخالقي و اخالقي رفتار كه دهد مي نشان مطالعات
 .)1380(مقيمي، است كنترلي مركز و سازماني محيط

 كاركنان اخالقي رفتار بر ثيرگذارأت عوامل ميمفهو مدل
 در سازمان، در افراد اخالقي رفتار بر ثيرگذارأت عوامل ةزمين در موجود نظري ادبيات بررسي با

 آنها ترين مهم جمله از كه دارد وجود دنيا در زمينه اين در متعددي يها مدل يابيم مي
 : از عبارتند

                                                                                                                
1. Ethical behavior 
2. Diane, L. Wilde.(2002) 
3. Lussier, N. Robert.(2000) 
4. Lowten   
5. Lussier, N. Robert.(2000) 
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  1بارتلز  بازاريابي در اخالق مدل �
  2تروينو  موقعيت  فرد تعامل مدل �
  3توتل و گراوندر گراتو، بومر، اخالقي غير و اخالقي گيري تصميم رفتاري مدل �
 4استيد و ورل استند، اخالقي رفتار مدل �
 5نيجهوف و دونالد مك  ها سازمان در اخالقي رفتار تحريك مدل �
 6.مورلند  پينتر اخالق ارچوبچ �

 عنوان به متعددي عوامل اخالقي، رفتار متعدد يها مدل ةمطالع با ،مجموع در
 اخالقي، يها مدل اكثر در اند. شده شناسايي سازمان در اخالقي رفتار بر اثرگذار فاكتورهاي
 كه اند دهش معرفي ها سازمان اخالقي رفتار بر اثرگذار عوامل عنوان به مشابهي فاكتورهاي

 :دكر بندي دسته خرد و مياني كالن، ةدست سه در را فاكتورها اين توان مي
 اين دارند. وجود سازمان خارجي محيط در كه فاكتورهايي به مربوط كالن: سطح الف)
 آنها به فرادست يها سيستم سوي از و نيستند ها سازمان كنترل تحت معموالً فاكتورها
 قانون. و مذهب ،تكنولوژي ،سياسي طيمح ،اقتصاد ،نگفره مانند: .ندشو مي تحميل

 قدرت معموالً ها سازمان دارد. سازماني سطح فاكتورهاي به اشاره مياني: سطح ب)
 سازماني يها برنامه و ها سياست طريق از آنها اكثر و دارند فاكتورها اين روي بر خوبي مانور
  هستند. كنترل قابل

 كاركنان درون در فاكتورها اين دارد. فردي سطح ايفاكتوره به اشاره خرد: سطح ج)
 روي مياني، سطح فاكتورهاي دادن تغيير طريق از تواند مي سازمان و دارند جاي سازمان
 سطح هر در موجود فاكتورهاي ادامه در بگذارد. ثيرأت نيز سطح اين فاكتورهاي از بعضي
 ).2004، 7(اينگريد نوده دشو  مي تشريح

 اخالقي رفتار بر اثرگذار كالن سطح فاكتورهاي
 نزديكي نسبت افراد قوميت با كه است چيزي كالن، سطح در فرهنگ از منظور فرهنگ:

 شوند. مي نامتشابه و ناهمگون اخالقي استانداردهاي ايجاد باعث مختلف، يها فرهنگ دارد.

                                                                                                                
1. Bartels, 1967 
2. Trevino, 1986 
3. Bommer , Grato , Gravender & Tuttle, 1987 
4. Stead , Worrell & Stead, 1990 
5. MC Donald & Nijhof, 1999 
6. Painter – Morland, 2001 
7. Ingrid Naude 
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 يارهايمع .شود مي سازمان در اخالقي غير رفتار موجب سازمان اقتصادي شرايط اقتصاد:

 و ثبات بي اقتصادي شرايط دارند. بيشتري همبستگي اخالقي تصميمات با بلندمدت اقتصادي
 بزند. دامن سازمان در اخالقي غير رفتار به تواند مي رقابتي فشارهاي

 بگذارد. ثيرأت اخالقي رفتار بر تواند مي ثبات بي سياسي شرايط سياسي: محيط
 بگذارد. ثيرأت ها سازمان در غيراخالقي رفتار زايشاف بر تواند مي تكنولوژي تكنولوژي:

 ... و الكترونيك پست ضبط مكالمات، شنود مثل
 هستند. ميمرد مهم اخالقي يها كننده تنظيم از يكي مذهبي تمايالت مذهب:
 به كه اخالقي هاي چالش در توانند مين افراد و هستند مبهم قوانين اوقات گاهي قانون:

 فكر مردم ها وقت خيلي كنند. استفاده قوانين اين از هستند، درگير آنها با روزمره صورت
 بودن اخالقي و بودن قانوني اما است. اخالقي پس ندارد، قانوني مشكل كارشان چون كنند مي

 ).2004(اينگريد نوده،  ندارند يكساني معناي هم با ضرورتاً

 اخالقي رفتار بر ذارگاثر مياني سطح فاكتورهاي
 باشد. اخالقي رفتار و اخالقي تصميمات ةكنند تعديل تواند مي رقبا اماتاقد رقابت:

 شود. مي غيراخالقي رفتار ترويج موجب غيرمالي و مالي هاي پاداش پاداش: نظام
 تصميمات اي مالحظه قابل صورت به سازمان اخالقي يها مشي خط رفتاري: اصول

 دهد. مي كاهش را اخالقي غير
 بالقوه، صورت به دارند سازمان از خارج با ارتباطاتي كه مشاغلي شغلي: خصوصيات

 سازماني داخل ارتباطات با مشاغلي به نسبت اخالقي معضالت ايجاد براي بيشتري امكان
 وجود اخالقي تصميمات اتخاذ براي بيشتري احتمال باشد، متمركزتر شغل چه هر دارند.
 .دارد

 در اخالقي رفتار از تخطي موجب است ممكن سهامداران فشار و منابع كميابي منابع:
 د.شو سازمان درون

 راهنماي كه شود جمعي هنجارهاي ايجاد موجب تواند مي فرهنگ سازماني: فرهنگ
 يا سازمان فرهنگ و شده بيان مشي خط اهداف، جمله از متعددي فاكتورهاي هستند. رفتار

 كردن عمل غيراخالقي يا اخالقي مورد در را مديران تصميمات قويا كار هحيط در شركت
 بر اي العاده فوق ثيرأت سازمان  ميرس ساختار و سازمان فرهنگ دهد. مي قرار ثيرأت تحت

 دارد. كاركنان اخالقي شرايط
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 كردن عمل اخالقي شود، تعريف سرمايه بازگشت نرخ اصلي هدف وقتي سازمان: اهداف

 شود. مي فرعي هدف يك به تبديل
 ارسال مبهم هاي پيام نبايد و است نقش مدل يك دشخو ارشد مديريت مدير: رفتار

 استانداردهاي تابع عمل در گويد، مي سخن خاصي اخالقي استانداردهاي از كه حالي در و كند
  كند. ترويج را غيراخالقي رفتارهاي نبايد ارشد مديريت باشد. ديگري
 مهم يها جنبه از استوار و مشترك درك يك سازمان، فضاي يا جو سازماني: جو

 است. كار محيط شناختي روان
 اخالقي مشكالت متوجه تر پايين هاي سمت كاركنان از كمتر ارشد مديران سمت: اختيار

 فشار ،بنابراين .هستند سود مراكز غالباً مياني مديران فعاليت هةحوز همچنين شوند. مي
 يك ارشديت ةدرج .دارد وجود سودآورتر اقدامات در گيري تصميم مشكالت حل براي زيادي
 گذارد. مي اثر غيراخالقي رفتار ريسك بر پست، صاحب فرد اختيارات ميزان و سازماني پست

 داده انتقال خوبي به و بوده معتبر و شدني بايد عملكردي اهداف عملكرد: ارزيابي
 رفتار به منجر دليل  بي انتظارات و فشار باشند. اخالقي استانداردهاي ةكننده بازگو و شوند

 شود. مي راخالقيغي
 رفتارهاي بر زيادي بسيار ثيرأت همكاران، عملكرد به نسبت آگاهي مرجع: افراد

 اخالقيات و اخالقي رفتار بر شديدي ثيرأت سرپرست ،همچنين دارد. افراد اخالقي غير
 بر بايد گذارند، ثيرأت اعضايشان اخالقي رفتار بر دارند دوست ها سازمان اگر دارد. زيردستانش

 از يكي همكاران، فشار كنند. تقويت را خاص رفتار آن و شوند متمركز مناسب مرجع ادافر
 (همان منبع). است انحرافي رفتار بيني پيش در مهم متغيرهاي

 اخالقي رفتار بر گذار اثر خرد سطح فاكتورهاي
 ره دانند. مي بد يا خوب را خاص رفتار يك در شدن درگير اندازه چه تا افراد يعني نگرش:

 نشان تمايل خود از رفتار آن اجراي به نسبت بيشتر كند، ارزيابي تر مطلوب را رفتار فرد چه
 دهد. مي

 هيچ باشند، داشته را اخالقية شيو به كردن رفتار توانايي گيرندگان تصميم اگر قصد:
 داشته كردن عمل اخالقي قصد آنها اينكه مگر كنند. عمل گونه آن كه ندارد وجود تضميني

 ند.باش
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 كه افرادي به نسبت برخوردارند، نفس قدرت باالي ةدرج از كه افرادي نفس: قدرت

 خود ةعقيد از بيشتر و كنند مقاومت ها انگيزه مقابل در بيشتر دارند، تري پايين نفس قدرت
  كنند. پيروي

 پذيرند مي را خود كارهاي پيامدهاي مسئوليت كمتر بيروني كنترل با افراد كنترل: مركز
 كنترل مركز كه افرادي دارند. تكيه بد و خوب رفتار دروني يها كننده كنترل بر كمتر و

 پايبندند. اخالقي برهان به بيشتر دارند، دروني
 عنوان به خارجي اجتماعي بيشترازمراجع ميداني، باوابستگي افراد : ميداني وابستگي

 به رفتارشان براي دارند، نيميدا استقالل كه افرادي كنند. مي استفاده رفتارشان راهنماي
 دهند. مي انجام بيشتر اختيارات با را كارهايشان و ندارند چنداني توجه اجتماعي مراجع

 سطح چه هر .بدهند اخالقي برهان به كمتري ةنمر دارند تمايل تر مسن افراد دموگرافي:
 تفاوت شود. مي تربيش اخالقي برهان به باالتر ةنمر دادن به تمايل يابد، مي افزايش تحصيالت

 تصميمات كه هستند فاكتورهايي مليت و كاري تجارب سن، مذهبي، عقايد جنسيتي، نقش
 دهند. مي قرار ثيرأت تحت را افراد اخالقي

 قرار والدين خصوصاً و بزرگساالن ثيرأت تحت فرد رفتار و اخالقي ةتوسع :والدين ثيرأت
 گيرد. مي

 و درست كارهاي مورد در فرد تصميم فرد، ياخالق ةتوسع ميزان :اخالقي ةتوسع سطح
 دهد. مي قرار ثيرأت تحت را نادرست

 زندگي در گذارد. مي ثيرأت وي گيري تصميم بر گيرنده تصميم فردي هاي ارزش :ها ارزش
 وجود سازمان ساختارهاي درون در كه ديگري نيروهاي توسط فردي يها ارزش اي، حرفه
 در فردي يها ارزش نقش تغيير موجب تواند مي افشاره اين شوند. مي تعديل دارند،

 شود. گيري تصميم
 (همان منبع). دارند اخالقي تصميمات بر اي مالحظه قابل ثيرأت نيز باورها باورها:

 سازمان در اي حرفه اخالق پيامدهاي
 به متعددي مطالعات ها سازمان ةادار بحث در و دولتي مديريت در اخالقيات به توجه ضرورت

 بهبود در  ميمه نقش تواند مي  ميعمو بخش در اخالقيات تقويت گمان بي است، داشته دنبال
 در ها سازمان اين مشروعيت افزايش و  ميعمو هاي سازمان سوي از شده ارائه خدمات كيفيت

 .)171:1380فرد، دانايي و (الواني كند ايفا  ميعمو انظار
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 با مأتو و شيرين كردن كار باشد، شتهدا حضور و وجود انسان كاري زندگي در اخالق اگر
 پيشرفت و مردم رضايت و يكسو از خودشكوفائي و مندي رضايت احساس و شغلي رضايت

 و ها رحمت بارش و خالق رضايت موجبات درنتيجه و است ديگر سوي از كار شكوفائي و امور
 كيدأت مورد را اخالقيات ها سازمان شوند مي موجب كه داليلي اهم .شد خواهد او هاي بركت

 مديريت و سازماني استراتژي از بخشي عنوان به اخالقيات نقش :از عبارتند ،دهند قرار
 مقررات، و قوانين الزام سازمان، از مناسب تصوير ايجاد در اخالقيات رعايت ثيرأت سازمان،

 به سازمان نياز اجتماعي، يها ناراحتي كاهش براي ويژه دانش يك عنوان به اخالقيات نقش
 فشار اخالقي، مسائل رعايت تبليغاتي اثرات ها، فعاليت اجتماعي مخارج و ها هزينه شناسايي

 قانوني مسئوليت سازمان، سهام قيمت و سازمان عملكرد روي اخالقيات رعايت ثيرأت ها، دولت
 اخالقي مسائل به تعهد ثيرأت استانداردها، اخالقي، اصول رعايتبراي  ها سازمان و مديران

 .)91: 1998 ،1(وينتن مختلف نفعان ذي فشار و اخالقيات بحث شدن فراگير كيفيت، روي
 پي در مديريت و سازمان براي نتايجي و اثرات نيز قانوني و اخالقي قواعد رعايت عدم

 شرح به دسته سه به توان مي را اثرات اين .باشند اصالح قابل غير است ممكن بعضاً كه دارد
 كرد: تقسيم زير

 ؛فردي پيامدهاي و اثرات �
  ؛گروهي پيامدهاي و اثرات �
  .سازماني پيامدهاي و اثرات �

 در آن ضعف به توجه با ما ةجامع در كار فرهنگ و اخالق رسد مي نظر به امروزه
 و ضررها حاضر عصر در .است شده تبديل اجتماعي بحران يك به كاري يها محيط
 كيفيت و وري بهره انگيزش، بر كار نيروي خلقيات به توجهي بي دليل به كه ييها آسيب

 متناسب و مديريت مقررات و قواعد كارگيري به كه كند مي ايجاب ،است مدهآ وارد خدمات
 خصوص اين در تحقيق انجام بنابراين، .شود مطرح او هدايت در انسان خلقيات با نآ كردن

 ةاستفاد مورد آن از لحاص نتايج و بوده اي ويژه اهميت و ارزش داراي عملي نظر از تواند مي
 .گيرد قرار سازماني رفتار و مديريت محققين و مديران

 اخالقي منشورهاي
 را كاركنان صحيح اقدامات و عملكرد كه است ييها حل راه مجموعه سازماني اخالقيات منشور

 آنان اختيار در انتخاب و گيري تصميم براي معيارهايي و دهكر معين شفاف و واضح صورتي هب
                                                                                                                
1. Vinten 
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 و كرده تصحيح و تسهيل را سازمان امور اجراي سازماني اخالقيات منشور دهد. مي قرار

 پذير امكان عيني صورتي هب سياستمداران و مردم نمايندگان سوي از را آنها ارزيابي و بررسي
 ابهام از و كنند اتخاذ صحيحي تصميمات تا دهند مي امكان فرد به اخالقي الگوهاي سازد. مي

 شود مي موجب ارزشي و اخالقي مدون اصول و ها مدل وجود عدم يابند. اييره  ميسردرگ و
 از شايد كه بزند عملي به دست خود وجداني احساس اساس بر سازمان در فردي هر تا

 خوشايند چندان نظام كلي مصالح و سازمان و جامعه نظر از اما ،باشد بهترين او فردي ديدگاه
 منشور كه باورند اين بر انديشمندان از اي عده گويد مي ) 1981( "باومن" نباشد. مطلوب  و

 چارچوب عنوان به را مبنايي منشور و است مؤثر كاركنان اخالقي رفتار بهبود در اخالقيات
 ضمن و باشد كارآمد كه است الزم ترتيب بدين و كند مي فراهم سازمان در مرجع رفتار

  شود. گذاشته اجرا به جدي نحو به موازين چارچوب در كار به افراد ةفعاالن تشويق

 آموزش و اي حرفه اخالق
 :از عبارتند ها سازمان در آموزشي كاركرد با مرتبط تأثيرپذير و تأثيرگذار اصلي گروه سه

 اصلي نقش علمي هيأت اعضاي ميان، اين در .علمي هيأت اعضاي و گذاران سياست و مديران
 و اصول به علمي هيأت اعضاي پايبندي .رنددا عهده بر آموزش امر هدايت و اداره در را

 از هم و اخالقيات بر مبتني سازماني فرهنگة توسع منظر از هم اي، حرفه اخالق هاي ارزش
 در هاآنة اشاع نتيجه در و فراگيران به انسانية برجست هاي ويژگي و مميزه صفات انتقال منظر

 از نظر صرف مدرسين .)14، 16، 28 ص :1389 (نعمتي، است اهميت حائز بسيار جامعه،
 آموزش  و تدريسة وظيف كه آنجا از باشند، داشته مهارت آن در بايد كه خود تخصصي ةرشت

 چرا باشند؛ آشنا آن اي حرفه اصول با و داشته مهارت هم خودة حرف در بايد ،دارند عهده به را
 سوي از شده ائهار هاي آموزش .شود مي محسوب آنان مأموريت و كاركرد نخستين آموزش كه

 نظر از كه شود جامعه در خاص رفتارهايي بروز به منجر است ممكن آموزشي نظام يك
 مطلوب يادگيري موجبات تواند مي تدريسة نحو مثال، براي .باشد بررسي و نقد قابل اخالقي

 منابع نياورد؛ يا بياورد فراهم را جامعه تقاضاهاي و علمي تحوالت با متناسب فراگيران
 و تفكر از خاصي نوع كه باشند اي گونه به است ممكن دروس هاي سرفصل و محتوا  شي،آموز

 نوع باشد، فراواني مضرات يا فوايد داراي جامعه براي كه كنند تضعيف يا تقويت را انديشه
 (فراستخواه باشد داشته منفي يا مثبت تأثير فراگيران رفتار و منش بر تواند مي مدرس رفتار

 .)7 1:2- 13. ةرشما ؛1385 ،م
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 استانداردهاي اول، :است بحث قابل بعد دو از آموزش اي حرفه اخالق اصول بنابراين،

 .هستند يادگيري -ياددهي فرايند به مربوط و شوند رعايت آموزش امر در بايد كه اخالقي
 .بداند مكاني و زمان هر در هاآن رعايت به ملزم را خود بايد فرد كه فردي اخالق اصول دوم،

 آموزش در اي حرفه اخالق الزامات
 اخالق رعايت گفت بايد آموزش متولي هاي سازمان آموزشي كاركرد با ارتباط در كلي، طور به

 و ضوابط حقيقت، در .است يادگيري -ياددهي فرايند سالمت ةكنند تضمين آموزشي
 در افراد قحقو كه كند مي كمك امر اين به يادگيري و آموزش با مرتبط اخالقي هاي ارزش

 و علم جايگاه و شأن و طرف يك از يادگيري شأن و ها آموزش بهترين از برخورداري
 )31-40 :1390،(آراسته شود رعايت ديگر طرف از آموزي علم

 ةزمين كه كنند ايجاد اي آموزشي محيط موظفند مدرسين آمريكا، معلمان انجمن نظر از
 آنان است معتقد انجمن اين .كند فراهم را موزانآ دانشة همة بالقو توانايي و استعداد تكميل

 پذيري، وليتئمس پشتكار، و كوشش مانند مدني آداب و قوانين به تعهد مانند مسائلي بايد
 خود و ديگران به احترام قانون، به احترام راستي، و صداقت وفاداري، شناسي، وظيفه همكاري،

 چهار در انجمن اين توسط مدرسن يا حرفه اخالق كدهاي كلي، طور به .كنند رعايت را
 عملكرد و ها فعاليت انجام جامعه، و والدين با رفتار همكاران، با رفتار فراگيران، با رفتارة حيط

 است. شده گذاشته بحث به مصاديق ذكر با مورد هر و شده بندي تقسيم خود به مربوط
 آموزشي سساتؤم در تدريس شغل به مربوط اي حرفه اخالق اصول اگرچه كلي، طور به

 ديده زير اصول هاآنة هم در غالباً اما است كشور هر قوانين تابع و خاص مختلف، كشورهاي
 :شود مي

 داشته فعال مشاركت فراگيران شناختي تكامل در بايد مدرس :1فراگيران توانمندسازي
 .بپرهيزد ،هستند فراگير استثمار يا تبعيض با همراه كه اعمالي از و باشد

 با دوطرفه عاطفي ارتباط يك به ورود از بايد مدرس :فراگيران با طرفانه بي ارتباط
 اجتناب ،شود مي بازي پارتي اصطالحاً يا نفر يك به نسبت مساعدت به منجر كه خود فراگيران

 .كند

                                                                                                                
1. Student development 
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 به فراگيران فردي ارتباطات و ها صحبت غياب، و حضور گزارشات نمرات، :1رازداري

 يا سسهؤم به قانوني امور براي يا فراگير رضايت با تنها و شده قيتل محرمانه مطالب عنوان
 .هستند ارائه قابل مربوط آموزشي سازمان

 همراه و گذاشته احترام خود همكاران شأن و مقام به بايد مدرس :2همكاران به احترام
 .كند همكاري فراگيران توانمندسازي و تكامل جهت در آنان با

 و ها سياست آموزشي، اهداف به نسبت مدرس است الزم :3سسهؤم به احترام
 .كند تبعيت هاآن از و گذاشته احترام اهآن به بوده، آگاه آموزشية مؤسس استانداردهاي

 دانش از و داشته احاطه خود تدريس موضوع به كامالً بايد مدرس يك :4محتوا به تسلط
 روز به درست، دقيق، شده رائها محتواي كه باشد مطمئن و باشد برخوردار زمينه اين در كافي

 .است نظر موردة دور با متناسب و
 معتبر هاي روش از فراگيران ارزشيابي در بايد مدرس :5فراگيران معتبر ارزشيابي

 ارزشيابي را آنان دوره، آموزشي اهداف با متناسب و باشد طرف بي و شفاف و كرده استفاده
 .كند

 آشنا تدريس هاي روش و آموزش اصول با كامالً بايد مدرس : 6آموزش اصول به تسلط
 مناسب نظر مورد آموزشي اهداف به رسيدن براي كه كند انتخاب را تدريسي روش و بوده
 .باشد

 با فراگيران معتبر ارزشيابي و آموزش اصول به تسلط چون مواردي اينكه توجه قابلة نكت
 مدرسان اغلب اما هستند، انجه كشورهاي اغلب استاندارد اي حرفه اخالق كدهاي جزو اينكه
 و مدرسان اغلب مثالً .شوند مي حرفه اين وارد معلمي اصولة زمين در قبلي آمادگي بدون

 ياد فراگيران با كار حين در و خطا و آزمون راه از را تدريس و آموزش فرايند اساتيد
به آن، يكي از حال آنكه آشنا بودن افراد با حرفة آموزش و تسلط داشتن  ارتقاء و .گيرند مي
 )7-54 :2007،(كلين است آموزش كلي كيفيت بهبود وهاي مؤثر برآوردن نيازهاي فراگيران  راه

 از قبل تحصيلي مقاطع مدرسين تنها يعني .است گونه همين شرايط نيز ما كشور در
 عملي استانداردهاي و اصول و حرفه اين با و گذرانند مي را رسمي آموزشي يها دوره دانشگاه،

                                                                                                                
1. Confidentiality. 
2. Respect for colleagues 
3. Respect for the institution 
4. Content competence 
5. Valid assessment of students 
6. Pedagogical competence. 
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 متفاوت اساتيد پذيرش و جذب معيارهاي و ضوابط كه حالي در .شوند مي آشنا آن اخالقي و

 نظر هاآن تخصصية رشت در اساتيد پژوهشي و عملي علمي، هاي توانمندي به اغلب و بوده
 به غالباً اما هستند، توانمند بسيار خود تخصصية رشت در اساتيد اينكه وجود با بنابراين، .دارد

 به يا خطا، و آزمون راه از و نداشته تسلط آموزش و تدريس فرايند و معلمية حرف اصول
 .كنند مي مبادرت فراگيران آموزش و تدريس به اند، ديده خود اساتيد از آنچه از تقليد

 ،است حرفه اين اخالقي الزامات از تدريسة حرف اصول به تسلط اينكه به عنايت با بنابراين،
 .شود پرداخته بيشتر آموزش و تدريس فرايند در اساتيد نمندسازيتواة مسأل به است الزم

  اسالمي تعاليم منظر از مدرس اي حرفه اخالق الزامات
 كيدأت مورد جامعه در آن كارگيري به كه است مباحثي جمله از اخالقي اصول و اخالقيات

 مكارم رساندن كمال به را خويش رسالت از هدف (ص) اسالم پيامبر كه طوري به است، اسالم
 نبايدها و بايدها ها، ارزش از اي مجموعه عنوان به اخالقيات، رو اين از .اند كرده معرفي اخالقي

 دادورزي، مهرورزي، كاري، انضباط .كند ايفا اثربخش كار مديريت در را  ميمه نقش تواند مي
 مورد قياخال مطلوب يها شيوه جمله از اريزخدمتگ و تواضع مشاورت، سازنده، معاشرت

 منشور تدوين آنها تحقق براي كه شود مي محسوب ها سازمان مديريت در اسالم كيدأت
 يها ضمانت ايجاد با راستا اين در .است ضروري ها سازمان در آن ساختن عملي و اخالقيات

 در را اخالقي اصول و اخالقيات توان مي سازمان در اخالقي رفتار كردن نهادينه و اجرايي
 افزايش نارضايتي، عدالتي، بي تبعيض، امركاهش اين تحقق صورت در كردكه يتتقو سازمان

 و ها سازمان بالندگي ها، انسان تعالي و رشد سو، يك از كاركنان تعهد و سازماني ةروحي
 .) 177:1385 زاده، (عباس شد خواهد موجب ديگر سوي از جامعه پيشرفت
 بوده اين بر فرض االيام قديم از ايران كشور سنتي فرهنگ در نيز و اسالم ديني تفكر در

 با ها خانواده و هستند جامعه يك در اخالقي يها شاخصه باالترين به آراسته مدرسين كه
 سپارند مي آنها به را خود فرزندان سرنوشت و كرده اعتماد آنان به وجود تمام با فرض، همين

 است الزم ،نيايد وارد اي خدشه ضفر اين بر اينكه براي .گيرند قرار تربيت و تعليم تحت تا
 بتوانند تا كنند رعايت را آنها و يابند آگاهي خودة حرف اخالقي وظايف به اساتيد و مدرسين
 اين كه آنجا از .برسانند انجام به درستي بهرا  دانش جوياي افراد به نسبت خود تعهدات
 مقاله اينة حوصل در ها آن تمام شرح و بوده زياد بسيار اي حرفه وظايف و اخالقي كدهاي
 احترام ،دلسوزي: شود مي اشاره مدرسين اي حرفه اخالق اصول از مهمية گزيد به تنها نيست،

 اصول ،تدريس و آموزش علمي اصول رعايت، مساوات و عدالت رعايت ،افراد شخصيت به
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 ،تدريس شغل وناتئش و حيثيت حفظ ،نظرخواهي و مشورت ،كالس شرايط و كالسداري

 ... و علم به عمل و فروتني ،حق اظهار در شهامت

 فراگيران اخالقي تربيت در مدرس نقش 
 مزين بايد ها حرفه ساير با قياس در فراگيران، تربيت و تعليم نقش بودن دارا جهت به اساتيد

 عنوان به تدريس جايگاه در كه چرا ،باشند فردي اخالق استانداردهاي سطح باالترين به
 به آنان ورود از پيش را اخالقي هاي ارزش توانند مي و كرده نقش ايفاي نيانسا و عملي الگوي
 نهادينه هاآن در رفتار، و تصميمات افكار، مبناي عنوان به اجتماعي زندگي و كاري هاي محيط
 فراهم را جامعه و دانش جويندگان به اخالقي هاي ارزش انتقال موجبات توانند مي و كنند
 )28،16 :1389، محمدي (گل آورند

 موجب كه طوري به دارد، وجود اساتيد تربيتي وظايف به نسبت نادرستي يها تلقي امروزه،
 نخست .كند ظهور و بروز مدرسين تربيتي وظايفة دربار نگري سطحي يا غفلت نوعي شده
 مدرسين كارية حيط در تنها مسائلي، چنين به زدن دامن اند برده گمان مدرسين برخي آنكه
 رياضي مدرس آنان نگاه از .كنند مي تدريس را تربيت و اخالق با همخوان سدرو كه است
 و اخالق دروس مدرسينة عهد بر اخالقي مسائل طرح و بخواند اخالقي حديث تواند نمي

 ةحوز در كه مدرسين برخي ديگر، بخش در .است آن با متجانس و متقارب دروس يا معارف
 با تنها شايد و روند نمي فراتر روايتگري حد از ،بنديا مي وليتئمس صاحب را خود اخالق نشر

 فرا را وجودشان اي مندانه رضايت و خوشايند احساس اخالقي، روايت و آيه چند خواندن
 تهي تعليم نگرش همان واقع در اين و يابد مي تعليمية جنب تنها اخالق صورت اين در .گيرد

 است. تربيت از
 كند، مي اختالل و وقفه دچار را اخالق در ريتأثيرگذا كه جدي هاي آسيب از يكي

 و نظمة دربار حديث صدها مدرس اگر مثال، براي .است مدرسين گفتار و رفتار در ناهمگوني
 شهره نظمي بي به عمل در و شود حاضر كالس در دير همواره خود اما بخواند پذيري نظم

 رفتار مدرسي اگر عكس، بر .داشت نخواهد تأثير مخاطبان در گفتارها آن از يك هيچ باشد،
 خواهد جاي بر مطلوب تأثيري ،نپردازد آن تئوري مباحث به اگر حتي كند پيشه درستي
 هاي تالش به بلكه ،ندارد رشددهنده تأثير تنها نه متناقض كردار و گفتار بنابراين، .گذاشت
 .)1385 ،(ثنائي رساند مي هم آسيب اخالقي

 معلمان .است دادن رخ قابل مكاني و وضعيت هر در ياخالق تربيت كه داشت توجه بايد 
 به ايدو ب .دهند مي اخالق تعليم كه دارند قرار موقعيتي در گوناگون، موضوعات تدريس ضمن



 اي و اشتغال  آموزش فني و حرفه
 

 

199 
 واقعي صورت به و تظاهر بدون را ها ارزش بكوشند و كنند ملأت خود رفتارهاي در كافي قدر
 دروني هاي روش ترين مهم از يكي گفت وانت مي اساس، همين بر .سازند آشكار خود رفتار در

 اين وجود به اينكه نه است، مدرس واقعي رفتار در هاآن شدن آشكار اخالقي، هاي ارزش كردن
 .)81-105 :1387،(خسروي شود تظاهر ها ارزش

 مثالً .است اصل همين بر تأكيد نيز شود مي مطرح يادگيري يها نظريه برخي در آنچه
 از يكي اخالقي مسائل آموزش در معتقدند 2باندورا1اجتماعي ييادگيرة نظري حاميان

 از بسياري است معتقد باندورا .است نظر مورد ارزش غيرمستقيم آموزش ها، روش ثرترينؤم
 آموخته گيري سرمشق و تقليد مشاهده، طريق از ها ارزش و ها گرايش ها، مهارت ها، دانش

 الگو اين .است الگو رفتار به توجه يادگيري، نوع اين در گام اولين ديگر، عبارت به .شوند مي
 ... و ورزشي هنري، فرهنگي، اجتماعي، سياسي، مذهبي، قهرمانان مدرس، والدين، تواند مي

 به كند مي مشاهده الگو عنوان به خود ياوالدين معلم از راكه رفتاري معموالً فراگير باشند.
 .)57 ص،1382 ،ح ،(شعباني كند مي تكرار را همان بازآفرينية مرحل در و سپارد مي خاطر

 امر اين خود ،دشو آشكار مدرسان رفتار در مناسبي عملي الگوهاي اگر اساس، همين بر
 دگرگون آنها ذهنيت و داشت خواهد فراگيران بر غيرمستقيمي تربيتي و آموزشية جنب

  الگوپردازي روش ي،اخالق هاي ارزش انتقال ثرؤم هاي راه از يكي ديگر، عبارت به .شد خواهد
 گفتگو و بحث و تدريس موضوع صورت به را نظر مورد ارزش مدرس روش اين در .است

 عملي رفتار قالب در را آن ،شود مطرح سخني آنة دربار آنكه بدون بلكه ؛كند نمي مطرح
  معلم رفتار در آنچهة مالحظ با خود آموزان دانش حالت دراين .گذارد مي نمايش به خود

 .)81-105 :1387 ،ز (خسروي آموخت خواهند را ارزش آن ،است مستتر
 وي ،واقع در .كند مي بيان 4پنهان درسية برنام قالب در را مطلب همين نيز،  3كوهبرگ

 آورد. ميان به سخن پنهان درسية برنام از اخالقي تربيتة زمين در كه بود كساني نخستين از
 آن درگير فراگيران كه غيررسمي يادگيري از تاس عبارت تعريف بر بنا پنهان درسية برنام
ة برنام كوهبرگ ديدگاه از .شود مي تدريس كه است اصلي موضوع با غيرمرتبط و شوند مي

  فراگيران وي ديد از .است رسمي درسية برنام از ثرترؤم ها ارزش انتقال در پنهان درسي
 كتب از تا گيرند مي ياد هان،پن درسية برنام در موجود اخالقي جو و محيط طريق از بيشتر
 آموزشي. مواد و درسي

                                                                                                                
1. Social learning theory 
2. Bandura 
3. Kohlberg 
4. Hidden curriculum 
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 معتقدند و داشته اذعان واقعيت اين به نيز اساتيد خود كه است آن از حاكي شواهد

 منتقل فراگيران به پنهان درسية برنام قالب در و غيرمستقيم طور به آنان رفتار از بسياري
 علمي هيأت اعضاي گري اي حرفهة دربار كه كارگاهي از حاصل نتايج نمونه، عنوان به .شود مي

 پزشكي آموزش انجمنة ساالن المللي بينة كنگر در 2005 سال در پنهان درسية برنام و
 صداقت مانند مسائلي معتقدند اساتيد داد نشان ،بود شده برگزار هلند آمستردام در 1اروپا

 به نسبت خالص دلسوزي و مراقبت دوستي، نوع عمل، در خودآگاهي و احترام آكادميك،
 اشتباهات، پذيرش به تمايل جامعه، و مؤسسه و فراگيران قبال در بودن پاسخگو فراگيران،

 مستمر ارتقاء و بهبود مستمر، يادگيري و زندگي طول تمام در يادگيري به تعهد بودن، انسان
 شوند مي منتقل آنان به پنهان درسية برنام طريق از و آنان از سوي آموزشي، تجربيات

 .)7-54 : 2،2007(كلين
 اي حرفه وظايف از يكي چون كه دارند تأكيد مسأله اين بر شواهد و توضيحات اين ةهم

 انساني هاي ارزش كردن دروني جهت در تالش و فراگيران به مثبت هاي ارزش انتقال مدرس،
 تهداش خود رفتاري و فردي اخالق يها جنبه به بيشتري توجه بايد است ضروري ،آنهاست در
 هر پذيرفتن دارد. فراگيران اخالقي تربيت، در مهمي نقش هاآن رفتار و اخالق كه بدانند و

 يها جنبه رعايت مستلزم ها وليتئمس اين ايفاي و دارد دنبال به هايي وليتئمس نقشي،
 در اخالق و دارد اخالقي ماهيت اصوالً كه است اي حرفه نيز تدريس .است بسياري اخالقي

 است. اريج آن جاي همه

 وپيشنهادات گيري نتيجه
 تأثير تحت امروزي، هاي سازمان در مديران و كاركنان يها تصميم و رفتارها از بسياري

 ضرورتي ها سازمان براي اخالقي اصول به توجه رو اين از .آنهاست اخالقي يها ارزش
 عدالت رعايت ،كاركنان نظر از سازمان اقدامات مشروعيت ميزان به توجه .است ناپذير اجتناب

 اخالقي منشور تدوين ارتقا، و پاداش دستمزد، و حقوق استخدام، و گزينش يها سيستم در
 مانند: مسائلي ةبار در جامعه، هاي حساسيت و خواست با سازگار و متناسب اقدامات سازمان،

 و رهبران پايبندي ويژه به و كاركنان و مديران براي اخالقيات آموزش يها برنامه اجراي
 زمينه اين در ها سازمان كه است اقداماتي جمله از اخالقي، اصول به ها سازمان مديران

 .دهند انجام توانند مي

                                                                                                                
1. Amee Association for Medical Education in Europe 
2. Glicken A D, Merenstein G B 
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 ،است اساتيد نقش كاركرد ترين پررنگ كه آموزشة حوز در داد نشان مطالعه اين نتايج

 يترعا به اساتيد التزام در .دارد مختلفي يها جنبه فراگيران قبال در اي حرفه اخالق
 هاي وليتئمس به تقيد كالسداري، و تدريس اصول با آشنايي آموزشي، استانداردهاي

 و فراگيران با برخورد در صداقت و دلسوزي ادب، و احترام عدالت، و انصاف رعايت اي، حرفه
 جهت به مدرسين هستند. فراگيران قبال در مدرسين اي حرفه اخالق اصول جمله از همكاران

 به ملتزم را خود است الزم بنابراين، .دارند الگوپذيري تأثيرات فراگيران بر خود علمي جايگاه
 در گفتار، در نه و عمل در آن آثار تا بنمايند فردي اخالق به متخلق و اخالقي اصول رعايت
 انجام به را جامعه و فراگيران قبال در خود تربيتية وظيف اينكه ضمن و گشته متجلي ايشان

 باالي مقامات آفت كه ... و غرور كبر، طلبي، جاه چون رذايلي به شدن دهآلو از رسانند، مي
 .بمانند دور به است علمي

 تربيت و آموزش ةوظيف كه نهادي عنوان به آموزشي هاي سازمان دانيم مي كه طور همان
 رويكرد سفانهأمت .هستند مطرح دارند، را جامعه در فعاليت براي متعهد و متخصص نيروهاي

 نقش به توجه با آنكه حال .دارد تكيه تعهد از بيشتر تخصص بر ما كشور در موزشآ كنوني
 به توجه با .كنند عمل آن به و شناخته را اي حرفه اخالق است الزم جامعه، در مدرسين

 شود:  مي پيشنهاد زير موارد فوق، مطالب
 جامعه در گوناگون حرف در مختلف انحاء به آينده در فراگيران اينكه به باتوجه �
 تواند مي اي حرفه رفتار آيين و اصول به بودن متعهد و اخالق مناسب درك كنند، مي فعاليت

 در .باشد داشته آنها اخالقي كارايي افزايش و اقتصادي مفاسد از جلوگيري در سزايي هب ثيرأت
 در مناسب خدمات ةارائ و سازي زمينه با توانند مي آموزشي سساتؤم و ها سازمان راستا، اين

  .كنند عمل اخالقي درك سطح ارتقاي راستاي
 تشكيل و سيسأت و جهاني بازارهاي در ها فعاليت گسترش به توجه با ،همچنين �
 سطوح در سازي هماهنگ سمت به آموزش رويكرد است بهتر چندمليتي، هاي شركت

 و كنند تجديدنظر دروس هاي لسرفص در ريزي برنامه مراجع و كند پيدا سوق المللي بين
 ها رشته درسي ةبرنام در المللي بين اي حرفه رفتار آيين و اخالقي اصول با مرتبط هايي درس
 .دهند قرار

 برخورد زيرا ،باشند خود كاركنان نامناسب رفتارهاي مراقب بايد ها سازمان مديريت �
 نزد سازمان ارزش آمدن پايين و آنها دادن دست از موجب رجوع ارباب با كاركنان نامناسب

 حس انگيزشي، و تشويقي هاي سيستم آوردن وجود با بايد سازمان مديريت ،دشو  مي جامعه
 هاي كاري كم اعتنايي، بي دلسردي، هرگونه به و دهكر تقويت كاركنان در را پذيري مسئوليت



 ...   سازماندر  اي كاركنان  بررسي عوامل تأثيرگذار بر اخالق حرفه         
 

 

202 
 با و دهد خاتمه كاركنان غيبت و تمرد رجوع، ارباب با نامطلوب برخورد آشكار، و پنهان

 را سازمان اثربخشي و كارآيي وري، بهره موجبات سازمان در مشاركتي يجو آوردن وجود به
 .سازند فراهم
 و ها گروه اساتيد گفتاري و رفتاري تأثيرات از فراگيران درك و نظرات بررسي �
 اخالقي تربيت بر تأثيرگذار عوامل شناسايي در تواند مي نيز تحصيلي مختلف يها رشته

  .باشد كننده كمك فراگيران
 اخالق سطح ارتقاء براي عملي راهكارهاي مؤثرترين و بهترين شناسايي مجموع، رد

 آر. رد. دارد بيشترة كارشناسان و ميداني تحقيقات به نياز كه است موضوعاتي از آموزشي
 خوب استراتژيك مديريت يها شرط پيش از خوب اخالقي اصول سازمان، در گويد: مي ديويد
 خوب. سازمان ييعن خوب، اخالقي اصول است؛

 منابع
 :تهران حري، عباس دكتر ويراستار .رساني اطالع و كتابداري المعارف دايره ،اسدهللا آزاد،

 .111ص ، 1 ج ،1381،ايران .اسالمي جمهوري ملي كتابخانه
 براي اي گزينه عالي آموزش مراكز و ها دانشگاه در اخالق رعايت .ح جاهد .ر ح آراسته

 .31-40 ص :1390، 2ة شمار ،اول ةدور ،علم نشاط ةنام فصل .رفتارها بهبود
 و صنعتي دولتي، يها سازمان در كاركنان امور ة(ادار انساني منابع مديريت سيدحسين.

 .1386 ،پنجم چاپ ،مديريت آموزش و تحقيقات ؤسسةم كرج، ،بازرگاني)
 انتشارات اصفهان: االعراق. تطهير و اخالق تهذيب تا). (بي احمد ابوعلي ،مسكويه ابن

 مهدي.
 عليرضا ويراستار .رسانان اطالع و كتابداران اي حرفه اخالق .قم كتابداري انجمن

 .1386 كتابدار،: تهران مقدم، اسفندياري
 هاي تئوري ةفلسف در گفتارهايي). 1380. (فرد دانايي حسن و سيدمهدي الواني،

 سمت،تهران. انتشارات دوم، چاپ. دولتي يها سازمان
 حوزه پگاه ةمجل .دانشگاه در اخالقي رشد راهكارهاي و ها آسيب بر حليليت .ح ثنايي

 .57 ص :192 ةشمار ؛ 1385
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 هاي سازمان در اخالق ترويج راهبردي الگوهاي و معضالت به نگاهي عذرا. ،شالباف

-103ص ، 2و1 يها شماره ،چهارم سال وريافنّ و علوم در اخالق ةنام فصل .آموزشي
93 . 

 فرهنگ نشر دفتر :تهران. 122، حجتية ترجم .اسالم در تعلم و تعليم ابآد .ثاني شهيد
 . 152- 145 -130 ص ، 370 اسالمي؛

 سال ، 137 ش :حسابدار .نسب پوريا امير ةترجم .اي حرفه اخالق اصول. مايكل جوزفسون،
1381. 

 .184 ةشمار تدبير ةنام فصل .تازه ةلأمس كهن موضوع اخالق. )1386( غالمرضا خاكي
 . 6 - 14ة صفح

 .درسي ةبرنام طريق از اخالقي يها ارزش كردن دروني راهنماي .خ ،باقري ؛ز ،خسروي
 .8 ةشمار ،2 ةدور ؛1387: 105- 81.درسية برنام مطالعات ةنام فصل

 .1382 سمت؛ - 52.انتشارات :تهران .پرورشي و آموزشي هاي مهارت .ح ،شعباني
 :بيروت .االربعه العقليه االسفار في تعاليهالم الحكمه .محمد صدرالعين شيرازي،

 .4 ج ، 1419 العربي، التراث داراالحيا
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 اخالق ةنام فصل .ايران عالي آموزش كيفيت تضمين در علمي اي حرفه اخالقيات
 .72 ص ، 1- 13 ةشمار ؛ 1385 ،فناوري و علوم در
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 .67ج



 ...   سازماندر  اي كاركنان  بررسي عوامل تأثيرگذار بر اخالق حرفه         
 

 

204 
 .262: 1383 ،سمت تهران، .كتابداري و كتابخانه .علي مزيناني،
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اي مربيان از ديدگاه كارآموزان  بررسي ميزان رعايت اخالق حرفه
 موردي استان كردستان  ةاي: مطالع حرفه مراكز آموزش فني و

 1حبيب اهللا حسن زاده
 2سيد جميل احمدي 

 3مهران كالمي
 4مصطفي حيدري
 5اميد اردالن منش

 چكيده 
همكاري و نشاط و  ةبه افزايش روحيي آموزشي منجر ها ها و محيط اي در سازمان وجود اخالق حرفه

تري را ارائه داد. هدف از  ي اثربخشها توان آموزش مي ها شود و در همين محيط ميشادابي در آن 
اي از ديدگاه  حرفه اي مربيان مراكز آموزش فني و انجام اين پژوهش تعيين ميزان رعايت اخالق حرفه

كارآموزان  ةآماري كلي ةايشي است و جامع. روش تحقيق توصيفي با رويكرد پيماستكارآموزان 
 هااي استان كردستان هستند كه از بين آن حرفه مراكز آموزش فني و آموزي در مشغول به مهارت

ساخته  محقق ةنام آماري انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطالعات پرسش ةنفر به عنوان نمون 300تعداد 
  افزار شده در نرم آوري ي جمعها رفته است. دادهييد قرار گأكه روايي و پايايي آن مورد ت است

SPSS 16 دو بخش توصيفي و استنباطي تحليل گشت.  ي آماري درها وارد شد و با استفاده از آزمون
اي بر اساس وضعيت مركز، ميزان  داري بين رعايت اخالق حرفه نشان داد كه تفاوت معني ها يافته

اي در بين مراكز  وجود دارد. ميزان رعايت اخالق حرفهآموزشي  ةتحصيالت مربيان، جنسيت و حرف
 ةبايست در راستاي اشاع مياي متوسط به باالست. بر اساس نتايج اين پژوهش  حرفه آموزش فني و

عمل آمده از مراكز به  ي بهها اي در بين مربيان اقدام كرد و در ارزيابي فرهنگ كار و اخالق حرفه
اي در مراكز  بي از آن استفاده كرد تا بتوان نسبت به ترويج اخالق حرفهعنوان يكي از عوامل مورد ارزيا

 ثري برداشت. ؤي مها اي گام حرفه آموزش فني و
 

 اي، تعهد. حرفه اي، مربي، كارآموز، مراكز آموزش فني و اخالق حرفه: يكليدواژگان 

                                                                                                                
  Email: hasanzadeh.kh@gmail.com                                                  تكنولوژي آموزشي، كارشناسي ارشد.  1
 .اي استان كردستان  حرفه . مدير كل آموزش فني و 2
  .. دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت صنعتي 3
  .ريت. كارشناسي ارشد مدي 4
  .اي بانه حرفه . كارشناس مركز آموزش فني و 5
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 مقدمه
 ةاخالقي را براي آن حرفو مقرراتي است كه عمل  ها نامه اي از آيين اي مجموعه اخالق حرفه

كند و چارچوبي براي عمل و قضاوت اخالقي يا غيراخالقي هر  مشخص و خاص تعريف مي
تر از  اي مفهومي بسيار وسيع ). اخالق حرفه1389(ظهور و خلج،  شود حرفه محسوب مي

شغلي و اخالق  -اي مفهوماً، اخالق در زندگي فردي اخالق كسب و كار دارد. اخالق حرفه
اخالق مرتبط  ةگيرد. هر كس كه به كار مشغول است، با سه حوز اني را نيز در بر ميسازم

ي مشتركي ها زمينه هااست: اخالق شخصي، اخالق شغلي و اخالق سازماني، كه هر سه اين
اي است  ترين موفقيت در سازمان اخالق حرفه ). مهم1388(قراملكي و همكاران،  دارند

اي كه  ي محيطي و تغييرات فزايندهها مروزه با توجه به پيچيدگيا ).1381(ربيعي و گيوريان، 
اي براي موفقيت  نظران به اهميت اخالق حرفه در دنياي كسب و كار ايجاد شده است، صاحب

ي برتر ها % مديران عالي شركت63فورچن،  ةكيد دارند. طبق گزارش مجلأمدت سازمان ت بلند
ت، موجب افزايش تصوير مثبت و شهرت سازمان شده تجاري بر اين باورند كه رعايت اخالقيا

اي كه وجود  گونه ). به2001(باكلي و بيو،  رود شمار مي و منبعي براي افزايش رقابتي به
دهند و نشان دادن  در داخل خود انجام مي ها توجيهات اخالقي براي اقداماتي كه سازمان

براي  ها ي سازمانها پذير از فعاليتنا تعهدات اخالقي سازمان به افكار عمومي، بخشي جدايي
 ).1390راد،  (مظاهري بهبود عملكرد و كسب موفقيت است

، قادر است به ميزان بسيار چشمگيري سازمان را در  اي در سازمان حاكميت اخالق حرفه
و سازمان را پاسخگو  كندو موفقيت در تحقق اثربخش هدف ياري  ها جهت كاهش تنش

. در استاي، به عنوان يك مزيت رقابتي در سازمان مطرح  ق حرفهسازد. امروزه داشتن اخال
ي مديريت استراتژيك خوب است؛ اصول اخالقي ها شرط سازمان اصول اخالقي خوب از پيش

امروزه داشتن اخالق  ).1387ريزي،  (مركز تحقيقات و برنامه خوب، يعني سازمان خوب
محققان در تئوري مديريت  است.رح اي، به عنوان يك مزيت رقابتي در سازمان مط حرفه

ي مديريت راهكار خوب است و اصول اخالقي ها شرط معتقدند كه اصول اخالقي خوب از پيش
 ة). معيارهاي اخالقي همچون نقش1391زاد و همكاران،  (بيك خوب يعني شركت خوب

و  ي خود را به روشنيها كنند تا نقش راهنمايي هستند كه به اعضاء يك سازمان كمك مي
. اين معيارها بر گرفته از فرهنگ بومي، فرهنگ مدني و به خصوص در كنندوضوح كاملي ايفا 

 (همان منبع).  ثر از دين مبين اسالم استأكشور ما مت
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است اي  حرفهاي نمايانگر شخصيت فرد در سازمان است و اين اخالق  رعايت اخالق حرفه

كند. در ين همكارانش مطرح ميكه شخص را به شكل مطلوب چه در جامعه و چه در ب
ها را گيرد و انسانپذيري افراد در جامعه شكل مي است كه نقشاي  حرفهچارچوب اين اخالق 

يك سري از  ،دهدارتباط اجتماعي بين اشخاص را گسترش مي .كندتر ميبه هم معطوف
رد و همچنين آوهنجارها و رفتارهاي دروني اخالقي را بين كارمندان و مديران به وجود مي

شود، نقش مهمي را ايفا  ي اداري و غير اداري كه مربوط به ارباب رجوع ميها در انجام فعاليت
ها و رفع  خود باعث تحريك بسياري از محرك ةدر واقع به نوباي  حرفهكند. اخالق مي

 ).2001(كوهن،  شودمي ها بسياري از ناهنجاري
موارد مورد غفلت قرار گرفته است و  موضوع اخالق در آموزش و تدريس در بسياري

شده در  اي در اين زمينه صورت نگرفته است. از معدود تحقيقات انجام هاي گسترده پژوهش
(آراسته و  توان به بررسي وضعيت اخالق آموزشي توسط اعضاي هيئت علمي اين زمينه مي

ضرورت توجه به ) و 1390(اله ويسي،  در تدريساي  حرفه)، جايگاه اخالق 1389همكاران، 
و  )1390؛ مطلبي فرد و همكاران، 1389؛ فالح تفتي، 1388(گودرزي،  مسائل اخالقي

) و شناسايي نشانگرهاي آن در 1996(ماري و همكاران،  ي اخالقي تدريسها لفهؤبررسي م
) اشاره كرد. موفقيت در سازمان ناشي از 1390(مطلبي فرد و همكاران، آموزش و تدريس

آفريني  اعتماد ةرگيري مديريت اخالق در سازمان است. اخالق سازماني بر پايكا ايجاد و به
است. ضعف در سيستم اخالقيات و گرايش به سمت عدم اعتماد منجر به كاهش ارتباطات و 

نگر سوق پيدا خواهد  و مديريت به سمت كنترل گذشته شود افزايش خسارات سازماني مي
تواند به  معرفتي كه مي بنابراين، .شود منفي تبديل مي كرد. به اين ترتيب انرژي سازمان به

گرايانه عمل كند، اخالق  عنوان كاتاليزوري براي عقالني كردن سازمان مبتني بر نگرش انسان
كه اخالق  ) معتقدند1387( نجاتي و زيبايي ).1386(سرمدي و شالباف،  استاي  حرفه
هدف آن محقق كردن اين امر است كه  در حقيقت يك فرايند تفكر عقالني است كهاي  حرفه

 و نسبت به آن پايبند بود. داداشاعه  كرد، يي را، چه موقع، بايد حفظها در سازمان چه ارزش
طور  در آموزش بهاي  حرفهطور عام و اخالق  بهاي  حرفهاخالق  ،با توجه به آنچه گفته شد

يادگيرندگان مشتريان  ي آموزشيها خاص از جايگاه خاصي برخوردار است. زيرا در محيط
سزايي برخوردار  هاخالقيات از اهميت ب ةهستند و تربيت آنها به عنوان مخاطبان اصلي در ارائ

مورد توجه اي  حرفهي مهم اخالق ها است و نياز است تا بخش آموزش به عنوان يكي از بخش
اي  حرفهق هدف از انجام اين پژوهش تعيين ميزان رعايت اخال ،قرار گيرد. بر همين اساس

تا بر اين  استاستان كردستان از ديدگاه كارآموزان اي  حرفهمربيان مراكز آموزش فني و 
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ي مهارتي مورد ارزيابي ها اساسي را در بخش آموزش ةلفؤاساس بتوان ميزان رعايت اين م

ال اصلي اين است كه مربيان مراكز آموزشي به چه ميزان مسائل مرتبط با ؤقرار داد و س
 ؟كنند ي آموزشي رعايت ميها را در كارگاهاي  حرفهاخالق 

 روش بررسي
آماري  ةروش مطالعه در اين پژوهش روش تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي است. جامع

استان كردستان اي  حرفهكارآموزان مشغول به آموزش در مراكز آموزش فني و  ةپژوهش كلي
كه است نفر  1350زمان تحقيق به تعداد هستند كه بر اساس آخرين آمار تعداد كارآموزان تا 

آماري انتخاب  ةنفر به عنوان نمون 354از اين تعداد بر اساس جدول مورگان و كرجسي تعداد 
مشاركت در تحقيق به صورت تصادفي انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطالعات  برايشدند كه 

شد كه بعد از تعيين  ساخته بر اساس طيف ليكرت تدوين محقق ةنام با استفاده از پرسش
ال بر ؤس 30حوزه با  8نامه در  نامه در بين گروه نمونه اجرا شد. پرسش روايي و پايايي پرسش

 894/0اساس طيف ليكرت ساخته شد كه پايايي آن با استفاده از آلفاي كرونباخ به ميزان 
ده از نظر تعيين روايي نيز با استفاده از روش روايي صوري با استفا برايمحاسبه شد و 

 SPSSافزار  با استفاده از نرم ها نامه مورد تاييد قرار گرفت. در پايان يافته نظران پرسش صاحب
 در دو بخش توصيفي و استنباطي مورد تحليل قرار گرفت. 

 ي تحقيق ها يافته
 وضعيت دموگرافيك پاسخگويان . 1جدول  

 

در خصوص وضعيت دموگرافيك  ،شود مشاهده مي 1 ةگونه كه در جدول شمار همان
اند و در  نث بودهؤ% نيز م48كنندگان مذكر و  % از مشاركت52 ها هنام پاسخگويان به پرسش

% نيز در مقطع 23اند و  % ديپلم بوده35% قبل از ديپلم و 26خصوص وضعيت تحصيلي نيز 
% در مقطع تحصيلي ليسانس مشغول به تحصيل هستند. در خصوص سن 16كارداني و 

متغير
 سن سطح تحصيالت جنسيت

قبل از مؤنثمذكر
 ديپلم

تا  16ليسانسكاردانيديپلم
سال 20

تا  21
سال 25

تا  26
سال 30

باالتر از 
سال 30

 148 17 30 51 56 12582 18516991فراواني
 %5 %28 %35 %32 %16 %23%35 %26%48%52درصد
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% 28سال بوده و  25تا  16كنندگان در سن  % شركت67كنندگان در فرايند پژوهش  شركت

 اند. سال داشته 30% باالتر از 5سال و تنها  30تا  26در سن 
  

 مربيان از ديدگاه كارآموزان  اي  حرفهميزان گرايش به سمت اخالق  .2جدول 

شاخص / 
 T ميانگين تعداد ابعاد

 ةدرج
 آزادي

ميانگين 
فرضي 
 جامعه

سطح 
داري معني  

كارآمدي 
4124/13 354 آموزش  100/29-  353 18 000/0  

كارآمدي در 
محتوي ةارائ  

تعامل 
اي حرفه  

كمك به 
اي حرفهرشد   

احترام به 
 همكاران

فضاي بحث 
 مناسب

احترام به 
 كالس

ارزشيابي 
مناسب و 

 درست

354 
354 
354 
354 
354 
354 
354 

6554/7  
8305/7  
3672/7  
0734/4  
9972/5  
6808/5  
1186/8  

631/35-  
985/28-  
114/38-  
141/23-  
020/32-  
543/36-  
507/34-  

353 
353 
353 
353 
353 
353 
353 

12 
12 
12 
6 
9 
9 
12 

000/0  
000/0  
000/0  
000/0  
000/0  
000/0  
000/0  

اخالق 
اي حرفه  

354 1356/60  104/50-  353 90 000/0  

 

اي  حرفهبه سمت اخالق اي  حرفهدر خصوص ميزان گرايش مربيان مراكز آموزش فني و 
دهد كه در تمامي  اي و ميانگين فرضي جامعه نتايج نشان مي آزمون تي تك نمونهبر اساس 

تر از سطح ميانگين فرضي جامعه  پاييناي  حرفهابعاد ميزان گرايش مربيان به سمت اخالق 
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دست  هب Tاست و كارآموزان اعتقاد دارند كه مربيان به اين سمت گرايش ندارند. با توجه به 

ميزان اي  حرفهمربيان مراكز آموزش فني و اي  حرفهمرتبط با اخالق آمده در خصوص ابعاد 
اي،كمك به رشد  تعامل حرفه محتوي، ةكارآمدي در ارائ كارآمدي آموزش، گرايش در ابعاد؛

اي  حرفهاحترام به كالس و اخالق  فضاي بحث مناسب، احترام به همكاران، ،اي حرفه
، -020/32، -141/23، -114/38، -985/28، -631/35، -100/29صورت كلي به ترتيب به

، 8305/7، 6554/7، 4124/13ميانگين آنها به ترتيب -104/50و  -507/34،-543/36
كه براي بعد گروهي در است  1356/60و  1186/8، 6808/5، 9972/5، 0734/4، 3672/7
عاد تمامي اب)  كه با توجه به ميانگين فرضي جامعه در p<0.01( دار است معني01/0سطح 

 پايين است. اي  حرفهتوان گفت كه گرايش به سمت اخالق  مي

 گيري نتيجه
ثر در افزايش سطح امنيت و بهبود انگيزش فراگيران ؤعنوان يكي از عوامل م بهاي  حرفهاخالق 

) معتقدند كه رعايت 1390( از مباحث مهم در فرايند آموزش است. مطلبي فرد و همكاران
د باعث اثربخشي فرايند تدريس و افزايش آموزش و يادگيري در توسط اساتياي  حرفهاخالق 

 فراگيران خواهد شد. 
ميزان رعايت آن توسط مربيان مراكز آموزش  واي  حرفهدر خصوص ابعاد مرتبط با اخالق 

ي آموزشي نتايج نشان داد كه در تمامي ابعاد ها از ديدگاه كارآموزان كارگاهاي  حرفه فني و
تري داشتند كه اين امر  ميانگين پاييناي  حرفهيان نسبت به رعايت اخالق مرباي  حرفهاخالق 

ي آموزشي وضعيت ها در كارگاهاي  حرفهبيانگر آن است كه مربيان نسبت به رعايت اخالق 
يي دانست كه مربيان با آن ها شايد بتوان دليل اين پايين بودن را در آموزش نامناسبي دارند.
اند و با مسائل مرتبط با  مربيان در بخش فني آموزش ديده چون اكثريت ،مواجه هستند

آشنا نيستند و همين امر است، آموزش و تدريس اثربخش و نقشي كه در فرايند تدريس 
ثير منفي أشود كه ديدگاه مربيان بر وضعيت اخالقي فعاليت آنها در كارگاه ت منجر به آن مي

ي آموزشي از مباحث مهمي است ها فناوري ي نوين تدريس و استفاده ازها داشته باشد. روش
ي ها كار با آن آشنا باشند تا بتوانند در فرايند آموزش ةكه نياز است تا تمامي مربيان با نحو

خود تسهيل ايجاد كنند و كارآموزان را نسبت به استفاده از آن ترغيب نمايند كه با توجه به 
شايد بتوان يكي از عوامل اي  حرفه ي وي آموزش فنها ي آموزشي در كارگاهها كمبود فناوري

ي مطلبي فرد و ها عدم رضايت كارآموزان را اين امر دانست. نتايج اين پژوهش با يافته
) انجام گرفت نتايج 1390. در پژوهشي كه توسط احمدي (نيست) همخوان 1392همكاران (

باشد و مطلوب  پايين مياي  حرفهي ها در بين سازماناي  حرفهنشان داد كه سطح اخالق 
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مشاهده شد و ميزان رعايت  ها ) نيز همين يافته1380( نيست. در پژوهش سخنور و همكاران

 در بين پرستاران ضعيف تلقي شده است. اي  حرفهاخالق 
د شو پيشنهاد مي ،در فرايند آموزش و يادگيري دارداي  حرفهبا توجه به نقشي كه اخالق 

 د:شوي ذيل اجرا ها فعاليت در مراكزاي  حرفهاخالق  ةتوسع براي
اي  حرفه براي مربيان مراكز آموزش فني واي  حرفهي مرتبط با اخالق ها آموزش ةارائ �

  .تمامي كشور در مركز تربيت مربي
ي آموزش در سطح مراكز براي ها و فنون تدريس با استفاده از فناوري ها آموزش روش �
  .مربيان
 در بين مربيان مراكز آموزش فني وي ا حرفهاي از وضعيت اخالق  ارزيابي دوره �
  .ن براي انتخاب مربيان نمونهآي مرتبط با ها ليست و تدوين چكاي  حرفه
گري براي افزايش انگيزش مربيان در مراكز آموزش فني و  ايجاد فرايندهاي تسهيل �
  .اي حرفه
ش التدريس در مراكز آموز يي براي افزايش امنيت شغلي مربيان حقها فرايند ةارائ �
  .سطح كشوراي  حرفه فني و
  .در بين مراكز آموزشياي  حرفهايجاد تنوع  �
با  ( ي مرتبط با تدريس براي مربيان در مركز تربيت مربيها الزام به آموزش مهارت �

ساعت براي مربيان رسمي و  120التدريس و  ساعت براي مربيان حق 60توجه به الزام
 د).شوبراي مربيان اجرا اي  رفهحاخالق  ةي مرتبط با حوزها دوره ،پيماني

 منابع 
 .ي خدماتيها سازماناي  حرفهثر بر اخالق ؤارزيابي عوامل م). 1392( .احمدي، فريدون

 .9-1): 3(8 .اخالق در علوم و فناوري ةنام فصل
بررسي وضعيت ). 1389(. عبدالرحيم؛ مطلبي فرد، عليرضا رضا؛ نوه ابراهيم، آراسته، حميد

ي دولتي شهر ها آموزشي اعضاي هيئت علمي دانشگاهاي  حرفهرعايت اخالق 
 .219-204): 9و 8( 3و  2راهبرد فرهنگ،  ةنام فصل .تهران

ثير عوامل سازماني بر رشد أت). 1391(. بيك زاد، جعفر؛ صادقي، محمد؛ ابراهيم پور، داود
  .9 -1): 2(7 .خالق در علوم و فناوري ةنام كاركنان، فصلاي  حرفهاخالق 

له و كاربرد أثير دانش اخالقي پرستاران بر حل مسأت). 1380(. ر، رامينسخنو
دانشگاه علوم پزشكي  .انداز كاري پرستان دانشگاه پزشكي علوم پزشكي چشم
  .شيراز
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 .در مديريت كيفيت فراگيراي  حرفهاخالق ). 1386(. رضا؛ شالباف، عذرا سرمدي، محمد

 .12-1):  4و  3( 2اخالق در علوم و فناوري،  ةنام فصل
آموزش مهندسي  ةنام فصل .اركان اخالق مهندسي). 1389( .ظهور، حسن؛ خلج، محمد

 .95): 46(12ايران، 
بررسي خصوصيات اخالقي اساتيد از ديدگاه ). 1389(. فالح تفتي، علي محمد

 .دانشجويان دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
 .علوم پزشكي سنندجآموزش  ةسيمنار سراسري توسع

تهران،  .در تمدن ايران و اسالماي  حرفهاخالق ). 1388(. قراملكي، احد فرامرز و همكاران
 .انتشارات مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم تحقيقات و فناوري، چاپ دوم

معلمان از ديدگاه اي  حرفهبررسي مباني اخالق ). 1388(. گودرزي، مصطفي
  .كارشناسي ارشد، دانشگاه كردستان ةنام پايان .انديشمندان مسلمان

). 1390(. رضا؛ خنجرخاني، مرواريد؛ صفايي، سعيد مطلبي فرد، عليرضا؛ آراسته، حميد
شناسايي نشانگرهاي يك استاد خوب از ديدگاه دانشجويان كارشناسي ارشد 

در ريزي درسي  برنامه ةنام كيفي، فصل ةيك مطالع .دانشگاه تربيت معلم تهران
 .آموزش عالي

بررسي و ). 1390(. مطلبي فرد، عليرضا؛ نوه ابراهيم، عبدالرحيم؛ محسن زاده، فرشاد
و اخالقي در آموزش و تدريس از نقطه نظر اي  حرفهشناسايي نشانگرهاي 

اخالق در علوم و فناوري،  ةنام كيفي، فصل ةيك مطالع .دانشجويان كارشناسي ارشد
6 )4 :(2-9. 

مدير تازه كار: مديريت و  ).1387(. نجاتي، عليرضا؛ زيبائي، مهدي يدمظاهري راد، حم
 :قابل دسترس در .، اخالق واقعي سازماني مزيتي استراتژيكاي حرفهاخالق 

 Http://modiran/novin.blogfa.com 
تدريس در مراكز اي  حرفهاه اخالق تحليل و بررسي جايگ). 1390(. اله ويسي، گه شين

اولين همايش  .ي اساتيد دانشگاه كردستانها دانشگاهي، تاملي بر آراء و ديدگاه
 .نگري، كارآفريني و صنعت در آموزش عالي المللي مديريت، آينده بين
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 رفتاري عملكرد بهبود در اي حرفه اخالق نقش بررسي
 زنجان استان اي حرفه و فني آموزش كاركنان

 1پيرايش رضا دكتر
 2مطلبي قادر محمد

 3عليمرداني پريسا

 چكيده
 كاركنان رفتاري عملكرد بر اي حرفه اخالق نقش تعيين و شناسايي ،مقاله اين اصلي هدف
 و رشد موجبات سازمان در اخالقيات به توجه امروزه .باشد مي زنجان استان اي حرفه و فني

 عنوان به ها سازمان در اخالق به روزافزون توجه دليل سازد. مي فراهم را سازماني ةتوسع
 است، مديريت و سازمان نظران صاحب كيدأت مورد كه ريزي برنامه و مديريت در كارآمد ابزاري

 از است. سازماني درجوامع انساني ةتوسع و ملكردع بر مثبت اثر و رفتاري روحيات بر آن ثيرأت
 كاركنان انگيزش در ثرؤم عامل سازمان سوي از اي حرفه اخالق اصول رعايت و تدوين ،رو اين

 بهبود متغيرهاي ،تحقيق اين در شود. مي سازماني عملكرد در اثربخشي ارتقاء آن تبع به و
 اخالق اصول ثيرأت ،اخالقي مسائل براي سازماني ساختار ايجاد ،افراد اختينش روان ابعاد

 از حاضر تحقيق روش گرفتند. قرار بررسي مورد كار رواني محيط و شغلي رضايت بر اي حرفه
 استان اي حرفه و فني كاركنان تحقيق آماري ةجامع .است بوده پيمايشي - توصيفي نوع

 حجم و شد استفاده كوكران فرمول از نمونه حجم برآورد براي تحقيق اين در .است زنجان
 براي فريدمن و استيودنت تي كاررفته هب آماري آزمون شد. محاسبه نفر 140تعداد به نمونه
 بر بررسي مورد يمتغيرها تمامي كه است آن بيانگر حاصله نتايج .است ها لفهؤم بندي رتبه

 ثيرأت ميزان ليكن است؛ ثرؤم زنجان استان اي حرفه و فني سازمان كاركنان رفتاري عملكرد
 نيست. ميزان يك به هاآن
 

 اي. حرفه و فني آموزش رفتار، عملكرد ، سازماني ةتوسع اي، حرفه اخالق :يكليد واژگان

                                                                                                                
 Email: r_pirayesh@znu.ac.ir                                    . دكتراي مديريت، استاديار گروه مديريت دانشگاه زنجان، 1
 .كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني . 2
  .كارشناسي ارشد مديريت اجرايي.  3
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 آن ضرورت و لهأمس بيان
 جهاني نوين يها ارزش مديريت، نوين يها تئوري پيدايش و اجتماعي تحوالت ةساي در امروزه

 قبـل  بـه  نسـبت  شناختي انسان و شناختي جهان يها ديدگاه آن موجب به و اند آمده وجود به
 در بتوانند كه هستند ييها انسان تربيت دنبال به مختلف يها سازمان بنابراين، .اند يافته ارتقاء
 يهـا  ارزش و اخالقيـات  به معتقد كنند، زندگي ها نگري كوته و تعصب از دور به جهاني ةجامع

 . )100 ،1387 شالباف، و سرمدي( بگذارند اماحتر ديگران آزادي و حقوق به و باشند متعالي
 و اخالقـي   اصـول  و مـوازين  كـارگيري  بـه  و اسـتفاده  بـه  منوط سازمان در موفقيت ،رو اين از

 اجتمـاعي  يهـا  سـرمايه  از يكـي  اخالق .است سازمان در اي حرفه اخالق به مجريان پايبندي
 ايـن  آن فقـدان  و دارد كـاربرد  بازرگاني و اقتصاد مديريت، جمله از مختلف علوم در كه است
 پـر  و مهم نقش اخالقي رفتار )3 ،1388 ،همكاران و زاده حميدي( كشاند مي انهدام به را علوم

 اخالقـي  ضـد  رفتار يها نمونه از شماري پر تعداد و دارد مدني ةجامع بقاي و حفظ در معنايي
 يها نابساماني )18 ،1379 نسب، پوريا (كشاند مي فساد سوي به را كار و كسب كه دارد وجود

 بـر  مـادي  يهـا  انگيـزه  و هـا  ارزش شدن غالب و بازگاني و اقتصاد مديريت در موجود اخالقي
 آورد مـي  در صـدا  بـه  را اقتصـادي  يهـا  بنگـاه  مـرگ  يها دره هشدار زنگ معنوي يها ارزش

 اعتمـاد  عدم سمت به گرايش و اخالقي سيستم در ضعف )1388،3 ،همكاران و زاده حميدي(
 كنترل سمت به  را مديريت و گردد مي سازماني خسارات افزايش و ارتباطات كاهش به نجرم

 ،بنـابراين  .شود مي تبديل منفي به سازمان انرژي ،ترتيب اين به .داد خواهد سوق نگر گذشته
 بسـترهاي  ايجـاد  چگـونگي  مختلـف،  سطوح در كارآمد مديران يها دغدغه ترين عمده از يكي

 كامـل  تعهد و مسئوليت حس با آنها تا ستها حرفه تمام در شاغل انساني عوامل براي مناسب
 رعايـت  را خـود  ةحرف و شغل بر حاكم اخالقي اصول و بپردازند خود ةحرف و جامعه مسائل به

 كاتـاليزوري  عنـوان  بـه  توانـد  مي كه معرفتي بنابراين، .)138 ،1389 ،ديگران و اميري( كنند
 .اسـت  ايحرفـه  اخـالق  كنـد،  عمل گرايانه انسان نگرش بر نيمبت سازمان كردن عقالني براي

 امـر  ايـن  كردن محقق آن هدف كه است عقالني تفكر فرآيند يك حقيقت در ايحرفه اخالق
 پايبنـد  آن به نسبت و داد اشاعه و كرد حفظ بايد  را ييها ارزش  نوع چه سازمان در كه است
  .)100 ،1386 شالباف، و سرمدي( بود

 اخـالق  .اسـت  اسـتوار  معينـي  اصـول  بر آموزشي ةمؤسس هر و ها سازمان در القاخ ترويج
 در اخـالق  از بحـث  بـه  كه است اي حرفه اخالق از اي شاخه خود آمورشي مديريت در اي حرفه

 لحـاظ   بـه  مـديريت  در اخالق بحث ،بنابراين پردازد؛ مي حرفه يك ةمنزل  به پژوهش و آموزش
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 و سازمان در آن رعايت كه  است استوار قواعدي و راهبردي ولاص و بنيادين مفاهيم بر نظري

 گذارد. خواهد كاري محيط بر مثبتي اثر مجريان سوي از
 اخالقي و عملكردي منافع از اعم زيادي بسيار منافع زندگي و كار محيط در اخالق رعايت

 متنوعي ياربس يها ارزش با جامعه كه حاضر عصر در خصوص هب مطلب اين .دارد اجتماع براي
 فالسـفه،  جملـه  از زيـادي  افـراد  چنـد  هـر  .است صادق دارد سروكار زندگي و كار محيط در

 تـا  كه مطالبي از بسياري ولي ،اند پرداخته اخالقي مباحث به اجتماعي منتقدان و دانشگاهيان
 .نيست بشري جوامع نيازهاي با مطابق شده نوشته اخالق ةدربار امروز به

 هـر  در را آن اصول و تعريف را اخالق بايد ابتدا اخالقي يها ارزش ولحص و دستيابي براي
 تـرك  و صـحيح  انجـام  آنگـاه  و ناصحيح از صحيح شناخت شامل ،اخالق .كرد تبيين سازماني
 علـم  دانشـمندان  از بسـياري  .نيسـت  سـاده  هميشـه  غلط از درست تشخيص .است ناصحيح

 درسـت  راهكـار  يـك  هميشـه  عمل مقام در اخالقي اصول به توجه با كه كنند مي ادعا اخالق
 و دارد شـرايط  و موقعيـت  بـه  بسـتگي  درسـت  راهكـار  كه معتقدند ديگر برخي و دارد وجود

 اصـول  تبيـين  بـا  .است فرد خود ةعهد به نهايت در ،است درست راهكار كدام اينكه تشخيص
 اجتمـاع  در را اخالقيـات  تـوان  مـي  اخالقـي  مـديريت  ةبرنام يك ايجاد با و جامعه در اخالقي
 خود اخالقي عملكرد آشفته، شرايط در بتوان تا كنند مي كمك اخالقي يها برنامه .دكر تبيين

 .شـد  متوسـل  خاصـي  ابزارهـاي  به اخالق مديريت و تبيين براي است ضروري .كنيم حفظ را
 ،هـا  رويه و ها مشي خط رفتار، يها ارزش اخالق، يها ارزش شامل اخالقي ابزارهاي ترين عمده
 ).1392،(بدري باشد مي اخالق آموزش و اخالقي معضالت حل يها روش

ـ  نقـش  و است كشور و جامعه در مهم هاي سازمان از اي حرفه و فني سازمان  در سـزايي  هب
 ارتقـاء  و پيشـرفت  گـرو  در ايـي  جامعه هر ةتوسع و پيشرفت ،طرفي از .دارد ماهر افراد تربيت

 داريـم  اخـالق  با افرادي به نياز ،راستا اين در .باشد مي انساني نيروي منابع و آموزشي سازمان
 و مهارتي هاي آموزش ةتوسع به منجر كار اين كه ببرند باال را خود رفتاري عملكرد بتوانند كه

 و فنـي  كاركنـان  بـراي  شـده  فـراهم  شـرايط  .شـود  مي ها سازمان و افراد نياز مورد هاي مهارت
 ،سـازماني  سـاختار  ،افـراد  اختينشـ  روان ةتوسـع  وانـد ت مـي  مربي و كارشناس از اعم ،اي حرفه

   .شود واقع ميسر رفتاري عملكرد بهبود در كه باشد كار رواني محيط و شغلي رضايت

 تحقيق نظري مباني
 از اعـم  اسـت؛  آمده »سجيه و سرشت« معناي به لغت در كه است »خُلْق« جمع »اخالق« ةواژ

 ماننـد  ناپسـند،  و زشـت  سـجاياي  يـا  پاكدامني، و راستگويي مانند پسنديده، و نيكو سجاياي
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 شـمرده  ريشـه  هم »خَلق« واژه با واژه اين لغوي، هاي كتاب عموم در .دامني آلوده و گويي دروغ
 زيبـا  خَلـق  و پسـنديده  و زيبا اي سجيه و سرشت از مندي بهره معناي به زيبا خُلق .است شده

 :1405 منظـور،  (ابن است هماهنگ و زونمو اندامي و زيبا ظاهري و آفرينش داشتن معناي به
 معنـاي  تـرين  رايج .اند برده كار به پرشماري معاني در را واژه اين اخالق دانشمندان . )194 / 4

 در پايـدار  هـاي  ويژگـي  و صفات از: است عبارت اسالم انديشمندان ميان در اخالق اصطالحي
 بـه  نيـاز  بـدون  و خودجـوش  رطو به صفات، آن با متناسب كارهايي شوند مي موجب كه نفس
 .)372 / 67 :1403 (مجلسي، شود صادر انسان از تأمل و تفكر

 حرفه يك در اخالقي تكاليف بررسي به اخالق دانش از اي شاخه منزلة به اي، حرفه اخالق
 موجـب  كـه  داننـد  مي معيني فعاليت را آن حرفه، تعريف در و پردازد مي آن اخالقي مسائل و

 توجـه  بـا  .)1385 ،(رشيدي شود مي خاص اخالق با همراه شده تعيين عيتموق به فرد هدايت
  است: استخراج قابل  زير مفاهيم اخالق تعريف به

 .است حرفه يك اهل ميان در متداول رفتاري اي حرفه اخالق �
 .است اي حرفه كارهاي دادن انجام هنگام آدمي كردار و رفتار مديريت اي حرفه اخالق �
 .پردازد مي شغلي روابط مطالعة به كه است اخالق دانش از اي هرشت اي حرفه اخالق �
 حرفه ماهيت از اول وهلة در كه قوانين از اي مجموعه از است عبارت اي حرفه اخالق �

 .)1384 ،ملكي (قرا آيد مي دست به شغل و

 اي حرفه اخالق ابعاد
   :است زير ابعاد داراي اي حرفه اخالق

 كمـك  امـر  ايـن  به يادگيرى و آموزش با مرتبط اخالقى هاى ارزش و ضوابط آموزش: بعد
 شـأن  و هـا  آمـوزش  بهتـرين  از برخـوردارى  در اي حرفـه  و فنـي  فراگيـران  حقوق كه كند مي

  .شود رعايت ديگر طرف از آموزي مهارت جايگاه و شأن و طرف يك از يادگيرى
 گرايـي،  منفعـت ( اخـالق  سـه  بـا  مطـابق  كه شود مي اطالق رفتارهايي به :سازماني اخالق

 گيـرد  كـار  بـه  افراد مورد در را عدالت و منفعت يعني ،خالصه طور به .باشند عدالت) و حقوق
 هـا  سـازمان  توسـط  كه اخالقي معيارهاي و اصول ،ديگر عبارت به .)1390،همكاران و (برهاني

 كـه  اصـول  ايـن  رعايت به ملزم سازمان اعضاي تمامي و شده تدوين اخالقي الگوهاي اساس بر
  )2008 ،1همكاران و ريبولد( هستند باشد، مي آنان رفتار گر هدايت

                                                                                                                
1. Reybold and etc 
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 و وجود مظهر و دارد، وجود انسان چند يا دو بين كه است روابطي يا رابطه انساني: روابط

 و شكل كه است انساني هاي گروه اجتماعي رفتاري ةپديد انساني روابط است.  ها انسان ارزش
 مجموعه ،ديگر عبارت به رود، مي شمار به موجودات ساير و سانان تمايز وجه عنوان به آن نوع

 (گـل  شـود  مي گفته انساني روابط يكديگر، با افراد بين مؤثر ارتباط ايجاد ،اخالقي هاي مهارت
 )1389 ،همكاران و وردي

 افـراد  مـن  .اسـت  معـين  فـرد  يـك  رفتـاري  خصوصيات از كلي ةواژ يك من  منشي: بعد
 شناسان جامعه از يكي قول به دارد، جامعه ديگر افراد و محيط با كه است رفتارهايي مجموعه

 ساير با شدن اجتماعي و طبيعت) با( همساني روند در انسان انرژي آن در كه است قالبي من
 آن به كه باشد جامعه ساخت موجب تواند مي انرژي يا من اين حال .شود مي كاناليزه ها انسان

 مخـرب  مـن  اين .گويند مي مخرب من آن به كه آن تخريب جهت در يا و گويند مي بارور من
 اينكـه  بدون شخص يعني ؛زند مي سر جامعه افراد از ناخودآگاه صورت به موارد از بسياري در

 .)1390 ،(فرزانگان شود مي محيط يا جامعه تخريب موجب بداند
 در را مــديران كــه هســتند رفتــاري اســتانداردهاي مــديريتي اخــالق مــديريتي: اخــالق
 كند. مي راهنمايي فردي صورت به كارهايشان

 ةحوز به كه مديريتي اخالق استانداردهاي كارمندانش؛ با سازمان يك رفتار چگونگي  -
 باشد. مطلوبي سطح در بايد سازمان در موجود شرايط به توجه با است مربوط كارمندان

 نظرهـاي  نقطـه  از فردي القاخ استانداردهاي خود؛ سازمان با كارمندان رفتار چگونگي  -
 در سـازمان  هـاي  سياسـت  بـا  اسـت  ممكن پرداختي هاي حساب كاري درست رازداري، منافع،
 باشد. تضاد
 ،همچنـين  مـديران  ديگر؛ اقتصادي هاي نمايندگي با سازمان و كارمندان رفتار چگونگي  -

 فـروش  لمـ عوا و هـا  كننـده  تـأمين  شركا، و گذاران سرمايه رقبا، مشتريان، با خود تعامالت در
 چهـارچوب  در كـه  اسـت  ايـن  مهم اخالقي مديران براي .هستند اخالقي استانداردهاي داراي
 باشند. داشته كامل صداقت با همراه و شفاف روابط اقتصادي هاي نمايندگي با اخالقي رفتار

 آن هاي ديدگاه و اخالقي اصول
 سازماني ديدگاه از اخالقي اصول �

 عملكردهـاي  ميـان  بتوانـد  كـه  اسـت  مديريتي يها تصميم اتخاذ ها سازمان در اخالقي اصول
 آنـان  اجتماعي عملكرد و سهامداران سهم سودها، ،ها هزينه درآمدها، از اعم سازمان اقتصادي

 و كننـدگان  توزيع كنندگان، عرضه اعتباردهندگان، مشتريان، كاركنان، قبال در تعهدات از اعم
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 را آن هنجارهـاي  و هـا  ارزش و جامعـه  يهـا  حساسـيت  و كند ايجاد توازن جامعه اعضاي كل

 اصـول  مـورد  در هـم  ويتل .دهد جاي خود سازماني يها فرهنگ در را هاآن و داده قرار مدنظر
 سـطوح  و ماهيـت  در تحقيق بازاريابي اخالقي اصول است معتقد سازمان در بازاريابي اخالقي

 است فروش شرايط و مشتري با ارتباط در قياخال رفتار قوانين و استانداردها باورها، اعتقادي،
 .)4 ،1388 ،همكاران و (حميدزاده

 اي حرفه ديدگاه از اخالقي اصول �
 سـوي  بـه  آن ةدامنـ  كه است كرداري و فعل قبال در پذيري مسئوليت معناي به اي حرفه ةواژ

 حرفه هر در .است گسترده جامعه مقررات و قوانين الزامات و شخصي يها مسئوليت برآوردن
 كـه  يابد دست اي حرفه كردار از باال اي مرتبه به كه خواهد مي علت اين به اي حرفه يك اصوالً

 او براي ،همچنين .كند جلب حرفه آن خدمات كيفيت مورد در را جامعه اعتماد دارد ضرورت
 .)18 ،1379 ،نصب (پوريا برد مي بهره خدمات اين از كسي چه كه كند نمي تفاوتي

 حقيقت شناسي روش
 سـازمان  كاركنـان  رفتاري عملكرد بهبود بر اي حرفه اخالق نقش بررسي براي ،تحقيق اين در

 از ييهـا  لفـه ؤم تحقيق ادبيات و نظري مباني به توجه با زنجان استان اي حرفه و فني آموزش
 عنوان به كار رواني محيط و شغلي رضايت ،سازماني ساختار فردي، شناختي روان عوامل قبيل
 سـاخته  محقـق  ةنامـ  پرسـش  از فرضـيات  آزمـون  بـراي  .شد گرفت نظر در تحقيق يهامتغير

 ضـريب  .شـد  بررسـي  علمي هاي روش از استفاده با نامه پرسش پايائي و روايي كه دش استفاده
 و فنـي  كاركنـان  ميان از تحقيق اين آماري ةنمون .دش محاسبه درصد 78 معادل  ابزار پايائي
 زيـر  صـورت  بـه  كوكران گيري نمونه فرمول از استفاده با زير ورتص به زنجان استان اي حرفه
  .است

n =  
N: جامعه، حجم n : نمونه، حجم P : جامعه، در نسبت  q =1-p ، e از نسبي خطاي 

 مشخص اطمينان سطح به توجه با كه استاندارد نرمال توزيع از مقداري : Z شده، تعيين پيش
 .شود مي

N=221   P= 50/0    
q= 5/0 =5/0-1         e = 05/0   
1-α=0/95 → Z α/2 =1/96 
n =140
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 كوكران فرمول با گيري نمونه .1 جدول

 Nاطمينان سطح e Zنمونه حجم
140 50/096/195/0 221

 

 اي نمونـه  تـك  تـي  آزمـون  از اسـتفاده  بـا  فرضـيات  آزمون براي رفتهكار  به آماري روش
 اسـتفاده  فريـدمن  آزمـون  از تغييرها بندي رتبه براي و بوده لي)عم با نظري ميانگينة (مقايس
    .شد خواهد

 ها فرضيه آزمون و داده تحليل و تجزيه
 و فنـي  كاركنـان  رفتـاري  عملكـرد  بهبود بر افراد شناختي روان عوامل اول:ة فرضي آزمون �

  .دارد ثيرأت اي حرفه
       نوشت: زير صورت به توان مي را نظري و عملي ميانگينة مقايس به مربوط يها فرضيه

  .است  3 عدد برابر ميانگين :
 است.  3 عدد مخالف ميانگين : 
 .است شده ثبت زير جدول در محاسبات نتايج

 

 شناختي روان عوامل براي اي نمونه تك t نتايج .2 جدول

P-valueآزادية درج
d.f 

آزمونةآمار مقدار
t 

 يارمع انحراف
 sنمونه

نمونه ميانگين
 

نمونه تعداد
n 

004/0 139 089/9 8534/0 2107/3 140 
 

 سـطح  در صـفر  فـرض  P-value004/0=مقـدار  خصوص هب فوق جدول مقادير به توجه با
 كـه  آنجـايي  از و نيسـت  3 عـدد  برابـر  مشـاهدات  ميانگين يعني شود. مي رد درصد 5 خطاي

 نتيجـه  تـوان  مـي ، بنـابراين . است نظري ميانگين يعني 3 از بيشتر )0786/3( عملي ميانگين
 در، ديگـر  عبـارت  بـه . اسـت   بيشتر 3 مقدار از معناداري طور هب مشاهدات ميانگين كه گرفت
ة توسـع  كـه  كـرد  ادعـا  تـوان  مـي  پـس  .شود مي پذيرفته محققة فرضي درصد 5 خطاي سطح
  .دارد ثيرأت اي رفهح و فني كاركنان رفتاري عملكرد بهبود بر افراد شناختي روان
 اي حرفـه  و فنـي  كاركنـان  رفتـاري  عملكـرد  بهبود بر سازماني ساختار دوم:ة فرضي آزمون �
  .دارد ثيرأت

       نوشت: زير صورت به توان مي را نظري و عملي ميانگينة مقايس به مربوط يها فرضيه
  .است  3 عدد برابر ميانگين :
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 است.  3 عدد مخالف نميانگي : 
 است: شده ثبت زير جدول در محاسبات نتايج

 

 سازماني ساختار عوامل براي اي نمونه تك t نتايج .3 جدول

P-valueآزادي ةدرج
d.f 

آزمون ةآمار مقدار
t 

نمونه معيار انحراف
s 

نمونه ميانگين
 

نمونه تعداد
n 

001/0139 627/10 7612/0 269/3 140 
 

 سطح در صفر فرض ، P-value = 001/0مقدار خصوص هب ،فوق جدول مقادير به توجه با
 كـه  آنجـايي  از و نيسـت  3 عـدد  برابـر  مشـاهدات  ميانگين يعني شود. مي رد درصد 5 خطاي

 نتيجـه  تـوان  مـي  ،بنـابراين  ؛اسـت  نظـري  ميانگين يعني 3 از بيشتر )169/3( عملي ميانگين
 در ،ديگـر  عبـارت  بـه  .اسـت   بيشتر 3 مقدار از يمعنادار طور هب مشاهدات ميانگين كه گرفت
 سـاختار  كـه  كـرد  ادعـا  تـوان  مـي  پس .شود مي پذيرفته محقق ةفرضي درصد 5 خطاي سطح

  .دارد ثيرأت اي حرفه و فني كاركنان رفتاري عملكرد بهبود بر سازماني
   .دارد ثيرأت اي حرفه و فني كاركنان رفتاري عملكرد بهبود بر شغلي رضايت سوم: ةفرضي آزمون �

       نوشت: زير صورت به توان مي را نظري و عملي ميانگين ةمقايس به مربوط يها فرضيه
  .است 3 عدد برابر ميانگين:
 .است  3 عدد مخالف ميانگين : 
 است: شده ثبت زير جدول در محاسبات نتايج

 

 ليشغ رضايت براي اي نمونه تك t نتايج .4 جدول

P-valueآزادي ةدرج
d.f 

آزمون ةآمار مقدار
t 

نمونه معيار انحراف
s 

نمونه ميانگين
 

نمونه تعداد
n 

000/0139 128/11 5862/0 5476/3 140 
 

 سـطح  در صفر فرض ، P-value 000/0 =مقدار خصوص هب فوق جدول مقادير به توجه با
 كـه  آنجـايي  از و نيسـت  3 عـدد  ربرابـ  مشـاهدات  ميانگين يعني شود. مي رد درصد 5 خطاي

 كـه  گرفـت  نتيجه توان مي ،است نظري ميانگين يعني 3 از بيشتر  )5476/3( عملي ميانگين
 خطاي سطح در ،ديگر عبارت به .است  بيشتر 3 مقدار از معناداري طور هب مشاهدات ميانگين

 بهبـود  بـر  يشـغل  رضايت كه كرد ادعا توان مي پس .شود مي پذيرفته  محقق ةفرضي درصد 5
  .دارد ثيرأت اي حرفه و فني كاركنان رفتاري عملكرد
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 اي حرفـه  و فني كاركنان رفتاري عملكرد بهبود بر كار رواني محيط چهارم: ةفرضي آزمون �
  .دارد ثيرأت

       نوشت: زير صورت به توان مي را نظري و عملي ميانگين ةمقايس به مربوط يها فرضيه
  .است  3 عدد برابر ميانگين :
 است.  3 عدد مخالف ميانگين : 
 است: شده ثبت زير جدول در محاسبات نتايج

 

 كار رواني محيط براي اي نمونه تك t نتايج. 5 جدول

P-valueآزادي ةدرج
d.f 

آزمون ةآمار مقدار
t 

نمونه معيار انحراف
s 

نمونه ميانگين
 

نمونه تعداد
n 

000/0139 779/15 7365/0 9833/3 140 
 

 سطح در صفر فرض ،P-value 000/0 =مقدار خصوص هب فوق جدول مقادير به توجه با
 كه آنجايي از و نيست 3 عدد برابر مشاهدات ميانگين يعني شود. مي رد درصد 5 خطاي

 نتيجه توان مي ،بنابراين .است نظري ميانگين يعني 3 از بيشتر )9833/3( عملي ميانگين
 در ،ديگر عبارت به .است  بيشتر 3 مقدار از معناداري طور هب مشاهدات ميانگين كه تگرف

 رواني محيط كه كرد ادعا توان مي پس .شود مي پذيرفته  محقق ةفرضي درصد 5 خطاي سطح
  .دارد ثيرأت اي حرفه و فني كاركنان رفتاري عملكرد بهبود بر كار
 هـا  فرضيه زمونآ براي دهش تعيين يها لفهؤم نديب رتبه براي مقاله اين در فريدمن: آزمون �
 د.ش استفاده فريدمن آزمون از

   د:شون مي بيان زير صورت به ها فرضيه رابطه اين در
 داراي اي حرفه و فني كاركنان رفتاري عملكرد بهبود بر تحقيق ةفرضي چهار صفر: ةفرضي

 .است يكسان رتبه
 داراي اي حرفـه  و فني كاركنان رفتاري ردعملك بهبود بر تحقيق ةفرضي چهار يك: ةفرضي

 .نيست يكسان رتبه
 است: شده ثبت زير جدول در ها فرضيه اولويت تعيين براي فريدمن آزمون نتايج ةخالص

 

 فريدمن آزمون ةنتيج .6 جدول

 نمونه حجم آزمون آمار مقدار آزادي ةدرج P-value آزمون ةنتيج

 140 132/136 3 000/0 صفر فرض قبول
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 بودن رتبه هم فرض درصد 5 معناداري سطح در ،شود مي مالحظه كه انطوريهم
 زير جدول در .هستند يكساني اهميت داراي متغيرها اين ،بنابرين .شود مي پذيرفته ها فرضيه

 است: شده ثبت ها متغير ةرتب
 

 ها رتبه ميانگين .6 جدول

ها هبرت ميانگين مستقل متغير عنوان
 91/1 راداف شناختي روان ةتوسع

 06/2 سازماني ساختار
 61/2 شغلي رضايت

 42/3 كار رواني محيط
 

 زيـر  ترتيـب  بـه  فريـدمن  آزمون اساس بر كاركنان نظر از مستقل متغيرهاي بندي اولويت
 از: عبارتند كهاست 

 افراد شناختي روان ةتوسع. 4  ؛سازماني ساختار. 3  ؛شغلي رضايت. 2 ؛ كار رواني محيط. 1 

  پيشنهادات و يريگ نتيجه
 بسـترهاي  ايجـاد  چگـونگي  مختلـف،  سطوح در كارآمد مديران يها دغدغه ترين عمده از يكي

 و جامعـه  مسـائل  بـه  كامـل  تعهد و مسئوليت حس با هاآن تا است خود كاركنان براي مناسب
 ،بنـابراين  .كننـد  رعايـت  را خـود ة حرفـ  و شغل بر حاكم اخالقي اصول و بپردازند خودة حرف
 كاركنـان  رفتـاري  عملكـرد  بهبـود  بـه  منجر تواند مي سازمان در اي حرفه اخالق اصول ترعاي
  .شود نجرم ها سازمان تر سريع تعالي و رشدبه  نهايت در و شده

 جامعه سو يك از سازمان تا است ضروري و الزم امري سازمان، در اي حرفه اخالق رعايت
 بلندمدت منافع خردمندانه و منطقي تصميمات اتخاذ با ديگر، سوي از و نكند تعارض دچار را

 اختار، سافراد شناختي روان ةتوسع فرضيات اثبات براي تحقيق اين در .كند تضمين را خود
 پايان در و انتخاب تحقيق رهايمتغي عنوان به كار رواني محيط و شغلي رضايت، سازماني

 بندي رتبه براي .شدند واقع دييأت مورد اي نمونه تك تي آزمون از استفاده با متغيرها ةهم
، كار رواني محيط يها رتبه داراي ترتيب به متغيرها ،فريدمن آزمون از استفاده با متغييرها

 يك اخالقي، معضل چون .شدند افراد شناختي روان ةتوسع و سازماني ساختار ،شغلي رضايت
 خالقا .هستيم مهارت و تخصص كسب نيازمند آن، اثربخش حل براي و است مسئله

 عوامل بلكه ؛است وابسته محيط نه و وابسته سازمان حتي نه و وابسته فرد لزوماً نه ،سازماني
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 تحقيقات براي مسائل اين به توجه با ،بنابراين .دارد تأثير آن در سازماني و محيطي فردي،

 شناسايي مورد ها سازمان در اخالقي الزم يها تخصص و ها مهارت كه شود مي پيشنهاد آتي
 توان مي را ها سازمان در اخالقي اصول ايجاد در توجه مورد نكات ،رو اين از .شود اقعو

 برشمرد: زير ترتيب به
 است. مديريت شرط پيش اخالقي اصول �
 شود. ايجاد بايد عقالني و منطقي سير يك مبناي بر كه است دانش يك اي، حرفه اخالق �
 شـعور  بـه  شـعار  (از باشـند  داشته اداعتق  و باور اي حرفه اخالق اصول به بايد مديران �

 درآيند).
 توسـط  و شـود  روشـن  مـديران  از سـوي  دقيقـاً  بايـد  اي، حرفـه  اخالقي يها شاخصه �

 شود. پذيرفته كاركنان
 باشند. تعارض در هم با نبايد ، سازمان در شده تعيين اخالقي يها شاخصه �
 دهند. تجلي را نهاآ خود، رفتار در و گذارند احترام اصول اين به خود بايد مديران �
 مـديران  ارتباط عدم .دشو ظاهر عملياتي و زيربنايي سطح در تواند مي اخالقي نقايص �
 دهد. افزايش سازمان در را اخالقي نقايص تواند مي عملياتي مديران و ارشد

  منابع
 .گيوريـان  حسن و ربيعي محمدرضا ةترجم .دولتي درخدمات اخالقي مديريت. الوتن آلن

 ش. 81 سال .انيك انتشارات
 بـراي  ضـرورتي  اي؛ حرفه اخالق . )1389( مهدي مبيني، ؛محمد همتي، ؛نقي علي اميري،

 .137 – 159 پاييز، چهارم، ةشمار اول، سال .سازمان
ــا برهــاني، ــه پــور، محســن و عبــاس زاده، عبــاس ؛فريب ــجويان درك .)1390( محدث  دانش

 اخـالق  ةنامـ  فصـل  كيفي، تحقيق يك .اي حرفه اخالق حساسيت موانع از پرستاري
 .84-104 )15( 5  پزشكي،

 .18  تير،. 137 ةشمار .حسابدار ةنام ماه .اي حرفه اخالق اصول . )1379 (. امير نسب، پوريا
   .82 سال .قم كتاب بوستان انتشارات .اداره در اخالق مظاهري، حسن

 در آن يهـا  پيامد و اي حرفه اخالق .)1388( مريم زاده، نكويي ؛رضا محمد زاده، حميدي
 هشـتم،  سـال  .فـردا  مـديريت  .سازي خودرو صنعت فروش از پس خدمات كاركنان

 .3 – 14 . 22  شماره،
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 نظـام  در اي حرفـه  اخـالق  يها مؤلفه بررسي .)1389( .طيبه بيات، و مهدي وردي، گل
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ثير آموزش بر ميزان پايبندي به كُدها و استانداردهاي أت
 اي: مورد مطالعه مربيان مراكز اخالق حرفه

 اي آموزش فني و حرفه
 1دكتر اصغر شريفي
 2فاطمه اسالميه

 چكيده
ثير آموزش بر ميزان پايبندي به كُدها و أپژوهش حاضر به منظور بررسي ت

گردآوري  ةست. روش تحقيق از نظر شيواي انجام شده ااستانداردهاي اخالق حرفه
ديده و  اي) با طرح مقايسه دو گروه مستقل (آموزش اطالعات علّي (مقايسه

اي  آماري پژوهش را مربيان مراكز آموزش فني و حرفه ةنديده) بوده است. جامع آموزش
 38صورت تصادفي  هنفر بوده است كه ب 76اند. تعداد نمونه استان سمنان تشكيل داده

اند. ابزار نديده قرار گرفته نفر در گروه آموزش 38ديده و  فر آنها در گروه آموزشن
اي ساخته شامل شش استاندارد اخالق حرفه محقق ةنام ها، پرسشگردآوري داده

آموزان؛ تسلط به اصول علمي آموزش و تدريس؛ رعايت عدالت و  (توانمندسازي دانش
آموزان و مدرسه؛ ارزشيابي معتبر از دانش مساوات؛ رازداري؛ احترام به همكاران،

هاي اي بوده است. داده درجه در مقياس چهار 88/0آموزان) با ضريب آلفاي  دانش
مورد تجزيه و   SPSSافزار آماريطريق نرم مستقل از tشده به كمك آزمون  گردآوري

ديده و  داد كه بين مربيان آموزش دست آمده نشان هتحليل قرار گرفته است. نتايج ب
اي تفاوت نديده از نظر ميزان پايبندي به كُدها و استانداردهاي اخالق حرفه آموزش

ديده بيشتر از مربيان  كه اين تفاوت در مربيان آموزش طوري همعناداري وجود دارد. ب
 نديده بوده است. آموزش

 
آموزش، اخالق، كُدهاي اخالقي، استانداردهاي اخالقي، اخالق  :يكليدواژگان 

 اي. حرفه
 

                                                                                                                
 Email: drasharifi@gmail.com                                      . عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن، 1
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 مقدمه
 و حرف شغلي هايگروه در و كشورهاي مختلف در است زماني مدت اياخالق حرفه موضوع
 اخالقي و استانداردهاي كُدها تدوين جهت در هاييتالش و توجه قرار گرفته مورد مختلف
 اخالق موفقيت سازمان، در ترين متغير باورند كه مهم اين بر نظران است. صاحب گرفته صورت
مزيت  يك اي، به عنوانحرفه اخالق شده، امروزه داشتن است. طبق مطالعات انجام ايحرفه

پذير و متضرر ها را سخت آسيبكه دوري از آن، بنگاه طوري هاست. ب مطرح در سازمان رقابتي
 ).1386بزرگي، سازد (مجيدپور و دهمي

 بردارد، در را هانسانمعنوي ا گيري تصميم و هدايت كه فلسفي نظام عنوان اخالق به
قرار  توجه مورد مراجع با كار هنگام در را گيري تصميم اي اينحرفه اخالق و شودمي تعريف

 پيشتازان ةكه به مثاب از آنجا نيز هاي آموزشي). نظام1382قراملكي، دهد (فرامرزمي
دير  آنها، رب حاكم باورهاي و اعتقادات و بوده جوامع و سياسي اجتماعي فرهنگي، هاي حركت

 از گشود، خواهد مردم آحاد را به سوي نويني هايعرصه و يافته تسري كل جامعه به زود يا
 ).1389نيستند (نعمتي و محسني،  نيازبي ايحرفه اخالق به توجه

پردازد. مي ايحرفه كار انجام شخص هنگام عمل و ادب رفتار، چگونگي به ايحرفه اخالق
 باشد. در ديگري شغل هر يا طبابت نويسندگي، تدريس، ه، پژوهش،مشاور تواندمي كار اين

 و افراد رفتار كه است بشري استانداردهاي سلوك و اصول از ايمجموعه ايحرفه اخالق واقع،
شده است.  اتخاذ اخالق علم از آن مفهوم و كندمي تعيين را ايساختار حرفه يك در هاگروه

 اخالق آمده، به دست شغل يا ماهيت حرفه از كه خالقيا قوانين مجموعه ديگر، به عبارت
اي چيزي جز رعايت حقوق مردم در  ). اخالق حرفه1390دارد (آراسته و جاهد، نام ايحرفه

ترين حق مردم احترام اصيل و نامشروط آنهاست. به تعبير  كار نيست و مهم كسب و
ساز  كنند، آنگاه چيزهاي سرنوشت اگر افراد تنها بر گرايش نفع فردي (معقول) عمل 1فوكوياما

ديگري همچون تهور و سرزندگي، از خودگذشتگي، نيكوكاري و يا هرگونه فضايل ديگر را كه 
 ). 1390در ميان نخواهد بود (بينش،  ،دهد به جامعه قابليت زيست، بقاء و تكامل تاريخي مي

 پزشك رد. مثالًدا خود در شغل فرد كه است اخالقي مسئوليت اي،اخالق حرفه از هدف
بر  كه است شغلي از برگرفته دارد كه اخالقي هايحقيقي مسئوليت شخص يك به عنوان

تغيير  وي اخالقي هايپذيرفت مسئوليتمي ديگري شغل اگر اي كهگونه به است، گرفته عهده
آفريند مي ايويژه هاي اخالقيمسئوليت اي،حرفه به اقتضاي شغلي هر بنابراين،كرد. مي

                                                                                                                
1. Fukuyama 
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فرايند ياددهي  سالمتة كنند تضمين در نظام آموزشي اخالق ). رعايت1382قراملكي، رامرز(ف

 اين به يادگيري و آموزش با مرتبط هاي اخالقيارزش و حقيقت، ضوابط است. در و يادگيري
و  هابهترين آموزش از در برخورداري آموزان و دانشجويان حقوق دانش كند كهمي كمك امر
شود  رعايت ديگر آموزي از طرفعلم و علم جايگاه و نأش و طرف يك از يادگيري نأش

 ).1390(آراسته و جاهد، 
 و ضوابط از مجموعه كردن يك فراهم راستاي در كشورها از بسياري هايدانشگاه

اي، حرفه اصول به پايبندي افزايش و باشند به آن معتقد افراد ةهم كه اخالقي استانداردهاي
 اخالقي از كُدهاي راهنما يك مجموعه معلمي ةحرف شاغلين ه ويژهب آموزش بخش براي

 معلمان انجمن نظر از نمونه، ). به عنوان1389محمدي و همكاران،  اند (گلكرده تدوين
و  استعداد تكميل ةزمين كه ايجاد كنند آموزشي ) معلمان موظفند محيط2011( 1آمريكا
مسائلي  بايد معلمان است . اين انجمن معتقدندك فراهم را آموزاندانش ةهمة بالقو توانايي
پذيري، همكاري، مسئوليت پشتكار، و كوشش مانند و آداب مدني قوانين به تعهد مانند

 رعايت را خود و ديگران به قانون، احترام احترام به و راستي، صداقت وفاداري، شناسي، وظيفه
 رفتار با ةحيط در چهار انجمن اين طتوس معلمان اي اخالق حرفه كُدهاي طوركلي، هنمايند. ب

 به مربوط عملكرد و هاانجام فعاليت جامعه، و والدين رفتار با همكاران، با رفتار آموزان،دانش
 است. بندي شدهخود تقسيم

 بردمي نام معلمان را براي اخالقي استانداردهاي يكسري ) نيز2011( 2انتاريو معلمان كالج
تدارك  به نسبت داشتن بينش و عالقمندي پذيرش، معني دلسوزي، به از: مراقبت عبارتند كه
 بودن؛ شفاف انصاف؛ و طرفي رعايت بي معني به اعتماد دانشجويان؛ ةبالقو استعداد پرورش و

 معني احترام به سايرين؛ و همكاران والدين، اي،حرفه افراد با دانشجويان، ارتباط در صداقت
 به تماميت شناختي؛ تكامل و بودن عاطفي خوب ساني،ان كرامت به احترام و رعايت ادب

 اخالقي. انجام عمل و بودن اعتماد صداقت، قابل رعايت معني
محققان، هر يك از منظري متفاوت، مطالعاتي پيرامون كُدها و استانداردهاي اخالق 

د و فركه از بين آنها، مطلبي طوري هاند. باي در داخل و خارج از كشور انجام دادهحرفه
اي و اخالقي كيفي، به بررسي و شناسايي نشانگرهاي حرفه ة) در يك مطالع1390همكاران (

نظر دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت معلم تهران  در آموزش و تدريس از نقطه
دست آمده نشان داده است كه تدريس اخالقي از ديدگاه دانشجويان  اند. نتايج بهپرداخته

محتوا، تعامل  ةاساسي تحت عناوين كارآمدي در آموزش، كارآمدي در ارائ ةفلؤداراي هشت م

                                                                                                                
1. Association of American Educators: AAE 
2. Ontario College of Teachers
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دانشجويان، احترام به همكاران، فضاي بحثي مناسب در  ةجانب اي، توجه به رشد همهحرفه

 ).1389فرد و همكاران، (مطلبي استكالس، احترام به كالس و در نهايت ارزشيابي مناسب 
 مطلوب استانداردهاي و موجود وضعيت ةمقايس و بررسي اي به) در مطالعه1389عزيزي (

است  آن بوده حاكي از پژوهش هاي دانشگاهي پرداخته است. نتايج در آموزش ايحرفه اخالق
 ةحوز در ايحرفه موجود اخالق وضعيت دانشجويان دانشگاه كردستان، و اساتيد نظر از كه

) پژوهشي را 1387ت. زنديان و همكاران (بوده اس متوسط حد از تر پايين آموزشي هايفعاليت
هاي دولتي كشور نسبت به هاي مركزي دانشگاهبا هدف بررسي ديدگاه كتابداران كتابخانه

اند. نتايج حاصل از رسانان ايران انجام داده اي كتابداران و اطالعنويس اصول اخالق حرفه پيش
اي از ديدگاه كتابداران ق حرفهبندي اصول اخال آزمون فريدمن نشان داده است كه اولويت

دانشگاهي به ترتيب، مسئوليت در قبال خود، جامعه، استفاده كننده، همكار، متخصصان ساير 
 ها، سازمان و حرفه بوده است.رشته

 و كتابداري اياخالق حرفه اصول ةثير مطالعأ) در پژوهشي ت2005( 1جفرسون و كانتراز
اند. نتايج متحده آمريكا انجام داده اياالت در التحصيل فارغ دانشجويان ميان در را رساني اطالع

 داده است. نشان حرفه و كاربران، همكار با ارتباط در را اخالقي اصول مثبت اثر به دست آمده،
 اصول ةمطالع بعد از آنها برخورد با اخالقي اصول ةمطالع از قبل كنندگان شركت برخورد زيرا

 بوده است. متفاوت اخالقي
 ريشه و است اخالقي هاياز ارزش متاثر كارمندان، و اقدامات مديران و رفتارها از سياريب

 بزرگ براي معضالتي تواندمي هاسازمان مديريت در كار توجه به اخالق دارد. عدم اخالق در
 در اخالقي اصول رعايت در و ضعف اخالق كار به هاسازمان توجهيآورد. بي وجودبه هاسازمان

ايجاد  سازمان را براي مشكالتي تواندمي بيروني، نفعان ذي و سازمان نيروي انساني با ردبرخو
 افراد نگرش بر ضعيف، كار ببرد. اخالق الؤس زير آن را اقدامات و سازمان مشروعيت و كند

 سازماني و گروهي عملكرد فردي، بر تواندمي ثر بوده،ؤمديران م و سازمان شغل، نسبت به
 ميزان بسيار چشمگيري به است قادر سازمان، اي درحرفه اخالق رد. حاكميتبگذا ثيرأت

 را سازمان و كند هدف، ياري اثربخش تحقق در موفقيت و هاتنش كاهش جهت را در سازمان
 عنوان به اي،اخالق حرفه داشتن طور كه پيشتر نيز گفته شد، امروزه، پاسخگو سازد. همان

 روي بر چشمگيري ثيرأت اي،شود. اخالق حرفهرح ميمط سازمان در رقابتي مزيت يك
و  بخشد ارتباطات را بهبود مي دهد،مي افزايش را وريدارد. بهره سازمان نتايج ها وفعاليت

 است، حاكم سازمان در ايحرفه اخالق كه هنگامي دهد؛ زيرامي كاهش را ريسك ةدرج
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شود آگاه مي آن از حادثه، ايجاد زا قبل و مدير شودبه آساني تسهيل مي هاداده جريان

 ).1390(آراسته و جاهد، 
رسد، آموزش سهم مهمي در پايبندي شده، به نظر مي پژوهشي ارائه ةبا توجه به پيشين

اي داشته باشد. به همين دليل، در اين تحقيق، ها به اصول اخالق حرفهكاركنان سازمان
نشان داده شده  1 ةكه در شكل شمارمحققان درصد هستند تا با توجه به مدل مفهومي 

نديده از نظر  ديده و آموزش ال كه چه تفاوتي بين معلمان آموزشؤاست، به بررسي اين س
 بپردازند. ،اي وجود داردميزان پايبندي به كُدها و استانداردهاي اخالق حرفه

 

 
 

 مدل مفهومي تحقيق .1شكل 

 شناسي  روش
اي) و از نظر هدف كاربردي است. علّي (مقايسه ،گردآوري اطالعات ةقيق از نظر شيوروش تح

اند. اي استان سمنان تشكيل داده آماري پژوهش را مربيان مراكز آموزش فني و حرفه ةجامع
 38ديده و  نفر آنها در گروه آموزش 38نفر بوده است كه به صورت تصادفي  76تعداد نمونه 

ساخته  اي محققنامه ها از پرسشاند. براي گردآوري دادهنديده قرار گرفته شنفر در گروه آموز
اي نامه از شش استاندارد اخالق حرفه ال استفاده شده است. اين پرسشؤس 25مشتمل بر 

آموزان؛ تسلط به اصول علمي آموزش و تدريس؛ رعايت عدالت و (توانمندسازي دانش
آموزان) آموزان و مدرسه؛ ارزشيابي معتبر از دانشن، دانشمساوات؛ رازداري؛ احترام به همكارا

، 1 ةبندي آن به ترتيب خيلي كم با نمراي تشكيل شده است كه درجهدر مقياس چهار درجه
نامه از نظر  بوده است. روايي پرسش 4 ةو خيلي زياد با نمر 3 ة، زياد با نمر2 ةكم با نمر

 88/0يي آن نيز از طريق آلفاي كرونباخ برابر با ده و پاياشييد أصوري، محتوايي و سازه ت

مربيان 

مربيان 
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 tنامه نيز از آزمون  هاي حاصل از اجراي پرسش تجزيه و تحليل داده برايدست آمده است.  به

 بهره گرفته شده است. SPSSافزار آماري مستقل با استفاده از نرم

 هايافته
ه از نظر ميزان پايبندي به نديد ديده و آموزش ال تحقيق: چه تفاوتي بين مربيان آموزشؤس

 اي وجود دارد؟كُدها و استانداردهاي اخالق حرفه
هاي tدهد كه ) نشان مي1مستقل (جدول شماره  tدست آمده از آزمون  هنتايج ب

و در سطح معناداري  74آزادي  ةاي با درجشده در هر شش استاندارد اخالق حرفه محاسبه
) t )96/1تر از مقدار بحراني جدول  دست آمده بزرگ ميانگين نمرات به ةبراي مقايس 05/0

ها رد شده و فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين ميانگين نمرات آزمودني ،بنابراين هستند.
نديده از نظر ميزان پايبندي به  ديده و آموزش شود كه بين مربيان آموزش نتيجه گرفته مي

كه اين تفاوت در  طوري هداري وجود دارد. باي تفاوت معناكُدها و استانداردهاي اخالق حرفه
 نديده بوده است. ديده بيشتر از مربيان آموزش مربيان آموزش

 
 نديده ديده و آموزش تفاوت ميانگين دو گروه آموزش ةمستقل براي مقايس tآزمون  . 1جدول 

t  96/1 =  05/0بحراني جدول در سطح معناداري 
 t dfSigميانگينتعداد هاگروه هالفهؤم

 آموزانتوانمندسازي دانش
 2/51 38نديده آموزش 0/000 74 6/76 2/93 38ديده آموزش

 2/62 38نديده آموزش 0/001 74 11/3 2/86 38ديده آموزشتسلط به اصول علمي آموزش و تدريس

 رعايت عدالت و مساوات
 2/53 38نديده آموزش 0/000 74 4 2/97 38ديده آموزش

 رازداري
 2/54 38نديده آموزش 0/000 74 3/26 2/94 38ديده آموزش

 2/70 38نديده آموزش 0/001 74 2/39 2/82 38ديده آموزشآموزان و مدرسهاحترام به همكاران، دانش

 آموزانارزشيابي معتبر از دانش
 2/59 38نديده آموزش 0/001 74 5/21 2/84 38ديده آموزش
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 گيري بحث و نتيجه

ثير آموزش بر ميزان پايبندي به كُدها و استانداردهاي اخالق أپژوهش حاضر به بررسي ت
گرفته، نتايج  هاي صورتدست آمده و تحليل هاي بهاي پرداخته است. با توجه به دادهحرفه

به كُدها نديده از نظر ميزان پايبندي  ديده و آموزش پژوهش نشان داد كه بين مربيان آموزش
كه اين تفاوت در مربيان  طوري هاي تفاوت معناداري وجود دارد. بو استانداردهاي اخالق حرفه

 نديده بوده است. ديده بيشتر از مربيان آموزش آموزش
ثرترين ابزارهاي مديران ؤهاي متعدد نشان داده است كه آموزش يكي از مبررسي

ده كه منجر به حفظ تداوم و بقاي سازمان شده و ها براي مقابله با تغييرات محيطي بوسازمان
كه چنانكه منظم و  استهاي خدماتي  خصوص در سازمان همناسب خدمات، ب ةضامن ارائ

هدفمند و در راستاي نيازهاي واقعي كاركنان تدوين و اجرا شود، نه تنها عملكرد كاركنان و 
 ةروحي تقويت دقت، و نظم فزايشهاي كاركنان، ا برد، بلكه بهبود مهارت سازمان را باال مي

 رفع خود، مشاغل به نسبت كاركنان ايجاد جاذبه و عالقمندي بين كاركنان، در همكاري
و نيز ارباب رجوع را در پي  خود، افزايش رضايت كاركنان در مشاغل كاركنان كاري مشكالت

يي كاركنان خواهد داشت و تمام اين امور منجر به تقويت اثربخشي سازمان و افزايش كارآ
 ). 1390؛ اورنگي و همكاران، 1391ند (شريفي و اسالميه، شو مي

) از دانشگاه هاروارد در مطالعات خود دريافت كه كاركنان در 1993( 1ويليام جيمز
كنند. تحقيقات وي نشان داده است  ها از بيست تا سي درصد توانايي خود استفاده ميسازمان

به طرز شايسته برانگيخته شوند، هشتاد تا نود درصد از  كه اگر كاركنان آموزش ببينند و
دهند. يك بررسي سه ساله در سنگاپور نشان داده  هاي خود را بروز مي ها و قابليتتوانايي

كه  اند، در حاليهاي تجاري صنعتي اين كشور ورشكست شدهاست كه هفده درصد شركت
اند، كمتر از يك درصد نان را داشتهآموزش كارك ةهايي كه برناماين نسبت در مورد شركت

 ).1388بوده است (جليلوند، 
در  ايحرفه اخالق هايارزش و اصول ترويج و توسعه بر كيدأت كوتاه سخن آنكه، توجه و

ميان مربيان، به عنوان افرادي كه داراي واالترين جايگاه در امر تعليم و تربيت هستند و در 
شوند، از طريق ره و هدايت نظام آموزشي كشور محسوب مياصلي در راه ادا حقيقت، بازيگران

اصول  آنها به پايبندي تضمين گذاري براي سرمايه هاي آموزشي، در حقيقت،برگزاري دوره
آموزان و بهترين و برترين صفات انساني توسط آنها به دانش ةاي و انتقال و اشاعاخالق حرفه

                                                                                                                
1. Villiam James 
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اصول، كُدها و  كردندون شك، با نهادينه سازان كشور خواهد بود. ب در حقيقت، آينده

فرهنگي مبتني بر اخالقيات در سطح فردي،  ةاي در مربيان، توسعاستانداردهاي اخالق حرفه
هر  .1شود تا اجتماعي و سازماني را در جامعه شاهد خواهيم بود. بر اين اساس، پيشنهاد مي

دسته از مربياني كه به  يژه آنهاي جديد آموزشي براي مربيان به وچند وقت يكبار، دوره
رسيدن به اهداف و بهبود عملكرد مربيان،  براي .2د. شو اند، لحاظ تازگي استخدام شده

اخالقي براي مربيان مشخص شده و از آنها خواسته شود كه نسبت به معيارهاي  معيارهاي
هاي آموزشي شركت در دوره برايبه ميزان آمادگي مربيان  .3تعريف شده، پايبند باشند. 

د، تسهيالت ويژه و پاداش در نظر شو براي تغييراتي كه در مربيان ايجاد مي .4د. شو توجه 
خدمتي كه دارند،  ةارتقاي تحصيلي براي تمام مربيان با هر ميزان سابق ةزمين .5گرفته شود. 
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 اي  اخالق حرفه ةتوسع
 تجارت ةاي حوز هاي فني و حرفه در آموزش

 1علي فروزش
 2يعقوب نماينده
 3رضا علي طرخان
 4منيژه كريمي

 چكيده
از لحاظ هدف، كاربردي و از نوع تحقيقات  ،اين پژوهش، از لحاظ ماهيت پيمايشي

براي  ساختهپژوهشگر ةنام از پرسش ها آوري داده منظور جمع همبستگي است. به
تجارت  ةاي حوز ي آموزش فني و حرفهها تناسب استانداردهاي آموزش شغلي و دوره

اي  اي از ديدگاه مربيان و كارشناسان مراكز آموزش فني و حرفه با اخالق حرفه
اخالق  ةعمل آمده در متون تخصصي حوز هي بها استفاده شده است. با بررسي

شاخص را  20محقق  ،ارشناسان اين حوزهيد كأيثير آن بر تجارت و با تأاي و ت حرفه
مورد نظر ارائه شده است. با توجه به حجم  ةنامه به نمون شناسايي و در قالب پرسش

نفر از مربيان و  123گيري مورگان تعداد  مورد بررسي و بر اساس جدول نمونه ةجامع
تحليل اند. براي تجزيه و  نامه همكاري داشته كارشناسان اين حوزه در تكميل پرسش

از  ها يد شاخصأييد و يا عدم تأيدست آمده از آزمون كاي اسكوئر جهت ت هاطالعات ب
استفاده شده  ها بندي شاخص مورد بررسي و از آزمون فريدمن جهت رتبه ةمنظر نمون

عنوان  شده به ي شناساييها بيانگر اين موضوع است كه برخي از شاخص ها است. يافته
ي آموزشي سازمان آموزش ها در استانداردها و دورهيي كاربردي و مهم ها شاخص

ترين شاخصي كه مربيان و  مهم ،اي كشور ارائه نشده است. همچنين فني و حرفه
و  12اند، شاخص كارشناسان در خصوص الزام رعايت آن در استانداردها بيان داشته

 .   است 13
 

 ةي حوزها آموزش اي، اي، آموزش فني و حرفه اخالق حرفه ةتوسع :يكليدواژگان 
 تجارت.

                                                                                                                
 Email: Aforouzesh77@yahoo.com                                                                      ،. مدرس دانشگاه 1
  .ارتاي در تج مدرس اخالق حرفه .2
 .كارشناس ارشد تحقيقات آموزشي .3
 .. كارشناس ارشد برنامه ريزي آموزشي4
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 مقدمه
كند و به آنها  هاي اخالقي را درك مي طور فطري ارزشآدمي از آغاز تا پايان زندگي خويش به

هاي  ترين دغدغه هاي اخالقي همواره يكي از مهم پژوهش ،به همين رو ؛گرايش دارد
 خود اي رفهح و شخصي زندگي در موفقيت دوستدار بشر افرادهمة  انديشمندان بوده است.

اگرچه اصول و قواعد كلي اخالقي نظير عدالت ورزيدن، دروغ نگفتن، احترام به . دهستن
د و در اخالقي بودن آنها هستن  هاي هنجاري عموم نظريهتقريباً مقبول  …حقوق ديگران و 

تكنولوژيك جوامع صنعتي و  ةكن امروزه به دليل توسعيشود. ل اختالف چنداني مشاهده نمي
تر شدن روابط انساني، شناسايي و تشخيص رفتار درست از نادرست در بسياري از  پيچيده

هايي را به دنبال آورده كه  ها و ظرافت هاي عملي و رفتاري دشوارشده و پيچيدگي حوزه
ها و  اخالقي امروزه شاهد بيبنابراين، موجب معضالت و اختالفات اخالقي شده است. 

اي مختلف زندگي بشر هستيم كه صدمات و لطمات ه هاي بسياري در حوزه بداخالقي
 ناپذيري را هم به جوامع بشري وارد ساخته است. جبران

، جنگ و خونريزي، خشونت، تبعيض جنسي، اشتباهات پزشكي، تخريب محيط زيست
 ةها و هزاران نمون ها و ساختمان ساخت و توزيع مواد مخدر و داروهاي مهلك، تخريب پل

شكالتي است كه انسان معاصر به دليل عدم پايبندي به اخالق گرفتار اي از م گوشه ،ديگر
تحقيق و پژوهش در ابعاد مختلف اخالق بيش از پيش ضرورت يافته و  ،رو از اين آنهاست.

 اخالق كاربردي جلب كرده است. ةهمين مسأله توجه فيلسوفان اخالق را به رشت
فعاليت خود را  ةاست كه محدود اي نوپا در مجامع علمي اخالق كاربردي، نام رشته

هايي از زندگي فردي و اجتماعي انسان قرار داده و به جاي تعيين درستي و نادرستي  حوزه
ها به دنبال تشخيص رفتارها و عملكردهاي اخالقي درست در  ترين حالت امور در كلي

فتن قواعدي اخالق كاربردي در پي يا ،باشد. در حقيقت هاي خاص مي گونه موارد و حيطه اين
تر و  تر از قواعد عام اخالقي است كه شرايط ويژه و موضوعات و موارد مشخص خاص

 تري كارآيي داشته باشد. يئجز
هاي عميقي از اين رشته علمي يافت  متون اخالقي انديشمندان مسلمان نيز رگهدر 

ت و مسائلي همچون اخالق دانشوري و تعليم و تعلم، اخالق حكوم ةشود و در زمين مي
هاي زيادي وجود دارد. اميد است كه اين رشته  پادشاهي، اخالق طبابت و پزشكي تگ نگاري

از اما همواره يكي خود را در مراكز علمي كشورمان پيدا كند.  ةبه زودي جايگاه شايست
 ةدر حوز ،طور كلي هكار يا ب كسب و ةست كه اخالق هيچگاه درحوزا مشكالت ما اين

 ت.مطرح نبوده اسسياسي ما  اجتماعي و
هاي فردي و اجتماعي بشر همچون محيط  هاي فعاليت حوزه ةاخالق كاربردي هم ةدامن

 و ها، تجارت، كسب و كار زيست، مديريت، آموزش و پرورش، پزشكي، روابط خانوادگي، رسانه
اي  هاي اخالق كاربردي، اخالق حرفه گيرد. يكي از شاخه هاي اقتصادي را در برمي سازمان
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كه امروزه بسيار اهميت يافته و به عنوان يكي از علوم انساني در دروس دانشگاهي مورد  است

مدرن از بسياري جهات وابسته به صاحبان حرف و  ةگيرد. زندگي در جامع بحث قرار مي
اخالقي بودن يا نبودن آنها،  است. عملكرد كار آنان و عملكرد رفتار آنان ،متأثر از كار آنان

 بنابراين،دگي مردم تأثيرات مثبت يا منفي، سازنده يا مخرب بر جاي گذارد. تواند درزن مي
هاي مرتبط به آنها به قانون اكتفا  ها و مشاغل مختلف و افراد و سازمان توان در باب حرفه نمي

هاي قانوني محدوديت دارند و قانون در بسياري از موارد تنها ناظر به بعد از  كرد، زيرا كنترل
رت است. ولي رفتارهاي اخالقي از خسارت و ساير مشكالت قبل از وقوع آنها پيدايش خسا
اي نقش و اهميت خود را در پيشگيري از اين  كند. اينجاست كه اخالق حرفه جلوگيري مي

 دهد. مشكالت به وضوح نشان مي
افراد  ةتوان در جامعه و به تبع آن در محيط كار هم ال اين است كه چگونه ميؤاكنون س

ها كه خواهان  ها و اصول اخالقي كرد؟ چرا با وجود فطرت پاك انسان ملزم به رعايت ارزشرا 
اي هستيم؟  هاي حرفه اخالقي و ناهنجاري در محيط حاكميت اخالق هستند بازهم شاهد بي

توان آنها را  چيست و چگونه مي هاي تعهد به اخالق در حرفه و كسب و كار موانع و چالش
ما در قبال اين  ةنقشي در اين زمينه دارند و وظيف ارزشي و ديني چه مرتفع ساخت؟ مباني

اخالقي اسالم و به قدر  -مسأله چيست؟ در اين مجموعه سعي شده با توجه به مباني فكري
 االت داده شود.ؤبضاعت علمي پاسخ روشن و شفافي به اين س

 اي  تاريخچه و ماهيت اخالق حرفه
 بناميم، تجارت اخالق عام، صورت به را  در مورد تجارتاخالقي  ةاگر طرح هرگونه انديش

 عالمت از عبارت را قانون اگر. گردد مي باز تجارت خود قدمت  به بحث، اين قدمت
 بدانيم. اخالقي مسلّم اصول طبيعي درك ةسختگيران

و اعالم  ها و تعرفه ها قبل از ميالد) وضع قيمت 1700پادشاه بابلمورابي (ح قانون 
ي برخي ها تالش ةدهند ي سخت براي قانون شكنان، نشانها تجارت و تعيين مجازاتمقرّرات 
كتاب سياست  ي تجاري است.ها ي پيشين براي وضع اصول اخالقي در فعاليتها از تمدن

طور صريح، روابط تجاري  قبل از ميالد)، در قسمت بحث از مديريت خانواده، به 300( ارسطو
گونه كه در منابعي چون َتلمود  مسيحي، آن -است. اخالقيات يهودي را مورد ارزيابي قرار داده

ي ها اصول اخالقي مرتبط با فعاليت ةبعد از ميالد)، يا ده فرمان آمده است، در برگيرند 200(
  تجاري است.

. دارد قدمت دهه چهار تقريباً دانشگاهي، مستقل ةرشت يك عنوان به تجاري، اخالق
شصت را معموالً اولين كارهاي عملي در اين  ةدر ده رت،ها موند بومراي ةپيشگامان مطالعات

   كنند. راستا قلمداد مي
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 را رايموند داده، نسبت هفتاد ةده به را دانشگاهي تجاري اخالق شروع جورج، دي ريچارد
معاصر،  ةبرجست دان اخالق. كند مي معرفي علمي ةرشت اين گذار بنيان و پيشگام عنوان به

ي، برگزاري اولين كنفرانس علمي در رابطه با اخالق تجاري را در سال نورمن بوي
 داند. مي يالديم1974

 در توان مي را تجارت و اخالق ميان روابط با مرتبط عناوين دانشگاهي تدريس
قرن  آغازين دهة سه در كاتوليك، يها دانشگاه ويژه به متحده، اياالت بازرگاني يها دانشكده

 ةي آمريكا از دهها دانشگاه لي ايجاد كرسي تدريس اخالق تجاري دربيستم پيدا كرد، و
ميالدي،  1987د. در سال شي تجاري شروع ها ي شركتها هشتاد و با آغاز موجي از رسوايي

به دنبال افشاي رسوايي مالي يكي از مديران وال استريت، مدير سابق كميسيون سهام و 
اخالق  ةروارد خواستار ايجاد رشتها ه دانشگاهامنيت با پرداخت مبلغ سي ميليون دالر ب

ديگر منابع، كرسي وقفي  ي مالي افراد وها تجاري درآن دانشگاه شد. متعاقب آن، با كمك
د. شآغاز  ها ي ويرجينيا، پنسيلوانيا و سپس ديگر دانشگاهها تدريس اخالق تجاري در دانشگاه

ي معمولي ها صورت يكي از رشته اخالق تجاري به صورت كرسي وقفي يا به ةامروزه، رشت
 شود. ي اخالق و فلسفه در سراسر اياالت متحده يافت ميها دانشگاه در بسياري از دانشكده

ي عمده و اصولي ها اخالق تجاري دانشگاهي، سؤاالت و ابهاماتي را كه در قسمت
مت ي تجاري مطرح است، مورد بحث قرارداده و موجب بسط اخالق تجاري به سها فعاليت

ي تخصصي متنوعي، همچون اخالق بازاريابي، اخالق سرمايه، و اخالق حسابداري ها زيرگروه
 شود.  مي

 شناسي روش
از لحاظ هدف، كاربردي و از نوع تحقيقات همبستگي  ،اين پژوهش، از لحاظ ماهيت پيمايشي

انداردهاي ساخته براي تناسب است پژوهشگر ةنام از پرسش ها آوري داده منظور جمع است. به
اي از ديدگاه  اي حوزه تجارت با اخالق حرفه ي آموزش فني و حرفهها آموزش شغلي و دوره

ي ها اي استفاده شده است. با بررسي مربيان و كارشناسان مراكز آموزش فني و حرفه
يد أيثير آن بر تجارت و با تأاي و ت اخالق حرفه ةآمده در متون تخصصي حوز عمل هب

مورد  ةنامه به نمون شاخص را شناسايي و در قالب پرسش 20محقق  ،وزهكارشناسان اين ح
گيري  مورد بررسي و بر اساس جدول نمونه ةنظر ارائه شده است. با توجه به حجم جامع

نامه همكاري  نفر از مربيان و كارشناسان اين حوزه در تكميل پرسش 123مورگان تعداد 
يد و يا أيتبراي دست آمده از آزمون كاي اسكوئر  هباند. براي تجزيه و تحليل اطالعات  داشته
بندي  رتبه برايو از آزمون فريدمن  از منظر نمونه مورد بررسي ها يد شاخصأيعدم ت

 استفاده شده است.  ها شاخص
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 ها يافته

 4تا  1ي ها الؤدست آمده مربوط به س هب 2نتايج خي . 1جدول 

هاي  آموزش در: 1ال ؤس
 ةاي حوز حرفه فني و

تجارت رفتار و برخورد 
 ن و منزلتأش متناسب با
هاي  در مالقاتهر فرد 

آموزش داده تجاري 
 .شود نمي

 

مشاهدهپيوستار
 شده

مورد 
انتظار

باقي 
مانده

 ةدرج
آزادي

سطح 
2خيداري معني

1 8 17,6 -9,6 

6 001.  63,15 

2 7 17,6 -10,6 
3 8 17,6 -9,6 
4 12 17,6 -5,6 
5 22 17,6 4,4 
6 21 17,6 3,4 
7 45 17,6 27,4 

 123 جمع

 كارآموزان، ترجيح :2ال ؤس
منافع اجتماعي و مصالح 

منافع شخصي بر كشور 
 گيرند. ياد نمي را آنان

 

مشاهدهپيوستار
 شده

مورد 
انتظار

باقي 
مانده

 ةدرج
آزادي

سطح 
2خيمعني داري

1 5 17,6 -12,6 

6 001.  20,24 

2 14 17,6 -3,6 
3 11 17,6 -6,6 
4 21 17,6 3,4 
5 25 17,6 7,4 
6 25 17,6 7,4 
7 22 17,6 4,4 

 123 جمع

لزوم انتقال : 3ال ؤس
پيشنهادهاي دعوت 

ي ها به مراسم كاركنان
خاص در سفرهاي خارجي 

به مسئوالن و مديران 
 شود. آموزش داده نمي

مشاهدهتارپيوس
 شده

مورد 
انتظار

باقي 
مانده

درجه 
آزادي

سطح 
2خيمعني داري

1 7 17,6 -10,6 

6 001.  49,28 

2 7 17,6 -10,6 
3 7 17,6 -10,6 
4 17 17,6 -.6 
5 18 17,6 .4 
6 30 17,6 12,4 
7 37 17,6 19,4 

 123 جمع

پذيرش   آموزش: 4ال ؤس
نهار يا شام توسط دعوت 

مشتريان، رقبا و شركاي 
آموزش داده  اجتماعي

 شود. نمي

مشاهدهپيوستار
 شده

مورد 
انتظار

باقي 
مانده

درجه 
آزادي

سطح 
2خيمعني داري

1 11 17,6 -6,6 

6 001.  50,29 

2 8 17,6 -9,6 
3 8 17,6 -9,6 
4 13 17,6 -4,6 
5 13 17,6 -4,6 
6 33 17.6 15,4 
7 37 17,6 19,4 

 123 جمع
 8تا  5ي ها الؤدست آمده مربوط به س هب 2نتايج خي  .2 جدول
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ــراي زمــانكــار: 5ال ؤســ آموزان ب
اشتغال با چگونگي شـرايط قبـول  

ــدايا ــنا ه ــدايا آش ــاي ه ــا اعط و ي
 شوند. نمي

 

مشاهده پيوستار
 شده

مورد 
انتظار

باقي 
مانده

 ةدرج
آزادي

سطح 
ني مع

داري
 2خي

1 12 17,6 -5,6 

6  001.  66,56  

2 5 17,6 -12,6 
3 6 17,6 -11,6 
4 7 17,6 -10,6 
5 23 17,6 5,4 
6 28 17,6 10,4 
7 42 17,6 24,4 

     123 جمع

ــ ــات در: 6ال ؤس ــردآوري اطالع گ
هـاي هاي شـركت  خصوص فعاليت

رقيب به ويژه نقـاط ضـعف، قـوت،
بــههــا يــا تهديــدهاي    فرصــت

 شود. آموزش داده نميكارآموزان 
 

مشاهده پيوستار
 شده

مورد 
انتظار

باقي 
مانده

 ةدرج
آزادي

سطح 
معني 
داري

 2خي

1 10 17,6 -7,6 

6  001.   107,65 

2 7 17,6 -10,6 
3 3 17,6 -14,6 
4 9 17,6 -8,6 
5 13 17,6 -4,6 
6 27 17,6 9,4 
7 54 17,6 36,4 

     123 جمع

به فراگيران آمـوزش داده :7ال ؤس
هنگام برقراري ارتبـاطشود تا  نمي

محتــاط بــا رقبــاي تجــاري كــامالً
آنها بـه ةباشند تا اطالعاتي كه ارائ

ختيـارمصلحت شركت نيست در ا
 .رقبا قرار نگيرد

 

مشاهده پيوستار
 شده

مورد 
انتظار

باقي 
مانده

درجه 
آزادي

سطح 
 2خيمعني داري

1 9 17,6 -8,6 

6  001.   50,52 

2 8 17,6 -9,6 
3 5 17,6 -12,6 
4 15 17,6 -2,6 
5 18 17,6 .4 
6 31 17,6 13,4 
7 37 17,6 19,4 

     123 جمع

به كارآموزان آموزش داده :8ال ؤس
هاي شركت را فعاليتشود كه  نمي

در مواردي كه مغـاير بـا قـانون يـا
كننـد بـه اي تلقي مي اخالق حرفه

طــور مســتند بــه مــديريت اعــالم
 ؟كنند

مشاهده پيوستار
 شده

مورد 
انتظار

باقي 
مانده

 ةدرج
آزادي

سطح 
 2خيمعني داري

1 8 17,6 -9,6 

6  001.  29,57  

2 8 17,6 -9,6 
3 14 17,6 -3,6 
4 12 17,6 -5,6 
5 26 17,6 8,4 
6 24 17,6 6,4 
7 31 17,6 13,4 

     123 جمع
 12تا  9ي ها الؤدست آمده مربوط به س هب 2نتايج خي . 3جدول 
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اي  حرفه هاي فني و درآموزش: 9ال ؤس
آموزش تجارت به كارآموزان  ةحوز

شود كه در زمان اشتغال  داده نمي
دستاوردهاي پژوهش خود را به طور 

ربط  ول ذيئمستمر به مديريت يا مس
 د.در شركت گزارش دهن

مشاهدهپيوستار
 شده

مورد 
انتظار

باقي 
مانده

 ةدرج
سطح آزادي

 2خيمعني داري

1 8 17,6 -9,6 

6 001.  50,86 

2 3 17,6 -14,6 
3 9 17,6 -8,6 
4 14 17,6 -3,6 
5 25 17,6 7,4 
6 28 17,6 10,4 
7 36 17,6 18,4 

 123 جمع

اي حرفه هاي فني و آموزش در: 10ال ؤس
تجارت به كارآموزان آموزش داده  ةحوز
هاي شركت اعم از  از داراييشود كه  نمي

 ابنيه، آالت، (ماشين هاي مادي دارايي
غيرمادي حقوق  مادي و تجهيزات، اموال

 اطالعات مربوط به مالكيت معنوي،
 اكتشافات، ها، اختراعات، فناوري 

پيشرفت امر  در  كه نويني  فرايندهاي
ثيرگذار است) به أتجارت و صنعت ت

 د.نكنخوبي حفاظت 

مشاهدهپيوستار
 شده

مورد 
انتظار

باقي 
مانده

 ةدرج
آزادي

سطح 
معني 
 داري

 2خي

1 9 17,6 -8,6 

6 001.  110,27 

2 5 17,6 -12,6 
3 4 17,6 -13,6 
4 9 17,6 -8,6 
5 14 17,6 -3,6 
6 28 17,6 10,4 
7 54 17,6 36,4 

 123 جمع

اي حرفه هاي فني و آموزش در: 11ال ؤس
تجارت به كاركنان آموزش داده  ةحوز

اطالعات مربوط به شود كه  نمي
شركت خود را فاش  ةنعقدقراردادهاي م

اي كه مشتريان اطمينان  به گونه ،نكنند
اي  كه كسي از اسرار حرفه كنندحاصل 

 .آنان مطلع نخواهد بود

مشاهدهپيوستار
 شده

مورد 
انتظار

باقي 
مانده

درجه 
آزادي

سطح 
معني 
 داري

 2خي

1 7 17,6 -10,6 

6 001.  43,57 

2 8 17,6 -9,6 
3 9 17,6 -8,6 
4 14 17,6 -3,6 
5 20 17,6 2,4 
6 29 17,6 11,4 
7 36 17,6 18,4 

 123 جمع

اي حرفه هاي فني و آموزش در: 12ال ؤس
تجارت به كارآموزان آموزش داده  ةحوز
سطح شود كه كاركنان بايد همواره  نمي

 د.كارايي خود را افزايش دهن

مشاهدهپيوستار
 شده

مورد 
انتظار

باقي 
مانده

 ةدرج
آزادي

سطح 
معني 
 داري

 2خي

1 8 17,6 -9,6 

6 001.  127,69 

2 10 17,6 -7,6 
3 4 17,6 -13,6 
4 9 17,6 -8,6 
5 12 17,6 -5,6 
6 20 17,6 2,4 
7 60 17,6 42,4 

 123 جمع
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 16تا  13ي ها الؤدست آمده مربوط به س هب 2نتايج خي . 4جدول

 هاي فني و آموزش در: 13الؤس
تجارت به كاركنان  ةاي حوز حرفه

كاركنان بايد شود كه آموزش داده نمي
 صميميت و  صفا از  آكنده  محيطي

 د.نكنتجاري ايجاد   فعاليت  يبرا 

مشاهده پيوستار
 شده

مورد 
انتظار

باقي 
مانده

درجه 
آزادي

سطح 
معني 
داري

 2خي

1 9 17,6 -8,6 

6 001.  112,89 

2 5 17,6 -12,6 
3 9 17,6 -8,6 
4 7 17,6 -10,6 
5 10 17,6 -7,6 
6 28 17,6 10,4 
7 55 17,6 37,4 

 123 جمع

 هاي فني و آموزش در :14ال ؤس
تجارت به كاركنان  ةاي حوز حرفه

شود كه كاركنان  آموزش داده نمي
 د.كردار باشن  درستبايد 

مشاهده يوستارپ
 شده

مورد 
انتظار

باقي 
مانده

درجه 
آزادي

سطح 
معني 
داري

 2خي

1 7 17,6 -10,6 

6 001.  58,14 

2 6 17,6 -11,6 
3 13 17,6 -4,6 
4 8 17,6 -9,6 
5 20 17,6 2,4 
6 28 17,6 10,4 
7 41 17,6 23,4 

 123 جمع

 ني وهاي ف درآموزش: 15ال ؤس
تجارت به كارآموزان  ةاي حوز حرفه

شود كه كاركنان  آموزش داده نمي
خود قرار  ةبايد پاكدستي را سرلوح

 دهند.

مشاهده پيوستار
 شده

مورد 
انتظار

باقي 
مانده

 ةدرج
آزادي

سطح 
معني 
داري

 2خي

1 9 17,6 -8,6 

6 001.  93,54 

2 3 17,6 -14,6 

3 7 17,6 -10,6 
4 11 17,6 -6,6 
5 21 17,6 3,4 
6 20 17,6 2,4 
7 52 17,6 34,4 

 123 جمع

 هاي فني و آموزش در :16ل ؤاس
تجارت به كارآموزان  ةاي حوز حرفه

شود كه رعايت  آموزش داده مي
دستورات مربوط به مشتري مداري 

اي در تجارت  مصاديق اخالق حرفه
 شود. محسوب مي

 

ده مشاهپيوستار
 شده

مورد 
انتظار

باقي 
مانده

 ةدرج
آزادي

سطح 
معني 
داري

 2خي

1 9 17,6 -8,6 

6 001.  43,91 

2 5 17,6 -12,6 
3 9 17,6 -8,6 
4 17 17,6 -.6 
5 22 17,6 4,4 
6 23 17,6 5,4 
7 38 17,6 20,4 

 123 جمع
 



 تجارت اي حوزة هاي فني و حرفه اي در آموزش توسعة اخالق حرفه                      
 

 

242 
 20تا  17ي ها الؤط به سدست آمده مربو هب 2نتايج خي  .5جدول 

هـاي آموزش در: 17ال ؤس
ةاي حـــوز حرفـــه فنـــي و

ــارآموزان ــه كـ ــارت بـ تجـ
ود كـه شـ  آموزش داده مـي 

رعايـــت ايمنـــي و نقـــاط 
بهداشتي از نقـاط مهـم در

ــه   ــالق حرف ــت اخ اي رعاي
 است؟

 

مشاهده پيوستار
 شده

مورد 
 انتظار

باقي 
مانده

 ةدرج
آزادي

سطح معني 
2خي داري

1 10 17,6 -7,6 

6 001.  42,2
1 

2 7 17,6 -10,6 
3 9 17,6 -8,6 
4 13 17,6 -4,6 
5 18 17,6 .4 
6 34 17,6 16,4 
7 32 17,6 14,4 

 123 جمع
فنـي    آموزش ر. د18 الؤس

تجارت بـه  حوزه  اي حرفه و 
ــوزش  ــارآموزان آمـ داده كـ

رعايت مسـائل   شود كه نمي
كــار از طــي درمحي زيســت 

رعايت اخالق نقاط مهم در
 اي است. حرفه

 

مشاهده پيوستار
 شده

مورد 
 انتظار

باقي 
مانده

 ةدرج
آزادي

سطح معني 
2خي داري

1 8 17,6 -9,6 

6 001.  42,66 

2 7 17,6 -10,6 
3 9 17,6 -8,6 
4 12 17,6 -5,6 
5 24 17,6 6,4 
6 34 17,6 16,4 
 123 جمع 11,4 17,6 29 7

به نظـر شـما در: 19ال ؤس
بخـــش نگـــرش (اخـــالق

اي) اســـتانداردهاي حرفــه 
ةآمــوزش مهـــارتي حـــوز 

تجارت  لزوم ثبـت رسـمي
مبتني بر اسناد و ها فعاليت

هاي مدارك رسمي و روش
ــابداري ت ــد أحس ــكي دهش

 است؟

مشاهده پيوستار
 شده

مورد 
 انتظار

باقي 
مانده

 ةدرج
آزادي

ح معني سط
2خي داري

1 5 15,4 -10,4 

6 001.  81,68 

2 5 15,4 -10,4 
3 14 15,4 -1,4 
4 9 15,4 -6,4 
5 19 15,4 3,6 
6 33 15,4 17,6 
7 37 15,4 21,6 

   123 جمع
به نظر شـما بـر: 20ال ؤس

اساس بخش نگرش (اخالق
اي) اســـتانداردهاي حرفــه 

ةتي حـــوزآمــوزش مهـــار 
تجارت يا محتـواي اجـراي

ــذ ةدور ــدم اخـ ــزوم عـ لـ
ــارمزد   ــا ك ــانت ي ــهپورس ب

 شود؟ كارآموز منتقل مي

مشاهده پيوستار
 شده

مورد 
 انتظار

باقي 
مانده

 ةدرج
آزادي

سطح معني 
2خي داري

1 4 17,6 -13,6 

6 001.  55,64 

2 7 17,6 -10,6 
3 12 17,6 -5,6 
4 9 17,6 -8,6 
5 23 17,6 5,4 
6 36 17,6 18,4 
 123 جمع 14,42 17,57 32 7

 ةداري هم شده و سطح معني مشاهده 2شود و با توجه به خي همچنان كه مشاهده مي
اند و اين  دار شده تجارت معني ةي حوزا ي فني و حرفهها شده در آموزش ي طراحيها شاخص

ي ها لفهؤيي مهم و به عنوان مها شده به عنوان شاخص ي شناساييها بدان معناست كه شاخص
تجارت در استانداردهاي  ةاي حوز ي فني و حرفهها اي در آموزش اساس آموزش اخالق حرفه

ال ؤشده در س ي مطرحها شود.  به جز شاخص آموزشي رعايت و به مخاطبان آموزش داده مي
 .18ال ؤو س 2
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 اولويت ميانگين رتبه  شاخص

12 27,16 1 
13 27,1 2 
10 25,6 3 
6 24,1 4 

15 24 5 
1 23,54 6 
5 23,12 7 
14 21 8 
16 20,16 9 
7 20,01 10 
4 19,87 11 
3 19,24 12 
19 19,09 13 
11 18,36 14 
9 18 15 
20 17,21 16 
17 17,09 17 
8 16,71 18 
18 16,31 19 
2 16 20 

 62/2660آماره خي دو:  
 df:(  19آزادي ( ةدرج

 001/0سطح معناداري: 

 بحث و نتيجه گيري
هاي  آموزش گرفته حاكي از آن است كه در ي صورتها ي پژوهشي بر اساس بررسيها يافته

شود تا در زمان اشتغال همواره  تجارت به كارآموزان آموزش داده نمي ةاي حوز حرفه فني و
 ةاي حوز حرفه هاي فني و د و نيز در آموزشسطح كارايي خود را افزايش دهنسعي كنند 

ي برا  صميميت و  صفا از  آكنده  محيطيكاركنان   شود كه تجارت به كاركنان آموزش داده نمي
تجارت به كارآموزان  ةاي حوز حرفه هاي فني و آموزش د و يا درنكنتجاري ايجاد   فعاليت 

 ابنيه، آالت، ماشين( هاي مادي هاي شركت اعم از دارايي از داراييشود كه  آموزش داده نمي
ها،  فناوري  اطالعات مربوط به غيرمادي حقوق مالكيت معنوي، تجهيزات، اموال مادي و

ثيرگذار است) أپيشرفت امر تجارت و صنعت ت در  كه  نويني  فرايندهاي و اكتشافات اختراعات،
هاي  هاي شركت گردآوري اطالعات در خصوص فعاليتهمچنين . دنكنبه خوبي حفاظت 
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شود.  به كارآموزان آموزش داده نميها يا تهديدهاي  ب به ويژه نقاط ضعف، قوت، فرصترقي

ي ها آموزش منافع شخصي آنانبر منافع اجتماعي و مصالح كشور  اما در خصوص ترجيح
تجارت به  ة حوز  اي حرفه و  فني   آموزش شود و نيز  در بهتري به كارآموزان داده مي

رعايت اخالق  نقاط مهم در كار از محيطي در زيست  مسائل رعايت   كارآموزان، آموزش
 شود. اي ارائه مي حرفه

اي در استانداردهاي  شود مصاديق مهم اخالق حرفه پيشنهاد مي ها با توجه به يافته
اي توسط مربيان  ي آموزشي براي رعايت اخالق حرفهها آموزش شغلي قيد شود و نيز در دوره

ي آموزشي به صورت تابلو و يا ها در محيط اي اخالق حرفه د بيشتري شده و شعائركيأت
 نويسي گسترش يابد.  ديوار
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 چكيده
 ةپذيري در كشور ايران كه در زمر بنيان در سير تحوالت عصر نوآوري و انعطاف حركتي دانش

اي برخوردار  هميت و ضرورت ويژهرود؛ از ا شمار مي خاورميانه به ةمنطق ةكشورهاي در حال توسع
هاي  ها در ارتباط با ايجاد حلقه هاي راهبردي سازمان  است. اين امر تدوين اصولي پايدار در برنامه

كيد أپويا و بازدارنده در مواجهه با مسائل مورد ت مي عنوان اهر همنظور توسعه را ب نوآوري و آموزشي به
توسعه به معني عام بدون توجه به آموزش مفهوم نخواهد دهد. در جهان فراصنعتي امروز  ميقرار 

د كه شو مينمايان  مي عل ها و فنون فراواني در هر عرصة ها، روش هر روزه سبكداشت و از طرفي 
حفظ اصول و  ،دشو ميها  ترين عاملي كه باعث حفظ كيان و كرامت اين رويه ترين و پررنگ مهم

و اخالق از هاي مختلف است  اعث بقا و تبيين علوم و نظريههاي اخالقي و انساني است كه ب چارچوب
د و از نظر شو لحاظ نظري معطوف به اين نكته است كه تعالي متوجه به كشش و كوشش انساني مي

استانداردهايي هستند مبني بر اينكه از نظر رفتار و  ةكنند  هاي اخالقي تعيين عملي ارزش
د بدون شو سازي مديريت اخالقي در سازمان موجب مي ادهگيري چه چيز خوب يا بد است. پي تصميم

گيري اخالق  هاي شديد؛  بهبود، ارتقاء كيفيت و اخالق سازماني فراهم شود. در شكل كنترل و نظارت
سازماني و فراسازماني دخيل هستند. انسان به لحاظ اينكه يك  سازماني سه دسته عوامل فردي،

بستر مديريت اخالقي قرار گيرد در جهت خودشكوفايي و به  در صورتي كه در ،موجود اخالقي است
 ةعنوان خميرماي هدارد تا بيشتر اخالقمند شود. عوامل فردي ب هاي خود گام برمي كمال رسيدن قابليت

خودشناسي و خودكنترلي است و عوامل  اصلي مديريت اخالقي محسوب و مشتمل بر اخالق شخصي،
باشد كه به نهادينه شدن  ستانداردها، فرهنگ سازماني و ساختار ميسازماني شامل ضوابط و مقررات، ا

محيط كاري و ... موجب  اي كمك و عوامل فراسازماني شامل دولت، شرايط اقتصادي، اخالق حرفه
دنبال  هد. اعمال مديريت اخالقي دو دسته دستاورد براي سازمان بشو گيري مديريت اخالقي مي جهت
كار جمعي و تحول در فرهنگ سازمان  وري، رضايت كاركنان، افزايش بهره يكي داخلي در قالب ،دارد

هاي اجتماعي و كسب حيثيت اجتماعي  و ديگري بروني شامل رضايت مشتري، توجه به مسئوليت
پايدار در اين مقاله سعي بر  ةبا توجه به اهميت مديريت اخالقي در سرآمدي و توسع ،است. بنابراين

اي و اهميت و ابعاد گوناگون آن و نياز جوامع امروز به اخالق،  خالق حرفهآن است تا به مفهوم ا
هاي  سازماني و آموزش ةهاي افراد داراي اخالق، چگونگي اشاعه و ترويج آن در جهت توسع ويژگي

 مهارتي بپردازد.
 

 وري. سازماني، اخالق سازماني، بهره ةآموزش مهارتي، توسعاي،  : اخالق حرفهيكليدواژگان 

                                                                                                                
 Email: Dr_EbrahimiNejad@yahoo.com،                                . عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان1
 .اي استان كرمان  كل آموزش فني و حرفه ة. كارشناس ادار2
 .اي استان كرمان كل آموزش فني و حرفه ةكارشناس ادار. 3
 .كارشناس ارشد مديريت دولتي، داشگاه آزاد اسالمي كرمان.  4
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 مقدمه
اي يكي از مسائل اساسي همة جوامع بشري است. در حال حاضـر، متأسـفانه در    اخالق حرفه

ما نيازمند آن اسـت تـا    ةشود. جامع اي توجه مي جامعة ما در محيط كار كمتر به اخالق حرفه
مشاركت و اعتماد، ايجاد تعامـل بـا    ةاي مانند دلبستگي به كار، روحي هاي اخالق حرفه ويژگي
سـازي كنـد. امـروزه بسـياري از كشـورها در       ر و... را تعريف، و براي تحقق آن فرهنـگ يكديگ

هـا و   اعتنايي به مسائل اخالقي و فرار از مسـئوليت  اند كه بي جهان صنعتي به اين بلوغ رسيده
هـاي موفـق    انجامد. به همين دليل، بسياري از سـازمان  تعهدات اجتماعي، به از بين رفتن مي

اند كه بايـد در سـازمان    تراتژي اخالقي احساس نياز كرده، و به اين باور رسيدهبراي تدوين اس
بـارة اخـالق    انـد بـه تحقيقـات در    رو، كوشيده يك فرهنگ مبتني بر اخالق رسوخ كند. از اين

كسـب و كـار گـام     ةاي بدهند؛ وقتي از حوزة فردي و شخصـي بـه حـوز    اي جايگاه ويژه حرفه
،   ، اخـالق معلمـي    آيد؛ مانند: اخالق پزشـكي  اخالق شغلي به ميان مي ، اخالق كار و يا  نهيم مي

 . اخالق مهندسي و ...
ــه ــروزه اخــالق حرف ــردي در ســازمان ام ــديريت  اي نقــش راهب هــا دارد و متخصصــان م

هاي مديريت استراتژيك خـوب   شرط  استراتژيك، اصول اخالقي شايسته در سازمان را از پيش
هاي اخالقي سازمان در قبال محيط داخلي و خارجي  اي، مسئوليت رفهدر اخالق ح اند. دانسته

 است و اين متمايز از حقوق كار است؛ اما حقوق كار نيز در آن وجود دارد. 

  تعريف لغوي و اصطالحي
طور متداول  به Deontology  ياDeontologie  هاي فرانسوي و انگليسي اصطالح   در زبان

اي يوناني كلمه deon اي يوناني دارند. كه ريشه شوند كار برده مي بهاي  براي بيان اخالق حرفه
باشد؛  مي» شناخت« نيز به معناي  logos .است» آنچه كه بايد انجام داد«است و به معناي 

  است. » انجام دهد شناخت آنچه كه شخص بايد«حاصل آنكه معناي لغوي اين اصطالح 

 اي مفهوم اخالق حرفه
  .رفت كار مي اي به معناي اخالق كار و اخالق مشاغل به اخالق حرفهدر ابتدا مفهوم 

جمعي است  ةالف) اخالق كار، متعهد شدن انرژي ذهني و رواني و فيزيكي فرد يا گروه به ايد
 در جهت اخذ قوا و استعداد دروني گروه و فرد براي توسعه به هر نحو.
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كوشد به مسائل اخالقي  ت كه ميهاي جديد اخالق اس اي يكي از شعبه ب) اخالق حرفه

 هاي گوناگون پاسخ داده و براي آن اصولي خاص متصور است. حرفه
هاي اخالقي يك نظام  هاي اخالقي و اصول و ارزش اي به مسائل و پرسش ج) اخالق حرفه

 اي است. پردازد و ناظر بر اخالق در محيط حرفه اي مي حرفه
اساس  دي است كه بايد افراد داوطلبانه و براي مجموعه قواع د) مقصود از اخالق حرفه

كه الزام خارجي   اي رعايت كنند؛ بدون آن نداي وجدان و فطرت خويش در انجام كار حرفه
 .هاي قانوني دچار شوند داشته باشند يا در صورت تخلف، به مجازات

به منزلة يك ، صرفاً   پذيري فرد است در برابر رفتار فردي خود ، مسئوليت  ) اخالق فردي  ه
اي و شغلي  پذيري يك فرد است در برابر رفتار حرفه ، مسئوليت ، و اخالق شغلي فرد انساني

 . صاحب يك حرفه يا پست سازماني ة، به مثاب  خود
اي از احكام ارزشي، تكاليف رفتار و سلوك و  برگيرندة مجموعه و) اين اخالق، در

 دستورهايي براي اجراي آنهاست.
اي از دانش اخالق به بررسي تكاليف اخالقي در يك  اي، به منزلة شاخه هز) اخالق حرف

دانند كه  پردازد و در تعريف حرفه، آن را فعاليت معيني مي حرفه و مسائل اخالقي آن مي
 شده همراه با اخالق خاص است. موجب هدايت فرد به موقعيت تعيين

 :اي به موارد زير اشاره شده است در تعريف اخالق حرفه
 .اي رفتاري متداول در ميان اهل يك حرفه است اخالق حرفه .1
 .اي است دادن كارهاي حرفه  هنگام انجام  ميكردار آد اي مديريت رفتار و اخالق حرفه .2
 .پردازد اي از دانش اخالق است كه به مطالعة روابط شغلي مي اي رشته اخالق حرفه .3
از قوانين كه در وهلة اول از ماهيت حرفه و  اي اي عبارت است از مجموعه اخالق حرفه .4

 آيد. شغل به دست مي
شـود: الـف)    اي شده است، دو ويژگـي ديـده مـي    هايي كه از اخالق حرفه در بيشتر تعريف

ها و الزامات اخالقـي فـرد در    ب) محدودبودن مسئوليت وجود نگرش اصالت فرد و فرد گرايي؛
نگري و تقليل دادن اخالق  اي، نوعي تحويلي ق حرفهرسد اين نگاه به اخال شغل، كه به نظر مي

اي است؛ زيرا هويت جمعي و سازماني در نهادهاي مشاغل در كسب وكار، بسي فراتـر از   حرفه
 شغل فردي اشخاص است.

 اي هاي اخالق حرفه ويژگي
گونـه اخـالق در    ، مبنـاي هـر  »شما حق داريد و من تكليـف «اي، تلقي  امروزه در اخالق حرفه

و كار است. اين مبنا از رفتار ارتباطي فرد، به صـورت اصـلي بـراي ارتبـاط سـازمان بـا       كسب 
پرسـد.   گيرد و سازمان با دغدغة رعايت حقـوق ديگـران، از تكـاليف خـود مـي      محيط قرار مي
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اند از: داراي هويت علم و دانش بودن،  اي در مفهوم امروزي آن عبارت هاي اخالق حرفه ويژگي

و وابسته بودن به فرهنگ، وابسـتگي بـه     مياي، بو اي حرفه دي، ارائة صبغهداشتن نقشي كاربر
آوردي  روي ةدانشــي انســاني داراي زبــانِ روشــن انگيزشــي، ارائــ ةيــك نظــام اخالقــي، ارائــ

 اي. رشته ميان
 :كند اي دارند موارد زير را بيان مي هاي افرادي كه اخالق حرفه دربارة ويژگي» كادوزير«

هـا و پيامـدهاي آن را    گوست و مسئوليت تصميم در اين مورد فرد پاسخ:  پذيري مسئوليت
در  ميمند اسـت؛ بـه درسـتكاري و خوشـنا     پذيرد؛ سرمشق ديگران است؛ حساس و اخالق مي

هاي خويش كوشاست و مسئوليتي را كه بـه   دهد؛ براي اداي تمام مسئوليت كارش اهميت مي
 .دهد نجام ميگيرد، با تمام توان و خلوص نيت ا عهده مي

كند ممتاز باشد؛ اعتماد به نفـس دارد؛   در تمام موارد سعي مي :طلبي جويي و رقابت برتري
كند؛ جدي و پركار است؛ به موقعيت فعلي خود  خود دست پيدا مي ةبه مهارت بااليي در حرف

كنـد بـه هـر طريقـي در      راضي نيست و از طرق شايسته دنبال ارتقاي خود است؛ سعي نمـي 
 .برنده باشد رقابت

دهـد؛ در   مخالف رياكاري و دورويي است؛ به نداي وجدان خود گوش فرا مي: صادق بودن
 .كند؛ شجاع و با شهامت است مندي توجه مي همه حال به شرافت

گـذارد؛   گذارد؛ به نظر ديگران احتـرام مـي   به حقوق ديگران احترام مي: احترام به ديگران
دهد؛ تنها منافع خود را مرجح  گيري مي ران حق تصميمشناس است؛ به ديگ قول و وقت خوش

 .داند نمي
هـاي اجتمـاعي    بـراي ارزش : هـا و هنجارهـاي اجتمـاعي    رعايت و احترام نسبت به ارزش

كنـد؛ بـه قـوانين اجتمـاعي احتـرام       هاي اجتماعي مشاركت مـي  احترام قائل است؛ در فعاليت
 .كند ه عمل نميهاي ديگر متعصبان گذارد؛ در برخورد با فرهنگ مي

طرفدار حق است؛ در قضاوت تعصب ندارد؛ بين افراد از لحـاظ فرهنگـي،   : عدالت و انصاف
 .شود اجتماعي و اقتصادي، نژاد و قوميت تبعيض قائل نمي ةطبق

شـود و از آنـان    دلسوز و رحيم است؛ در مصائب ديگران شـريك مـي  : همدردي با ديگران
 .داند كند؛ مشكالت ديگران را مشكل خود مي وجه ميكند؛ به احساسات ديگران ت حمايت مي
 به وظايف خود متعهد است؛ رازدار ديگران است؛ معتمد ديگران است.: وفاداري

هاي علم اقتصاد در توجيه داليـل قحطـي معتقـد     يكي از تئوريسين: اي شناسايي اخالق حرفه
باشـد. عـدم    واد غذايي ميبلكه نبود امكانات توزيع م ،است كه قحطي نبود مواد غذايي نيست

 اي نيـز بيشـتر بـه عـدم آگـاهي و شـناخت افـراد از ايـن قواعـد           لحاظ قواعـد اخـالق حرفـه   
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 نيسـت، اي  اي لزوماً ناشي از فقر قواعد اخالق حرفه نقص در اخالق حرفه بنابراين، .گردد برمي

اي  اخالق حرفـه هاي آموزش و تدوين  شود. مقوله بلكه به ابزارهاي شناسايي آن نيز مربوط مي
 . روند شمار مي اي به ترين ابزارهاي اجرايي در جهت شناسايي اخالق حرفه مهم

  (Codification) اي در قالب كُدها الف) تدوين اخالق حرفه
جهت شـناخت و آگـاهي    اي يكي از عناصر الزم در گرايي و تدوين ضوابط اخالق حرفه كد

دولت نقشي در تدوين چنين نظاماتي ندارد و نظام  . معموالً حكومت واست اي از اخالق حرفه
 .كند اي هر حرفه در آن خصوص اقدام مي حرفه

  اي هاي مستمر حرفه آموزش )ب
اي بيشتر ناشي از عـدم آگـاهي و    گونه كه اشاره شد، عدم رعايت قواعد اخالق حرفه همان

در ايـن زمينـه    شـناخت  عنوان بهترين ابزار آگـاهي و  آموزش به بنابراين، است.شناخت افراد 
» هـاي مسـتمر   آمـوزش « صـورت  هـاي مختلـف بـه    رود؛ امري كه معموالً در حرفه شمار مي به

اي بـه مخـاطبين    ل اخالق حرفهئهاي آموزشي مسا شود و الزم است در اين دوره مالحظه مي
 . هاي مربوط به نواقص آموزشي سابق به حداقل برسد آموزش داده شود تا خالء

 اي در سازمان اخالق حرفه ضرورت ترويج
ريزي شده است كه به منظـور بهبـود و    گير، منسجم و كامالً برنامه توسعة سازماني تالشي پي

گيرد. هدف از توسعة سازماني، هم بهبود زندگي (شغلي) فـرد و هـم    نوسازي نظام صورت مي
ان، الزم اسـت  اي در توسعة سـازم  بهبود كاركرد سازمان است. با توجه به اهميت اخالق حرفه

بـه  ) در تعيين اثربخشي (ميزان تحقق اهداف سازماني) و هدايت منابع (از جمله منابع انساني
اي در سازمان توجه شود. از آنجا كه منشور اخالقي در هر سازمان  ميزان آموزش اخالق حرفه

ـ   ميوگو و مشاركت تما طي فرايند گفت ة يـك  كاركنان و رئيسان به وجود آمده است، به منزل
سازمان پذيرفته شده است. به تـدريج سـازمان گسـترش ايـن اصـول را جـزو         ميميثاق عمو

اي در  هـاي مختلفـي بـراي آمـوزش اخـالق حرفـه       پذيرد. بدين منظور، شـيوه  اهداف خود مي
ترين آنهاست؛ امـا ايـن شـيوه نشـان      وجود آمده است كه يادگيري مستقيم، رايج ها به سازمان

هـاي خاصـي را بـه صـورت پـذيرش       الزم را ندارد. اگـر بخـواهيم ارزش   داده است كه كارآيي
هاي مرتبط شروع كنيم. سـپس بـه    ها و دانش همگاني در آوريم، بايد در ابتدا از توسعة آگاهي

 ها را تغيير و در نهايت به عنوان خروجي، رفتارها را تحت تأثير قرار داد. تدريج، نگرش
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 زمانوظايف مديران در اخالقي كردن سا
اي از دانش اخالق است كه ضـمن مطالعـة ارتبـاط     اي رشته پنيو اعتقاد دارد كه اخالق حرفه

هـاي   هاي اخالقي سازمان، تشخيص و حل مسائل اخالقي در حرفه ها، به بيان مسئوليت شغل
 :شمارد گونه برمي پردازد. او وظايف مديران را در اخالقي كردن سازمان اين گوناگون مي

 هاي اخالقي كاركنان؛ ابي عملكردالف) ارزشي
 هاي سازمان؛ ب) اخالقي كردن هدف

 ها و مسائل اخالقي در سازمان؛ ارزش ةج) اشاع
 ورزي در زندگي شخصي؛ د) اخالق

 اي در شغل؛ ذ) اهميت دادن به اخالق حرفه
آمده در سازمان و اقدام  و) برخورد عقالني و روشمند در مواجهه با مشكالت اخالقي پيش

 ي برطرف كردن آنها؛برا
 اي؛ ) عنايت خاص به آموزش اخالق حرفه  ه

 اعضاي سازمان؛ ةي) تهيه و تدوين منشور اخالقي مربوط به سازمان با مشاركت هم

 شناختي مرتبط با اخالق كار عوامل روان
بـر ميـزان     ميتوانـد تـأثير مسـتقي    نظران معتقدند از خودبيگانگي افراد مـي  بسياري از صاحب

هـاي   مسئوليت، ابتكار و مولد بـودن داشـته باشـد. اخـالق كـار قواعـد و زمينـه        دقت،  عالقه،
شدة تعهد ذهني، رواني و فيزيكي فرد يا گروه است. بديهي است كـه يـك    برانگيزاننده و فعال

اي مناسب براي انگيزه و تعهدات اخالق و فيزيكي از خـود   تواند زمينه ذهن از خودبيگانه نمي
تعهـد ذهنـي و   . شـود  پـذيري مـي   ش اخالق كار، منجـر بـه كـاهش مسـئوليت    بروز دهد. كاه

شدن جوامع و تأثير آن بر اخالق كار، تغييرهايي بنيـادي در   فيزيكي، از خود بيگانگي، صنعتي
شناختي آن اسـت؛   يكي از ابعاد بسيار مهم اخالق كار، بعد روان .آورد ساختار جامعه پديد مي

كننـد. بسـياري    گاهي و ارادة فردي نقش محوري در آن ايفا ميزيرا اخالق متغيري است كه آ
اند. هرگاه فردي كـار   هاي رفتاري تأكيد داشته از انديشمندان براي بهبود اخالق كار، بر نظريه

اخالقي انجام داد و از سوي جامعه تشويق شد، احتمال انجام كارهاي اخالقـي ديگـر تقويـت    
آيـد. بـه ايـن ترتيـب،      هـاي درونـي درمـي    صـورت ارزش شود؛ تا جايي كه كار اخالقي به  مي

ريزان كالن كشوري قادر خواهند بود اخالق كار را در افراد جامعـه درونـي كننـد؛ زيـرا      برنامه
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هاي مادي  هاي كاري و نحوة پاداش هاي انگيزش افراد در محيط تغيير مديريت اساساً در شيوه

 شوند. ي اخالق كار محسوب ميگذارد كه ابعاد اقتصادي و روان آنها تأثير مي

 اي مشكالت و موانع اخالق حرفه
 محوري مداري به جاي مسئله ارزش

. مـا در نگـرش سـنتي خـود بـه       بسياري از مشكالت، ناشي از نگرش سنتي ما به اخالق است
گيـري مـا    محـور. جهـت   مسـئله  هستيم نـه    مدار ارزش يا   محور فضيلت معضالت اخالقي صرفاً 

، تبشـيري و    اي ، نه كارآمدي. ورود ما بـه معضـل اخالقـي، صـرفاً موعظـه      نه استگرايا فضيلت
برخورد صحيح و مؤثر با معضالت اخالقي به تخصص و مهارت نيـاز   . در حالي كه  انذاري است

 دارد.
دارد تا در مواقـع رويـارويي بـا معضـالت اخالقـي، صـرفاً        گرايانه ما را وامي رويكرد فضيلت

. در چنـين مـواقعي، تـا     هاي اخالقي را يـادآوري كـرده، بـر آن اصـرار كنـيم      احكام و فضيلت
اي مهـارت بـه    ، ذره كنيم، اما براي حل معضـل  توانيم از احساسات و عواطف خود خرج مي مي

نهايت يـك  در گيري و  ، بلكه يك نوع موضع ، يك رويكرد نيست  گرايي دهيم. فضيلت خرج نمي
، ناظر به درك درست مسئله و در نهايت   . رويكرد، غيرشخصي و روشمند بوده است نوع نگرش

موضـوع اسـت و در مسـير    » توصيف تعليلـي  «، رويكرد، مبتني بر   . همچنين حل معضل است
گيـري شخصـي    نگرش، موضـع   ؛ اما  برد گر سود مي و سنجش  ميخود از معيارها و ابزارهاي عل

آنكه بـه بيراهـه    ، ذهن، بي  محور گيري مسئله با جهت مسئله نيست.ت و اساساً ناظر به حل اس
 .  آيد مي يابد كه به كار حل مسئله گونه مي قدر و همان يابد و همان برود، فقط همان را مي

 اي غفلت از عوامل تأثيرگذار بر اخالق حرفه
ويـژه   ، بـه  در دانش مديريت اين مسئله كامالً روشن است كه عوامـل محـيط بيـرون سـازمان    

گذاري يا كنترل اين دسـته   عوامل محيط جهاني كمتر در دسترس سازمان بوده و امكان تأثير
؛ اما با وجود اين، در مقـام تحليـل مسـائل داخلـي سـازمان، از آن       عوامل تقريباً ناممكن است

ژي اي كه درك اين عوامل دارد اين است كه ما را در اخذ اسـترات  غافل نيستند. كمترين فايده
اي  . در حـوزة اخـالق حرفـه    تر خواهد كـرد  تر و در نتيجه موفق بين ، واقع و خط مشي سازماني

نيز، الاقل در مقام تبيين و تحليل معضـالت اخالقـي سـازمان، از عوامـل فـردي، سـازماني و       
، مـا را   . غفلت از اين عوامل در تحليل و تببين علل معضـل اخالقـي   محيطي نبايد غفلت كرد

 . در پي نخواهد داشت مياي جز ناكا كند كه نتيجه گرايي مي نگري و غير واقع ويليدچار تح
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 :كند اي را به سه جنبه تقسيم مي عوامل تأثيرگذار بر اخالق حرفه پنيو

هـاي   هـاي مـذهبي، مـالك    هـا و خصوصـيات فـردي، ارزش    يعني ويژگي: جنبة فردي. 1
يت از جمله عوامل تأثيرگذار بـر اخـالق   شخصي، عوامل خانوادگي، باورها و اعتقادات و شخص

هاي اخالقي شايسته از لحـاظ   اي از جنبة فردي هستند. مسلماً فردي كه فاقد صالحيت حرفه
 .اي متناسبي نيز برخوردار نخواهد بود هاي اخالق حرفه فردي باشد، از معيار

با زيردستان و  عواملي مثل رهبري، مديريت، ارتباط با همكاران، ارتباط: سازماني ةجنب .2
ها، جو و فرهنـگ   فرادستان، نظام تشويق و تنبيه، انتظارات همكاران، قوانين و مقررات و رويه

بديهي است كه نـامطلوب بـودن عوامـل مزبـور، عامـل      . گيرند سازماني در اين حيطه قرار مي
 .اي خواهد بود و بالعكس تهديدكنندة اخالق حرفه

جتمـاعي، فرهنگـي و سياسـي و همچنـين ديگـر      عوامـل اقتصـادي، ا  : محيطـي  ةجنب .3
 ايست. ها و عوامل رقابتي بين آنها، از جمله عوامل تأثيرگذار بر اخالق حرفه سازمان

، حجم  ، فضاي نامناسب كاري ، نامناسب بودن ابزار افزون بر اين، كمبود امكانات و ابزار كار
ي قانوني بر معضـالت اخالقـي دامـن    ها ، محيط شلوغ اداره و رخنه كاري مازاد بر توان كارمند

ماننـد    ، دردهـاي مـزمن فرهنگـي ـ تـاريخي      ثبـاتي سياسـي   ، بـي   ثباتي اقتصادي ؛ بي زنند مي
هـاي   ناسـازگار اسـت، آمـوزش     مـي استبدادزدگي كه به شدت با فرهنگ مشـاركتي و كـار تي  

، وضعيت  ي كردنگريزي و تنبلي در كار را نوعي زرنگي تلق مانند مسئوليت  نادرست اجتماعي
كـار اسـت و ديگـر عوامـل ايـن چنينـي،        و  نابرابر رقابت جهاني كه تهديدكنندة اخالق كسب

 . گذار است گمان در وضعيت اخالقي سازمان تأثير بي

 نگري تحويلي
نگري يعني ارجاع هر پديدار به امري فروتر از آن و اخذ وجهي از آن شـيء بـه جـاي     تحويلي

 .نامنـد  دانان مسلمان شكل سادة آن را مغالطه كنـه و وجـه مـي    طقكنه و حقيقت آن، كه من
هاي مثنوي معنوي (فيل در خانه تاريك) بـراي آشـكار كـردن     تمثيل فيل در يكي از داستان

ــارج از توصــيف     خطــاي تحــويلي ــه سيســتم را خ ــافتي ك ــري مطــرح شــده اســت. رهي نگ
كنـد و ارتبـاط بـين آنهـا را      ياند، توصـيف و تبيـين مـ    هايي كه آن را تشكيل داده زيرسيستم

اي اسـت كـه آثـار زيانبـار      نگري تصور ناقص و ناروا از اخالق حرفـه  كند. تحويلي مالحظه نمي
اند. هر كسي  ها دانسته اي كه آن را از موانع عمدة رشد اخالقي در سازمان گونه فراواني دارد؛ به

كه از مقصد داريم، راه و ابزار ما پردازد. تصوري  متناسب با تصور خود از يك فعاليت به آن مي
پردازنـد.   اي بـه تـرويج آن مـي    كند. مديران، متناسب با تصورشان از اخالق حرفه را تعيين مي
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شـود. بـه اعتقـاد دكتـر      تصور ناقص يا ابزارانگارانه مانع ترويج اخالق در فرهنگ سازماني مـي 

د كه به برخـي از ابعـاد زيانبـار آن    اي ابعاد فراواني دار نگري در اخالق حرفه قراملكي، تحويلي
 :كنيم اشاره مي

اي بـا   قـانون نسـبت پيچيـده    :هـا  نامه اي به قانون، مقررات، آيين الف) تحويل اخالق حرفه
اند و بـه تـدريج بـراي برخـورداري از      ها ابتدا اخالقيات بوده اي دارد. بيشتر قانون اخالق حرفه

اند. اخالق، روح قـانون اسـت و ضـمانت     گرفته حمايت كيفري از اخالق، صورت قانون به خود
اي بسـيار فراگيرتـر از قـانون دارد و     اجرايي آن، بدون قوانين و مقررات است؛ اما اخالق دامنه

اي مؤثر است. به همـين دليـل، تحويـل     تري از مناسبات حرفه تعهدات اخالقي در سطح ژرف
 .زاست اي به مقررات و قانون آسيب اخالق حرفه
اي بـودن در   حرفـه : اي هاي حرفه هاي اخالقي در حرفه به مسئوليت يل مسئوليتب) تحو

هاي  تر از مسئوليت اي بسي فربه انجام وظايف شغلي، خود امري اخالقي است؛ اما اخالق حرفه
اي فرد است. در مواضع فراواني، بسنده كردن به شرح وظايف مواجهه حـداقلي اسـت و    حرفه

انگيـزد.   بـه اقـدام بيشـتر و در مـواردي همـراه بـا فـداكاري برمـي        مسئوليت اخالقي، فـرد را  
داند كه سود سال مالي را تا نيمة دوم سال بعد به تعويـق   اي شما را مجاز مي مسئوليت حرفه

 .كند بيندازيد؛ اما مسئوليت اخالقي به تسريع در تقسيم سود سهامداران الزام مي
بر هـر شـغلي گفتمـاني حـاكم     : در مشاغلاي به هنجارهاي رايج  ج) تحويل اخالق حرفه

است و يكي از عناصر اين گفتمان، هنجارها و آداب رايـج در آن شـغل اسـت. بـه دليـل ايـن       
توان از زبان مديران، مشي استادان و آداب صاحبان مشاغل سخن گفت.  گفتمان است كه مي

انـد و   وابسـته  گـروه  اي را نبايد همان هنجارهاي رايج در حرفه دانست. هنجارهـا   اخالق حرفه
كـاري   توانند اخالقي و ضداخالقي باشـند. بـراي مثـال، كـم     شمول نيستند. هنجارها مي جهان

كـاري در هـيچ نظـام     تواند در محيطي به صورت يك هنجار شغلي درآيد؛ در حالي كه كم مي
فروشـي نكوهيـده شـده     به منزلة مصداقي از كم  مياخالقي پسنديده نيست و در فرهنگ اسال

 .است
ها را با  اخالق در سازمان: هاي اخالقي منابع انساني اي به مسئوليت د) تحويل اخالق حرفه

. رهيافت مديريت منابع انساني كه بر اخالقـي بـودن افـراد    1توان بررسي كرد:  دو رهيافت مي
كند. چنين رهيافتي پيشينة طـوالني در سـنت شـرقي و غربـي دارد. در      در مشاغل تأكيد مي

اي، غالباً بـا اخـالق مـديران، اخـالق پزشـكان و اخـالق مهندسـان         اخالق و آداب حرفهمنابع 
هـا و عناصـر،    رهيافتي كه بر آن است منابع انساني در كنـار سـاير مؤلفـه   . 2شويم؛  رو مي روبه

بخشي از هويت سازماني است و رفتار اخالقي منابع انساني در گرو عملكرد اخالقـي سـازمان   
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شود، اما سازمان به منزلـة شخصـيت حقـوقي هرگـز جمـع       افراد تشكيل مياست. سازمان از 

نگر  جبري اشخاص حقيقي نيست. اين تلقي كه سازمان چيزي جز افراد نيست، تلقي تحويلي
اي در پي سازمان اخالقي است و اخالقـي بـودن    ها به اخالق حرفه است. رهيافت استراتژيست

سازماني اخالقي است كـه اهـداف، وظـايف و سـاختار      .انگارد سازمان را مزيت استراتژيك مي
خود را به مميزي اخالقي بسپارد و مناسبات سازماني خود را با همة عناصر محـيط داخلـي و   

نفع، اخالقي كند. مديريت مسائل اخالقي در شركت بر اسـاس رهيافـت    هاي ذي خارجي گروه
ساس رهيافت دوم، نهـاد باالدسـتي   شود؛ اما بر ا اول به حوزة مديريت منابع انساني محول مي

شـود.   دار اخالق سازمان مـي  (اعم از شورا، كميته، دفتر و...) زير نظر مستقيم مدير عامل عهده
است. اين سخن هرگـز    ميترين واكنش به اخالق سازمان، سپردن آن به روابط عمو نامهربانانه

بلكه نقـد تصـوري از اخـالق    سازمان نيست؛   ميارج تلقي كردن نقش روابط عمو به معناي كم
 .داند مي  مياي است كه پرداختن به آن را از وظايف روابط عمو حرفه

منشـور اخالقـي سـازمان متضـمن     : ذ) تحويل منشور اخالقي سازمان به اصـول اخالقـي  
هاي اخالقي شركت در قبال حقوق عناصر محيط داخلي و خـارجي شـركت اسـت.     مسئوليت

ي لغوي آن پيداست، چندوجهي است و هر وجه آن بيانگر خـط  گونه كه از معنا منشور همان
نفع در محيط آن است: خط مشي اخالقي  هاي ذي مشي اخالقي شركت در قبال يكي از گزاره

ــان، ســهامداران،    ــال رقيب ــي شــركت در قب ــال مشــتريان، خــط مشــي اخالق شــركت در قب
القـي، بـه جـاي تـدوين     هـاي اخ  كنندگان، شهروندان، محيط زيست و برخي از سازمان تأمين

هايي متضمن چند شعار كلي و اصل عام اخالقـي بسـنده    منشور چندوجهي اخالقي، به بيانيه
آينـد و در مـواردي مـانع تـرويج      هايي به صورت كاالي تزيينـي درمـي   كنند. چنين بيانيه مي

 .شوند اي در سازمان مي اخالق حرفه
اي  اي را عهدنامـه  هر حرفـه : ها ي حرفهو) تحويل منشور اخالقي سازمان به عهدنامة اخالق

شوند. عهدنامة پزشـكان، عهدنامـة    است كه صاحبان حرفه در مناسبات شغلي بدان پايبند مي
اي دارد؛  سازي حرفه نقـش عمـده   وكيالن، عهدنامة حسابرسان و... عهدنامة اخالقي در اخالقي

دهـد؛ در حـالي كـه     قـرار مـي   گيري فردگرايانه دارد و افراد را در حرفه مورد خطاب اما جهت
پـردازد. ايـن    سازي شـركت مـي   گيري سازماني دارد و به اخالقي منشور اخالقي سازمان جهت

گمــان كــه منشــور اخالقــي ســازمان چيــزي جــز عهدنامــة اخالقــي نيســت، نــوعي نگــرش  
اي  ها درگيـر مشـاغل مختلفـي هسـتند و مناسـبات حرفـه       نگري است. امروزه شركت تحويلي

تـر از عهدنامـة اخالقـي     گانه است. بنابراين، منشور اخالقي سازمان بسي پيچيدهسازمان چند
 .است
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 نگري پيشگيري و درمان تحويلي
نگـري پيشـگام بودنـد، رهيافـت      فيلسوفان پديدارشناسـي كـه در تشـخيص عارضـة تحـويلي     

دانسـتند؛ امـا پـس از پنجـاه سـال كـارآيي،        نگري مـي  پديدارشناختي را روش درمان تحويلي
اي پديدارشناسـي   هاي آنها مورد ترديد و نقد قرار گرفت؛ به ويژه در حوزة اخالق حرفـه  شيوه

از دهة شصت سدة بيستم، الگوهـاي حـل   . نتوانست الگوهاي پژوهشي قابل اجرا به ميان آورد
نگري معرفـي شـد.    اي به منزلة رهيافت مؤثر در پيشگيري و درمان تحويلي رشته ميان ةمسئل

انـد و آن را بـه مطالعـة     اي اخذ كـرده  رشته نگر از رهيافت ميان اي تلقي تحويلي دهمتأسفانه ع
 .اي بدون الگوهاي حل مسئله، عقيم است چندرشته ةاند. مطالع اي كاهش داده چندرشته

ها، دو الگوي اثـربخش در   ها و چالش روشمند رهيافت رد رشته امروزه تلفيق منسجم رهاو
شوند. مسائل اخالقي در حرفه، ماهيت چندتباري دارنـد و   مي حل مسائل چندتباري شناخته

نگر بـر چنـدتباري بـودن     اي قابل تحليل نيستند. تلقي تحويلي رشته بدون اخذ الگوهاي ميان
شناختي را در فهم و تحليل مسـائل اخالقـي    افكند و حصرگرايي روش مسائل اخالقي پرده مي

زنـد و   كند و بر آن دامن مي نگري را تشديد مي ليدهد و اين امر، خود تحوي در حرفه رواج مي
 .كند چنين حلقة معيوب رشد مي اين

وكـار،   هـاي كسـب   هـاي اخالقـي بنگـاه    نگري در ترسيم مسئوليت براي پيشگيري تحويلي
كنيم. اين سند متضمن اصول اخالقي، منشـور   تدوين سند جامع اخالقي شركت را توصيه مي

پژوهـي الگوهـاي    قـي كاركنـان و مـديران اسـت و در اخـالق     اخال ةاخالقي سازمان و عهدنامـ 
 .كنند نگري را پيشگيري و درمان مي اي، تحويلي رشته ميان

تـر از قـوانين و مقـررات و     اي را بسـيار گسـترده   براي درمان اين معضل بايد اخالق حرفه
ي، هـاي اخالقـي منـابع انسـان     اي و هنجارهاي جاري مشـاغل، مسـئوليت   هاي حرفه مسئوليت

تـدوين سـند جـامع اخالقـي     . ها در نظـر بگيـريم   هاي اخالقي حرفه اصول اخالقي و عهدنامه
هـا و چـالش روشـمند     ها كه به روش پويا به صورت دو الگوي تلفيـق منسـجم رشـته    شركت
 .رسد حل مناسبي براي اين معضل به نظر مي هاست، راه رهيافت

 گيري نتيجه
ي الزم و ضروري است تا سازمان از يك سـو جامعـه را   اي در سازمان، امر رعايت اخالق حرفه

دچار تعارض نكند و از سوي ديگر، با اتخاذ تصميمات منطقي و خردمندانه منـافع بلندمـدت   
خود را تضمين كند. آن چيزي كه در مواجهه با مفهوم اخالق حرفـه بايـد مـد نظـر مـا قـرار       
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خالق فردي و اخالق شغلي است، اما ، دربرگيرندة ا اي گيرد، اين است كه نخست اخالق حرفه
امـروزه    . دوم آنكـه  حقوقي نـاظر اسـت   ةيك مجموع ةاز هر دو فراتر رفته و به سازمان به مثاب

و به همين دليـل مسـئوليت معنـوي      اي پيدا شده است رويكردي استراتژيك به اخالق حرفه
نـه حتـي بـه مـديران     شود؛ نه به واحد پرسـنلي و   به مديران استراتژيست سپرده مي  شركت

را از  » محور مسئله «و  » گرايانه فضيلت«در حوزة اخالق بايد دو نوع رويكرد   اجرايي. سوم آنكه
، نـه   اسـت »  محـور  فضـيلت  «. نگرش سنتي بـه معضـالت اخالقـي صـرفاً      يكديگر تفكيك كرد

نـد، رويكـرد   ك گشـايي مـي   ؛ در حالي كه آنچه از معضالت اخالقي سازماني گره» محور مسئله «
و براي حل اثربخش آن، نيازمند   ، يك مسئله است . چون معضل اخالقي است »  مسئله محور«

نگـري دربـارة    كسب تخصص و مهارت هستيم. نكتة اساسي اين است كه مـا بايـد از تلـويحي   
اخالق سازماني نه لزومـاً فـرد ـ وابسـته و نـه حتـي         اي پرهيز كنيم. چهارم آنكه اخالق حرفه

مان ـ وابسته و نه محيط ـ وابسته است؛ بلكه عوامـل فـردي، محيطـي و سـازماني در آن       ساز
هستيم. غفلـت از ايـن     ميتأثير دارد. بنابراين، ما در پرداختن به اخالق، نيازمند نگرش سيست

بينـي دور خواهـد    گيري ما را از واقع عوامل در مقام تبيين و تحليل معضالت اخالقي، تصميم
 .كرد
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موردي  ةمطالعهاي مهارتي:  اي در آموزش اخالق حرفه ةتوسع
 اي گنبد كاووس آموزان مركز آموزش فني و حرفه مهارت

 1روح اله امامي
 2مهدي رحمدل 

  3هادي نظري فر

 چكيده 
افزايش يافته  ها هاي انسان پردازي در عصر حاضر كه سرعت پيشرفت ابداعات و نظريه

د، شو مينمايان  ميهاي عل و فنون بسياري در عرصه ها ، روشها روزه سبك است و همه
حفظ اصول و  ،گردد تواند باعث حفظ كيان و كرامت اين رويه  ميترين عاملي كه  مهم

ي آموزشي نيز از اين مقوله مستثني ها ي اخالقي و انساني است. سازمانها چارچوب
و يكي از عوامل  ها ترين معيارهاي ارزيابي سازمان يكي از مهم ،نيستند. بنابراين
اي امروزه  اي است. اخالق حرفه مباحث اصول اخالقي و اخالق حرفه ها موفقيت سازمان

اي در موفقيت  كننده ي دانش مديريت در سازمان نقش تعيينها به عنوان يكي از زمينه
شود  ميي مهارتي باعث ها اي در آموزش سازمان بر عهده دارد. دارا بودن اخالق حرفه

پذيري، احترام به  كنان و كارآموزان سازمان افرادي با خصوصيات مسئوليتكه كار
و هنجارهاي اجتماعي، عدالت و انصاف،  ها ديگران، رعايت و احترام نسبت به ارزش

سزايي  ههمدردي با ديگران و وفاداري باشند و در توسعه و موفقيت سازمان نقش ب
از پرسشنامه استفاده شده و روش  اه آوري داده جمع ،داشته باشند. در اين تحقيق

كارآموزان مركز آموزش فني و  آماري، ةتوصيفي است و جامع ها آوري داده جمع
  Spss هايافزار ي آماري با نرمها اي گنبد كاووس و براي تجزيه و تحليل از روش حرفه

اي در  اخالق حرفه ةدهدكه توسع مياستفاده شده است. نتايج تحقيق نشان  Excelو 
 سزايي دارد. ثير بهأي مهارتي تها موزشآ
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 مقدمه 
دانش و فناوري و فنون و ابزارهاي مختلفي است كه  اي از عصر و دوران امروز دنياي پيچيده

ش مديريت شاهد دان ةعرص روزه در هر ،اين ميان . درنيستدانش مديريت نيز از آن مجزا 
اي را  تالش هستند تا راهكارهاي تازه يك در ، و فنون نويني هستيم كه هرها مطالعات، نظريه
اين   ميتما ها فراهم سازند. عملكرد مديريت و اثربخشي بيشتر سازمان در جهت بهبود

و سودآوري  ةجنب اكثر، ريشه در اصول اقتصادي و سياسي داشته و بيشتر ها حوزه و ها عرصه
ديگري از  ةي اخير جنبها دهه كنند. اما حقيقت آن است كه در ميمنافع سازماني حركت 

وليت اجتماعي و اخالقي سازمان است. ئمس آن، وظايف سازماني نقش پراهميتي يافته است و
صفات نفساني كه منشاء كارهاي پسنديده يا   مياخالق كه در تعريف عبارت است از: تما

(واثقي،  صفت به صورت پايدار و راسخ باشد وچه ناپايدار و زودگذر ناپسند باشد؛ چه آن
 هاي سازمان ايفا كند.تواند نقش پراهميتي در بهبود روند فعاليت مي). 35 ،1380

 ةحوز اي امروزه نقش پراهميتي را در جهان و مبحث اخالقيات سازماني و حرفه
 انصاف، مربوط به آن همچون عدالت،اي كه اخالقيات و مباحث  گونه به يافته است، سازمان
كاركنان  مديران و ،يافته است. بنابراين  ميحقوق فردي و سازماني نقش پررنگ و مه تعهد و
ها براي ايفاي امور سازماني خود افزون برمعيارهاي سازماني و قانوني نياز به  سازمان

اعمال سازماني  تارها وكه آنان را در رف اي از رهنمودهاي اخالقي و ارزشي دارند، مجموعه
اخالق  مطلوب در ةحركت به سوي شيو ياري دهند و نوعي هماهنگي و وحدت رويه در

 ها و يكي از ترين معيارهاي ارزيابي سازمان سازد. زيرا امروزه يكي از مهم سازماني را ميسر
ا چنين شرايطي و ب . عالوه براستاصول اخالقي  ها مباحث و عوامل مهم موفقيت سازمان

دين اسالم به  ويژه در هاديان گوناگون و ب كيد بسيار بر اخالقيات و رعايت اصول اخالقي درأت
كه لزوم رعايت و تمركز بر اصول اخالقي كه بتواند راهنماي عمل مناسبي براي  رسد مينظر 

 ها با بررسي اين اصول در سازمان ،د. بنابراينشو ميهميشه احساس  ها باشد؛ بيش از سازمان
كارها  كسب و سازي اصول اخالقي در نهادينه توان سعي در ميكارهاي كشور ايران  كسب و و

كه باعث يك  كرداخالق مدار و مقيد به رعايت اصول اخالقي  ةباعث ايجاد يك جامع نموده و
شده  شد. با توجه به مطالب ذكر المللي خواهد جهاني و بين ةعرص مزيت رقابتي و برتري در

ي مهارتي در مركز آموزش ها اي با آموزش به بررسي ارتباط ميان اخالق حرفه در اين پژوهش
 اي گنبد كاووس پرداختيم. فني و حرفه
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كار  انجام هنگام شخص عمل و ادب رفتار، به مربوط اي حرفه اخالق است گرو معتقد مك

. باشد رديگ كار هر يا نويسندگي تدريس، پژوهش، تواند مشاوره، مي كار اين. است اي حرفه
 و افراد رفتار كه بشري است سلوك استانداردهاي و اصول از ايمجموعه اي،حرفه اخالق
 رعايت كه است وااليي هاي ارزش و بار داراي ايحرفه اخالق اصول. كند مي تعيين را ها گروه
 مستلزم اين و است آفرين بسيار رونق اجتماعي هاى تعامل اثربخشي و رعايت هنجارها در آنها

 از يكي عنوان به امروزه اي حرفه است. اخالق شده ياد اصول از بنيادين و اوليه شناخت
 است اهميت زئآنقدر حا مسأله اين. رود مي شمار به نيز سازمان در مديريت دانش يها زمينه

 خود انساني نيروهاي به اي حرفه اخالق يها زمينه در اداري و صنعتي مؤسسات اكثر كه
 ).1386شالباف،  و سرمدي( دهند مي را الزم يها آموزش

 و است اخالقي هاي ارزش از متأثر كارمندان، و مديران هاىاقدام و رفتارها از بسياري 
 بزرگ معضالتي تواندمي هاسازمان مديريت در كار اخالق به توجه عدم .دارد اخالق در ريشه
 رعايت اصول در ضعف و كار اخالق به ها سازمان توجهي بي. آورد وجود به هاسازمان براي

 براي را مشكالتي تواند مي بيروني، نفعان ذي و سازمان انسانى نيروى با برخورد در اخالقي
 به ايحرفه اخالق. ببرد سؤال زير را آن اقدامات و مشروعيت سازمان و كند ايجاد سازمان
 و پردازد مي اي حرفه نظام يك اخالقي هايارزش و اصول نيز و اخالقي يها پرسش و مسائل

 ـ  پيش از يكي. است آنها ايحرفه يها فعاليت ةحيط در هااي حرفه افعال ارادي بر ناظر
 باشد، مؤثر ايحرفه ةجامع از سوي ايحرفه اخالق اصول پذيرش در تواندمي كه هايي شرط

اقتصادي،  يطشرا زيرا شود، تدوين آنان هايديدگاه از استفاده با اخالقي ةنام نظام كه است اين
 تفاوت هم با مختلف هايمحيط در مختلف، كشورهاي سياسي و علمي فرهنگي، اجتماعي،

 شرايط در آموزشي مؤسسات ةشدپذيرفته احكام اخالقي و ها ارزش رسد مي نظر به و دارند
 با مطابق اخالقي ةنام نظام شناسايي ،بنابراين ).1384زاده،  موسوي( باشد متفاوت نيز مختلف

 .رسد مي نظر به ضروري امري آن تدوين و آموزشي مؤسسات محيطي اقتضائات و يطشرا
ثر بر ؤاخالق كار و عوامل فردي و اجتماعي م«اي با عنوان  ) در پي مطالعه1376معيدفر (

كشورشان دارند، افرادي كه  ةبر اين باور است، افرادي كه بيشترين اميد را نسبت به آيند» آن
كارشان در كارگاه اطمينان  ةدر كارشان دارند، افرادي كه به آيندتري  آزادي عمل بيش

بيشتري دارند و افرادي كه كارشان مطابق پست آنان است، اخالق كار را در سازمان بيشتر 
ي ها ي پژوهش وي همچنين، حكايت از آن دارد افرادي كه به ارزشها كنند. يافته ميمراعات 

تر  نسبت به محيط اجتماعي پيرامون خود خوشبينترند و  سنتي نزديك ةاجتماعي جامع
ي ها تري دارند. در مقابل، افرادي كه به ارزش هستند، از نظر ميزان اخالق كاري وضع مطلوب
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ترند و در پي آن نوعي بدبيني نسبت به محيط  شهري امروز كشور نزديك ةاجتماعي جامع

) نيز در 1376ق دارند. جلبي (تري از نظر اخال اجتماعي اطراف خود دارند، وضع نامناسب
، وفاق و انسجام فرهنگي  ، عدالت اجتماعي خود دريافته است كه مشاركت اجتماعي ةمطالع

) نيز در 1389پيري ( دارد. ةرابط ها كار در سازمان موجود در جامعه با پايبندي به اخالق
ت سازماني و پژوهش خود نشان داده است كه متغيرهاي سازماني نظير رضايت شغلي، عدال

ديگر اين  ةشود. يافت ميسبك رهبري مشاركتي موجب افزايش سطح اخالق كار در سازمان 
هل، سطح أي فردي كاركنان نظير جنسيت، سن، وضعيت تها ند؛ ويژگي ا پژوهش نشان داده

 داري دارد. معني ةخدمت با اخالق كاردر سازمان رابط ةتحصيالت، وضعيت استخدام و سابق
اي مربيان  اخالق حرفهبررسي ارتباط ميان  ز انجام پژوهش حاضر شناسايي وهدف اصلي ا

. در اين راستا اهداف استاي گنبد كاووس  ي مهارتي كارآموزان فني و حرفهها با آموزش
 ند از:ا فرعي تحقيق عبارت

ي مهارتي ها كار مربيان با آموزش بررسي و شناسايي ارتباط ميان دلبستگي و عالقه به �
 زان.كارآمو
ي مهارتي ها كار مربيان با آموزش بررسي و شناسايي ارتباط ميان پشتكار و جديت در �

 كارآموزان.
ي مهارتي ها بررسي و شناسايي ارتباط ميان روابط سالم و انساني مربيان با آموزش �

 كارآموزان.
ي مهارتي ها بررسي و شناسايي ارتباط ميان روح جمعي و مشاركت مربيان با آموزش �
 وزان.كارآم

تعليم  ةاي مربيان با نحو بررسي ارتباط ميان اخالق حرفه برايفرضيات تحقيق حاضر نيز 
 و آموزش دادن آنان به كاراموزان عبارتند از: 

 ةي مهارتي كارآموزان رابطها اي با آموزش اي مربيان فني و حرفه بين اخالق حرفه .1
 داري وجود دارد. معني
ي مهارتي كارآموزان ها اي با آموزش يان فني و حرفهبين دلبستگي و عالقه به كار مرب .2

 داري وجود دارد. معني ةرابط
ي مهارتي كارآموزان ها اي با آموزش بين پشتكار و جديت دركار مربيان فني و حرفه .3

 داري وجود دارد. معني ةرابط
ي مهارتي كارآموزان ها اي با آموزش بين روابط سالم و انساني مربيان فني و حرفه .4

 داري وجود دارد. معني ةرابط
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ي مهارتي كارآموزان ها اي با آموزش بين روح جمعي و مشاركت مربيان فني و حرفه .5

 داري وجود دارد. معني ةرابط

 شناسي  روش
زيرا پژوهش  .شود كاربردي محسوب مي ،تحقيق حاضر از لحاظ ماهيت مسئله و هدف تحقيق

بلكه حل  ،ي ژرف پژوهشگرها كاربردي پژوهشي است كه نه در جهت ارضاي كنجكاوي
با توجه به فوريت  ها پذيرد. در اين پژوهش اي فردي، گروهي اجتماعي انجام مي مسئله
آيد و به همان ترتيب و در همان  اي بين كار پژوهش و جامعه پديد مي گيري، رابطه نتيجه

 وخاني،كاربرد دستاوردها نيز است (سار ةپردازد در انديش زمان كه محقق به پژوهش مي
. است، توصيفي از نوع همبستگي و پيمايشي ها ). از نظر روش گردآوري داده76ص  ،1387
اي گنبد كاووس به  كارآموزان مركز آموزش فني و حرفه ةكلي ةآماري مورد مطالع ةجامع

نفر با توجه به جدول  92 ةمتناسب با تعداد افراد جامع ةو حجم نمون استنفر  120تعداد 
نامه  آوري اطالعات از پرسش براي جمع ،ان تعيين شد. در اين پژوهشكرجسي و مورگ

استاندارد دكتر مقيمي  ةنام اي از پرسش استفاده شده است كه براي سنجش اخالق حرفه
نامه به  اين پرسش .ييد شده استأي مختلف تها استفاده شده است كه روايي آن در پژوهش

عالقه به كار، پشتكار و جديت دركار، روابط سالم  اي در ابعاد دلبستگي و بررسي اخالق حرفه
نامه از روش  و انساني، روح جمعي و مشاركت پرداخته است. براي سنجش پايايي پرسش

% بوده كه نشان از 92دست آمده به ميزان  هآلفاي كرونباخ استفاده شده است كه ضريب ب
در سطح آمار  ها تجزيه و تحليل داده براياستفاده شده بوده است.  ةنام پايايي باالي پرسش

و  Excelافزاري آماري  هاي نرماستنباطي و از آزمون همبستگي اسپيرمن و همچنين برنامه
SPSS   .استفاده شده است 

  ها يافته
 ها تجزيه و تحليل فرضيه

 اول ةفرضي
 : ودنداردداري وج معني ةي مهارتي كارآموزان رابطها اي مربيان با آموزش بين اخالق حرفه

H0. 
داري وجود  معني ةي مهارتي كارآموزان رابطها اي مربيان با آموزش بين اخالق حرفه

  H1:دارد
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 جدول  نتايج آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن

 

اصلي اول  ةدست آمده براي ميزان همبستگي فرضي همقدار عددي ب ،با توجه به جدول
داري در اين آزمون برابر  شده است و با توجه به اينكه مقدار عددي سطح معني 0,940
0,000=sig ) 000/0>01/0شده است و به دليل اينكه sig= (،بيانگر وجود رابطه بين  است

شود و  ميرد  H0فرض  ،بنابراين .باشد ميي مهارتي ها اي و آموزش دو متغير اخالق حرفه
 شود.  ميتأييد  H1فرض 
 دوم  ةفرضي

داري  معني ةي مهارتي كارآموزان رابطها بين دلبستگي و عالقه به كار مربيان با آموزش
 :H0وجود ندارد. 

داري  معني ةي مهارتي كارآموزان رابطها بين دلبستگي و عالقه به كار مربيان با آموزش
  :H1وجود دارد.

 رمنجدول نتايج آزمون ضريب همبستگي اسپي

 
اصلي اول  ةدست آمده براي ميزان همبستگي فرضي هبا توجه به جدول مقدار عددي ب

داري در اين آزمون برابر  شده است و با توجه به اينكه مقدار عددي سطح معني 0,597
0,000=sig ) 000/0>01/0شده است و به دليل اينكه sig= (بيانگر وجود رابطه  ،باشد مي

 
اخالق 

 اي حرفه
ي ها آموزش

 مهارتي

Spearman's 
rho 

اي اخالق حرفه
Correlation 
Coefficient 1,000 .940** 

Sig. (2-tailed) . .000 
N 92 92 

ي ها آموزش
 مهارتي

Correlation 
Coefficient .940** 1,000 

Sig. (2-tailed) .000 . 
N 92 92 

**. Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed). 

ي ها آموزش دلبستگي 
 مهارتي

Spearman's 
rho 

 دلبستگي
Correlation Coefficient 1,000 .597** 

Sig. (2-tailed) . .000 
N 92 92 

ي ها آموزش
 مهارتي

Correlation Coefficient .597** 1,000 
Sig. (2-tailed) .000 . 

N 92 92 
**. Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed). 
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رد و  H0فرض  ،بنابراين است.ي مهارتي ها عالقه به كار و آموزش بين دو متغير دلبستگي و

 شود.  ميتأييد  H1فرض 
 سوم  ةفرضي

داري  معني ةي مهارتي كارآموزان رابطها و جديت در كار مربيان با آموزش بين پشتكار
 :H0وجود ندارد. 

داري  عنيم ةي مهارتي كارآموزان رابطها و جديت در كار مربيان با آموزش بين پشتكار
  :H1وجود دارد. 

 جدول نتايج آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن

 

اصلي اول  ةدست آمده براي ميزان همبستگي فرضي هبا توجه به جدول مقدار عددي ب
داري در اين آزمون برابر  شده است و با توجه به اينكه مقدار عددي سطح معني 0,900
0,000=sig  000/0>01/0به دليل اينكه (شده است و sig= (بيانگر وجود رابطه  ،باشد مي

رد و  H0فرض  ،بنابراين است.ي مهارتي ها بين دو متغير پشتكار و جديت در كار و آموزش
 شود. ميتأييد  H1فرض 
 چهارم  ةفرضي

داري وجود  معني ةي مهارتي كارآموزان رابطها بين روابط سالم و انساني مربيان با آموزش
 :H0دارد. ن

داري وجود  معني ةي مهارتي كارآموزان رابطها بين روابط سالم و انساني مربيان با آموزش
  :H1دارد. 

پشتكار  ي ها آموزش
 مهارتي

Spearman's
rho 

 پشتكار
Correlation Coefficient 1,000 .900** 

Sig. (2-tailed) . .000 
N 92 92 

ي ها آموزش
 مهارتي

Correlation Coefficient .900* 1,000 
Sig. (2-tailed) .000 . 

N 92 92 
**. Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed). 



 اي و اشتغال  آموزش فني و حرفه
 

 

265 
 جدول نتايج آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن 

اصلي اول  ةدست آمده براي ميزان همبستگي فرضي همقدار عددي ب ،با توجه به جدول
داري در اين آزمون برابر  است و با توجه به اينكه مقدار عددي سطح معنيشده  0,817
0,000=sig ) 000/0>01/0شده است و به دليل اينكه sig= (بيانگر وجود رابطه  ،باشد مي

رد و  H0فرض  ،بنابراين است.ي مهارتي ها بين دو متغير پشتكار و جديت در كار و آموزش
 شود. ميتأييد  H1فرض 
 م پنج ةفرضي

ي مهارتي كارآموزان رابطه معني داري ها بين روح جمعي و مشاركت مربيان با آموزش
 :H0وجود ندارد. 

ي مهارتي كارآموزان رابطه معني داري ها بين روح جمعي و مشاركت مربيان با آموزش
               :H1وجود دارد. 

 جدول نتايج آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن

اصلي اول  ةدست آمده براي ميزان همبستگي فرضي همقدار عددي ب ،با توجه به جدول
داري در اين آزمون برابر  شده است و با توجه به اينكه مقدار عددي سطح معني 0,789

 
روابط 
 سالم

هاي  آموزش
 مهارتي

Spearma
n's rho 

 روابط سالم
Correlation 
Coefficient 1,000 .817** 

Sig. (2-tailed) . .000 
N 92 92 

هاي  آموزش
 مهارتي

Correlation 
Coefficient .817** 1,000 

Sig. (2-tailed) .000 . 
N 92 92 

**. Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed). 

روح جمعي  ي ها آموزش
 مهارتي

Spearman's 
rho 

روح جمعي
Correlation Coefficient 1,000 .789** 

Sig. (2-tailed) . .000 
N 92 92 

يها آموزش
 مهارتي

Correlation Coefficient .789** 1,000 
Sig. (2-tailed) .000 . 

N 92 92 
**. Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed). 
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0,000=sig ) 000/0>01/0شده است و به دليل اينكه sig= (ةبيانگر وجود رابط ،باشد مي 

رد و  H0فرض  ،بنابراين است.ي مهارتي ها ي و مشاركت و آموزشبين دو متغير روح جمع
 شود. ميتأييد  H1فرض 

 گيري بحث و نتيجه
 ةي مهارتي رابطها اي مربيان و آموزش ي پژوهش حاضر نشان داد كه بين اخالق حرفهها يافته

ي ها اي در مربيان بر روي آموزش به عبارتي افزايش اخالق حرفه ؛داري دارد مثبت و معنا
اگرچه تاكنون در اين  ؛شود آموزش آنها مي ةثيرگذار است و باعث بهبود در نحوأمهارتي آنها ت

ي ها توان اين نتايج را با نتايج پژوهش ولي مي ،خصوص تحقيقات زيادي صورت نگرفته است
) و 2008، 4جان و كارلس()، 2001، 3اسچاوپكر()، 1966، 2)، (ساكس2000، 1(يوسف

ي ها و نگرش ها گرايي در سازمان اخالق ةرابط ها ) كه در اين پژوهش20084، 5(اوكپارا و وين
شغلي و...) را در جهت مثبت مشخص  دلبستگي شغلي، رضايت سازماني، تعهدشغلي (

شده در داخل كشور نيز بيانگر اين  ي انجامها همسو دانست. نتايج برخي پژوهش ،اند دهكر
) در پژوهش خود نشان داد كه مديريت اخالقي 1388يافته است. به عنوان مثال (حقيري، 

توان  كه مي ،شود مي سازماني اعضاي شغلي دلبستگي و سازماني تعهد افزايش موجب موجب
 ي پژوهش حاضر همسو دانست.ها با نتايج يافته

ي ها اي با آموزش اخالق حرفه ،ها با توجه به نتايج حاصل از آزمون فرضيه ،به طور كلي
اي (دلبستگي و عالقه  ي اخالق حرفهها لفهؤاطي مستقيم دارد و همچنين ديگر ممهارتي ارتب

ي ها كار، روابط سالم و انساني، روح جمعي و مشاركت) با آموزش به كار، پشتكار و جديت در
  است.داري  مهارتي داراي ارتباط معنا

 بر ايحرفه اخالق كه گفت توان مي پژوهش يها يافته تفسير و تبيين درt كلي طور به
 رفتار و نظري ديدگاه بر كدام هر كه است استوار رواني و فرهنگي اجتماعي، مباني فلسفي،

 و باورها ،ها ارزش مفروضات، فلسفي لحاظ است. به اثرگذار سازماني مربيان گروهي و فردي،
 يزير پايه را آنان عملي و نظري اخالق كار، و سازمان جامعه، به نسبت ي مربيانها پنداشته

 يها رويه و هنجارها قيود، از مربيان درك چگونگي نيز فرهنگي و لحاظ اجتماعي كند. به مي
 اين است. در تأثيرگذار شدت به آنان اي اخالق حرفه بر سازمان و در جامعه جاري رفتاري
شناختي است،  اي كه مبتني بر مباني روان آن بخش از اخالق حرفه رسد مي نظر به ميان،

ي انگيزشي استوار است و چنانچه در سطح متعالي در محيط كار متجلي ها زمينهبيشتر بر 
 .كندي شغلي را فراهم ها تواند موجبات تقويت نگرش ميشود، 

                                                                                                                
1.  Yousef, 2000 
2.  Saks, 1966 
3.  Schwepker, 2001 
4.  Jhon & Charls, 2008 
5.  Okpara&Win, 2008 
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اما پيشنهاداتي  ؛هرچند نتايج اين پژوهش قابل انتظار و نويدبخش است ،سخن آخر اينكه

 شود: اي ارائه مي فهاي در سازمان فني حر در خصوص توجه و افزايش اخالق حرفه
 مراكز آموزشي مسئوالن و مديران اطالع به پژوهش اين نتايج تا شود اتخاذ ترتيبي �
ي فني و ها آموزش آينده يها برنامه كيفي سطح ارتقاي جهت در مهمي گام زيرا برسد،
 .بود خواهد اي حرفه
 ردهاياستاندا پذيرش و فراگيري بر اي فني و حرفه ارشد مديريت تأكيد و تشويق �
 .اي حرفه اخالق
مراكز آموزش  در اخالقيات رعايت و وجود ضرورت و اهميت شناخت جهت در آموزش �

 .اي فني و حرفه
 .اي به كاركنان و مربيان آموزش فني و حرفه اخالقيات منشور تدوين روش و معرفي �
 يقانون و اخالقي يها چهارچوب بستن كار به و استفاده ةنحو يادگيري منظور به آموزش �

 .مربوط مشكالت حل ةشيو و
 و علمي ةمرتب ارتقاي معيارهاي ةزمر در اي حرفه اخالق ابعاد به توجه دادن قرار �

 .شغلي مزاياي و حقوق شافزاي
 در اي حرفه اخالق مسائل و موضوعات ارتباط در پژوهش و مطالعه انجام بر تأكيد �

 .اي مراكز فني و حرفه
شود. در پاراگراف اول (در  ي مقاله آورده ميگيري پس از متن اصل بخش بحث و نتيجه

ي ديگر پژوهشگران مورد مقايسه قرار ها ي خود را با يافتهها قسمت بحث) پژوهشگر يافته
ي او در راستاي ها نمايد كه تا چه حد يافته ميد و دقيقاً مشخص كن ميداده و استناد 

گيري با توجه به  بعدي، نتيجه هاي يا با آنها مغاير است. در قسمت ،ي ديگران استها يافته
 ) پيشنهاد،  تدوين شود.4و   ) تعميم 3 ؛نگري ) آينده2 ؛ها بندي يافته ) جمع1چهار عامل: 

 منابع 
 .انتشـارات سـازمان تبليغـات اسـالمي     اخالق مـديريت.  يي ازها درس .)1380واثقي، ق. (

 . 36-.35تهران 
 ةنامـ  فصـل  ر مديريت كيفيت فراگيـر، اي د اخالق حرفه .)1386سرمدي، م. شالباف، ع. (

 .4-3 ةشمار .سال دوم .اخالق در علوم و فناوري
ــوي زاده، ز. (  ــا ارزش .)1384موس ــداري و   ه ــان كتاب ــر متخصص ــي از نظ ي اخالق

مطالعـات ملـي كتابـداري و    « رساني و كتابداري رساني، انتشارت اطالع اطالع
 .62 ةشمار -تابستان  »سازماندهي اطالعات

 .154-76ص  .روش تحقيق در علوم اجتماعي .)1387( .ني، بساروخا 
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 چكيده
هاي مختلف كشور با رويكرد  گيري از ظرفيت اي با بهره هاي فني و حرفه مهارت ةتوسع
هاي شغلي و فراهم  نياز آموزشمين أمحور، نيازسنجي آموزش مبتني بر آمايش سرزمين، ت تقاضا

هاي نظام آموزش مهارت و فناوري محسوب  موريتأهاي بين سطوح از م كردن امكان آموزش
شود. از اهداف مهم ايجاد نظام آموزش مهارت و فناوري اشاعه و نهادينه كردن فرهنگ  مي

يت در زندگي فراگيري مهارت براي رسيدن به موفق اي است. كسب و كار با رويكرد اخالق حرفه
رغم  شخصي، شغلي و كمك به اقتصاد كشور است. موفقيت آرمان همگاني است كه علي

گام  هاي گوناگون از آن، همه در پي وصل به آن هستند. هاي مختلف از كاميابي و تلقّي نقش
كننده و كاهش موانع باز دارندة موفقيت، ايجاد ارتباط آسان  نخست در افزايش عوامل تسهيل

ينه) و درست (با خطرپذيري معقول) محيط با سازمان است. بنابراين، قبل از هر چيزي هز (كم
ترين متغيرها در  سازي رابطة ديگران با خود را بايد داشته باشيم. يكي از مهم دغدغة بهينه

در مصداق موفقيت و تعريف آن، ديدگاه واحدي  ها اي است. اگرچه انسان موفقيت، اخالق حرفه
طلبي همسان هستند. موفقيت در زندگي شخصي، شغلي و حيات  در موفقيت ندارند، اما

اي  در اين مقاله جايگاه اخالق حرفهبنابراين،  است.  ميآرمان مشترك و معنا بخش آد  سازمان
 هاي مهارتي مورد بررسي قرار خواهيم داد. را در آموزش
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 اي و اشتغال  آموزش فني و حرفه
 

 

269 

 مقدمه
 و كهنه، قديمي هيچگاه ،است انسان اساسي نيازهاي و بشري فطرت به مربوط كه موضوعاتي

 ملت هايي همچون ملت ةگذشت است. هرچند موضوعات اين از يكي شود. اخالق نمي اصالت بي
 با نوظهور يها برخي پديده كه آنجايي از .است داشته مدنظر را موضوع اين به توجه همواره ما

 ويژه به و بشري يها بر جنبه است الزم اند. شده ما كار و كسب دنياي وارد جديد اي چهره
اي يكي از مسائل اساسي همة جوامع بشري است. در  اخالق حرفه .شود توجه نيز آنها اخالقي

شود. در  اي توجه مي حال حاضر، متأسفانه در جامعة ما در محيط كار كمتر به اخالق حرفه
اي با عنوان  هاي مربوط به مديريت و سازمان، شاخه غرب سكوالر، در دانشحالي كه در 
اي وجود دارد، ولي در جامعة ديني ما در مديريت، به اخالق توجه كافي نشده  اخالق حرفه

 ةاي مانند دلبستگي به كار، روحي هاي اخالق حرفه ما نيازمند آن است تا ويژگي ةجامع است.
سازي شود.  عامل با يكديگر و... تعريف، و براي تحقق آن فرهنگمشاركت و اعتماد، ايجاد ت

اعتنايي به مسائل  اند كه بي امروزه بسياري از كشورها در جهان صنعتي به اين بلوغ رسيده
انجامد. به همين  ها و تعهدات اجتماعي، به از بين رفتن بنگاه مي اخالقي و فرار از مسئوليت

براي تدوين استراتژي اخالقي احساس نياز كرده، و به اين  هاي موفق دليل، بسياري از شركت
 .اند كه بايد در سازمان يك فرهنگ مبتني بر اخالق رسوخ كند باور رسيده

ي مختلف كشور با رويكرد ها گيري از ظرفيت اي با بهره ي فني و حرفهها مهارت ةتوسع
ي شغلي باالتر ها از آموزشمين نيأمحور، نيازسنجي آموزش مبتني بر آمايش سرزمين، ت تقاضا

ي نظام آموزش مهارت و فناوري ها موريتأي بين سطوح از مها و فراهم كردن امكان آموزش
شود. از اهداف مهم ايجاد نظام آموزش مهارت و فناوري اشاعه و نهادينه كردن  محسوب مي

ان بايد در آموز و حرفه ها آموخته مهارت .اي است فرهنگ كسب و كار با رويكرد اخالق حرفه
تر خود را نسبت  ي وسيعها اي خود با مسئوليت و انسجام رفتار كنند و مسئوليت زندگي حرفه

ترين متغيرها در موفقيت،  به جامعه به صورت يك مجموعه مدنظر داشته باشند. يكي از مهم
، در مصداق موفقيت و تعريف آن، ديدگاه واحدي ندارند ها اي است. اگرچه انسان اخالق حرفه

طلبي همسان هستند. موفقيت در زندگي شخصي، شغلي و حيات سازمان  اما در موفقيت
اي  است. با توجه به آرمان سازمان آموزش فني و حرفه  ميآرمان مشترك و معنابخش آد

 اي دارد. هاي مهارتي اهميت ويژه آموزش ةاي در ارائ توجه به اخالق حرفه
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 اي مفهوم اخالق حرفه

امروزه نيز  .رفت كار مي اي به معناي اخالق كار و اخالق مشاغل به اخالق حرفهدر ابتدا مفهوم 
اي، از معناي نخستين اين مفهوم براي تعريف آن استفاده  اي از نويسندگان اخالق حرفه عده
معادل اخالق كاري يا   professional ethicsيا work ethics كنند. اصطالحاتي مثل مي

 اي ارائه شده است:  ي مختلفي اخالق حرفهها فارسي است. تعريفاي در زبان  اخالق حرفه
كوشد به مسائل اخالقي  هاي جديد اخالق است كه مي اي يكي از شعبه اخالق حرفه .الف

، 1هورتج و وينستنلي( هاي گوناگون پاسخ داده و براي آن اصولي خاص متصور است حرفه
2007(. 

هاي اخالقي يك نظام  اخالقي و اصول و ارزشهاي  اي به مسائل و پرسش ب) اخالق حرفه
 ).2پديا سايت ويكيت (اي اس پردازد و ناظر بر اخالق در محيط حرفه اي مي حرفه

اي مجموعه قواعدي است كه بايد افراد داوطلبانه و براساس  ج) مقصود از اخالق حرفه
ه الزام خارجي ك  اي رعايت كنند؛ بدون آن نداي وجدان و فطرت خويش در انجام كار حرفه

 .هاي قانوني دچار شوند داشته باشند يا در صورت تخلف، به مجازات
، صرفاً به منزلة يك   پذيري فرد است در برابر رفتار فردي خود ، مسئوليت  ) اخالق فردي  د

اي و شغلي  پذيري يك فرد است در برابر رفتار حرفه ، مسئوليت ، و اخالق شغلي فرد انساني
 ).1355 (پورحسيني، صاحب يك حرفه يا پست سازماني  ةاب، به مث  خود

اي از دانش اخالق به بررسي تكاليف اخالقي در يك  اي، به منزلة شاخه ه) اخالق حرفه
دانند كه  پردازد و در تعريف حرفه، آن را فعاليت معيني مي حرفه و مسائل اخالقي آن مي

 ).1382 الق خاص است (قراملكي،شده همراه با اخ موجب هدايت فرد به موقعيت تعيين
 :اي به موارد زير اشاره شده است در تعريف اخالق حرفه

 .اي رفتاري متداول در ميان اهل يك حرفه است اخالق حرفه .1
 .اي است دادن كارهاي حرفه  هنگام انجام  ميكردار آد اي مديريت رفتار و اخالق حرفه .2
 .پردازد ه مطالعة روابط شغلي مياي از دانش اخالق است كه ب اي رشته اخالق حرفه .3
اي از قوانين كه در وهلة اول از ماهيت حرفه  اي عبارت است از مجموعه اخالق حرفه .4

 .)1385 آيد (حسينيان، و شغل به دست مي
شود: الف)  اي شده است، دو ويژگي ديده مي هايي كه از اخالق حرفه در بيشتر تعريف

ها و الزامات اخالقي فرد در  بودن مسئوليت حدودوجود نگرش اصالت فرد و فردگرايي؛ ب) م

                                                                                                                
1. Hartog and Winstanley 
2. wikipedia.com 
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نگري و تقليل دادن اخالق  اي، نوعي تحويلي رسد اين نگاه به اخالق حرفه شغل، كه به نظر مي

اي است؛ زيرا هويت جمعي و سازماني در نهادهاي مشاغل در كسب وكار، بسي فراتر از  حرفه
د كه در اين اواخر نيز بحث از اخالق شغل فردي اشخاص است. با توجه به همين ديدگاه بو

اي در منابع مديريتي و بيشتر در آثار و مباحث مربوط به مديريت منابع انساني مطرح  حرفه
 ).1383شد (قراملكي، مي

 اي هاي اخالق حرفه ويژگي
، مبناي هرگونه اخالق در »شما حق داريد و من تكليف«اي، تلقي  امروزه در اخالق حرفه

. اين مبنا از رفتار ارتباطي فرد، به صورت اصلي براي ارتباط سازمان با كسب و كار است
پرسد.  گيرد و سازمان با دغدغة رعايت حقوق ديگران، از تكاليف خود مي محيط قرار مي

اند از: داراي هويت علم و دانش بودن،  اي در مفهوم امروزي آن عبارت هاي اخالق حرفه ويژگي
و وابسته بودن به فرهنگ، وابستگي به   مياي، بو اي حرفه صبغه داشتن نقشي كاربردي، ارائة

آوردي   روي ةدانشي انساني داراي زبانِ روشن انگيزشي، ارائ ةيك نظام اخالقي، ارائ
 ).1389اي (اميري و همكاران،  رشته ميان
 كند اي دارند موارد زير را بيان مي هاي افرادي كه اخالق حرفه دربارة ويژگي» كادوزير«

 ):1389(اميري و همكاران، 
ها و پيامدهاي آن را  گوست و مسئوليت تصميم فرد پاسخ ،پذيري: در اين مورد مسئوليت

در   ميمند است؛ به درستكاري و خوشنا پذيرد؛ سرمشق ديگران است؛ حساس و اخالق مي
ه هاي خويش كوشاست و مسئوليتي را كه ب دهد؛ براي اداي تمام مسئوليت كارش اهميت مي

 .دهد گيرد، با تمام توان و خلوص نيت انجام مي عهده مي
كند ممتاز باشد؛ اعتماد به نفس دارد؛  طلبي: در تمام موارد سعي مي جويي و رقابت برتري

كند؛ جدي و پركار است؛ به موقعيت فعلي خود  به مهارت بااليي در حرفه خود دست پيدا مي
كند به هر طريقي در  خود است؛ سعي نميراضي نيست و از طرق شايسته دنبال ارتقاي 

  .رقابت برنده باشد
دهد؛ در  صادق بودن: مخالف رياكاري و دورويي است؛ به نداي وجدان خود گوش فرا مي

 .كند؛ شجاع و با شهامت است مندي توجه مي همه حال به شرافت
گذارد؛  م ميگذارد؛ به نظر ديگران احترا احترام به ديگران: به حقوق ديگران احترام مي

دهد؛ تنها منافع خود را مرجح  گيري مي شناس است؛ به ديگران حق تصميم قول و وقت خوش
 .داند نمي



  هاي مهارتي اي در آموزش حرفه جايگاه اخالق                                         
 

 

272 
هاي اجتماعي  ها و هنجارهاي اجتماعي: براي ارزش رعايت و احترام نسبت به ارزش

كند؛ به قوانين اجتماعي احترام  هاي اجتماعي مشاركت مي احترام قائل است؛ در فعاليت
 .كند هاي ديگر متعصبانه عمل نمي گذارد؛ در برخورد با فرهنگ مي

؛ بين افراد از لحاظ فرهنگي، عدالت و انصاف: طرفدار حق است؛ در قضاوت تعصب ندارد
  .شود اجتماعي و اقتصادي، نژاد و قوميت تبعيض قائل نمي طبقة

و از آنان شود  همدردي با ديگران: دلسوز و رحيم است؛ در مصائب ديگران شريك مي
  .داند كند؛ مشكالت ديگران را مشكل خود مي كند؛ به احساسات ديگران توجه مي حمايت مي

 وفاداري: به وظايف خود متعهد است؛ رازدار ديگران است؛ معتمد ديگران است
 )2002، 1(كادوزير

 اي در اسالم مباني نظري اخالق حرفه
بخش جامعة ديني است.  ماعي، وحدتهاي اجت الگوهاي رفتاري در سطح نهادها و سازمان

پذيري در برابر حقوق افراد است.  تعريف كلي الگوهاي اخالقي و رفتار ارتباطي، مسئوليت
ها و نهادهاي اجتماعي در آن و نيز از نظر رفتار ارتباطي  جامعة ديني از حيث تعامل سازمان
آورند و  ن جوامعي سر برمياين مسائل از تعين ديني چني .افراد، متضمن مسائل فراواني است

دهندة رفتار ارتباطي در مقياس فرد،  با تعيين ديني نيز بايد پاسخ يابند. اخالق، سامان
شخصي فرد در  شخصي و برون سازمان، جامعه و روابط جهاني است. رفتار ارتباطي درون

تار رف ،يابد. همچنين زندگي شخصي و زندگي شغلي، از طريق اخالق سامان و انسجام مي
ارتباطي سازمان با محيط و نيز تعامل نهادهاي اجتماعي با يكديگر، در دو سطح ملي و 

  .)1381( عاملي،يابد  جهاني، بر مبناي اخالق قوام مي
توان از اصول راهبردي  ، مي(اسالمي) اي هاي كاربردي اخالق حرفه براي تعيين مؤلفه

اند از: احترام  عبارت اي در اسالم استفاده كرد؛ اصول راهبردي اصلي در اسالم اخالق حرفه
ها،  ها، برقراري عدالت در مورد انسان ها، رعايت آزادي انسان اصيل و نامشروط به انسان

 .)1381 (عاملي، ورزي در رفتار و بينش شخصي امانت
داشته باشد و مبتني   ميبايد هويت اسال  مياي در نظام اداري جمهوري اسال اخالق حرفه

اي در كشورمان، به  اخالق حرفه  ميشكل بگيرد. براي داشتن هويت اسال  ميبر اخالق اسال
ظ فرهنگي به دليل وابستگي تودة مردم كشورمان توان اشاره كرد: الف) از لحا چهار دليل مي

 به نظام عقيدتي اسالم؛ از لحاظ ديني به دليل جداناپذيري اخالق از دين در متن دين اسالم؛

                                                                                                                
1. Cadozier  
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د) از  شدن؛  با توجه به مواجهة آن با چالش جهاني  ميج) نياز به پويايي درون فرهنگ اسال

نظام حكومت ديني و از لحاظ قانوني، به  مدار در لحاظ نظام حكومتي، الزام به حكومت دين
نظام اخالق  .در كشور  ميتأكيد قانون اساسي ـ در اصل هشتم ـ بر تصويب قوانين اسال

ناپذير است؛ زيرا در  اي در هم آميخته و تفكيك اي است كه با اخالق حرفه به گونه  مياسال
در مقام خليفه و جانشين  اين نظام مالك نهايي و نهايت سعادت بشري، اهللا است و انسان

الهي در زمين، محور توجهات اخالقي است؛ بدين معنا كه خشنودي انسان و خدمت به او 
با توجه به مالك   ميرو، نظام اخالق اسال شود؛ از اين موجب رضايت و تقرب به خداوند مي

ه و زندگي هاي اخالقي در سطح حرف نامه ها و آيين دستورالعمل ةنهايي، درصدد است با ارائ
ها،  هاي مادي در جهت بهبود زندگي انسان اجتماعي و همچنين با در نظر گرفتن پيشرفت

 ).1389زمينة سعادت و كمال حقيقي بشر را فراهم آورد (اميري و همكاران، 
اي اسالمي، مالك نهايي اخالق همانا خواست  دربارة مورد اخير بايد گفت در اخالق حرفه

گيري  توانند منشأ شكل ترين اصول راهبردي كه مي خداوند ـ خير مطلق ـ است. مهم
اند از: الف)كرامت انساني؛ ب) آزادي فردي؛  اي شوند، عبارت هاي كاربردي اخالق حرفه مؤلفه

ورزي  در مفهوم عام قرار دادن هر امري در جايگاه شايسته آن؛ د) امانتج) عدالت اجتماعي 
ترين اصل  در اين بين، اصل چهارم مهم .نگري داري و بينش امانت در دو سطح امانت

 االصول) است. (همان) (اصل
. چه چيزي در 1كار، قابل تجزيه به سه پرسش است:  و  داري در كسب مفهوم امانت

 داري در قبال آن امور چيست؟  . مراد از امانت2گيرد؟  كار مورد امانت قرار مي و  كسب
تواند به معناي عدم تصرف باشد؛  داري در حرفه نمي . صاحبان امانت كيستند؟ البته امانت3

كار است؛ بلكه تصرف در حرفه دوگونه است:  و  كارگيري مقوم كسب زيرا تصرف و به
 بهينه و شايسته است. ةدارانه استفاد دارانه و غيرامانتدارانه. در اين زمينه تصرف امانت امانت

اين بينش است كه عالم همه محضر خداست. با اين   ميداري در نگرش اسال ضامن امانت
رسد و همه چيز از جمله خود  هستي مي نگري در جهان نگاه، فرد با بصيرت ايماني به امانت

داند. پس در مواجهه با همه چيز و در استفاده از همة امور، راه  را امانت خداوند مي
پيمايد و چنين حزم و احتياطي تقوا است. اصول منشور اخالقي در اسالم،  داري را مي امانت

ين ترتيب، اصولي را كه ها در فروع است. بد ها مشترك است؛ ولي تفاوت حرفه در همة حرفه
ها جاري ساخت. پس بايد اخالق  حرفه  ميتوان در تما آيد، مي به دست مي  مياز منابع اسال

 (همان) .هاي آموزش در سازمان قرار گيرد اداري و سازماني جزو برنامه
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 اي اي اخالق حرفه عوامل پايه

اي  لي را به منزلة عوامل پايهاي عوام نظران اين نظريه به نام زيونتس در مقاله يكي از صاحب
 :اند از شمارد كه عبارت اي برمي براي اخالق حرفه

 اي اخالق علمي الف: استقالل حرفه
كنندة هنجارهاي دروني حرفه  اي ديگر بايد منعكس اين عامل مانند اخالق در هر نظام حرفه

د، نه آنكه در ها و نهادهاي تخصصي آنها باش اي و احساس تعهد اخالقي از سوي خود حرفه
قالب بايدها و نبايدهاي اخالقي به آنها تحميل و قبوالنده يا گوشزد شود. براي مثال، يك 
مدير بايد در حرفة خود مسائلي مانند صداقت، دقت، قابل اعتماد بودن، گشوده بودن به 

يم فضاي انتقاد و ارزيابي، پرهيز از جزميت، احترام به زيردستان و اطرافيان، توجه به حر
 .حفظ اسرار افراد را سرلوحة خويش قرار دهد ةخصوصي و مسئل

 اي حرفه ميب) خودفه
اي  از كار و فعاليت حرفه  مياي است. افراد تنها با فه حرفه  ميپايه و اساس اخالق، خودفه

آيند و در  خود، فلسفه آن و نسبتش با زندگي مردم است كه به درك اخالقي از آن نائل مي
سبات خود با طبيعت و جهان پيرامون خود، نوعي احساس دروني از تعهد به نتيجه، در منا

 .كنند ها پيدا مي آن ارزش

 داري طرفي و عدم جانب گرايي، بي عينيت )ج
مورد   مياي عل ترين اصول اساسي كه در اغلب اسناد و مباحث مربوط به اخالق حرفه از مهم

اي را در  فردي كه اخالق حرفه .طرفي است گرايي و بي گيرد، رعايت عينيت تأييد قرار مي
داري غيرعقالني نسبت به منبعي كه داراي  گيرد، نبايد جانب كار مي اش به زندگي شغلي

 .صفات غيراخالقي است نشان دهد

 د) فراتر رفتن از مفهوم معيشتي
د تر خواه رنگ تا زماني كه فردي درگير مسائل فيزيولوژيكي باشد، توجه به مسائل ديگر كم

رسد. زماني كه  اي با عبور از مفهوم معيشتي آن به عرصة ظهور مي بود. معناي اخالق حرفه
آيند،  اي خود از سطح گذران زندگي مادي فراتر مي كار حرفه و  افراد در فعاليت و كسب

. احساس 1يابد:  هاي علم و فناوري براي آنها معنا مي كم سه سطح ديگر از فعاليت دست
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احساس خدمت به مردم و مفيد . 2شي و توليد كيفيت به عنوان ارزش افزوده؛ كارآيي، اثربخ

 .)2006، 1زيونتسها و نقد قدرت ( . احساس رهاسازي از طريق بازتوزيع فرصت3شدن؛  واقع

 شناختي مرتبط با اخالق كار عوامل روان
بر ميزان عالقه،   ميتواند تأثير مستقي نظران معتقدند ازخودبيگانگي افراد مي بسياري از صاحب

هاي برانگيزاننده و  اخالق كار قواعد و زمينه .مسئوليت، ابتكار و مولد بودن داشته باشد دقت، 
شدة تعهد ذهني، رواني و فيزيكي فرد يا گروه است. بديهي است كه يك ذهن از  فعال

ود بروز اي مناسب براي انگيزه و تعهدات اخالق و فيزيكي از خ تواند زمينه خودبيگانه نمي
 ).2000، 2ويلسونشود ( پذيري مي دهد. كاهش اخالق كار، منجر به كاهش مسئوليت

شدن جوامع و تأثير آن بر اخالق كار،   تعهد ذهني و فيزيكي از خودبيگانگي صنعتي
 ).2006، 3جوز( آورد تغييرهايي بنيادي در ساختار جامعه پديد مي

كارفرما شخصي بود و اين رابطه ايجاب  وري، رابطة موجود بين كارگر و در نظام پيشه
تر از آنچه  كرد كه كارگر و كارفرما در مقابل يكديگر داراي تعهدات و وظايفي گسترده مي

اي، در وضعيت اجتماعي همة كارگران  باشند؛ اما توليد كارخانه ،رود امروز انتظار مي
كار اثر عميقي گذاشت. اي و روابط  هاي پيشه وجود آورد و بر مهارت تغييرهاي اساسي به

متمركز و محل زندگي و كار از يكديگر   بدين ترتيب، نيروي كار در يك كارگاه يا كارخانه
كرد، يعني ساعات و سرعت كار  كه كارفرما اعمال مي  ميبايست از نظ كارگران مي .جدا شد

تماعي وابسته كردند و اگرچه از نظر حقوقي آزاد بودند، از نظر اقتصادي و اج منظم تبعيت مي
 .و تابع بودند

شناختي آن است؛ زيرا اخالق متغيري است  يكي از ابعاد بسيار مهم اخالق كار، بعد روان
كنند. بسياري از انديشمندان براي بهبود  كه آگاهي و ارادة فردي نقش محوري در آن ايفا مي

القي انجام داد و از هرگاه فردي كار اخ .اند هاي رفتاري تأكيد داشته اخالق كار، بر نظريه
شود؛ تا جايي كه كار  سوي جامعه تشويق شد، احتمال انجام كارهاي اخالقي ديگر تقويت مي

ريزان كالن كشوري قادر  آيد. به اين ترتيب، برنامه هاي دروني درمي اخالقي به صورت ارزش
هاي  ساً در شيوهخواهند بود اخالق كار را در افراد جامعه دروني كنند؛ زيرا تغيير مديريت اسا

گذارد كه ابعاد  هاي مادي آنها تأثير مي هاي كاري و نحوة پاداش انگيزش افراد در محيط
 ).2000ويلسون، ( شوند اقتصادي و رواني اخالق كار محسوب مي

                                                                                                                
1. Zionts 
2. Wilson 
3. Jos  
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 ي مهارتيها اي در آموزش ضرورت توجه به اخالق حرفه
بنابراين، ، استو شناخت افراد اي بيشتر ناشي از عدم آگاهي  عدم رعايت قواعد اخالق حرفه

رود. با توجه به  شمار مي اين زمينه به آموزش به عنوان بهترين ابزار آگاهي و شناخت در
كند:  اي بيان مي اي را خودفهمي حرفه اي اخالق حرفه زيونتس كه يكي از عوامل پايه ةنظري

كار از   ميراد تنها با فهاي است. اف حرفه  مياي: پايه و اساس اخالق، خودفه حرفه  ميخودفه«
آن و نسبتش با زندگي مردم است كه به درك اخالقي از آن  اي خود، فلسفة و فعاليت حرفه

آيند و در نتيجه، در مناسبات خود با طبيعت و جهان پيرامون خود، نوعي احساس  نائل مي
اي در  ق حرفهوان به اهميت توجه به اخالت مي» .كنند ها پيدا مي دروني از تعهد به آن ارزش

آن و  ةاي، فلسف هاي مهارتي پي برد. بهترين زمان براي شناخت كار و فعاليت حرفه آموزش
هاي مهارتي است. اينكه  آموزش ةآموزان، هنگام ارائ اش با زندگي مردم براي مهارت رابطه

 ةهاي مهارتي و فراگيري حرفه به اين باور برسد كه فلسف كارآموز هنگام دريافت آموزش
توان يكي از وظايف مربيان و در  اش با زندگي مردم چيست، را مي آموزش، كار و رابطه

ي ها اي دانست. الزم است در دوره سطحي باالتر، از وظايف سازمان آموزش فني و حرفه
اي به مخاطبين  ل اخالق حرفهئاي توجه ويژه شده و مسا آموزش مهارتي به اخالق حرفه

 . ي مربوط به نواقص آموزشي سابق به حداقل برسدآموزش داده شود تا خالءها

 گيري نتيجه
ي مختلف كشور با رويكرد ها گيري از ظرفيت اي با بهره ي فني و حرفهها مهارت ةتوسع

ي شغلي و ها مين نياز آموزشأتقاضامحور، نيازسنجي آموزش مبتني بر آمايش سرزمين، ت
ي نظام آموزش مهارت و فناوري ها موريتأي بين سطوح از مها فراهم كردن امكان آموزش

شود. از اهداف مهم ايجاد نظام آموزش مهارت و فناوري اشاعه و نهادينه كردن  محسوب مي
فراگيري مهارت براي رسيدن به موفقيت  اي است. فرهنگ كسب و كار با رويكرد اخالق حرفه

است كه  در زندگي شخصي، شغلي و كمك به اقتصاد كشور است. موفقيت آرمان همگاني
هاي گوناگون از آن، همه در پي وصل به آن  هاي مختلف از كاميابي و تلقّي رغم نقش علي

كننده و كاهش موانع باز دارندة موفقيت، ايجاد  هستند. گام نخست در افزايش عوامل تسهيل
يكي از  هزينه) و درست (با خطرپذيري معقول) محيط با سازمان است. ارتباط آسان (كم

اي  حرفه  مياي است. پايه و اساس اخالق، خودفه متغيرها در موفقيت، اخالق حرفهترين  مهم
اي خود، فلسفه آن و نسبتش با زندگي مردم  است و افراد تنها با شناخت كار و فعاليت حرفه
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آيند و در نتيجه، در مناسبات خود با طبيعت و جهان پيرامون  به درك اخالقي از آن نائل مي

اما بهترين فرصت براي  .كنند ها پيدا مي دروني از تعهد به آن ارزش خود، نوعي احساس
هاي مهارتي  آموزش ةآن براي كارآموزان هنگام ارائ ةاي و فلسف شناخت كار و فعاليت حرفه

ارتباط آنان با  ،خوبي تبيين شود هآموزان ب اي براي مهارت است. اگر جايگاه اخالقيات حرفه
يابد و  موفقيت كاهش و احتمال موفقيت افزايش مي ةدارندمحيط تسهيل شده، موانع باز

 موفقيت در زندگي شخصي و شغلي كمك به اقتصاد كشور است. 
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اثربخشي تعهد سازماني بر رضايت و سازگاري شغلي 
 مسابقات ملي مهارت استان اصفهان اندركاران دست

 1رضيه پيرمراديان
 2هاجر پيرمراديان

 چكيده
مسأله: در اين پژوهش به بررسي تعهد سازماني بر رضايت و  ةزمين

سازگاري شغلي دست اندركاران مسابقات ملي مهارت استان اصفهان، 
اثربخشي تعهد سازماني بر افزايش  ةشده است. هدف: مطالعپرداخته 

اندركاران مسابقات ملي  رضايت شغلي و ايجاد سازگاري شغلي دست
 100اين پژوهش شامل  ة. روش: گروه نموناستمهارت استان اصفهان 

اندركاران مسابقات ملي مهارت استان اصفهان  نفر از زنان و مردان دست
و به  دندشگيري تصادفي انتخاب  روش نمونه مرد) كه به 50زن  و 50(

انون و سازگاري كهاي تعهد سازماني الن مايرز و رضايت شغلي  نامه پرسش
ها: نتايج حاصل از تحليل رگرسيون  شغلي كبيريان پاسخ دادند. يافته
رضايت و سازگاري شغلي   ةكنند بيني نشان دادند تعهد سازماني پيش

طرفه بيانگر  و نتايج تحليل واريانس يكاست اندكاران مسابقات  دست
دار بين تعهد سازماني با سازگاري و رضايت شغلي  معني ةرابط وجود
 باشد. الزم به ذكر اندكاران مسابقات ملي مهارت استان اصفهان مي دست

سازماني، رضايت شغلي بين زنان  بيانگر تفاوت تعهد Tتحليل  ةاست نتيج
 .استملي مهارت استان اصفهان اندركار مسابقات  و مردان دست

 
 .تعهد سازماني، رضايت شغلي، سازگاري شغلي :يكليدواژگان 
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 مقدمه
مسائل مهم انگيزشي است كه بر اساس آن فرد به شدت هويت خود  يكي از 1تعهد سازماني
آميزد و از عضويت در آن لذت  ميگيرد، در سازمان مشاركت دارد و با آن در  ميرا در سازمان 

شناختي و يا چسبيدگي به سازماني كه  سازي روان همانند ةتعهد سازماني يعني درج. برد مي
 ها و اهداف سازمان، قبول ارزش تعهد سازماني داراي اجزاء زير است:. كنيم ميما براي آن كار 

پورتر ، تمايل تالش براي سازمان و دارا بودن ميل قوي براي پيوسته ماندن به سازمان (مودي
). داليل بسيار زيادي وجود دارد از اينكه چرا يك سازمان بايستي سطح 1982، 2رزو استي

تعهد سازماني يك  ). اوال1992ً، تعهد سازماني اعضايش را افزايش دهد (استيرز و پورتز
، (گرينبرگ و بارون. طور كلي با وابستگي و رضايت شغلي تفاوت دارد به مفهوم جديد بوده و

اند كه تعهد سازماني با پيامدهاي از قبيل رضايت  ات زيادي نشان دادهتحقيق ). ثانيا2002ً
مثبت و با تمايل به ترك شغل  ةشغلي و رفتار سازماني فرا اجتماعي و عملكرد شغلي رابط

ها،  ). همچنين عملكرد باال در سازمان2002، (شيان چنج و همكاران منفي دارد ةرابط
هاي متفاوتي نيز براي رفع  لف و متنوع است. روشها و مؤسسات ناشي از عوامل مخت شركت

ها متمركز شدن  وجود دارد كه يكي از اين روش ،اند مشكالتي كه منجر به عملكرد پايين شده
تحقيقات  باشد. ها مي سازگاري و تعهد شغلي افراد در  سازمان ، رضايت بر ثرؤبر عوامل م

تمايل  ،سازمان عملكرد شغلي باالتري دارند مند و وفادار به نشان داده است كه كاركنان عالقه
كاري باالتري  ةاز انگيز، كنند ميبه ماندگاري آنها در سازمان بيشتر است، كمتر غيبت 

همراهي آنان با تغييرات سازمان بيشتر است. بدين ترتيب  برخوردار هستند و موافقت و
ثر بر ؤود و تغيير در عوامل متوانند با شناخت ميزان تعهد سازماني كاركنان خ ميسازمان ها 

باتوجه به آنچه  ،بنابراين .)1382(ساعتچي  سازمان را تحقق بخشند آن اهداف مورد نظر
رضايت، سازگاري شغلي و تعهد سازماني و ارتباط  گر در بررسي عوامل مداخله ،مطرح شد

تعهد بين  ة) در بررسي رابط2004( 2توماس. آنها با عملكرد شغلي اهميت زيادي دارد
كارمند به اين نتيجه رسيد كه با كنترل سن و ديگر  3630سازماني و عملكرد شغلي

و همكاران  3جانز قوي بين تعهد سازماني و عملكرد شغلي وجود دارد. ةمتغيرهاي جانبي رابط
اول و تعهد عاطفي آنها  ةبين عملكرد شغلي مديران درج ة) در نخستين بررسي رابط2004(

                                                                                                                
1. organization commitment 
2. Mowdy , porter & steers 
3. Thomas 
4. Jahns 
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ايت شغلي در يك شركت بزرگ خدمات غذايي گزارش كردند كه بين تعهد و دوام تعهد و رض

 معناداري وجود دارد. نتايج ةسازماني و تعهد عاطفي با عملكردهاي شغلي كارمندان رابط

 استفادة كه دهد مي نشان اخص طور به سازماني رفتار و اعم طور به رفتاري علوم تحقيقات
 تا شود ايجاد سازمان دري جو آنها پرتو در كه است اماتياقد به متكي انساني، منابع از مطلوب

 مطلوب جهت در را تالش حداكثر خاطر، احساس امنيت و كامل رضايت با كاركنان از يك هر

 كار، در هماهنگي ايجاد به بوط مر عوامل ديگر از. )1375 (جزني، برند كار به شغلي وظايف

 رفتار محرك نارضايتي، و است بازسازي و مترمي رفتار محرك رضايت،. است شغلي سازگاري
 چشمگير محيطي مزاياي و شخص يك نيازهاي بين تطابق عدم جاها، بعضي در. است سازگار

 ، كوئيست الف و (ديويس گرفت خواهد پيش در را سازگاري طريق باالجبار و شخص  است

 هر . رود مي شمار به  ميمه عامل آميز موفقيت اشتغال ةادام براي شغلي سازگاري. )1984
 تأمين فرد براي اعتبار و سالمت و خشنودي موردنظر، كار به اشتغال كه دارد انتظار فردي

 شده ارائه تعاريف زيادي شغلي سازش زمينة در. سازد برطرف را اش اوليه نيازهاي و كند

 ادي،آب شفيع ( است رواني غير و رواني عوامل از اي مجموعه شغلي سازش گفت توان مي است؛
 نظرية. است محيط و فرد بين ارتباط مفهوم بر مبتني شغلي سازگاري نظرية )1381

 تعامالت كار داند؛ مي گام به گام مدار هفرايندهاي وظيف از بيش چيزي را كار شغلي سازگاري
متغيرهاي  از بسياري و تنيدگي پاداش، رضايت، از منبعي و گيرد مي بر در را انساني

 حفظ و دستيابي خواهان فرد كه است آن نظريه اين در اصلي فرض .است ديگر شناختي روان
 وارد را نيازهايشان افراد كوئيست الف و ديويس نظر طبق .است كاري محيط با مثبت ارتباط
 محيط و فرد بقاي به منظور .دارد مطالباتي فرد از نيز كاري محيط و كنند مي كاري محيط

 ساختار نظريه اين در كليدي عنصر دو .برسند ماهنگيه از درجاتي به بايد دو هر كاري

 و فرد كه است حالت بهترين در زماني كاري سازگاري .است كاري سازگاري و محيطي
 باعث تواند مي هم تغييرات .اند كرده كاري هماهنگ هاي مهارت با را كاري نيازهاي محيط،
 به تواند مي محيط كاري با شان هماهنگي بهبود براي كارمندان تالش. شود كارمندان رضايت

 به سازگاري معموالً .شود گرفته نظر در كاري سازگاري به دستيابيبراي  اقداماتي عنوان
 تالش كارمندان كنش، حالت در . واكنش و كنش :شود مي حاصل زير دو حالت از يكي دنبال

 تا دارند شتال واكنشي وضعيت در حالي كه در، دهند تغيير را كاري محيط تنها كنند مي

 با پژوهشي در. )1984 كوئيست، الف و (ديويس شوند هماهنگ كاري محيط با بهتر خودشان

 و وري بهره افزايش بر ديويس شغلي سازگاري سبك به شغلي ةمشاور تأثير بررسي هدف
 سبك به شغلي ةمشاور كه داد نشان نتايج ، اجتماعي امور و كار ةادار شغلي كارمندان رضايت
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 (محمدخاني، است داشته تأثير كارمندان شغلي وري بهره افزايش بر، ديويس شغلي سازگاري

 كار از غيبت و شغلي سازگاري بررسي به پژوهشي در )2007( همكاران و ). كريستنس1384
 برگشت با خوبي همپوشي شغلي سازگاري كه داد نشان نتايج .پرداختند نروژي زنان بين در
 داشت منفي اي رابطه شغلي سازگاري با كار از غيبت مقابل در = r ) .0,41( داشت كار به
)r(= 0,13. ) در و منفي رابطة شغلي استرس با شغلي سازگاري كه داد نشان )2001لئونگ 

رضايت شغلي نيز يكي از عوامل مهم در موفقيت . دارد مثبت اي رابطه شغلي رضايت با مقابل
 دشو نيز احساس رضايت فردي مي عاملي كه موجب افزايش كارايي و ،شغلي است

هاي مثبت كه  رضايت شغلي عبارت است از حد احساسات و نگرش )1381 ،آبادي (شفيع
گويد داراي رضايت شغلي بااليي است.  افراد نسبت به شغل خود دارند. وقتي يك شخص مي

ارد و كارش د ةشغلش را دوست دارد و احساس خوبي دربار اين بدان مفهوم است كه او واقعاً
دهد كه كاركنان با رضايت  براي شغلش ارزش زيادي قائل است. نتايج تحقيقات نشان مي

شغلي باالتر از نظر فيزيك بدني و توان ذهني در وضعيت خوبي به سر مي برند يا رضايت 
اي از احساسات و باورهايي است كه افراد در مورد مشاغل كنوني خود دارند  مجموعه ،شغلي

توان گفت: رضايت  مي ،) با توجه به مطالب مزبور1999فر و جونز. ر. گرس,  م. جني (جورج.
كند و لذتي كه از آن  شغلي يعني احساس خرسندي و خشنودي كه فرد از كار خود مي

فيشر و هاننا رضايت  كند. برد و در پي آن به شغل خود دل گرمي و وابستگي پيدا مي مي
ا نوعي سازگاري عاطفي با شغل و شرايط اشتغال دانند و آن ر شغلي را عاملي دروني مي

مين كند او از شغلش راضي ألذت مطلوبي را براي فرد ت ،يعني اگر شغل مورد نظر ؛انگارند مي
در اين حال او  ،است. در مقابل چنانچه شغل مورد نظر رضايت و لذت مطلوبي را به فرد ندهد

 ،آبادي آيد (شفيع يا ترك آن بر مي از كار خود راضي يا خشنود نبوده و درصدد تغيير و
مندي  وفاداري و عالقه ةرضايت شغلي نتيجه ادراك كاركنان است كه محتوا و زمين. )1381

د. رضايت شغلي يك حالت احساسي مثبت يا شو كاركنان به سازمان مطبوعشان را موجب مي
مثبت كمك  فرد است. اين حالت احساسي ةمطبوع است كه پيامد ارزيابي شغلي يا تجرب
كند. از نظر سازماني سطح باالي رضايت شغلي  زيادي به سالمت فيزيكي و رواني افراد مي

. شود جو سازماني بسيار مطلوب است كه منجر به جذب و بقاي كارمند مي ةكنند منعكس
اين تحقيق به بررسي اثربخشي تعهد سازماني بر رضايت و سازگاري شغلي  بنابراين،

 ابقات ملي مهارت استان اصفهان پرداخته است.اندركاران مس دست
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 روش تحقيق
روش اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است و اثربخشي تعهد سازماني بر رضايت و 

 ةجامع. شود اندركاران مسابقات ملي مهارت استان اصفهان  بررسي مي سازگاري شغلي دست
آماري تحقيق  ةتان اصفهان و نموناندكاران مسابقه ملي مهارت اس دست ةكلي ،مورد مطالعه

نفر  50نفر زن و  50اندركاران مسابقات ملي مهارت استان اصفهان ( از دست نفر 100شامل 
ابزار پژوهش مورد استفاده . گيري تصادفي انتخاب شدند باشد كه با روش نمونه مرد) مي

سنخ نماي  ةنام پرسشاست. نماي مايرز و رضايت شغلي دانت   سنخ ةنام شامل دو پرسش
و ايزابل  توسط كاترين بريگز 1920 ةنامه در ده ) است كه اين پرسشMBTI( بريگز -مايرز

ها به  كند تا تفاوت شخصيت يونگ ساخته شد. اين ابزار كمك مي ةبريگز مايرز بر اساس نظري
دهند، مشخص  كنند و مورد قضاوت قرار مي اي كه افراد جهان اطراف خود را درك مي شيوه
 ـ برونگرا، حسي ـ . ابعاد شخصيتي كه مربوط به اين سنخ نما هستند عبارتند از: درونگراشود

در نتيجه دو نگرش و چهار كاركرد با توجه به  ،دركي  ـ احساسي و قضاوتي ـ شهودي، فكري
). اعتبار و روايي 1381(حجازي و ايرواني،  كنند اي كه افراد جهان خود را درك مي شيوه

دست آمده است. اعتبار آزمون فعلي با استفاده از روش اجراي مجدد،  به75/0آزمون خارجي 
عبارات با كل آزمون همبستگي مثبت معنادار دارند و  ةهم .بوده است 80/0باالتر از 

شناختي نيز روايي اين آزمون را تأييد كرده است كه در  هاي باليني و مشاهدات روان بررسي
اگر  58-54-50-46-42-38-34-30-26-22-18-14-10-6-2ة الت شمارؤااين آزمون س

الف را  ةسنجد و اگر گزين تيپ شخصيتي شهودي را مي ،پاسخ داده باشند )ب( ةبه گزين
-25-21-17-13-9-5-1االت ؤسنجد. س ويژگي شخصيتي حسي را مي ،انتخاب كرده باشند

گرا و  يت درونشخص ،را پاسخ داده باشند )الف( ةاگر گزين 29-33-37-41-45-49-53-57
-16-12-8-4االت ؤگرايي را مي سنجد. س تيپ برون ،را انتخاب كرده باشند )ب(اگر گزينه 

تيپ  ،را پاسخ داده باشند )الف( ةگزين اگر 20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60
تيپ شخصيتي منظبط را  ،را پاسخ داده باشند )ب( ةكار و اگر گزين شخصيت مالحظه

 ةاگرگزين 59-55-51-47-43-39-35-31-27-23-19-15-11-7-3االت ؤسنجد. س مي
تيپ  ،را پاسخ داده باشند )ب( ةتيپ شخصيتي فكري و اگر گزين ،را پاسخ داده باشند )الف(

نامه توسط دانت  اين پرسش .رضايت شغلي دانت ةنام سنجد. پرسش شخصيتي احساسي را مي
مذكور  ةنام هرزبرگ تهيه شد. پرسشدر قالب تئوري دو عاملي 1996و همكارانش در سال 

عوامل انگيزشي (عوامل دروني) و عوامل  ةنامه دربار عبارت است كه عبارات پرسش 36حاوي 
 36تا  18مربوط به عوامل انگيزشي و عبارات  17-1محيطي(عوامل بيروني) است. عبارات 

عبارت  36وي مذكور حاة نام گذاري: پرسش نمرهة باشد. شيو مربوط به عوامل محيطي مي
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شود  اي وجود دارد و از پاسخگو خواسته مي درجه 7است كه در مقابل هر عبارت يك مقياس 

فقت خود را با هر يك از عبارات با عالمت * در اعبارات را با دقت مطالعه، سپس ميزان مو
بيشترين موافقت آنها  7 ةكمترين موافقت و درج 1 ة. درجكندمشخص  7تا  1پايين درجات 

است. براي  36و كمترين نمره برابر با  252دهد. بيشترين نمره برابر با  عبارات را نشان ميبا 
چهارم پايين  افراد در يك .كنيم تقسيم مي 4حداكثر را به  ةدست آوردن سطح رضايت، نمر هب

چهارم باال رضايت شغلي زياد دارند. پايايي اين  داراي رضايت شغلي كم و افراد در يك
از متن انگليسي به فارسي ترجمه و ويرايش  1373توسط منور مجدراده در سال  نامه پرسش

واريانس  ةدر ايران هنجاريابي شد كه پس از محاسب 1378شده و توسط فتح آبادي در سال 
االت و واريانس هر كدام از افراد نمونه، از طريق آلفاي كرونباخ ضريب اعتبار زير ؤتك تك س

نامه:  واريانس نمرات كل پرسش -98/116االت: ؤانس تك تك سدست آمد. مجموع واري هب
اين  :رضايت شغلي گانون ةنام . پرسشاست 94/0نامه  برآورد ميزان اعتبار پرسش 57/1458

سنجش ميزان رضايت شغلي افراد در محيط كار  ال است و هدف آنؤس 37اراي  نامه  پرسش
و هستند ند كه با رضايت شغلي مرتبط فهرست تعدادي از عواملي هست هنام اين پرسش است.

رضايت شغلي «تا  »رضايت شغلي خيلي كم«اي ليكرت است كه از  گزينه 5مقياس آن طيف 
و حداقل آن  185حداكثر امتياز ممكن  .اند بندي شده دسته1-5معادل نمرات  »خيلي زياد

 )1386 ( يريانپوركب توسط نامه پرسش اين  پوركبيريان شغلي سازگاري ةنام است. پرسش 37
 بخشي رضايت و مندي رضايت كلي هاي گويه زمينة در پرسش34 داراي و است شده ساخته
 نمرة از ليكرت مقياس كه براساس پشتكار و پذيري واكنش بودن، فعال پذيري، انعطاف شامل

 ،25، 26 ، 27و 28االت ؤگذاري براي س كه نمره استزياد  يخيل ، ) 5 ( نمرة تا كم خيلي ، )1(
 با نامه پرسش اين دروني اعتبار . است س معكو روند 9، 10، 11، 12، 13 ،16 ،22، 23 ،24

 در صادقيان توسط ديگر بار نامه پرسش اين پايايي. گزارش شده است 22 /94ونباخ  كر آلفاي
 دست آمد. هب 86/0پرورش با آلفاي كرونباخ  و آموزش كاركنان از نفري 50 نمونة يك

 ها  يافته
اندركاران  دستسازگاري شغلي و رضايت شغلي ، بين تعهد سازماني ةماتريس بررسي رابط.1 جدول

 مسابقات ملي مهارت استان اصفهان
 تعهد سازماني سازگاري شغلي رضايت شغلي 

   1 رضايت شغلي

  1 **544. سازگاري شغلي

 1 **534. **641. تعهد سازماني
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دست آمده در اين پژوهش  هد طبق نتايج بشو مالحظه مي 1با توجه به نتايج جدول 

اندكاران مسابقات  آماري معناداري بين تعهد سازماني، سازگاري و رضايت شغلي دست ةرابط
 د. شملي مهارت استان اصفهان مشاهده 

 

 رضايت و، بين تعهد سازماني ةبه رابط مربوط متغييري يك واريانس تحليل ةخالص. 2جدول 
 راناندكا سازگاري شغلي دست

  S S df MS F Sig.

 رضايت شغلي

32 5116,045 ها بين گروه 159,876 3,526 .000
67 3038,115 ها درون گروه 45,345   
99 8154,160 مجموع    

 سازگاري شغلي

32 4743,038 ها بين گروه 148,220 4,114 .000
67 2413,712 ها درون گروه 36,026   
99 7156,750 مجموع    

 

تعهدسازماني  شده بين محاسبه  Fبا توجه به دست آمده در اين پژوهش هبق نتايج بط
در سطح اندركاران مسابقات ملي مهارت استان اصفهان  دست شغلي رضايت باسازگاري و

 (جدول گيرد مي قرار يدأيمورد ت مذكور ةفرضي ترتيب بدين .دارد وجود دار معني ةرابط 05/0
  .)2 ةشمار

 

اندكاران مسابقات  رضايت و سازگاري شغلي دست بيني پيش رگرسيون تحليل نتايج ةخالص .3جدول
 تعهد سازماني حسب بر ملي مهارت استان اصفهان 

Sig. DF2 DF1 F  R مدل 

.000a 97 2 41,154 .459 .678a 1 
 

ضرايب تحليل رگرسيون گام به گام .4جدول   

مدل  
دهضرايب استاندارد ش ضرايب استاندارد نشده

t Sig.
B Std. Error Beta 

1 
 

104,638- عرض از مبدا 20,459  -5,114 .000
سازگاري شغلي .344 .116 .263 2,954 .004
5,588 497. 109. 610. رضايت شغلي .000
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و سطح معني داري آن د رمرحله اول  Fدهد كه نسبت  مينشان  4داده هاي جدول 

 F=41,154در اين مرحله اثر رگرسيون . رگرسيون است ةر معادلبيانگر اثر معنادار متغير  د
شده بر اساس اين  و ضريب تبيين محاسبه، است/ معنادار 005دست آمده كه در سطح  هب

تعهد سازماني را تبين  درصد واريانس متغير 45يعني اين متغير . درصد است 45متغير 
 ةوسيل هرضايت و سازگاري شغلي ببيني  حاكي از پيش 5نتايج جدول  ،همچنين كند.  مي

 . استتعهد سازماني 
 

اندركاران مسابقات ملي  تعهد سازماني دست اي رضايت، سازگاري شغلي و بررسي مقايسه. 5جدول 
 مهارت استان اصفهان برحسب جنسيت

گروه  تعداد انحراف معيار ميانگين Sig. t df 

 رضايت شغلي
1,7972E2 50 زن 4,98 

.030 10,072 1,6684E2 50 مرد98 7,54 
سازگاري 

 شغلي
2,0582E2 50 زن 5,29 

.279 12,689  1,9248E2 5,21 50 مرد98

 تعهد سازمان
 5,09 77,6200 50 زن

.002 10,693  9,45 61,3800 50 مرد98
 

اندركاران مسابقات ملي  سازماني دست   توان گفت در ميزان رضايت شغلي و تعهد مي
ولي در  ،داري وجود دارد استان اصفهان برحسب جنسيت زن و مرد تفاوت معنيمهارت 

اين پژوهش  ة). نتيج5شمارة (جدول  ه نگرديدسازگاري شغلي بين دو گروه تفاوتي مشاهد
همخوان  )1980( ) و موريس و استيرز 1974بوكانان ( ، )1981هاي انجيل و پري( با يافته

هاي مادي و اجبار به حفظ  مين نيازأن گفت، به دليل تتوا . در تبيين اين فرضيه مياست
ولي با توجه به  ؛ندكن جنسيتي كه باشند با شغل خود را سازگار مي كاركنان با هر ،شغل

ها در سازمان بايد موانع زيادي را پشت  شخصيت زنان و اينكه زنان براي كسب موقعيت
بيشتر به شغل خود متعهد  بنابراين، .استتر  عضويت در سازمان براي آنها مهم، سربگذارند

 ،هاي مالي خانواده طبق شرع اسالم هستند و به دليل مسئوليت نداشتن در قبال هزينه
 بيشتر از آقايان از شغل خود رضايت دارند.

 گيري نتيجه
آماري معناداري بين تعهد سازماني، سازگاري و رضايت  ةدهد رابط هاي تحقيق نشان مي يافته
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دست آمده با  هكاران مسابقات ملي مهارت استان اصفهان وجود دارد. نتايج بشغلي دست اند

 باشد. همسو مي ) 1993) و مير و آلن ( 1385( )، رابينز 2012( تحقيقات تواليي و باقري
 شغلي رضايت سازماني باسازگاري و تعهد بين دهد يافته هاي پژوهش نشان مي ،همچنين

حاصله  ةنتيج. دارد وجود دار معني ةرابطت استان اصفهان اندركاران مسابقات ملي مهار دست
 .است) همسو 1385با تحقيقات رابينز (

تعهد سازماني  ةوسيل هبيني رضايت و سازگاري شغلي ب هاي پژوهش حاكي از پيش يافته
) 1978) و استيرز و همكاران (1983( حاصله با تحقيقات استيرز، پرترومودي ة. نتيجاست

اندركاران مسابقات ملي  در ميزان رضايت شغلي و تعهد سازماني دستنيز است و همخوان 
داري وجود دارد ولي در  مهارت استان اصفهان برحسب جنسيت زن و مرد تفاوت معني

انجيل و  هاي اين پژوهش با يافته ةنتيج سازگاري شغلي بين دو گروه تفاوتي مشاهد نگرديد.
 .استهمخوان  )1980( و استيرز) و موريس 1974بوكانان (، )1981( پري

كنند كه مهمترين و  امروزه انديشمندان سازمان و مديريت بيان مي ،نتيجه در
گرانبها بر روند  يةانساني آن است و توجه به اين سرما يةسازمان، سرما ةيارزشمندترين سرما

هد در تع عةستالش براي توبنابراين، ها تأثير مستقيم دارد.  شكست يا كاميابي سازمان
ها  كاركنان، امر مهمي است كه مديران بايد به آن توجه داشته باشند. افراد متعهدتر، به ارزش

آفريني خواهند كرد و كمتر به ترك  تر در سازمان نقش و اهداف سازمان پايبندترند و فعاالنه
با توجه به اينكه مفهوم تعهد  .كنند هاي شغلي جديد اقدام مي سازمان و يافتن فرصت

زماني، بر نگرشي مثبتي داللت دارد كه از احساس وفاداري كاركنان به سازمان حاصل سا
شود و با مشاركت افراد در تصميمات سازماني، توجه به افراد سازمان و موفقيت و رفاه  مي

دهد كه تعهد كاركنان به  شده در اين زمينه نشان مي يابد. مطالعات انجام آنان تجلي مي
ها در پي خواهد داشت كه مديران نيروي  ر ارزشمندي براي سازمانسازمان نتايج بسيا

ثر بر اين موضوع از ؤمكارگيري عوامل  توانند با به انتظامي جمهوري اسالمي ايران نيز مي
ترين نتايج تعهد كاركنان به سازمان كه بر روي عملكرد سازمان  ند. مهمشومند  نتايج آن بهره

ش خالقيت و نوآوري كاركنان، افزايش ماندگاري كاركنان در ثرند عبارتند از: افزايمؤنيز 
تعلق، وابستگي و دلبستگي كاركنان به سازمان، عملكرد ، سازمان، احساس رضايت، سازگاري

آنها، كاهش خروج كاركنان از سازمان، رفتار اجتماعي فعال، عدم غيبت از  تر شغلي مطلوب
هاي مالي  ترس شغلي و همچنين موفقيتدوستي و كمك به همكاران و كاهش اس كار، نوع

و كسب   وري سازمان كه اين نتايج در نهايت موجب تعالي سازماني و افزايش اثربخشي و بهره
  .نمايد مند مي اهداف سازماني شده و جامعه را از منفعت سازمان و تالش كاركنان بهره
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افزايش جذب متقاضيان مسابقات ملي مهارت  برايالگوي مناسب 
موردي استان  ةاي كشور: مطالع حرفه سازمان آموزش فني و

 اصفهان
 1ابوطالب جاللي
 2سعيد خنجري
 3اعظم اميني
 4بنفشه ملك پور

 چكيده 
، اي كشور حرفه پژوهش فوق به علل جذب متقاضيان مسابقات ملي و مهارت سازمان آموزش فني و

داليل رغبت و عدم رغبت متقاضيان به شركت در اين  مسابقات پرداخته است.  رو و هاي پيش چالش
ال ؤس16كه حاوي است ساخته  محقق ةنام ابزار پژوهش، مصاحبه و پرسش روش تحقيق توصيفي و

هاي  آموزان هنرستان هاي قبل مسابقات ملي مهارت، دانش كنندگان سال آماري شركت ةاست. جامع
صورت  اي استان بوده كه به حرفه اي استان، كارآموزان و مربيان مراكز آموزش فني و حرفه ي وفن

آوري  اي اطالعات جمع حرفه مركز آموزش فني و 8دخترانه) و از  هنرستان (پسرانه و 8تصادفي از 
آموزان  مند به شركت در مسابقات ملي مهارت دانش شد. بيشترين فراواني متقاضيان عالقه

اي استان، عدم اطالع كافي نسبت  حرفه هاي فني و اي بودند. در هنرستان حرفه هاي فني و رستانهن
 سازمان آموزش فني و از سويحمايت  ةمسابقات ملي مهارت و نحو نام و شركت در ثبت ةبه نحو
هاي  آموزان در هنرستان اي تا رسيدن به مسابقات جهاني علل اصلي عدم رغبت و جذب دانش حرفه

د. نتايج بيانگر گرايش بيشتر پسران به شركت در مسابقات ملي مهارت نسبت شاي اعالم  حرفه ني وف
عملي يكي ديگر از علل عدم  ةانجام پروژبراي كنندگان  به دختران بود. عدم حمايت مالي از شركت

 بود. اي حرفه هاي فني و آموزان هنرستان دانش اي و حرفه رغبت كارآموزان مراكز آموزش فني و
 

 هاي فني و اي، جذب، هنرستان مسابقات ملي مهارت، سازمان آموزش فني و حرفه: يكليدواژگان 
 اي. حرفه

                                                                                                                
 Email: jalali@etvto.ir                                                                                   . كارشناسي ارشد مديريت دولتي،1
 .. كارشناسي ارشد مديريت دولتي2
  .. كارشناسي ارشد مهندسي صنايع3
  .. كارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي4
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 مقدمه 
هاي كالن كشور به دليـل   ريزي اي در برنامه حرفه هاي فني و هاي اخير جايگاه آموزش در سال

موارد نمايش ايـن   ده است. يكي ازشتوانمندي تقويت  نيازمندي به سطح مطلوبي از مهارت و
در سند راهبـردي   ،المللي است. در اين راستا ي رقابت بينها حضور در عرصه ،سطح از توانايي

ثر ؤاي كشور به مسابقات ملي مهارت و حضور م حرفه فناوري سازمان آموزش فني و مهارت و
چنـين  المللـي مهـارت و هم   ارتقاي جايگاه كشور در مسـابقات بـين   ،المللي ي بينها در عرصه

نفـرات اعزامـي بـه     نگـرش و دانـش)  ، ارتقاء و تكميـل شايسـتگي (مهـارت   براي ريزي  برنامه
ثر در ؤرسيدن به اهداف فوق  در خصوص حضور مـ  ةكيد شده است و الزمأمسابقات جهاني ت

جـذب افـراد    ،به عنوان مثال بلندمدت است. ريزي دقيق و وجود برنامه ،المللي ي بينها عرصه
 اعزام به مسابقات جهاني.براي مستعد و تربيت آنان  وخالق  ،توانمند

جهان مبين اين واقعيت است كه بخـش   ةنگاهي گذرا به علل موفقيت كشورهاي پيشرفت
گـذاري   مرهون توجه به نسل نوجوان و جوان اين كشورها و سرمايه ها عظيمي از اين موفقيت

جوانـان هميشـه بـه     نوجوانـان و زيرا  در جهت رشد و شكوفايي استعدادهاي آنان بوده است؛
همين اساس و با عنايـت   بر و ذخاير معنوي كشور مطرح هستند. ها ترين سرمايه عنوان عظيم

مسابقات ملي براي مناسب ايشان  شناسايي و جذب دقيق و ،به جوان بودن جمعيت كشور ما
ي از آمـوز يكـ   دانـش  آموزش دادن و آگاهي بخشـيدن بـه چنـد ميليـون كـارآموز و      مهارت و

جانبه كشور و گـامي در جهـت پيشـبرد     توسعه و پيشرفت همه ،ي اساسي در تحققها شالوده
كه افزايش جـذب    ،اين اساس . براستاي كشور  حرفه هاي واالي سازمان آموزش فني و هدف

 متقاضيان خالق و توانا در مسابقات ملي مهارت بايستي بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
رفـاه   كـار و  ،ي وزارت تعاونها ترين برنامه اي يكي از مهم ي و حرفههاي فن آموزش ةتوسع

اشـتغال و   متوازن در امـر  ةكشور و ايجاد توسع 1404اجتماعي در راستاي تحقق سند ايران 
اقتصـادي، اجتمـاعي و    ةاي در جهـت توسـع   هاي فني و حرفه آموزشبنابراين، . استآموزش 

ين نيـروي انسـاني مـاهر و فنـي و متخصـص بـراي       مأسزائي دارد. ت فرهنگي كشور اهميت به
ي پيشرفت در يك كشور اسـت. موفقيـت در   ها و يكي از شاخصه هاي اقتصادي و فني فعاليت

ارتبـاط مسـتقيمي بـا     ،مسابقات جهاني مهارت را اگر به عنوان يك پديده در نظر گرفته شود
ابقات ملي مهارت نيـز يكـي   مس .فرهنگي و سياسي دارد -هاي اقتصادي، اجتماعي ديگر پديده

مكملـي بـراي بـروز     اي كشور براي ايجاد زمينه و حرفه اهداف اصلي سازمان آموزش فني و از
اعزام آنان به مسابقات ملي  شناسايي وبراي خالقيت در نوجوانان و جوانان اين مرز و بوم  ةقو
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 بـراي اي  حرفـه  و نقش سازمان آموزش فني ،در اين مقطع المللي است. مهارت در مجامع بين

و پرورش افرادي متخصـص و مـاهر جهـت     ها رقابت در مسابقات ملي مهارت در بروز خالقيت
 شتاب دادن حركت اقتصادي مهم و مؤثر است.

جذب داوطلبـان ايـن    ةمسائل متفاوتي به خصوص در نحو ،عمل آمده ي  بهها طي بررسي
مراحـل مسـابقات (شهرسـتاني،     ةروي داوطلبـان در ادامـ   ي پـيش ها عنوان چالش همسابقات ب
ي هـا  مصـاحبه  ،تجـارب كـاري   ةدر اين مقاله بر پايـ بنابراين،  .دشكشوري) مشاهده  استاني و

هاي فني و  آموزان هنرستان دانش ،اي حرفه متعدد با كارآموزان و مربيان مراكز آموزش فني و
 ال استوار است. ؤس 16اي حاوي  نامه پرسش

 بيان مسئله 
الملل است كـه هـر    بازارهاي كار ملي و بين ،كند جهاني را متمايزتر مشخص ميآنچه اقتصاد 
ي هـا  امروزه كشورها سخت در تالش هستند تـا بـا ايجـاد نظـام     ،تر از پيش است روز متفاوت

 ةبهينه قرار دهند. در حقيقت همـ  ةمنابع  خود را مورد استفاد ،سازي افراد براي اشتغال آماده
توانند در بازار كار رقابت كننـد كـه    به شرطي مي ،اي در حال توسعهافراد حتي مردم كشوره

نظـام    ي تخصصي برخوردار باشند. معموالًها ي نوين مهارت داشته و از مهارتها در تكنولوژي
شـود   سازي افراد براي كار قلمداد مـي  مسئول آماده ،اي هر كشور مانند يك نهاد آموزش حرفه

 .)1373(گرت لوز،
نيـروي   ،سـزايي دارد  ههر جامعه تأثير ب ةترين عواملي كه در پيشرفت و توسع يكي از مهم

بهينه از امكانات و منـابع موجـود در جهـت رشـد و      ةباشد. استفاد انساني فعال آن جامعه مي
توسعه و باال بردن كيفيت و بازدهي مطلوب به اين مهـم بسـتگي دارد و بـدون ترديـد بـراي      

هـاي   هاي اقتصادي جامعه بايـد بـه آمـوزش    ها در پيشرفت يتبرطرف كردن تنگناها و محدود
طور جدي ارزش و بها داده شود تا نيروهـاي مـاهر و متخصـص و آگـاه بـه       اي به فني و حرفه

هاي اقتصادي مملكـت در جهـت توسـعه و     وظايف شغلي خود براي به حركت درآوردن چرخ
 پيشرفت كشور آماده شود.

عمـل   ةهاي بلند كشور ما، جام تواند به آرمان هايي كه مي هثرترين راؤترين و م يكي از مهم
زيـرا منـابع انسـاني پـس از كسـب       المللـي اسـت.   بپوشاند، حضور جوانان در مسـابقات بـين  

مـدت و   مـدت، ميـان   هـاي كوتـاه   توانند هـدف  يابد و با اين رشد مي هاي الزم رشد مي آموزش
شـده خواهنـد    هاي كسب  از علم و آگاهيند. سپس با استفاده كنمدت را مشخص و معين  بلند

مشـروط بـر اينكـه محـيط      ،توانست ابزارهاي الزم براي نيل به اهداف را با دست خود بسازند
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ها هم مساعدت الزم را با آنان انجام داده و منـابع و امكانـات الزم را در اختيـار     كاري سازمان

 .آنان قرار دهند
مهارت در جامعه مـا جايگـاه خـود را بـه دسـت      از آنجا كه ارزش و اهميت مسابقات ملي 
بايـد بـراي ايجـاد رغبـت و انگيـزه در      ؛ بنابراين، نياورده و از وضعيت نامطلوبي برخوردار است

ايـن تحقيـق    اي جدي بينديشـيم.  جوانان و نوجوانان به شركت در مسابقات ملي مهارت چاره
آمـوزان   دانـش  ،كـارآموزان كند مشكل عدم رغبت  كه در همين راستا صورت گرفته سعي مي

جوانان به شركت در مسابقات ملي مهارت را مـورد بررسـي و تجزيـه و تحليـل      ها و هنرستان
 .دشوجذب آنان براي  الگو ةقرار دهد و سرانجام منجر به ارائ

 اهميت و ضرورت موضوع
عتگران هاي فني كارگران و صن ثير مسابقات جهاني مهارت در ارتقاء سطح مهارتأبا توجه به ت

ـ  IVTOجوان كشورهاي عضو سازمان  گـزارش در خصـوص مسـابقات فـوق در سـال       ةو ارائ
ملي مسابقات مهـارت فنـي صـادر     ةبه باالترين مقام وقت كشور، دستور تشكيل كميت 1349

 شد.
د كه نخستين شامور اجتماعي معطوف به اين  در اجراي اين فرمان، كوشش وزارت كار و

 1350را بين كـارگران مـاهر و متخصـص جـوان كشـور در سـال        مسابقات مهارت فني ةدور
ملي مسابقات مهارت فني تهيـه و در خـرداد سـال     ةكميت ةنام بدين جهت اساس .دكنبرگزار 
نامه، مسابقات مهارت فني به صورت سـاالنه تـا    به تصويب رسيد. پس از تصويب اساس 1350
 د.شمندان مسابقات برگزار  بين عالقه 1357سال 

اي، سـازمان آمـوزش    ي حرفهها المللي آموزش از عضويت مجدد ايران در سازمان بينپس 
سـطح مهـارتي    منظـور ارتقـاء   اي و بـه  هاي حرفـه  اي به عنوان متولي امر آموزش فني و حرفه

د. ايـن مسـابقات در سـه    كـر صورت سـاالنه آغـاز    جوانان، برگزاري مسابقات ملي مهارت را به
ها در هـر رشـته يـك     ملي از استان ةو ملي برگزار شده و در مرحلشهرستاني، استاني  ةمرحل

 ند.كنتوانند در مسابقات شركت  نفر (در صورت كسب حد نصاب) مي
گذاري به منظور جذب بيشتر داوطلبان مسابقات ملي مهارت از جمله راهكارهاي  سياست

از امكانـات سـاير   اسـتفاده   است.اي در مناطق مختلف استان  ي فني و حرفهها آموزش ةتوسع
توانمندسـازي هنرجويـان   براي ي مهارتي، آموزش همراه توليد ها آموزش ةها در توسع دستگاه

 . استاشتغال  ةبراي ورود به عرص
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 :  كردتوان به موارد زير اشاره  المللي مهارت مي از اهداف مسابقات بين

اجـالس و   ،سـمينار اي از طريق  هاي آموزش فني و حرفه تبادل تجربيات و نظرات نظام ٭
 مسابقات به منظور ارتقاء مهارت جوانان و نيروي كار.

 .استانداردهاي ملي مهارت ةاطالعات در زمين ةاشاع ٭
   .ي متناسب با شغلها تشويق جوانان براي آموزش ٭
هـاي   ايجاد تسهيالت در ارتباطات و ديـدارها ميـان مسـئولين و كارشناسـان سـازمان      ٭

  .ر سراسر دنيااي د آموزش فني و حرفه
 .ترغيب در امر تبادل اطالعات و تجارب ميان جوانان متخصص در سراسر دنيا ٭

افــزايش جــذب كــارآموزان و بــه خصــوص بــراي معرفــي الگــوي مناســب  ،در ايــن بــين
اي به منظور ارتقـاي سـطح كيفيـت      آموزان ممتاز و توانمند در مسابقات از اهميت ويژه دانش

ردار است. براي جذب متقاضيان مسـابقات عوامـل زيـادي دخيـل     مسابقات ملي مهارت برخو
ي فردي متقاضي، تمايل اولياء متقاضيان بـه شـركت در   ها ترين آنها آگاهي هستند كه از مهم

نقش هدايتي مشاوران و كارشناسان مسابقات نيـز اسـتفاده از تجـارب     ،مسابقات ملي مهارت
 توان نام برد. هاي قبل در مسابقات را مي كنندگان سال شركت

كننــدگان در مســابقات ملــي مهــارت بــه كــارآموزان و  نســبت شــركت ،در حــال حاضــر
درصـد كـل واجـدين شـرايط      6اي و كاردانش حدود  ي فني و حرفهها آموزان هنرستان دانش

دهد و بـراي   اي و كاردانش را تشكيل مي ي فني و حرفهها آموزان هنرستان كارآموزان و دانش
ـ  ،فرآيند مشاوره در اين خصوص ارتقاي اين نسبت، جـذب و نيـز    بـراي الگـوي مناسـب   ة ارائ

دهـد، بسـيار    ي امـروزي را تشـكيل مـي   ها ي بزرگ خانوادهها هدايت شغلي كه يكي از دغدغه
حائز اهميت است. اما در اين راستا مشكالت زيادي به خصوص در جذب متقاضـيان توانمنـد   

هاي افزايش جذب متقاضيان براي شـركت در   به راهبه اين مسابقات وجود دارد. در اين مقاله 
 مسابقات ملي مهارت پرداخته شده است.

 ي تحقيقها فرضيه
عـدم شـناخت كـافي نسـبت بـه مسـابقات ملـي مهـارت  از سـوي كـارآموزان و            .1ة فرضي
مشـاوران و ... ) باعـث كـاهش تمايـل كـارآموزان و       ،آمـوزان و راهنمايـان آنهـا (اوليـاء     دانش
 .شود ان به شركت در اين مسابقات ميآموز دانش
بين گرايش دختران و پسران واجدان شـرايط بـه مسـابقات ملـي مهـارت تفـاوت        .2ة فرضي
 دار وجود دارد. معني
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ي مسابقات ملي و مهارت فني و ها علت استقبال كم داوطلبان دختر از رشته .3ة فرضي
 ي مورد اجرا براي دختران است.ها اي تنوع كم رشته حرفه

  شناسي روش
 54اي اين استان داراي  كل آموزش فني و حرفه ةادار است.محل اين پژوهش استان اصفهان 

ي مـورد  هـا  توصيف كردن شرايط يا پديـده  ،ي كه در اين تحقيق هدفياز آنجا .باشد مركز مي
چـه بيشـتر شـرايط موجـود و      تواند براي شناخت هـر  بررسي است، روش تحقيق توصيفي مي

ي هـا  بـراي توزيـع ويژگـي    ،ثر باشـد. همچنـين  ؤگيري مفيد و م ه فرآيند تصميمياري دادن ب
توانـد بـراي    ده اسـت كـه خـود مـي    شـ آماري مورد نظـر از روش پيمايشـي اسـتفاده     ةجامع

 كار رود. پاسخگويي به چگونگي وضعيت موجود به
اي در  آموزان واجد شرايط مراكز فني و حرفه كارآموزان و دانشة تحقيق شامل كلية جامع

 92اي و كار دانش استان در سال  هاي فني و حرفه هاي مراكز و هنرستان حال آموزش كارگاه
 .هستند

افزايش جذب داوطلبـان در مسـابقات ملـي و     براي يالگوي ةبا توجه به هدف مقاله كه ارائ
ـ  مهارت است، بي ايـن الگـو و نيـز علـت عـدم اسـتقبال و جـذب         ةشك شناخت موانع در ارائ

و گفتگوهـاي زيـادي    هـا  به همين علت مصـاحبه بسيار ضروري است. كارآموزان خالق، ماهر 
 اي صورت گرفته است. هاي فني و حرفه آموزان هنرستان توسط نگارنده با كارآموزان و دانش

 ابزارهاي پژوهش
ي تحقيق، اقدام بـه تهيـه و تـدوين    ها ضيهبراي سنجش نظرات افراد مورد مطالعه و آزمون فر

كـامالً  "ليكرت شامل  ةگان ي پنجها بندي و گزينه ساخته با درجه سنج محقق نگرش ةنام پرسش
و همچنـين خـوب،    "كـامالً مخـالفم  " ، و"مخـالفم "، "مطمـئن نيسـتم  "، "موافقم"، "موافقم

اطالعـات فـردي   خيـر شـد. بخـش اول آن مربـوط بـه       -ي بلـي هـا  متوسط و كم و نيز گزينه
و بخـش   اسـت تحصيلي ة تحصيلي و رشتة ) از قبيل جنس، سن و پايها پاسخگويان (آزمودني

 ال بود.ؤس 16دوم آن شامل 
 زير عمل شد:ةنامه به شيو االت پرسشؤبراي اعتباريابي و تعيين روايي س

لـي  نظر در امور مسابقات م پژوهش با نظرخواهي از تعدادي از همكاران صاحبة نام پرسش
نامـه از روايـي    توان گفت كه پرسش مي ،مهارت اصالح شده و به صورت نهايي درآمد. بنابراين

 صوري برخوردار است.
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پاسخگويي به آن ة نامه با شرح ساده و روشني از اهداف و نيز نحو با توجه به اينكه پرسش

حتي بتواننـد  اند كه پاسخگويان به را ي آن طوري طراحي شدهها االت و گزينهؤشروع شده، س
 باشد. نامه داراي روايي ساختار نيز مي پرسش ،بنابراين .به آنها پاسخ گويند

نفـر از افـراد جامعـه توزيـع و پـس از       30طـور آزمايشـي بـين    شـده بـه   تهيهة نام پرسش
كرانباخ، ضريب اعتبار آزمون در هر يك از فرضيات و  ةآوري با استفاده از فرمول محاسب جمع

%، 96دوم عـدد  ة %، فرضـي 86اول عـدد  ة اسبه كه به ترتيـب بـراي فرضـي   نامه مح كل پرسش
 دست آمد. ه% ب88چهارم عدد ة % و فرضي87سوم عدد ة يضفر

، هـا  آموزان، هنرجويان، مشاوران دبيرسـتان  دانش ،نگارنده با كارآموزانة مصاحب ،همچنين
اد جـزو  يـ مسـابقات المپ مستمر و تنگاتنگ با ة سال هفتة و هنرآموزان و نيز تجرب ها هنرستان

 .استابزارهاي تحقيق در اين مقاله 

 روش تجزيه و تحليل اطالعات
هاي آماري شامل دو بخش آمار توصيفي و آمار  با توجه به شرايط حاكم در اين تحقيق، روش

استنباطي است. در روش آمار توصيفي از جداول فراواني، درصد فراواني و نمودار آماري و 
يك گروهي  Tاز آزمون  ها معيار استفاده شده است. براي آزمون فرضيه ميانگين، انحراف

دو گروهي براي برآورد  Tدر هر يك از فرضيات، از آزمون  ها نمرات كل آزمودني ةمقايس براي
تفاوت بين دو جنسيت و آزمون ة مقايس برايميانگين دو گروه مستقل (دختران و پسران) 

و  است a% = 5 ها ده است. مالك آزمونشاستفاده  )A NOVAطرفه ( تحليل واريانس يك
 استفاده شده است. SPSSافزار آماري  و اطالعات از نرم ها در تجزيه و تحليل داده

  ها يافته
عــدم شــناخت كــافي نســبت بــه مســابقات ملــي مهــارت از ســوي كــارآموزان و  .1 ةفرضــي

عـث كـاهش تمايـل كـارآموزان و     مشـاوران و ... ) با  ،آمـوزان و راهنمايـان آنهـا (اوليـاء     دانش
 .شود آموزان به شركت در اين مسابقات مي دانش

آمـوزان و نيـز    دانـش  ،ي زيـادي بـا كـارآموزان   ها گفتگوها و مصاحبه اول ةمورد فرضي در
اي و كـار دانـش انجـام گرفـت.      هاي فني و حرفه اولياي آنان و همچنين با مشاوران هنرستان

نفـر از پسـران    122نفر از دختران و تعـداد   116ه توسط تنظيمي كة نام از پرسش ،همچنين
 د، نتايج جالبي قابل استخراج است.شتكميل 
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اي و كار دانش از كليات مسابقات ملـي مهـارت آگـاه     حرفه هاي فني و مشاوران هنرستان

در مـورد  . مشاوران مرد نسبت به مشاوران زن اطالعات بيشتري در اين زمينه داشـتند  بودند.
نفـر   71 ،نامه پاسخ دادند نفري كه به پرسش 116آموزان دختر  هنرجويان و دانش ،انكارآموز

از  %21/61از آنها نسبت به مسابقات ملي مهارت اطالع بسيار كمي داشتند، يعنـي در حـدود   
 ،اطالع بودند و علت عدم رغبت خود نسبت به شركت در مسـابقات را  دختران در اين مورد بي

دانستند. در مصاحبه و  ر اين مورد و همچنين ترس از انتخاب نشدن ميعدم اطالعات كافي د
آموزان در مورد علت ايـن تـرس پرسـيده     نامه با كارآموزان و دانش گفتگويي كه بعد از پرسش

شود.  آنها اظهار داشتند توقع خانواده و دوستان آنها  از رفتن به مسابقات جهاني زياد مي ،شد
 بيان شده است. 1 ةر جدول شمارنتايج تحليل اين فرضيه د

 
 اول ةتحليل واريانس در فرضي .1جدول 

سطح 
 داري معني

F 
ميانگين مجموع مجذورات 

 ) ها (واريانس

 ةدرج
 آزادي

مجموع 
 مجذورات

منابع 
 تغييرات

000/0 39/6

82/3 2 64/7 
بين 
 ها گروه

59% 236 66/230 
درون 

 ها گروه

 جمع 30/238 238 

 
ن گرايش دختران و پسران واجدان شرايط به مسابقات ملي مهارت تفـاوت  بي. 2ة فر ضي

 دار وجود دارد.   معني
تفاوت بين ميانگين نمرات دو گروه مستقل (دختران و پسران واجد شرايط) به ة با مقايس

دار بودن تفاوت گرايش دختـران   تفكيك هر يك از  فرضيات و در كل آزمون به بررسي معني
 موز به مسابقات ملي مهارت پرداخت شده است.آ و پسران دانش

آمـوز در   ي مهارتي بـين دختـران و پسـران دانـش    ها اثر عامل گرايش به رشته ،همچنين
 .  )111/0Pدهد ( دار را نشان مي گرايش به مسابقات ملي مهارت تفاوت معني
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 2ة اي فرضي(برآورد ميانگين دو گروه مستقل دختران و پسران) بر Tنتايج آزمون  .2جدول 

ميانگين نتيجه
 سطح

داري معني 
 DFآزادي  ةدرج

(تفاوت ميانگين)Tآزمون
 عامل دو گروه نمرات

دار است معني
43/4 

000/0 238 
مرد

 ي مهارتيها گرايش به رشته
زن 11/4

دار است معني
41/4 

000/0 238 
مرد

 انگيزه به رقابت بيشتر
زن 01/4

دار است معني
46/4 

000/0 238 
 سهولت يادگيري ومرد

زن 99/3 بكار بردن مهارت 

دار است معني
43/4 

000/0 238 
مرد

 نامه در كل پرسش
زن 04/4

 
دهد كه از نظـر آمـاري در مجمـوع بـين      نشان مي ها براي كل آزمودني Tآزمون  ةمحاسب

 ةود دارد كه با مقايسـ داري وج گرايش دختران و پسران به مسابقات ملي مهارت تفاوت معني
توان گفت كه در مجموع از نظر آماري گرايش  دست آمده بين دو جنسيت مي هي بها ميانگين

 ،ذكر شـد  2ة اما موانعي كه در فرضي ،پسران  به مسابقات ملي مهارت بيشتر از دختران است
 ،مهـارت  ي مورد اجرا در مسـابقات ملـي  ها از جمله عدم اطالع كافي و نيز محدود بودن رشته
 .شود مي ها باعث كاهش تعداد جذب متقاضيان در اين رشته

ي مسابقات ملي و مهـارت فنـي و   ها علت استقبال كم داوطلبان دختر از رشته .3ة فرضي
ي مورد اجرا براي دختران است و نيز عدم رغبـت آنهـا بـه كـار در     ها اي تنوع كم رشته حرفه

 ها بعد از مهارت يافتن. كارگاه
كـه   است 115آزادي  ةو با درج 27/25) عدد 3( ةشمار ةدست آمده در فرضي هب Tمقدار 

) از 08/4دسـت آمـده (   ه% بيشتر است. ميانگين بـ 5در سطح آلفاي  Tاز ميزان جدول توزيع 
رسـد   توان گفت كه از نظر آماري به نظر مي مي ،بيشتر است. بنابراين ) نيز3ميانگين فرضي (

مورد عالقـه در كارگـاه    ةختر از اينكه بعد از مهارت يافتن در رشتآموزان  د كارآموزان و دانش
 هـا  دهنـد و همچنـين خواسـتار تنـوع  بيشـتر در رشـته       كار كنند، چندان رغبت نشان نمـي 

 مسابقات هستند.  
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 گيري نتيجه
مند به شركت در مسابقات  اي و كاردانش عالقه هاي فني و حرفه آموزان هنرستان بيشتر دانش

 دارند. 12تا  5/14رت داراي معدل نيم سال اول ملي مها
ي مسابقات ملي مهارت در پسـران بـه ترتيـب بـه     ها بيشترين فراواني به شركت در رشته

ي هـا  ي، فناوري خودرو، ساخت و توليد، و الكترونيك و در دختران به ترتيب به رشتهها رشته
يش اكثـر پسـران بـه سـمت     پزي و طراحي فضاي سبز بود و گـرا  كامپيوتر،آشپزي و شيريني

 خدمات بوده است.ة ي با زمينها صنعت و در دختران به سمت رشتهة يي با زمينها رشته
ي موجود در مسابقات ملي و مهـارت  بـراي دختـران يكـي از     ها محدود بودن تنوع رشته

 .استعوامل كمي رغبت آنها به شركت در اين مسابقات 
اوليــاي  از ســوي ،ات ملــي و مهــارتعــدم اطــالع كــافي نســبت بــه شــركت در مســابق 

اوليــاي كــارآموزان و  ،هــا مشــاوران هنرســتان ،اي و كــاردانش هــاي فنــي و حرفــه هنرســتان
نام  باعث بروز مشكل در جذب متقاضيان به ثبت آموزان آموزان و خود كارآموزان و دانش دانش

 .شود در مسابقات ملي و مهارت مي

 پيشنهادها
دسـتيابي   بـراي عالقمند و خالق بـه مسـابقات ملـي و مهـارت     آموزان  به سبب گرايش دانش

آوران پـس از كسـب مـدال بـا      به ايجاد، تضـمين و اشـتغال مناسـب مـدال     ،تر به شغل سهل
 د.شوها توجه خاصي مبذول  هماهنگي ساير دستگاه

بيشتري بـه شـركت در مسـابقات    ة آموزان پسر نسبت به دختران عالق ي كه دانشياز آنجا
ايجاد شرايط مناسبت  برايشود اقدامات الزم  پيشنهاد مي .اند ت از خود نشان دادهملي و مهار

و مراكـز   ها و تناسب آن با نياز منطقه و دختران در مدارس و آموزشكده ها از قبيل تنوع رشته
 اي صورت گيرد. آموزش فني و حرفه

هنـده پيرامـون   د هـاي تبليغـاتي و آگـاهي    هاي تبليغاتي: نصب تراكـت  تهيه و نصب تراكت
اي تهيـه   ها و مراكـز آمـوزش فنـي و حرفـه     مسابقات ملي و مهارت در سطح شهر و هنرستان

 شوند.  
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 بين بهداشت روان و رضايت شغلي ةبررسي رابط
 اندركاران مسابقات ملي مهارت استان اصفهان دست

 1هاجرپيرمراديان
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  مقدمه
تمدن  ةجهاني و دوران پست مدرنيسم شاهد دور افتادن قافل ةوري، در دهكدادر عصر فنّ

ناگوار، سالمت و بهداشت  ةدر بطن اين حادثبنابراين، . يقي هستيمهاي حق بشري از ارزش
بدين رو موضوع بهداشت رواني، يكي از . رواني نيز بيش از پيش در معرض خطر قرار دارد

امروزه بسياري از كارشناسان بهداشت روان، . ترين مسائل انسان معاصر است مهم
زيرا  ؛دكنن بهداشت رواني افراد تلقي مي هاي كاري را يكي از مراكز تأمين و ارتقاي محيط

 ندكن محيط كار محلي است كه افراد قسمت اعظم وقت و انرژي خود را در آن صرف مي
 ها توانايي موقع به كارگيري هب و انساني منابع رهبري و هدايت. )1388(آهنگي و همكاران، 

 لئمسا از مجموعه هر مديران براي سازماني اهداف به نيل در شاغل افراد استعدادهاي و
 تواند مي شغلي رضايت وي روان سالمت به توجهبنابراين، . آيد مي حساب به مديريتي مهم

 هيچ. باشد داشته ميمه نقش جامعه به رساني خدمات و وري بهره ملي، اهداف پيشبرد در
 مديران كم، دست. دارد زيادي اهميت ها سازمان در افراد شغلي رضايت كه نيست ترديدي

 مدارك )1 :بدهند اهميت سازمان اعضاي و افراد شغلي رضايت به دليل سه به است الزم
 دهند؛ مي استعفا بيشتر و كنند مي ترك را سازمان ناراضي افراد كه است دست در بسياري

 كنند؛ مي عمر بيشتر و برخوردارند بهتري سالمت از راضي كاركنان كه است شده ثابت )2
 آن اثرات و رود مي فراتر شركت و سازمان مرز از كه است اي پديده كار از شغلي رضايت) 3
هاي افراد نسبت به  نگرش. شود مي مشاهده سازمان از خارج و فرد خصوصي زندگي در

خصوصيات سازمان، شغل، همكاران و حقوق افراد  ةبار آنها در. شغل خود متفاوت است
شغل  ةبار ابل درك و قابل ارزيابي درآنها احساسات ق ةاما هم. هاي مختلفي دارند نگرش

ها در مورد يك حرفه بيانگر مناسبي براي  رضايت شغلي به عنوان خالصه نگرش. خود دارند
سال در  60مطالعات سازماني در طي مدتي بيش از ةاين احساسات است و موضوع عمد

و  ميهاي شغلي در سالمت جس نگرش . مطالعه در اين مورد بوده است 3000خالل بيش 
به نظر هرزبرگ احساس . گذارد روان، انجام كار، ترك خدمت و روابط بين افراد اثر مي

مندي از نوع كار و حرفه و اينكه شخص خود را در حال پيشرفت بداند و احساس  رضايت
ترين عامل عالقمندي به شغل است و ميزان درآمد و محيط رواني كار  خود شكوفايي مهم

به نظر سوسنبرگ، . )1381(حجازي و ايرواني،  دوم اهميت قرار دارد ةاز اين لحاظ در درج
مسلماً رضايت . )1993رود ( كارآيي آنها باال مي ،زماني كه افراد از كار خود راضي باشند

خود را در شغل فعلي،  سزايي دارد و به نحو مؤثري اثر رفتار عملي كارمندان اثر به شغلي در
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رضايت شغلي . دهد ادگي جهت ارتقاء شغلي نشان ميكارا بودن، اثربخش بودن و آم

بيمه و  ةهمچنين باعث كاهش غيبت و نيز از آن جهت كه سالمتي افراد به سبب هزين
كارمند راضي شاداب و . باعث افزايش بازدهي خواهد شد است،بيمارستاني به نفع سازمان 

توان با توجه به  مي ،اينبنابر. كند مسرت را از سازمان به محيط خانه و جامعه منتقل مي
وجود رضايت شغلي  ةساي پولي كه در هاي اجتماعي و مقدار بهبود پذيرش مسئوليت ةنحو

 كه شغلي رضايت هاي جنبه از يكي. از اين عامل دفاع كرد ،به نفع جامعه خواهد شد
 ةتيجن در كه رواني فشار. است كاركنان سالمت با آن ةرابط شود، مي انگاشته ناديده معموالً

 ةحمل چون هايي بيماري پذيراي و مستعد را وي تواند مي شود، مي وارد فرد بر نارضايتي
 داشت، خواهد جامعه كل بر را اثراتي كاركنان شغلي رضايت ،همچنين. نمايد قلبي
 )سازمان از خارج در(  آنها خصوصي زندگي برند، مي لذت خود كار از كاركنان كه  ميهنگا

 تر سالم را جامعه رواني نظر از و دهند مي زندگي به تر مثبت نگرشي افراد ناي يابد، مي بهبود
 افراد سالمت كه جهت آن از نيز و( غيبت كاهش خاطر به راضي كار نيروي يك. ندكن مي
 شد خواهد بازدهي افزايش باعث) است سازمان نفع به بيمارستاني هاي هزينه سبب به
 احساسي و فيزيكي نظر از فرد كه شود مي اطالق طيشراي به بودن سالم. )1970 رابينز،(

 سالمت داشتن معناي به اين. باشد كامل يا معمولي سطح در محوله وظايف انجام به قادر
 سالمت از كه كاركناني از عده آن كه اند عقيده اين بر مديران بيشتر. است فيزيكي و فكري

 كارايي از كاركنان ساير از كنند مي ركا امن محيطي در و اند بوده مند بهره خوب بهداشت و
 ةرابط كه رسد مينظر به چنين. )1375 راد، عابديني و حاضر( برخوردارند بيشتري

 هاي پژوهش .باشد داشته وجود كاركنان رواني سالمت و شغلي رضايت بين داري معني
 گونگونا امراض به ابتال مستعد خود، شغل از ناراضي افراد كه است داده نشان متعدد
 رابينز،( شود مي كشيده قلبي هاي بيماري تا سردرد، از ها بيماري نوع اين ةدامن كه هستند
 شغلي رضايت با سن و حصيالتت  سطح بين داد نشان ،)1992( كيم پژوهش ). 1972
 بر كه تحقيق اين ندارد، وجود شغلي رضايت و جنس بين ارتباطي اما. دارد وجود رابطه
 رضايت كاري، پاداش افزايش با تحصيالت كه داد نشان ،شد انجام هتل يك كاركنان روي

 همكاران و تري. دارد نيز غيرمادي هاي پاداش باال تتحصيال  عالوه هب برد، مي باال را شغلي
 رضايت و رواني سالمت بر كاري استرس ثيرأت بررسي هدف با كه اي مطالعه در ،)1993(

 رواني سالمت بر منفي ثيرأت با كاري استرس كه سيدندر نتيجه اين به اند، داده انجام شغلي
 همكاران و كال توسط كه ديگري ةمطالع در. دهد مي كاهش را شغل از رضايت ميزان

 به اعتماد هستند، افسردگي نوعي دچار كه افرادي شد مشخص ،گرفت انجام) 1994(
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. كنند مي احساس را كمتري شغلي رضايت و بيشتر، بيهودگي احساس تر، پائين نفس

 از رضايت بين ةرابط بررسي هدف با كه پژوهشي در)، 1999( پالنت و كي مك استراسل،
 نتيجه اين به ،اند داده انجام هواپيمايي شركت يك كارمندان جسماني سالمت با شغل

 بر عالوه. دارد هماهنگ ارتباط شغل رضايت با نيز جسماني سالمت كه رسيدند
 صالحي پژوهش در. اند گرفته انجام باره اين در ديگري هاي  پژوهش يادشده، هاي پژوهش

 مركزي دفتر در شاغل زنان  ميعمو سالمت با شغلي رضايت بررسي( عنوان به كه) 1381(
 و  ميعمو سالمت نمرات بين همبستگي ارزيابي براي گرفت، صورت) سازندگي جهاد

 كه آمد دست هب -%36 يمنف همبستگي ضريب پيرسون ةشيو از استفاده با شغلي، رضايت
) GHQ( روان سالمت ةنمر كاهش. دارد يادشده متغير دو بين منفي همبستگي بر داللت

بنابراين، . است همراه شغلي رضايت افزايش با د،شو مي روان سالمت افزايش به منجر كه
اندركاران مسابقات  دست بين بهداشت روان و رضايت شغلي ةرابطاين تحقيق  به بررسي 

 است. مهارت استان اصفهان پرداختهملي 

 شناسي روش
بين بهداشت  ةبررسي رابطبين  ةروش اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است و رابط

 شود. بررسي مي اندركاران مسابقات ملي مهارت استان اصفهان دستروان و رضايت شغلي 
آماري  ةنمون هان وملي مهارت استان اصف ةاندكاران مسابق دست ةمورد مطالعه كلي ةجامع

نفر زن و  50اندركاران مسابقات ملي مهارت استان اصفهان ( نفراز دست 100شامل  تحقيق
ابزار پژوهش مورد استفاده . انتخاب شدندگيري تصادفي  روش نمونهكه با است نفر مرد)  50

 نامه توسط دانت و همكارانش در اين پرسش باشد. مي رضايت شغلي دانت ةنام شامل پرسش
عبارت  36مذكور حاوي  ةنام پرسش. در قالب تئوري دو عاملي هرزبرگ تهيه شد 1996سال 

(عوامل  عوامل انگيزشي (عوامل دروني) و عوامل محيطي ةبار نامه در است كه عبارات پرسش
مربوط به عوامل  36تا  18مربوط به عوامل انگيزشي و عبارات  17-1عبارات . بيروني) است
عبارت است كه در مقابل  36مذكور حاوي  ةنام گذاري: پرسش نمره ةشيو. باشد محيطي مي

شود عبارات را با دقت  اي وجود دارد و از پاسخگو خواسته مي درجه 7هر عبارت يك مقياس 
 1فقت خود را با هر يك از عبارات با عالمت * در پايين درجات ا، سپس ميزان موكند مطالعه

ترين موافقت آنها با عبارات را  بيش 7 ةين موافقت و درجتر كم 1 ةدرج. مشخص نمايد 7تا 
دست  هبراي ب. است 36و كمترين نمره برابر با  252بيشترين نمره برابر با . دهد نشان مي

افراد در يك چهارم پايين داراي  .كنيم تقسيم مي 4حداكثر را به  ةآوردن سطح رضايت، نمر
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نامه  پايايي اين پرسش. رضايت شغلي زياد دارندرضايت شغلي كم و افراد در يك چهارم باال 

از متن انگليسي به فارسي ترجمه و ويرايش شده و  1373منور مجدراده در سال از سوي 
واريانس تك  ةدر ايران هنجاريابي شد كه پس از محاسب 1378توسط فتح آبادي در سال 

رونباخ ضريب اعتبار زير االت و واريانس هر كدام از افراد نمونه، از طريق آلفاي كؤتك س
نامه:  واريانس نمرات كل پرسش – 98/116االت: ؤمجموع واريانس تك تك س. دست آمد هب

براي سالمت عمومي  ةنام پرسشاست.  94/0نامه  برآورد ميزان اعتبار پرسش 57/1458
منظور غربالگري روان گسستگي  بهنامه  اين پرسش. شود مياستفاده  بهداشت روانسنجش 

اين . % برخوردار بوده است79-82% و ويژگي 84-88ي شده است و از حساسيت طراح
آزمون عاليم جسماني، عاليم اضطراب، اختالل  خرده 4كه  ماده است 28نامه داراي  پرسش

نامه داراي  اين پرسش. سنجد ميدر كاركرد اجتماعي و افسردگي را در طي يك ماه گذشته 
اي  گزينه 4بر اساس مقياس ليكرت كه است  زياد)، زياد و خيلي  مي(خير، كة گزين4

بيشتر نشانگر وضعيت نامطلوب  ةباشد كه نمر مي 0-84كلي بين  ةنمر. شود مياري ذگ نمره
 .است

 ها يافته
اندركاران مسابقات ملي  دستبين سالمت روان و رضايت شغلي   ةماتريس بررسي رابط .1جدول 

 مهارت استان اصفهان

 
عالئم 

جسماني راباضط افسردگي عملكرد 
اجتماعي

سالمت 
 روان

انگيزش 
 دروني

انگيزش 
 بيروني

رضايت 
 شغلي

عالئم جسماني 1 .411** .151 .011 .712** .191 .098 .210*

**411. اضطراب 1 .202* -.194 .772** .167 .113 .214*

*202. 151. افسردگي 1 -.107 .427** .067 -.167 -.067 
عملكرداجتماعي .011 -.194 -.107 1 .260** .163 .318** .255*

**712. سالمت روان .772** .427** .260** 1 .268** .193 .305**

انگيزش دروني .191 .167 .067 .163 .268** 1 .292** .807**

انگيزش بيروني .098 .113 -.167 .318** .193 .292** 1 .697**

رضايت شغلي .210* .214* -.067 .255* .305** .807** .697** 1 
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دست آمده در اين پژوهش  هطبق نتايج ب ،شود مالحظه مي 1با توجه به نتايج جدول 

اندكاران مسابقات ملي مهارت  آماري معناداري بين سالمت روان و رضايت شغلي دست ةرابط
  .دشاستان اصفهان مشاهده 

 
 رضايت شغلي  بيني پيش رگرسيون تحليل نتايج ةخالص .2 جدول

 هاي آن لفهؤسالمت روان و م حسب بر اندكاران مسابقات ملي مهارت دست
Sig. DF2 DF1 F  R مدل 
.002a 95 4 4,465 .158 .398a 1 

 
اول بيانگر  ةمرحل داري آن در و سطح معني Fدهد كه نسبت  مينشان  2هاي جدول  داده

دست  هب F= 4,465گرسيون در اين مرحله اثر ر. رگرسيون است ةاثر معنادار متغير در معادل
 15 شده بر اساس اين متغيرباشد و ضريب تبيين محاسبه مي/ معنادار 005آمده كه در سطح 

 كند. ميدرصد واريانس متغير رضايت شغلي را تبيين 15يعني اين متغير . درصد است
 

 ضرايب تحليل رگرسيون گام به گام .3جدول 

مدل  
 ارد شدهضرايب استاند ضرايب استاندارد نشده

T Sig.
B Std. Error Beta 

 
1 

(Constant) 182,601 5,463  33,426 .000
jasman -.104 .473 -.032 -.220 .826
afsorda -.980 .528 -.211 -1,856 .066
ajtama .431 .345 .133 1,248 .215
salamat .504 .224 .383 2,249 .027

 
و رضايت شغلي كاركنان  ةكنند بيني سالمت روان  پيشدهد كه  مينشان  3نتايج جدول

 . استاندكاران مسابقات ملي مهارت  دست
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اندركاران مسابقات ملي مهارت  اي رضايت شغلي و سالمت روان دست : بررسي مقايسه 4جدول 

 استان اصفهان برحسب جنسيت
 Sig. t df انحراف معيار ميانگين تعداد گروه 

 رضايت شغلي
 2.0646E2 4,99 50 زن

 1,9374E2 7,27 50 مرد 98 10,197 041.

 عالئم جسماني
 2,91 9,2400 50 زن

 2,28 7,4200 50 مرد 98 3,472 024.

 اضطراب
 4,27 9,4800 50 زن

 4,19 8,4600 50 مرد 98 1,205 855.

 افسردگي
 1,97 4,9400 50 زن

 1,85 5,4200 50 مرد 98 1,254- 850.

 لكرد اجتماعيعم
 2,80 13,3200 50 زن

 2,69 12,6000 50 مرد 98 1,309 517.

 سالمت روان
 7,29 36,9800 50 زن

 5,89 33,9000 50 مرد 98 2,322 021.

 
 اندركاران مسابقات ملي مهارت استان اصفهان رضايت شغلي و سالمت روان دست ةمقايس

هاي  داري) متغير مقدار (معني pآمده و چون  دست هب  tبراساس محاسبات از طريق آزمون
 داري تر از سطح معني كوچك در گروه زن و مرد شاغلرضايت شغلي و سالمت روان 

شود و  ميرد  در خصوص اين دو متغير 0Hدر اين سطح  فرض  بنابراين،. است��05.0
اندركاران مسابقات ملي  ستدمي توان گفت در ميزان رضايت شغلي و سالمت روان در نتيجه 

هاي  لفهؤهرچند در م .داري وجود دارد تفاوت معني  مهارت استان اصفهان برحسب جنسيت
 . )4(جدول  سالمت روان تفاوتي مشاهد نگرديد

 گيري نتيجه
آماري معناداري بين سالمت روان و رضايت شغلي  ةدهد رابط هاي تحقيق نشان مي يافته
دست آمده با  هنتايج ب. ي مهارت استان اصفهان مشاهده گرديداندكاران مسابقات مل دست

ماير  ،) 1999 ، اندران ( ) 1998 وكسلر ( )1381( صالحي)، 1376(  طوسي دوستدارتحقيقات 
)  1390) و خلج اسدي( 1390 كيومرثي ( ، ) 1389 ، فرهادي ( ) 1388 زاده ( حسين ، ) 2003 (

 .استهمسو 
رضايت شغلي  ةبيني كنند سالمت روان  پيش دهد نشان مي هاي تحقيق يافته ،همچنين

و   تريحاصله با تحقيقات  ةنتيج. باشد اندكاران مسابقات ملي مهارت مي دستو كاركنان 
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همخوان ) 1999( پالنت و كي مك استراسل،و ) 1994( همكاران و كال، )1993( همكاران

رضايت شغلي و سالمت روان  دهد در ميزان هاي تحقيق نشان مي يافته ،همچنيناست. 
داري وجود  تفاوت معني اندركاران مسابقات ملي مهارت استان اصفهان برحسب جنسيت دست
اين پژوهش با  ةنتيج. هاي سالمت روان تفاوتي مشاهد نگرديد لفهؤهرچند در م .دارد
 .استهمخوان  )1992( كيمهاي  يافته

از شغل مفهوم پيچيده و چند بعدي  ضايتتوان گفت ر دست آمده مي هتحقيق ب ةدر نتيج
ديگر عوامل مختلف نقش  ،به عبارتي ؛است كه با عوامل مختلف رواني و اجتماعي ارتباط دارد

 و عواملي مانند تغيير روحيه . كنند اي در ايجاد رضايت يا عدم رضايت شغلي ايفا مي عمده
هاي  كاركردي در محيطافت  ةكنند ، تشديداستحوصلگي كه خود ناشي از عوامل مختلف  بي

تواند در بهبود شرايط مفيد  هاي كاري مي كه توجه به بهداشت روان در محيط هستندكاري 
بهداشت رواني از جمله مفاهيمي  و ميزان رضايت شغلي كاركنان را افزايش دهد. واقع شود

ول شم ةاي برخوردار است و داير ويژه شناسي از اهميت هاي روان است كه امروزه در بحث
كه به دليل  استو اشتغال نيز يكي از موضوعاتي  شود موضوعات آن هر روز فراگيرتر مي

گيري در  عوامل مثل، تصميمشناسايي  اهميت آن در زندگي افراد از اين بحث بهره برده است.
در سازمان، رشد كيفي كاركنان، ايجاد جو مطلوب  ي و كيفيهاي كم درون سازمان، فعاليت

تواند به احساس توانايي فرد و  عواملي است كه مي اجتماعي كاركنان از جملهعاطفي و رشد 
بهداشت رواني  وجود آمدن هها در ب خود اين حالت اعتماد به نفس كاركنان كمك كند كه

رضايت شغلي  د.شو و منجر به كسب رضايت شغلي كاركنان مي كند مطلوب كمك شاياني مي
عاملي كه موجب افزايش كارايي و نيز احساس  ؛استيكي از عوامل مهم در موفقيت شغلي 

د و شو و سبب ايجاد احساس خرسندي و خشنودي فرد از كار خود مي شود رضايت فردي مي
، گرايش  كند مي برد و در پي آن، به شغل خود دل گرمي و وابستگي پيدا لذتي كه از آن مي

خواهد  تري برخوردار اني بيشتري در مورد تسليم شكايت دارد، از سالمت جسماني و رو كم
گيرد و با  تر ياد مي و ظايف جديد مرتبط با شغل را سريع ،شود تر مي شد، طول عمرش بيش

مفهومي پيچيده و » رضايت شغلي« اگرچه به نظر هاپاك شود. تر روبه رو مي سوانح شغلي كم
عامل موجب  تنها يك چندبعدي است و با عوامل رواني، جسماني و اجتماعي ارتباط دارد.

كه  شود شود، بلكه تركيب معيني از مجموعه عوامل گوناگون سبب مي رضايت شغلي نمي
معيني از زمان، از شغلش احساس رضايت كند و به خود بگويد كه از شغلش  ةشاغل در لحظ
تحقيق توجه به سالمت روان كاركنان نقش ة ولي طبق نتيج ؛برد آن لذت مي از راضي است و

توجه خاص به اين بعد به دليل ارتباط  بنابراين، .رضايت شغلي آنان دارد ايي درزس هب
 .رسد تنگاتنگ اين بعد با ساير ابعاد زندگي ضروري به نظر مي
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 مقدمه 
كمك كند تا خود و ديگران را بهتر  ها به انسان دتوان ميي مختلف چيزي كه ها از ميان ويژگي

بيني كنيم  دهد پيش مياي از حيات انسان كه اجازه  يعني جنبه .شخصيت است ،بشناسد
(نريماني، خانبابازاده و  و احوال معين چه رفتاري از خود نشان خواهد داد در اوضاع مي آد

آميز با رويدادهاي زندگي، آگاهي از عوامل شخصيتي  يي موفقيترو). براي رويا1386فرزانه، 
بسيار مؤثر است؛ زيرا عوامل شخصيتي با اين مسئله كه يك فرد چگونه دنيا را مشاهده 

دهد، ارتباط نزديكي دارد.  ميزا پاسخ  ي استرسها موقعيت كند و چگونه به عوامل و مي
ي كاري را يكي از مراكز تأمين و ارتقاي ها امروزه بسياري از كارشناسان بهداشت روان، محيط

د، زيرا محيط كار محلي است كه افراد قسمت اعظم وقت و كنن ميبهداشت رواني افراد تلقي 
ي افراد نسبت به ها نگرش). 1388ي و همكاران، (آهنگ دكنن ميانرژي خود را در آن صرف 

خصوصيات سازمان، شغل، همكاران و حقوق افراد  ةبار شغل خود متفاوت است. آنها در
شغل  ةبار آنها احساساست قابل درك و قابل ارزيابي در ةي مختلفي دارند. اما همها نگرش

رفه بيانگر مناسبي براي در مورد يك ح ها نگرش ةخود دارند. رضايت شغلي به عنوان خالص
سال در  60مطالعات سازماني در طي مدتي بيش از  ةاين احساسات است و موضوع عمد

وجود  مطالعه در اين مورد بوده است. زماني حداكثر رضايت شغلي به 3000زخالل بيش ا
ي ها نگرش اش در مكان مناسبي قرار گيرد.  يد كه هر فرد با توجه به ويژگي شخصيتيآ مي
گذارد.  و روان، انجام كار، ترك خدمت و روابط بين افراد اثر مي ميي در سالمت جسشغل

تني و دومين دسته، تغييرات فيزيولوژيك است.  -اثرات روان  ها ترين واكنش اولين و مهم
شغلش در نظر وي نسبت به  ةبار دهند كه احساسات شخص در ميگزارشات بسياري نشان  

تري در برابر  لزوم استخدام افرادي كه شخصيت مقاوم كند.  ميد خود و همكاران تغيير ايجا
هم از نظر سالمت فردي و پيشگيري از افسردگي و هم از بعد  ،فشارهاي رواني داشته باشند

رسد.  مينظر  هخدمات سالم و رفتار بهنجار و داراي كيفيت درماني با بيماران ضروري ب ةارائ
رضايت شغلي در زنان و مردان به اين نتيجه رسيدند كه عوامل شخصيتي با ة در بررسي رابط

(عسگري، نادري و  نژندي با رضايت شغلي باال و پايين ارتباط هست گرايي و روان بين برون
ي ها پرستار دريافت كه ويژگي 400به روي  وحيدي طي تحقيقات خود  ).1389هيكل، 

به نظر . )1390لشگري،( عدم رضايت شغلي هستند ترين عامل رضايت يا شخصيت مهم
مندي از نوع كار و حرفه و اينكه شخص خود را در حال پيشرفت  هرزبرگ احساس رضايت

ترين عامل عالقمندي به شغل است و ميزان درآمد و  بداند و احساس خود شكوفايي مهم
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به ). 1381(حجازي و ايرواني،  دوم اهميت قرار دارد ةمحيط رواني كار از اين لحاظ در درج

). 1993رود ( ميكارآيي آنها باال  ،ر سوسنبرگ، زماني كه افراد از كار خود راضي باشندنظ
تحقيقات همچنين نشان داده است هر چه شغل با تيپ شخصيتي فرد همخواني بيشتري 

  (محمديان و بهرامي احتمال موفقيت، سازش و رضايت شغلي افراد بيشتر است ،داشته باشد
هاي شخصيتي خويش  اغل در صورتي كه بتوانند با توجه به ويژگيافراد ش). 1385خوندابي، 

توانند با حسن سلوك و بردباري و بدون تحمل فشار رواني زياد به  ميشغلي را انتخاب كنند، 
تواند كار مفيد و مؤثرداشته باشد  ميباشند. نيروي انساني در صورتي  ثمر كار بپردازند و مثمر

مناسب و رضايت و تعهد بااليي باشد. رضايت شغلي جايگاه  ةمناسب، روحي ةكه داراي انگيز
. زيرا اين ساختار استاي را در مطالعات مديريت منابع انساني و رفتار سازماني دارا  ويژه
كاري،  بيني رفتارهاي سازماني در آينده نظير ترك شغلي، تأخير، كم تواند در جهت پيش مي

سزايي داشته باشد. با  وري نيروي انساني تأثير به هرهباشد و در نهايت بر ب غيبت و.. . مؤثر
ي مختلف ها ترين جزء سيستم سازمان، افراد انساني با شخصيت توجه به اينكه اولين و مهم

ها، تمايالت، عقايد و افكار كه در واقع از اجزاء مهم  ، تواناييها انگيزه ،باشند ميخود 
ات و توقعات افراد را نسبت به يكديگر و حدود انتظار است،شخصيت انسان ة دهند تشكيل

رفتار عملي كارمندان اثر  كنند. مسلماً رضايت شغلي در ميهمچنين نسبت به سازمان تعيين 
خود را در شغل فعلي، كارا بودن، اثربخش بودن و آمادگي  سزايي دارد و به نحو مؤثري اثر به

ث كاهش غيبت و نيز از آن دهد. رضايت شغلي همچنين باع ميارتقاء شغلي نشان  براي
باعث  ،باشد ميبيمه و بيمارستاني به نفع سازمان  ةجهت كه سالمتي افراد به سبب هزين

و مسرت را از سازمان به محيط خانه و  يشاداب ،افزايش بازدهي خواهد شد. كارمند راضي
ي ها بهبود پذيرش مسئوليتة توان با توجه به نحو مي ،كند. بنابراين ميجامعه منتقل 

از اين  ،وجود رضايت شغلي به نفع جامعه خواهد شد ةساي پولي كه در اجتماعي و مقدار
 به حدي است كه اگر ها سرنوشت و توفيق ملت عامل دفاع كرد. اهميت نيروي انساني در

تواند با  ميآن جامعه  ،حداقل وجود داشته باشداندازة ساير منابع هم در دسترس باشد و يا به 
پيشاپيش  و اراده در اندك مدتي وسايل ترقي و رفاه خود را فراهم سازد و قدرت ايمان

برداري از آن منابع مستلزم  فاقد نيروي انساني الزم براي بهره جوامعي كه واجد منابع ديگر
هستند قدم بردارد. به همين صورت بايد تمهيداتي را به كار برد تا انسان را فعاالنه به خدمت 

سبب خواهد شد كه هم اهداف سازمان برآورده شود، هم خشنودي شغلي  درآورد. همين امر
فرد افزايش يابد و به دنبال آن جامعه، سازمان و افراد از مزاياي آن برخوردار خواهند شد. 
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ي شخصيتي و رضايت ها تيپ ةدر اين مقاله به بررسي رابط بنابراين، ).1388(مأمن پوش، 

 مهارت استان اصفهان پردخته شده است. اندركاران مسابقات ملي دستشغلي  

 روش تحقيق 
ي شخصيتي و رضايت ها بين تيپ ةروش اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است و رابط

مورد  ةجامع شود. مياندركاران مسابقات ملي مهارت استان اصفهان بررسي  شغلي دست
شامل  آماري تحقيق ةوننم ملي مهارت استان اصفهان و ةاندكاران مسابق دست ةمطالعه كلي

نفر مرد)  50نفر زن و  50اندركاران مسابقات ملي مهارت استان اصفهان ( از دست نفر 100
انتخاب شدند. ابزار پژوهش مورد استفاده شامل دو گيري تصادفي  روش نمونهكه با  است

 يگزبر -نماي مايرز سنخ ةنام . پرسشاستنماي مايرز و رضايت شغلي دانت  سنخ ةنام پرسش
)MBTIتوسط كاترين بريگزو ايزابل بريگز مايرز بر  1920 ةنامه در ده ) است كه  اين پرسش

اي كه  به شيوه ها كند تا تفاوت ميشخصيت يونگ ساخته شد. اين ابزار كمك  ةاساس نظري
دهند، مشخص شود. ابعاد  ميكنند و مورد قضاوت قرار  ميافراد جهان اطراف خود را درك 

شهودي،  ـ برونگرا، حسي ـ نما هستند عبارتند از: درونگرا بوط به اين سنخشخصيتي كه مر
اي  دركي در نتيجه دو نگرش و چهار كاركرد با توجه به شيوه ـاحساسي و قضاوتي  ـ فكري

). اعتبار و روايي آزمون 1381(حجازي و ايرواني،  كنند ميكه افراد جهان خود را درك 
اعتبار آزمون فعلي با استفاده از روش اجراي مجدد، باالتر دست آمده است.  به 75/0خارجي 

ي ها عبارات با كل آزمون همبستگي مثبت معنادار دارند و بررسي ةبوده است، هم 80/0از 
شناختي نيز روايي اين آزمون را تأييد كرده است. كه در اين آزمون  باليني و مشاهدات روان

 ةاگر به گزين  58-54-50-46-42-38-34-30-26-22-18-14-10-6-2ة الت شمارؤاس
را انتخاب  )الف(سنجد و اگر گزينه  ميتيپ شخصيتي شهودي را  ،پاسخ داده باشند )ب(

-29-25-21-17-13-9-5-1االت ؤسنجد. س ميويژگي شخصيتي حسي را  ،كرده باشند
 گرا و اگر شخصيت درون ،را پاسخ داده باشند )الف(اگر گزينه  33-37-41-45-49-53-57

-20-16-12-8-4االت ؤسنجد. س ميگرايي را  تيپ برون ،را انتخاب كرده باشند )ب( ةگزين
تيپ  ،را پاسخ داده باشند )الف( ةاگر گزين 24-28-32-36-40-44-48-52-56-60

تيپ شخصيتي منظبط را  ،را پاسخ داده باشند )ب( ةكار و اگر گزين شخصيت مالحظه
 ةگزين اگر 59-55-51-47-43-39-35-31-27-23-19-15-11-7-3االت ؤسنجد. س مي

تيپ  ،را پاسخ داده باشند )ب( ةتيپ شخصيتي فكري و اگر گزين ،را پاسخ داده باشند )الف(
نامه توسط دانت  اين پرسش .رضايت شغلي دانت ةنام سنجد. پرسش ميشخصيتي احساسي را 
مذكور  ةنام پرسش در قالب تئوري دو عاملي هرزبرگ تهيه شد. 1996و همكارانش در سال 
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عوامل انگيزشي (عوامل دروني) و عوامل  ةنامه دربار عبارت است كه عبارات پرسش 36حاوي 

 36تا  18مربوط به عوامل انگيزشي و عبارات  17-1(عوامل بيروني) است. عبارات  محيطي
عبارت است  36مذكور حاوي  ةنام گذاري: پرسش نمره ة. شيواستمربوط به عوامل محيطي 

شود  مياي وجود دارد و از پاسخگو خواسته  درجه 7در مقابل هر عبارت يك مقياس  كه
فقت خود را با هر يك از عبارات با عالمت * در اعبارات را با دقت مطالعه، سپس ميزان مو

بيشترين موافقت آنها  7 ةكمترين موافقت و درج 1 ة. درجكندمشخص  7تا  1پايين درجات 
است. براي  36و كمترين نمره برابر با  252دهد. بيشترين نمره برابر با  ميبا عبارات را نشان 

افراد در يك چهارم پايين  .كنيم ميتقسيم  4حداكثر را به  ةدست آوردن سطح رضايت، نمر هب
داراي رضايت شغلي كم و افراد در يك چهارم باال رضايت شغلي زياد دارند. پايايي اين 

از متن انگليسي به فارسي ترجمه و ويرايش  1373در سال  ادهزنامه توسط منور مجد پرسش
واريانس  ةدر ايران هنجاريابي شد كه پس از محاسب 1378شده و توسط فتح آبادي در سال 

االت و واريانس هر كدام از افراد نمونه، از طريق آلفاي كرونباخ ضريب اعتبار زير ؤتك تك س
نامه:  واريانس نمرات كل پرسش – 98/116االت: ؤدست آمد. مجموع واريانس تك تك س هب

 .است 94/0نامه  برآورد ميزان اعتبار پرسش 57/1458

  ها يافته
اندكاران مسابقات  دست ميزان رضايت شغلي و يشخصيتي ها تيپ ةماتريس بررسي رابط .1جدول 

 ملي مهارت استان اصفهان
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

          1 حسي
*218. درونگرا 1         

مالحظه كار .092 -.010 1        
122. 084. فكري -.111 1       

**359. شهودي .039 -.153 .180 1      
*207. 167. منضبط .076 .508** .131 1     
088. 154. احساسي -.122 .812** .155 .664** 1    
انگيزش 
 دروني

-.236* -.150 .263**
-

.260** -.148 -
.259**

-
.247* 1   

انگيزش 
 بيروني

-.111 -.094 .038 -.035 -.196 -.039 -.049 .290** 1  

رضايت 
 شغلي

-.224* .207* .203* -.200*
-

.210* -.201*
-

.198* .853** .747** 1
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دست آمده در اين پژوهش  هشود. طبق نتايج ب ميمالحظه  1با توجه به نتايج جدول 
اندكاران مسابقات ملي  شخصيتي و رضايت شغلي دستي ها آماري معناداري بين تيپة رابط

 .دشمهارت استان اصفهان مشاهده 
 

ي ها بين رضايت شغلي و تيپ ةبه رابط مربوط ريمتغي يك واريانس تحليل ةخالص. 2جدول 
 اندكاران شخصيتي دست

 .S S df MS F Sig  متغيرها

 حسي
 000. 3,515 3,319 36 119,500 ها بين گروه

   944. 63 59,490 هادرون گروه
    99 178,990 مجموع

 دروني
 000. 2,606 1,265 36 45,536 ها بين گروه

   485. 63 30,574 درون گروهها
    99 76,110 مجموع

 مالحظه كار
 000. 4,174 4,025 36 144,898 ها بين گروه

   964. 62 59,789 درون گروهها
    98 204,687 مجموع

 فكري
 000. 9,670 11,590 36 417,238 ها روهبين گ

   1,199 63 75,512 درون گروهها
    99 492,750 مجموع

 شهودي
 000. 3,827 9,272 36 333,801 ها بين گروه
   2,423 63 152,639 ها درون گروه
    99 486,440 مجموع

 منضبط
 000. 3,543 4,116 36 148,191 ها بين گروه
   1,162 63 73,199 ها درون گروه
    99 221,390 مجموع

 احساسي
 000. 5,105 11,744 36 422,778 ها بين گروه
   2,301 63 144,932 ها درون گروه
    99 567,710 مجموع
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ي ها تيپ بينشده  محاسبه  Fبا توجه به ،دست آمده در اين پژوهش هطبق نتايج ب

 / 05در سطح اندركاران مسابقات ملي مهارت استان اصفهان  دست شغلي رضايت شخصيتي و
  .)2 جدول( گيرد مي قرار يدأيت مورد مذكور ةفرضي ترتيب بدين .دارد وجود دار معنية رابط 

 

اندركاران مسابقات ملي مهارت استان اصفهان  اي رضايت شغلي دست بررسي مقايسه .3جدول 
 برحسب جنسيت

گروه  N Mean Std. Deviation Sig. t df 

 كسب موفقيت
50 زن 30,74 2,92 

.129 50 مرد98 2,553 29,3 2,54 

 قدرشناسي
50 زن 29,06 3,06 

.022 50 مرد98 4,499 30,62 2,40 

 مسئوليت پذيري
50 زن 25,86 2,78 

.030 4,149 
 

98 
50 مرد  23,30 3,35 

 ماهيت كار
50 زن 19,04 1,59 

.022 1,565 
 

98 
50 مرد  18,46 2,08 

 انگيزش دروني
50 زن 1,0696 4,51 

.416 7,509 
 

98 
50 مرد  99,60 5,25 

 انگيزش بيروني
50 زن 98,78 4,09 

.478 5,425 
 

98 
50 مرد  94,22 4,30 

 رضايت شغلي
50 زن 2,0646E2 4,99 

.041 10,197 50 مرد98 1,9374E2 7,27 

      
 اندركاران مسابقات ملي مهارت استان اصفهان يت شغلي دسترضا ةمقايس

ي ها داري) متغير مقدار (معني pدست آمده و چون  هب  tاساس محاسبات از طريق آزمون  بر
در  بنابراين،است. ��05.0 داري  تر از سطح معني كوچك در گروه زن و مرد شاغلفوق 

توان گفت در ميزان رضايت شغلي مورد  مييجه شود و در نت ميرد 0Hاين سطح فرض 
حسب  اندركاران مسابقات ملي مهارت استان اصفهان بر رضايت شغلي دستبررسي بين 

 ). 3داري وجود دارد (جدول  تفاوت معنيزن و مرد   جنسيت
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اندكاران مسابقات ملي  رضايت شغلي دست بيني پيش رگرسيون تحليل نتايج خالصه  .4جدول

 شخصيتي تيپ حسب بر تان اصفهان مهارت اس
Sig. DF2 DF1 F 2R R مدل 

.000a 91 7 11,227 .463 .681a 1 
 

 ضرايب تحليل رگرسيون گام به گام .5جدول 

مدل  
 ضرايب استاندارد شده ضرايب استاندارد نشده

t Sig.
B Std. Error Beta 

1 
 

169,164 عرض از مبدا 5,409  31,273 .000
324. 992. 113. 763. 757. حسي
202. 1,284 139. 1,099 1,411 درونگرا

184. 1,337 150. 694. 928. مالحظه كار
074. 1,810 257. 569. 1,030 فكري

965. 044.- 005.- 429. 019.- شهودي
849. 191. 023. 728. 139. منضبط
325. 990. 130. 488. 484. احساسي

 

اول بيانگر  ةمرحل داري آن در و سطح معني Fدهد كه نسبت  مينشان  3ي جدول ها داده
دست  هب F=11,227رگرسيون است. در اين مرحله اثر رگرسيون  ةاثر معنادار متغير در معادل

 46شده بر اساس اين متغير  و ضريب تبيين محاسبه است/ معنادار 005آمده كه در سطح 
 كند.  ميدرصد واريانس متغير رضايت شغلي را تبين  46اين متغير  درصد است. يعني

 نتيجه گيري
دست آمده در  هشود. طبق نتايج ب ميمالحظه  1ي اين تحقيق با توجه به نتايج جدول ها يافته

اندكاران  ي شخصيتي و رضايت شغلي دستها آماري معناداري بين تيپ ةاين پژوهش رابط
آمده با تحقيقات فدايي نسب،  دست هد. نتايج بشاصفهان مشاهده مسابقات ملي مهارت استان 

 . است) همخوان 76-1375؛ فتح آبادي، 1389همسو و با تحقيقات (لشكري،  1383
اندركاران  رضايت شغلي دستدهد بين  ميي پژوهش نشان ها همچنين يافته

اري د تفاوت معنيزن و مرد  مسابقات ملي مهارت استان اصفهان برحسب جنسيت
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؛ منجمد و 1974؛ كاواناف، 1990ي (ايمان، ها اين پژوهش با يافته ةنتيجوجود دارد. 

؛ اصغري و همكاران،  1387) و (شفيعي، 1386؛ نريماني و همكاران، 1383همكاران، 
 .است) همسو 1389

رضايت شغلي است و  ةكنند بيني پژوهش نشان داد تيپ شخصيت پيش ةنتيج ،همچنين
 است.) همخوان 1378زاده ( و خليل) 2006( ترنر )،2006( النگتحقيقات  حاصله با ةنتيج

اجتماعي فرد و توانش  ةو جاذب ها شخصيت به مفهوم مهارتشود  نتيجه گيري ميبنابراين، 
. ثير قرار دادن ديگران و ايجاد يك واكنش مطبوع در سايرين استأاو براي تحت ت

از بين  ي فردي توجه دارند. ها به تفاوت شناسان در بحث شخصيت بيش از هر چيز روان
 ،لند معتقد است در شرايطي كه شخصيت و شغل با هم سازگاري دارندها ، شناسان روان

رضايت شغلي به باالترين ميزان و ترك خدمت به حداقل خواهد رسيد. وي معتقد است 
شخصيت و يد كه هر فرد با توجه به آ ميوجود  هزماني حداكثر رضايت فعاليت شغلي ب

هاي خود را  و بتواند نيازها و ارزش ويژگي شخصيتي اش در جايگاه مناسب شغلي قرار گيرد
رفع بخشي از نيازهايشان  برايها  با توجه به اينكه انسان كند و به خودشكوفايي برسد. بارور

فرد و  اگر همخواني بين مدت زمان طوالني را بايد به اشتغال بپردازند و ؛به درآمد نياز دارند
در حضور در محيط كار، كاهلي در كار، كاهش   مينظ سبب عدم رضايت، بي ،محيط نباشد

شغلي به  ةانگيزش شغلي و... كه عامل ترك شغل يا تغيير شغل به شكل مداوم و از شاخ
له نيز أماند كه اين مس ميد و فرد در يك محيط كاري ثابت نشو  ميشغلي ديگر رفتن  ةشاخ

انتخاب  برايتوجه به شخصيت افراد و كمك به آنها  بنابراين، .دهد ميكاهش راندمان كار را 
شغل و ورود به شغلي سازگار با شخصيتش سبب ايجاد احساس رضايت در فرد و عامل 

آن محيط شغلي قادر به  بيني كند فرد در  تواند پيش ميد و شو ميش ا موفقيتش در شغل
 هي كار كمك كند.انجام چه كارهايي هست و به افزايش بازد

 منابع
ي شخصيتي ها بين تيپ ةرابط ).1388آبادي، جليل. ( اكرم؛ عابدي، عليرضا؛ فتح آهنگي،

. 3شناسي كاربردي. سال  روان ةنام فصل با سبك حل مسئله در كاركنان دانشگاه.
 .)12(4 ةشمار

ارس، لند در مدها  گيري شغلي كاربردپذيري نظرية تصميم). 1390( آقاجاني، مهرداد.
برگرفته از اينترنت راهكارها.  ةها و بازار كار ايران. بررسي موانع و ارائ دانشگاه

 .وبالگ مهرداد آقاجاني
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فرهاد ماهر. مشهد:  ةترجم شناسي اجتماعي كاربردي. روان). 1370( ازكمپ، استوارت.

  .انتشارات قدس رضوي
محمدتقي براهني).  ةرجم(ت شناسي روان ةزمين). 1383( اتكينسون، ريتال و همكاران.

 تهران: انتشارات رشد.
بين رضايت شغلي و تيپ شخصيتي كاركنان  ةبررسي رابط). 1380( برهان، زهرا. 

شناسي صنعتي و  روان ةمقطع كارشناسي در رشت شركت زمزم استان اصفهان.
 .واحد خوراسگان  ميسازماني. دانشگاه آزاد اسال

 تهران: سمت.  اسي كار و شغل.شن هجامع). 1375( توسلي، غالمعباس.
آموزان تيزهوش  ي شخصيتي دانشها ويژگي). 1373( جليلوند، محمد امين.

 كارشناسي ارشد.   ةنام پايان خاص تهران. ي استعدادهاي درخشان وها دبيرستان
بررسي ). 1386( جزايري، زبيده؛ نعامي، عبدالزهرا؛ شكركن، حسين؛ تقي پور، منوچهر.

اي در پرستاران  ي شخصيتي با تعهد حرفهها ويژگي ةگاندساده و چن ةرابط
شناسي.  علوم تربيتي و روان ةمجل ي شهرستان اهواز.ها برخي از بيمارستان

 .3ة سوم. سال سيزدهم. شمار ةدانشگاه شهيد چمران اهواز. دور
ي شخصيتي و عملكرد ها ميان ويژگي ةرابط). 1381( حجازي، يوسف؛ ايرواني، محمود.

 .2 ةسال سي و دوم. شمار شناسي و علوم تربيتي. روان ةمجلشغلي. 
  گيري شغلي تصميم ةكاربردپذيري نظري). 1380( سيمين و يزدي، منور. حسينيان،

 الزهرا. تهران: دانشگاهها و بازار كار ايران.  لند در مدارس، دانشگاهها
رضايت شغلي بررسي عوامل مؤثر در رضايت و عدم ). 1375( خليل زاده، نوراهللا. 

كارشناسي ارشد، دانشگاه  ةنام پايان نور اروميه، دانشجو معلمان دانشگاه پيام
  .1376 – 1375شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران،  روان

(رويكردي  بررسي عوامل مؤثر بر رضايت شغلي كاركنان ).1386( درويش، حسن.
 زدهم.شان ةفرهنگ مديريت. سال پنجم. شمارپژوهشي).  -تحليلي

ي شخصيتي و ها نقش ويژگي). 1389( رضويه، اصغر؛ معين، الدن، بهلولي اصل، فاطمه.
رضايت زناشويي بر رضايت شغلي كاركنان متأهل بنياد شهيد و امور 

 .4ةپژوهشي زن و جامعه. سال اول. شمار -علمي ةنام فصلايثارگران شهر شيراز. 
محمد اعرابي و علي  ة(ترجم مانيمديريت رفتار ساز). 1374( رابينز، استيفن پي.

 .ي بازرگانيها تهران: انتشارات مطالعات و پژوهش پارسيان).
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 .تهران: انتشارات دانشگاه تهران مديريت رفتار سازماني،). 1374( رضائيان، علي.

  .انتشارات دانشگاه تهران شخصيت، ةنظري .)1379( سياسي، علي اكبر.
علي اكبر  ةترجم، شناسي نوين تاريخ روان). 1378(. شولتز، دوان پي. شولتز، سيدني الن

 سيف و همكاران. تهران. انتشارات دوران.
 سازماني و رضايت شغلي كاركنان اصفهان. جو ةبررسي رابط). 1378( شهبازي، شهناز.

واحد   ميشناسي صنعتي و سازماني دانشگاه آزاد اسال روان ةكارشناسي رشت ةنام پايان
 خوراسگان.

يحيي سيد  ةترجم، ي شخصيتها نظريه). 1383( دوان پي. شولتز، سيدني الن. شولتز،
 نشر ويرايش. ةسسؤمحمدي. تهران. م

يوسف كريمي،  ةترجم، ي شخصيتها نظريه). 1386( شولتز، دوان پي. شولتز، سيدني الن.
دي بحيرايي و محمد رضا نيكخو. تهران. نشر ها  فرهاد جمهري، بهرام گودرزي،

 ارسباران.
 تهران: رشد. چاپ هفتم. شناسي شخصيت. روان). 1382( شاملو، سعيد.

 انتشارات رشد. اي. حرفه شغلي و ةمشاور راهنمايي و).  1382( شفيع آبادي، عبداهللا.
ي شخصيتي با خالقيت در ها بين ويژگية بررسي رابط .)1385( صمداني، مريم.

كارشناسي ارشد، دانشگاه  ةنام پايان ) آموزش و پرورش كرمان،1( ةمديران ناحي
 .شهيد باهنر كرمان

بخشي معلمان راهنما از ديدگاه معلمان و مديران  بررسي اثر). 1381( سودابه. صادقي،
ة نام پايان .81-80آن با رضايت شغلي معلمان در سال تحصيلي ةو رابط

 مديريت آموزشي. مركز آموزش مديريت دولتي اصفهان. كارشناسي ارشد. رشتة
علي ميان پنج عامل  بررسي تأثير ).1389( عباس. حبيبي بدرآبادي، حسين؛ ده،صفرزا 

 مديريت تحول. سال دوم. ةنام پژوهشاصلي شخصيت و بهبود عملكرد كاري. 
 .3 ةشمار

گ مهرداد برگرفته از اينترنت. وبال لند.ها  شغلي ةنظري ).1387( چي، امير حسين. عتيقه
  .آقاجاني

گرا در  گرا و برون ي شخصيتي درونها تيپ ةبررسي رابط). 1382( عيسي پره، فاطمه.
 ةنام پايان بين كاركنان شركت فوالد سابان در شهرك صنعتي اصفهان.

 .كارشناسي
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ي شخصيتي و حمايت ها ويژگي ةرابط). 1389( عسگري، پرويز؛ نادري، فرح؛ هيكل، كبرا.
 .فرهنگزن و  ةمجل ن زن شهر اهواز.ااجتماعي با رضايت شغلي معلم

ي شخصيتي ها بين رضايت شغلي و ويژگي ةبررسي رابط). 1383( فدايي نسب، مژگان.
كارشناسي  ةنام پايان كيش. ةو دموگرافيك كاركنان اداري  و غيراداري جزير

 مديريت آموزشي. دانشگاه اصفهان. ةارشد. رشت
ي اه بين همخواني بين تيپ ةبررسي رابط) 1375- 76( فتح آبادي، محمد باقر.

 .كارشناسي ارشد ةنام پايان ي شغلي با رضايت شغلي.ها شخصيتي و محيط
 چاپ اول. دي.ها تبريز: نشر شناسي شخصيت. روان). 1376( اهللا. زاده ، فرض قلي

ي شخصيتي و عملكرد شغلي ها بين ويژگي ةبررسي رابط ).1388 ( داود. كريمي،
 .24 ةل ششم. شمارانساني پليس. سا ةتوسع ةنام دو ماه نيروهاي پليس.

 .تهران: نشر ويرايش شناسي شخصيت. روان). 1375( كريمي، يوسف.
ي شخصيتي پرستاران  با رضايت شغلي ها ويژگي ةبررسي رابط). 1389( لشگري، نلي.

 ةشمار ةآفرينش. نسخ ةروزنام تهران. 2 ةي دولتي منطقها آنان در بيمارستان
3849. 

درونگرا) با رضايت  -(برونگرا تيپ شخصيتي ةبطبررسي را). 1388( مأمن پوش، مريم.
برگرفته از اينترنت سايت  شغلي و تعهد سازماني كاركنان ذوب آهن اصفهان.

http://www.rasekhoon.net 
انتشارات رفتار سازماني نگرش اقتضايي،  ).1375( محمدزاده، عباس؛ مهروژان، آرمن.

 دانشگاه عالمه طباطبائي.
 شخصيتي مايرز بريگز ةمعرفي نظري). 1385( خوندابي، فاطمه.  هراميب  محموديان، آرزو؛  

 .پژوهش ةهفت .كاربرد آن در انتخاب شغل وMBTI  يها نامه پرسش و
 اصفهان : انتشارات جنگل. شناسي صنعتي و سازماني. روان). 1380( مهداد، علي.

 ةنام فصل ن.ي ارزيابي آها شغل، رضايت شغلي و روش). 1389ميردريكوندي، رحيم. (
 ، 38 ةمعرفت، شمار

 .تهران: نشر ترمه سازمان و مديريت رويكردي پژوهشي.). 1377(  سيد محمد. مقيمي، 
ي شخصيتي ها بررسي ويژگي). 1386( نريماني، محمد؛ خانبابازاده، مژگان، فرزانه، سعيد.

م پژوهشي دانشگاه علو  ميعل ةمجل ي اردبيل.ها و رضايت شغلي كاركنان دانشگاه
 اول. ةهفتم. شمار ةپزشكي اردبيل. دور



 
 

موزان آ مهارت ثر در موفقيتؤو عوامل م ها بررسي ويژگي
استفاده از كننده در مسابقات ملي مهارت با  شركت

 كاوي دادههاي  الگوريتم
 1الهام موحد
 2زهره صفري
 3يداله جماعتي

 چكيده
اي در شرايط كنوني براي اقتصاد و فرهنگ ايران و به ويژه  هاي فني و حرفه آموزش ةتوسع

هاي زيربنايي و افزايش  گذاري فرايند توليد امري حياتي است؛ زيرا سرمايهدهي به  شتاب
انساني بالاستفاده مانده و يا به  ةفيزيكي بدون سرماي ةطور كلي سرماي ابزار و تجهيزات و به

و الزامات  ها از ضرورت ،گيرد. بنابراين برداري قرار نمي نحو اقتصادي و كارآمد مورد بهره
انساني است و در  منابعي الزم ها صادي، نظام آموزش براي ايجاد مهارتاقت ةرشد و توسع

 مي، فن و هنر و نقش بسيار مه اي تلفيقي است از علم ي فني و حرفهها اين ميان آموزش
، ها هدف از اين آموزش اي دارد. ده و مضموني توسعهكرمين نيروي انساني كارآمد ايفا أدر ت 

 ةتر كار در محدود ارت و قدرت درك افراد و انجام مطلوبي دانش، مهها افزايش توانايي
كسب مهارت دارند از  شناخت افرادي كه نياز به آموزش و ،از اين رووظايف شغلي است. 

مسابقات  ةاهميت زيادي برخودار است. در اين مقاله سعي شده تا ضمن بررسي تاريخچ
و  ها روزي، به بررسي ويژگيام ةاهداف برگزاري مسابقات ملي مهارت در جامع مهارت و
كننده در مسابقات ملي و مهارت پرداخته  آموزان شركت مهارت ثر در موفقيتؤعوامل م

آوران  مربوط به اطالعات مدال ،اند يي كه در اين مقاله مورد استفاده قرار گرفتهها شود. داده
وريتم . در اين مقاله از الگاستي اخير ها سال مهارت در كشوري مسابقات ملي و

ده شي موجود اعمال ها سرعت باال، بر روي داده بندي ميانگين كا، به دليل سادگي و خوشه
 جالبي را در برداشت. و نتايج ارزشمند و

 .بندي ميانگين كا، خوشه آموز، مسابقات ملي مهارت، كاوي، مهارت : دادهيكليدواژگان 

                                                                                                                
 Email: Movahhed-ce58@yahoo.com                                   اي خواهران فجر، حرفه . رئيس مركز آموزش فني و1
 .اي خواهران فجر حرفه مربي مركز اموزش  فني و .2
 .كارشناس المپياد زنجان. 3
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 مقدمه
 و ارگران در كشور اسپانيا احساس شدتعيين سطح مهارت ك براينياز شديدي  1946در سال 

اولين المپياد بين دو كشور اسپانيا  1950با پيگيري فروان پس از جنگ جهاني دوم در سال 
اين مسابقه به سرعت مورد استقبال  رشته برگزار شد. 2كننده در  شركت 24پرتغال با  و

كشور صنعتي رو  6يزبان اسپانيا م، در سومين المپياد .ي صنعتي آن زمان قرار گرفتها كشور
با هدف ترغيب  اي حرفه ي فني وها المللي آموزش سازمان بين 1954به توسعه بود. در سال 

بار اين مسابقات در  از آن پس هر دو سال يك تشكيل شد و اي جوانان به كسب مشاغل حرفه
در  است كه اي گونه كننده به ي شركتها رشد صعودي كشور ي مختلف برگزار شد.ها كشور
كشور جهان با حدود  38) 2005م  -مسابقات جهاني مهارت (فنالند ةهشتمين دور سي و
با توجه به  نمايش با هم به رقابت پرداختند. ةرشت 6 اصلي و ةرشت 40كننده در شركت 650

گران جوان  صنعت ي فني كارگران وها ثير مسابقات جهاني مهارت در ارتقاي سطح مهارتأت
به باالترين  1349گزارش در خصوص مسابقات فوق در سال  ةان  و ارائي عضو سازمها كشور

ملي مسابقات مهارت فني صادر شد. در اجراي اين  ةدستور تشكيل كميت مقام وقت كشور،
مسابقات  ةد كه در نخستين دورشامور اجتماعي مطعوف به اين  كوشش وزارت كار و، فرمان

بدين جهت  برگزار كند. 1350كشور در سالمتخصص  مهارت فني را بين كارگران ماهر و
پس از  به تصويب رسيد. 1350در خرداد سال مهارت فني تهيه و ملي و ةكميت ةنام اساس

سازمان آموزش فني ، 1اي حرفه ي فني وها المللي آموزش عضويت مجدد ايران در سازمان بين
قاي سطح مهارتي جوانان منظور ارت و به اي ي حرفهها به عنوان متولي امر آموزش اي حرفه و

اين مسابقات در سه مرحله  صورت ساالنه آغاز كرد. برگزاري مسابقات ملي مهارت را به
يك نفر (در  ةها در رشت ملي از استان ةدر مرحل ملي برگزار شده و استاني و، شهرستاني

 .)1392پيك مهارت، (كنند توانند در مسابقات شركت  مي صورت كسب حد نصاب)
ثير اساسي أيي است كه تها نهاد و ها يكي از سازمان اي حرفه موزش فني وسازمان آ

كارآمد براي  تربيت افراد متخصص و ،در تربيت نيروي انساني كارآمد دارد. از اين رو
در اين مقاله سعي بر  .استملي از اهداف اصلي اين سازمان  حضور در مسابقات جهاني و

گي افرادي كه در سال اخير در اين مسابقات آن است تا به علم داده كاوي به ويژ
عامل  و ها با شناخت ويژگي تا پرداخته شود ،كشوري را كسب كردند ي جهاني وها مقام

                                                                                                                
1. IVTO 
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ي بلندي در تربيت افرادي ماهر ها گام اي حرفه ي فني وها موفقيت اين افراد، سازمان آموزش

 بردارد. ،ور يابندپرافتخار حض متخصص كه در مسابقات مهارت جهاني قدرتمند و و

 كاوي داده
 ها تكنيك است كه با استفاده از اي شناسي رايانه كاوي فرآيند به خدمت گرفتن يك روش داده

اين فرآيند مشاركتي ميان  ست.ها داده جستجوي دانش نهفته در ي مختلف درها و الگوريتم
 ،كاوي . دادهاستيان داده م در نهايت به دنبال كشف الگوها و قواعد معنادار انسان و رايانه در

با توجه به اين امركه  گيرد. مي نظر بزرگ را به عنوان منبع دانش در اي ي دادهها پايگاه
 ةمجموع ت گرفته ازأي نشها و ارزش ها خالصه ،ي گوناگونها كاوي فرآيند اكتشاف مدل داده

در  افته استفاده كرد.ي روش نظام سازي چنين فرآيندي بايد از ست، براي پيادهها داده خاصي از
با تجزيه و تحليل  1»كاوي فرآيند استاندار ميان صنعتي داده«اين راستا متدولوژي 

 ةچرخ ةيك پروژ CRISPكاوي با توجه به روش داده ي دايملر كرايسلر ايجاد شد.ها نمايندگي
 كاوي دهصورت مستمر و تكراري در تمام فرآيند دا به ها اين گام گام دارد. 6عمري متشكل از 

 : هستندي به شرح ذيل ژي اين متدولوها گام شوند. كار گرفته مي به
 ي زير است:ها اين گام خود شامل بخش (درك مسئله): كار درك موقعيت كسب و

كار  غالب مفاهيم و واژگان مصطلح دركسب و تعيين اهداف و نيازمندهاي پروژه در .الف
 كارهاي مختلف. و

تعاريف  يها غالب فرمول شده در ي ذكرها و نيازمندي ها محدوديت اهداف، ةترجم .ب
 كاوي. داده

 تعيين يك راهبرد اوليه براي دستيابي به اهداف فوق. .ج
خود شامل چهار  ارتباط است و در ها گردآوري داده : اين گام با توليد وها گام درك داده

 باشد: بخش به شرح ذيل مي
و  ساز) (تحت كنترل مدل اي ام به دو روش مداخلهاين گ معموالً .ها آوري داده جمع .الف
 گيرد. ساز) صورت مي (بدون كنترل مدل اي مشاهده
 براي دستيابي به يك ديد اوليه. ها كارگيري تحليل اكتشافي داده به .ب
 .ها ارزيابي كيفيت داده .ج
ي ي رفتارها كه ممكن است شامل بعضي الگو اي مجموعه در صورت امكان انتخاب زير .د
 باشد.

                                                                                                                
1. Crisp Data Maining 
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بايد خطاي احتمالي موجود در آنها را از  ها پس از گردآوري داده .ها پردازش داده گام پيش

 ي احتمالي عبارتند از: مقادير خارج از رفتار يا حدي،ها اين خطا تميز نمود. بين برده و
 سازي نيستند. يي كه در فرم مناسب براي مدلها داده ،رياصفات تكر ي گم شده وها ارزش

درصد موارد  60تنها در ها پردازش داده پيش ،طوري كه پايل در كتابش تخمين زده است به
 :استشامل چهار بخش زير  ها پردازش داده پيش مورد نياز است.

نهايي كه در ديگر مراحل  اي داده ةي خام اوليه در قالب مجموعها سازي داده آماده. الف
 گيرد. كاوي مورد استفاده قرار مي داده

 باشند. تحليل مورد نظر مي يي براي تجزيه وها انتخاب موارد و متغير .ب
 .ها در صورت نياز تغيير شكل داد .ج
 حذف مقادير حدي. .د

اصلي اين مرحله  ةكاوي وظيف سازي تكنيك مناسب داده انتخاب و پياده .سازي گام مدل
ين آنها انتخاب سازي شده و سپس بهتر طور همزمان پياده در عمل، چندين مدل به است.

 ي مختلف اين گام عبارتند از:ها شود. بخش مي
 سازي مناسب. انتخاب و استفاده از تكنيك مدل .الف
 براي دستيابي به نتايج بهينه. ها تنظيم مدل و استفاده از الگوريتم كاري و دست .ب
 پردازش. در صورت نياز برگشت به گام پيش .ج

سازي مورد  كه در گام مدل ييها گام مدل يا مدل استنتاج مدل. در اين گام ارزيابي و
گيرند. اين گام نيز به  بخشي مورد آزمون قرار مي از نظر كيفيت و اثر اند استفاده قرار گرفته

 شود: ي زير تقسيم ميها بخش
بخشي مورد آزمون  ي گام قبل از نظر كيفيت و اثرها شده توسط مدل ي داهها پاسخ .الف

 قرار گيرند.
 ي مدل ارزيابي آن با اهداف اوليه.ها ن مجموعه خروجيتخمي .ب
 اند. له كه تا كنون مورد توجه قرار نگرفتهأيي از مسها دن جنبهكرمشخص  .ج
 كاوي. ي دادهها گيري براساس نتايج حاصل از مدل تصميم .د

ضعف  قدرت و ،كارگيري. يك مدل تا زماني كه در شرايط تجاري قرار نگيرد گام به
اين گام  برد. كار بايد مدل حاصله را در شرايط واقعي به ،بنابراين سازد. مايان نميخويش را ن

 ي زير است:ها نيز شامل بخش
 ي مدل خلق شده.ها گيري مدل كار به .الف
 اخذ يك گزارش ساده. .ب
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 .)1386(تقوي فرد، تر اخذ گزارشات پيچيده .ج

له را أتر نگاه كردن به مس عميق كاوي توان دنبال كردن چنين متدولوژي است كه به داده
 كار گرفته شود.  آن است كه اين متدولوژي به مقاله سعي بر ةدر ادام دهد. مي

 حضور ايران در مسابقات جهاني مهارت
ي ها رويايي با كشور حضور جمهوري اسالمي در چندين مسابقات جهاني مهارت و ةتجرب

ي پژوهشي ها ر نظام آموزشي سازمان در بخشد ها كاربست يافته يافته در حال توسعه و توسعه
ده كرجهاني را دو چندان  هاي ملي و اهميت رقابت ،ارزشيابي مهارت ريزي آموزشي و برنامه

  ثر از آن بيفزايد.ؤبرداري م بهره ساله به بهبود كيفيت و سازمان را مصمم ساخته تا هر است و
 

 حضور ايران در مسابقات جهاني مهارت
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 بقات  ملي مهارت اهداف مسا
ي مهارت فني ها عبارت است از رقابت سالم بين جوانان كشور در زمينه مسابقات ملي مهارت

 ي فني وها شود. سازمان آموزش كشف استعدادهاي برتر مي كه موجب شناسايي و اي حرفه و
 تند از:مهم عبار اهدافي را از برگزاري اين مسابقات دارد كه برخي از اهداف اساسي و اي حرفه
 ؛ها مهارت شكوفايي برايايجاد فرصت مناسب  جوانان و اي ي حرفهها كشف استعداد �
 اقتصادي به عموم مردم و ةنقش آن در توسع ي مهارت وها شناساندن اهميت آموزش �

مشاركت در مسابقات ملي  برايصنوف  صنايع و ،ي اقتصاديها بنگاه ،جلب نظر مسئولين
 ؛مهارت
 ؛صاديتي اقها بنگاه نخبه به صنايع و د ماهر ومعرفي افرا شناسايي و �
 ؛آموزي ترويج ارتقاء فرهنگ مهارت �
ي جهاني ها كشور تا سطح مهارت اي ي حرفهها ارتقاء مهارت برايايجاد بستر مناسب  �

 ؛هاريزي براي رفع آن برنامه و اي حرفه ي فني وها در آموزش ها شناسايي كمبود و
  ؛بين جوانان اي تجارت حرفه طالعات فني وتبادل ا برايايجاد فرصتي مناسب  �
 ؛ي آموزشي مهارتها شناسايي كمبود �
 ؛ي آموزشي مهارت كشورها ارتقاء سطح استاندارد �
 ؛ايجاد انگيزش در جوانان براي كسب مهارت �
 . )1390،(غفراني رقابت سالم بين جوانان كشور برايفرصت مناسب  كردنفراهم  �

 1بندي خوشه
شود كه  اين عمليات هنگامي استفاده مي .استعمليات غير نظارتي  بندي در واقع يك خوشه

بيني در مورد  بدون اينكه از قبل يك پيش هستيمي مشابه ها يي از دادهها به دنبال يافتن گروه
فيزيكي  ءاز اشيا اي عه بندي مجمو بندي فرآيند گروه خوشه ي موجود داشته باشيم.ها شباهت

يك خوشه شامل  شود. بندي ناميده مي شبيه به هم خوشه ءاشيا يي ازها يا انتزاعي به دسته
است كه به هم شبيه هستند اما با اشيا خارج از آن متفاوت  اي داده ءاز اشيا اي مجموعه

 كننده باشند. مراتبي يا افراز توانند سلسله مي ها بندي داده ي خوشهها در كل الگوريتم باشند. مي
ايجاد  يي كه قبالًها استفاده از خوشه ي مناسب را باها وشهمراتبي خ ي سلسلهها الگوريتم

باره  را به يك ها خوشهة هم ةكنند ي افرازها در حالي كه الگوريتم سازند. به تدريج مي اند، شده

                                                                                                                
1. Clustering 
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 ها بين زير مجموعه ها را با جايگذاري مجدد نقطه ها كنند خوشه آنها سعي مي كنند. تعيين مي

 .)1388 روش،س (بحريني نژاد، كشف كنند
 1الگوريتم ميانگين كا �

ترين الگوريتم استفاده شده براي يك شاخص  ترين و معمول الگوريتم ميانگين كا،  ساده
و بر اساس همساني  كردهبا يك بخش اوليه و تصادفي شروع  ،اين الگوريتم .مربع  است -خطا

تا رسيدن به يك معيار  ها تربه كالس ها انتساب مجدد نمونه ،ها كالستر و ها و تشابه بين نمونه
گونه انتساب  كه هيچ شود اين معيار زماني محقق مي ،مشخص طور  دهد. به همگرايي ادامه مي

مربع كلي  –نمونه از يك كالستر به كالستر ديگر موجب كاهش خطاي  مجدد براي هر
 .)1385خانزاده، روي ندهد (علي د،شو مي

 روند پيشبرد تحقيق 
 تعريف مسئله �

 ،سازي افراد براي اشتغال ي آمادهها سخت در تالش هستند تا با ايجاد نظام ها ه كشورامروز
ي در ها افراد حتي مردم كشور ةهم ،بهينه قرار دهند. در حقيقت ةمنابع خود را مورد استفاد

ي نوين ها توانند در بازار كار رقابت كنند كه در كاربرد تكنولوژي حال توسعه به شرطي مي
با توجه  به اينكه افرادي كه  ،ي تخصصي برخوردار باشند. بنابراينها از مهارت ه ومهارت داشت

واني جافرداي هستند كه در سنين  ،كنند هاني و ملي عناوين را كسب ميجدر مسابقات 
و ارزشمند براي  كارآمد ،ي متخصصها و اين افراد نيرو هستند اي ي ويژهها راي مهارتاد

همچنين عامل  ي اين افراد وها گيژبررسي وي شناسايي و، رو اين از .شوند جامعه محسوب مي
خصوص براي  به اساسي براي جامعه و نها در مسابقات مهارت يكي مسائل مهم وآموفقيت 

با استفاده از  ن است تاآدر اين مقاله سعي بر  .است اي فه حر موزش فني وآي ها سازمان
 آوران مسابقات ملي مهارت  ي تعدادي از اين مدالها ويژگي  كاوي به بررسي ي دادهها الگوريتم 

 در اين مسابقات پرداخته شود ) 92-89-88-87-86ي (ها عامل موفقيت اين افراد در سال و
 .)1392كشور، اي حرفه ي فني وها (سازمان آموزش

 ها شناخت داده  �
 ها دازه دادهي مورد استفاده دارد. هر انها كاوي مستقيماً مرتبط با داده كارايي داده

 ،بنابراين تر خواهد بود.اكاوي كار خروجي داده ،تر و باكيفيت بهتري باشند جامع تر و دقيق

                                                                                                                
1. K-Means 
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منظور استفاده  سازي قالب آنها به يكپارچه ،توصيف آنها ،ي درستها آوري داده انتخاب و جمع

كل  ةرااز اد ي مربوط به اين افرادها دادهاست، كاوي اهميت بسيار بااليي برخوردار  در داده
 آوري شده است. جمع استان زنجان، استخراج و اي حرفه سازمان فني و

 ها سازي داده مادهآ �
تا  75درصد زمان موردنياز كاوش را صرف كرده و  90تا  60حدود  ،ها سازي داده آماده

عدم  ).1387(غضنفري، شود كاوي به آن مربوط مي ي دادهها درصد موفقيت پروژه 90
 ةدو وظيف شود. سبب شكست كامل پروژه مي ةسازي ضعيف پروژ داده يا آمادهسازي  آماده

 سازي دادها وجود دارد: اساسي براي آماده
ديگر  كاوي و طوري كه براي پردازش با داده به شكل استاندار به ها دهي داده سازمان .1

 آماده باشند. اي ابزارهاي با مبناي رايانه
كاوي منتهي  ي دادهها شوند كه به بهترين عملكرد روش طوري آماده ها داده ةمجموع .2
 .)1388 (مشكاني، شوند

آوران طالي  نفر از مدال 81 شده در اين تحقيق اطالعات مربوط به ي انتخابها داده
ي اين افراد به صورت فايل اكسل به فرمت ها داده .استمسابقات ملي مهارت مورد مطالعه 

CSV د با استفاده شمنتقل  1وكا كار رفته در اين پروژه يعني ر بهافزا سپس به نرم .تبديل شد
ي اضافي و ها حذف ويژگي  Tكارهاي فيلتركردن ،افزار پردازش داده اين نرم ي پيشها از ابزار

ويژگي براي ادامه كاوش انتخاب شدند 19تعداد  در صورت نياز تبديل ويژگي اسمي به عددي،
 است،بندي  با توجه به ماهيت پروژه كه خوشه .شوند ) ديده مي1در جدول ( ها يژگيوكه اين 

 شويم. آوران ملي متمركز تصميم گرفته شد تا بر روي ويژگي عامل موفقيت اين مدال
 )1جدول (

 رديف نام ويژگي
 1 جنسيت

 2 سن
 3 مجرد بودن هل/أمت

 4 ميزان تحصيالت
 5 تحصيلي ةنوع رشت

 6 وضعيت شغلي
 7 المپياد ةرشت

 8 گروه

                                                                                                                
1. Weka 
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 رديف نام ويژگي

 9 خوشه
 10 المپياد ةشغلي مرتبط با رشت ةرشت

 11 نوع مدال كشوري
 12 تعداد شركت در مسابقات ملي مهارت

 13 وطلبيانوع د
 14 هنرستاني  ةالمپياد رشت  ةرشت

 15 ساكن شهرستان/استان
 16 نام استان
 17 حمايت 

 18 مشوق
 19 عامل موفقيت مدال آور

 ازيس مدل  �
در اين مرحله بايد يكي  سازي پرداخت. توان به مدل حال مي ،پس از انجام مراحل قبلي

توان  طور خالصه مي كاوي را با متناسب با صورت مسئله اعمال كرد. به ي دادهها از تكنيك
انتخاب تكنيك و الگوريتم  اين گام است. ةبه عهد ها موريت اصلي كاوش دادهأگفت كه م

ي كوچكي از ها بخش ،ها كننده است. پس از انتخاب مدل و تعيين پارامتر يينمناسب بسيار تع
شوند تا كيفيت مدل ايجادشده  در هر مرحله تست مي ،پروژه تعريف شده و پس از اجرا شدن

وي كيفيت مطلوب را  ،در اين مرحله اگر مدل مورد نظر دقت الزم را نداشت تضمين شود.
برگشت و به تغيير پارامترهاي مدل بپردازيم و مجدداً مدل قبل  ةبايد به مرحل حاصل نكرد،

به منظور توليد  ها بندي داده خوشهبراي سازي  در اين مرحله اقدام به مدل را تست كنيم.
ده و براي اجراي اين كار كردست آمده  ي بهها اساس خوشه ساز توصيفي مربيان بر نمايه

براي  است. k=2فرض   كا حالت پيش افزار و رمدر ن الگوريتم ميانگين كا استفاده شده است.
با مقادير  kبندي، تعداد متعدد  امتيازدهي و انتخاب بهترين مدل برا ي خوشه ،دست آوردن هب
 ) در نظر گرفته شده است.3 و4 و 5(

 ارزيابي مدل �
ارزيابي نتايج  بايست به ارزيابي نتايج حاصل از مدل پرداخت. سازي حال مي پس از مدل

دست آمده مقدار  هكند. با توجه به نتايج ب بهبود مدل شده و مدل را قابل استفاده ميباعث 
k=5 2دهد. شكل ( مدل بهتري را ارائه مي( 
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 )2شكل(

شده  ي مدل انتخابها خوشه ارزيابي ،بندي ي مختلف خوشهها پس از بررسي مدل
 :استصورت زير  به

جنسيت افراد اين خوشه مرد، ميانگين سني  % افراد در اين خوشه قرار دارند.12: 0خوشه
وضعيت  ،19,4افراد اين خوشه در زمان شركت در مسابقات ملي مهارت برابر است با  

وضعيت تحصيالت افراد اين خوشه داراي  هل هستند،أخانوادگي كنوني افراد اين خوشه مت
ند. وضعيت هستمهندسي  گروه فني و ةي زيرشاخها تحصيالت كارشناسي در يكي از رشته

 .يستالمپيادي ن ةشغلي اين افراد مرتبط با رشت ةولي در رشت ،شغلي افراد اين خوشه شاغل
ي ها المپياد افراد اين خوشه كاشي كاري است كه اين رشته در گروه عمران از زير شاخه ةرشت

اول  مقام ده وكربار در مسابقات ملي مهارت شركت  اين افراد تنها يك صنعت قرار دارد. ةخوش
آوران قبل  اين مدال اند. نداشته مقام جهاني نيز ،همچنين .اند مدال طال كسب كرده كشوري و

بعد از  اند و آموزي بوده مشغول به مهارت اي حرفه ي فني وها از كسب مقام در مراكز آموزش
 و ها هيچ نوع حمايتي از طرف سازمان ،دست آوردند اينكه اين افراد مقام اول كشوري را به

از  در مورد اين افراد صورت نگرفته است. اي حرفه خصوص سازمان آموزش فني و به
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 ةالمپياد رشت ةآوران ملي رشت ي ديگر افراد اين خوشه اين است كه اين مدالها ويژگي

 مراكز فني و مشوق اصلي افراد اين خوشه مربيان هنرستان و هنرستاني آنها بوده است.
 اند. اين افراد ساكن يكي از شهرهاي استان اصفهان بوده ،نذكر شده است. همچني اي حرفه

ابتدايي  حد سيكل و مادر در كه سطح تحصيالت پدر و يي هستندها آوران از خانواده اين مدال
دار بوده است.  مادر خانه و خياط و...) جوشكار، ،كار كاشي بنا، (آشپز، شغل پدر خانواده آزاد

 است. تالش خود فرد بيان شده پشتكار و اين خوشه عالقه وآوران كشوري  عامل موفقيت مدال
جنسيت افراد اين خوشه مرد، ميانگين  % افراد در اين خوشه قرار دارند.19: 1ة خوش

وضعيت  ،19,2سني افراد اين خوشه در زمان شركت در مسابقات ملي مهارت برابر است با  
تحصيالت افراد اين خوشه داراي وضعيت  خانوادگي كنوني افراد اين خوشه مجرد هستند،

باشند. وضعيت  مهندسي مي گروه فني و ةي زير شاخها تحصيالت كارشناسي در يكي از رشته
 ةرشت باشد. المپيادي مي ةشغلي اين افراد مرتبط با رشت ةو رشت شغلي افراد اين خوشه  شاغل

ناوري اطالعات از المپياد افراد اين خوشه طراحي صفحات وب است كه اين رشته در گروه ف
اين افراد تنها يك بار در مسابقات ملي مهارت شركت  خدمات قرار دارد. ةي خوشها شاخه زير
اين  . اند نداشته مقام جهاني نيز ،همچنين .اند مدال طال كسب كرده مقام اول كشوري و ،دهكر

آموزي  هارتمشغول به م اي حرفه ي فني وها آوران قبل از كسب مقام در مراكز آموزش مدال
هيچ نوع حمايتي از طرف  ،دست آوردند بعد از اينكه اين افراد مقام اول كشوري را به اند و بوده

 در مورد اين افراد صورت نگرفته است. اي حرفه خصوص سازمان آموزش فني و به و ها سازمان
 ةد رشتالمپيا ةآوران ملي رشت ي ديگر افراد اين خوشه اين است كه اين مدالها از ويژگي

ذكر  اي حرفه مشوق اصلي افراد اين خوشه مربيان مراكز فني و هنرستاني آنها نبوده است.
آوران از  اين مدال اند. استان زنجان بوده شده است. همچنين اين افراد ساكن مركز

 بنا، (آشپز، شغل پدر خانواده آزاد ، مادر ديپلم يي هستند كه سطح تحصيالت پدر وها خانواده
آوران كشوري  دار بوده است. عامل موفقيت مدال مادر خانه و خياط و...) جوشكار، ،ارك كاشي

 تالش خود فرد بيان شده است. پشتكار و اين خوشه عالقه و
جنسيت افراد اين خوشه مرد، ميانگين  % افراد در اين خوشه قرار دارند.21: 2ة خوش

وضعيت  ،19ارت برابر است با سني افراد اين خوشه در زمان شركت در مسابقات ملي مه
وضعيت تحصيالت افراد اين خوشه داراي  خانوادگي كنوني افراد اين خوشه مجرد هستند،

باشند. وضعيت  مهندسي مي گروه فني و ةي زير شاخها تحصيالت كارشناسي در يكي از رشته
 ةرشت .استالمپيادي  ةشغلي اين افراد مرتبط با رشت ةرشت ،شغلي افراد اين خوشه  شاغل

ي ها كاري است كه اين رشته در گروه عمران از زير شاخه ان خوشه كاشيهمالمپياد افراد 



 اي و اشتغال  آموزش فني و حرفه
 

 

335 
ده ومقام اول كربار در مسابقات ملي مهارت شركت  اين افراد تنها يك صنعت قرار دارد. ةخوش

آوران قبل از  اين مدال اند. نداشته مقام نيز ،اند، همچنين مدال طال كسب كرده كشوري و
بعد از  اند و آموزي نبوده مشغول به مهارت اي حرفه ي فني وها مقام در مراكز آموزش كسب

نوع حمايتي از طرف  هيچ ،وردندآاينكه اين افراد مقام اول كشوري دست را به دست 
 در مورد اين افراد صورت نگرفته است. اي حرفه خصوص سازمان آموزش فني و به و ها سازمان

 ةالمپياد رشت ةآوران ملي رشت راد اين خوشه اين است كه اين مدالي ديگر افها از ويژگي
اين  ،مشوق اصلي افراد اين خوشه خانواده ذكر شده است. همچنين هنرستاني آنهانبوده است.
يي هستند كه سطح ها آوران از خانواده اين مدال اند. تبريز بوده افراد ساكن مركز استان

 ،كار كاشي بنا، (آشپز، شغل پدر خانواده آزاد ،ابتدايي مادر در حد سيكل و تحصيالت پدر و
آوران كشوري اين خوشه  دار بوده است. عامل موفقيت مدال مادر خانه و خياط و...) جوشكار،
 تالش خود فرد بيان شده است. پشتكار و عالقه و

ني جنسيت افراد اين خوشه مرد، ميانگين س % افراد در اين خوشه قرار دارند.39: 3خوشه
وضعيت خانوادگي  ،20افراد اين خوشه در زمان شركت در مسابقات ملي مهارت برابر است با 

باشند. وضعيت شغلي افراد اين  مهندسي مي فني وو رشته كنوني افراد اين خوشه مجرد 
ن يالمپياد افراد ا ةرشت .استالمپيادي  ةشغلي اين افراد مرتبط با رشت ةرشت ،خوشه  شاغل

 صنعت قرار دارد. ةي خوشها شاخه كه اين رشته در گروه مكانيك از زير است CNCخوشه 
مدال طال  مقام اول كشوري و ده وكربار در مسابقات ملي مهارت شركت  اين افراد تنها يك

آوران قبل از كسب مقام در مراكز  اين مدال. اند نداشته مقام نيز ،همچنين .اند كسب كرده
بعد از اينكه اين افراد مقام اول  اند و آموزي بوده ول به مهارتمشغ اي حرفه ي فني وها آموزش

به خصوص سازمان  و ها هيچ نوع حمايتي از طرف سازمان ،وردندآكشوري دست را به دست 
ي ديگر افراد اين ها از ويژگي در مورد اين افراد صورت نگرفته است. اي حرفه آموزش فني و

مشوق  هنرستاني آنها بوده است. ةالمپياد رشت ةرشتآوران ملي  خوشه اين است كه اين مدال
اين افراد ساكن مركز استان زنجان  ،اصلي افراد اين خوشه خود فرد ذكر شده است. همچنين

 مادر در حد سيكل و يي هستند كه سطح تحصيالت پدر وها آوران از خانواده اين مدال اند. بوده
دار بوده  مادر خانه و خياط و...) جوشكار، ،كار كاشي بنا، (آشپز، شغل پدر خانواده آزاد ،ابتدايي

تالش خود فرد بيان  پشتكار و آوران كشوري اين خوشه عالقه و است. عامل موفقيت مدال
 شده است.
جنسيت افراد اين خوشه مرد، ميانگين  % افراد در اين خوشه قرار دارند.12: 4ة خوش

وضعيت  ،19,2ملي مهارت برابر است با  سني افراد اين خوشه در زمان شركت در مسابقات 
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وضعيت تحصيالت افراد اين خوشه داراي . خانوادگي كنوني افراد اين خوشه مجرد هستند

شغلي  ةرشت و  ،باشند. وضعيت شغلي افراد اين خوشه شاغل دانش مي و تحصيالت ديپلم كار
سازي است كه  شه كابينتن خويالمپياد افراد ا ةرشت .استالمپيادي ة اين افراد مرتبط با رشت

اين افراد دو بار در  صنعت قرار دارد. ةي خوشها شاخه اين رشته در گروه صنايع چوب از زير
برنز  ي طال وها مدال سوم كشوري و ي اول وها مقام ده وكرمسابقات ملي مهارت شركت 

ب مقام در آوران قبل از كس اين مدال اند. نداشته مقام جهاني نيز ،همچنين .اند كسب كرده
بعد از اينكه اين افراد  اند و آموزي بوده مشغول به مهارت اي حرفه ي فني وها مراكز آموزش

به خصوص  و ها هيچ نوع حمايتي از طرف سازمان ،وردندآدست  مقام اول كشوري دست را به
ي ديگر ها از ويژگي در مورد اين افراد صورت نگرفته است. اي حرفه سازمان آموزش فني و

هنرستاني آنها نبوده  ةالمپياد رشت ةآوران ملي رشت راد اين خوشه اين است كه اين مدالاف
اين افراد ساكن مركز  ،ده ذكر شده است. همچنينامشوق اصلي افراد اين خوشه خانو است.

مادر  يي هستند كه سطح تحصيالت پدر وها آوران از خانواده اين مدال اند. استان اصفهان بوده
 و خياط و...) جوشكار، ،كار كاشي بنا، (آشپز، شغل پدر خانواده آزاد ، ابتدايي و در حد سيكل

تالش  پشتكار و آوران كشوري اين خوشه عالقه و دار بوده است. عامل موفقيت مدال خانه ،مادر
 دريغ خانواده بيان شده است. ي بيها ايتمح و

 گيري نتيجه
آوران مسابقات ملي مهارت  ارت است از: مدالعب ،دست آمد هنتايج كلي كه از تحليل خوشه ب

دانشگاهي اين  ةباشند. رشت مي ها بيشتر مردان هستند و اكثر اين افراد از مراكز استان
آوران بيشتر  باشد. اين مدال مهندسي مي ي فني وها ي زير شاخهها وران يكي از رشتهآ مدال

سازي مقام اول كشوري را  كابينت ،طراحي صفحات وب و ، كاشي كاريCNCيها در رشته
خدمات قرار  صنعت و ةي خوشها بيشتر در يكي زير گروه ها كه اين رشته اند كسب كرده

شغلي اكثريت اين  ةشاغل هستند و رشت ها دارند. تمامي افراد  قرار گرفته در اين خوشه
افراد در  اينكه اساسي اين است  بارز و ة. نكتاستالمپيادي آنها  ةآوران مرتبط با رشت مدال

پدر خانواده  مادر در حد سيكل و اند كه سطح تحصيالت پدر و يي پرورش يافتهها خانواده
داراي  توان گفت اين جوانان خالق و دار بوده است. پس مي مادر خانه زاد وآداراي مشاغل 

 نوع حمايتي توسط هيچ سازماني از ي مرفه جامعه نيستند. هيچها تخصص از خانواده مهارت و
ي ارزشمند ها تخصص مهارت و آوران مسابقات ملي مهارت صورت نگرفته است و از ن مدالاي
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ي مهم در موفقيت اين ها يكي از عامل ،همچنين نشده است. اي ملي استفاده ةاين سرماي

 آور بيان شده است. تالش خود مدال پشتكار و ،جوانان عالقه
يج اين تحقيق به ما اطالعات اجمالي از نتا ةيك مطالع ،دشطور كه مشاهده  همان

توان  ها ومطالعات جديدي است. مي دهد كه خود آغاز بررسي حجيمي را مي بسيار زياد و
توان  مي اي كاوي نظير تحليل خوشه ي دادهها تكنيك كاوي و گيري علم داده كار گفت با به

 ماهر و يها ريزي و تربيت نيرو برنامه ،در شناخت ي مربوطه راها سازمان مسئولين و
كارگيري اين  متخصص براي مسابقات ملي مهارت و جهاني و همچنين در حمايت و به

 ي ملي ياري وكمك رساند.ها سرمايه

 منابع
مقاالت  ةچكيد"كشور، اي حرفه ريزي سازمان آموزش فني و برنامه دفتر پژوهش و
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 .1388بهار  ،اول



 
 

كشور جمهوري اسالمي ايران  ةي آيندها چالش
 كيد بر نقشأدر مسابقات جهاني مهارت با ت

 سيستم آموزشي تكنولوژي و مهارت
 1امير محمدپور
 2دكتر رسول شمشادي

 چكيده 
ثر در موفقيت ؤاي عوامل م در اين مقاله مبتني بر روش تحقيق كتابخانه

در  .رداخته خواهد شدتيم المپياد كشور براي مسابقات جهاني مهارت پ
كشور جمهوري اسالمي ايران در  ةي آيندها اين گذار با تبيين چالش

سيستم آموزش تكنولوژي و  كيد بر نقشأالمپياد جهاني مهارت با ت
 بررسي شده و به موارد ذيل پرداخته خواهد شد:مهارت 

 ؛عوامل محيطي و محاط بر مسابقات .1
 ؛ابقات جهاني مهارتدر مس  IVTOي جهاني درها نقش اخذ كرسي .2
 ؛جذب اسپانسرهاي صنعتي (ديپلماسي فعال جهاني) .3
 ؛نقش قوانين  در مسابقات  جهاني مهارت .4
 .نقش تجهيزات و منابع (تغيير تجهيزات، نوسازي و...) .5

 
سيستم آموزشي ، المپياد جهاني مهارت، تيم المپياد :يكليدواژگان 

 . IVTO، تكنولوژي و مهارت
 
 
 
 

                                                                                                                
 Email: iranmharat@yahoo.com                                       اي استان گيالن،مدرس سازمان آموزش فني و حرفه.  1
 .اي استان گيالنمديركل آموزش فني و حرفه. دكتراي پليمر و  2



 اي و اشتغال  آموزش فني و حرفه
 

 

339 

 مقدمه
 كشورهاي صاحب تكنولوژي ميمتفكرين مديريت آموزشي در نظام آموزش غيررس ومحققين 
موزش آ " ةخدمت جمل را دراي  حرفه موزش فني وآدر رويكردي مدرن سازمان  ،در اروپا

مليتي در راستاي  ي چندها ن تشكيل شركتآ ةنمون اند و كردهگيري  جهت "براي صنعت 
مبتني بر  موزش عالي وآمتشكل بر ارتباط با  ،اين رويكرد .است تربيت نيروي كار مهار

 سبب ايجاد ساز و در كشورهاي با تكنولوژي برتراي  حرفه موزش فني وآساختارهاي سازمان 
ي چندمليتي و صنايع ها شركت در پيوسته موزشيآ ةشده است كه نيروي كار در دور يكار

 ةدر توسع و واهدشدماكيتا و... صاحب اشتغال پايدار خ زيمنس، بزرگ همچون بوش،
در هر  از اين محور است كه بايد گفت: كند. ميمرجع نقش ايفا  ةدر قالب برنام سازماني

ايجاد براي موزشي آكه بايد از نخبگان  گيري وجود دارد موزشي يك سطح تصميمآسازماني 
توسط  ها سياست .گذاري وجود دارد يك سطح ديگر سياست در د.كراتاق فكر استفاده 

در يك دوره تبديل به  ها گيري اين تصميم .شود ميگيرندگان تبديل به استراتژي  تصميم
محوري  مهم پژوهش ةدر اين گذار نكت شود. مي اجرا ،توسط مديران عملياتي شود و ميبرنامه 

لف، امروزه ؤمديران م متشكل بر نيازسنجي واقعي است. موزش خردمحور وآمبتني بر 
درست و صحيح  با تمام قواي علمي، يك مديوم غلط  سازماني، رد اند كه هر چقدر فراگرفته
اين منظر است كه اساس هويت مديريت خالق از معبر  از د.ره به جايي نخواهند بر كار كند،

دولتي آگاه،  صنعتي و موزشي به هر مديرآدستاوردهاي انقالب  گذرد. ميمطالعات  پژوهش و
اش را از  نيروي انساني مفهوم خود و " R and D"دهد كه با تحقيق و گسترش مياجازه 

 ةمديريت خود را بر پاي ةو مباني ساختارمند حوز سازماندهي تغيير دهد و سازمان
 دانش عقل و ي كيفيت،ها سمپوزيوم مشتمل بركه  ي مديريت سازماني خردمحورها مانيفست

  استوار سازد. ،است
موزش غير آي كالن ها گرش در سياستاروپا با تغيير ناي  حرفهموزش فني وآدر سازمان 

ي چند مليتي ها ي شركتها و در راستاي تغيير جدي مباني اشتغال، مبتني بر ارزش ميرس
اند و در واقع صنايع يكي  خود قرار دادهاي  حرفه موزش فني وآ ةصنايع بزرگ را بخشي از بدن

ت صنعت اروپا خود را حقيق در و هستند موزش در تربيت نيروي انساني مهارآاز سهامداران 
موزش آصنايع در سازمان  يها همكاري حال نقش داند، مي نفع ذي موزش نيروي كار،آ در

از . گنجد ميايران خود شرح مجملي است كه در اين اندك ني ها دانشگاه واي  حرفه فني و
منابع  ةسنگ بناي هر انقالب صنعتي در راستاي توسع كارا، مد وآاين منظر آموزش روز
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و  ها اي به چالش ر اين مقاله مبتني بر روش تحقيق كتابخانهبنابراين، د. ساني خواهد بودان

ثر در عدم ؤدر ابتداي بحث به عوامل م .شود ميي پيشروي مهارت پيشرفته پرداخته ها فرصت
(دانشگاه و سازمان آموزش  يا موانع موجود در جو حاكم نظام آموزشي و ها وجود همكاري

اجرايي نگارندگان  با توجه به سوابق ماضي و تجربيات مديريتي و .پردازيم مي )اي حرفه فني و
 به شرح زير است :

عامل اصلي و مانع اصلي توليد علم در كشور مدل عقالنيت حاكم بر نظام آموزشي  �
 كشور است.

 .مهندسي آموزشي كشور –آموزشي ة عدم وجود برنام �
ورزي در ميان  تمام به عدم مهارتخواهي و اه مدرك مدرك دوستي، گرايي، مدرك �

اعتبار به  امتيازدهي و گذاري، عدم ارزش سازي مناسب و فرهيختگان به جهت عدم فرهنگ
 فعاليت فرهيختگان. ةمهارت در رزوم ةعملي به مقول ةرتب

 عدم نگاه سيستماتيك در مديران رده باالي مديريت آموزشي كشور. �
 شور.ي كها عدم نوسازي نظام آموزشي دانشگاه �
 و متر و افزاري شده و نرم حساب ةنقش انداز آموزشي شفاف و عدم وجود سند چشم �

 مهارت. ةارزيابي نظام آموزشي در كشوردر حوز مالك توسعه و
 ي آموزش مستعمل.ها فقدان خالقيت در راستاي تلفيق نظام �
  .اي كشور حرفه عدم توجه به سند راهبردي سازمان آموزش فني و �
ي بدني مورد لزوم ها عدم رشد در فعاليت ةباورهاي غلط در زمين ايجاد تصورات و �

 تحقق مهارت.
پذير در  گريز و تعداد محدود دانشجويان آموزش وجود تعداد كثير دانشجويان آموزش �

 هاي مختلف كشور. دانشگاه
 وكارخانجات نسبت به مدارك سازمان آموزش فني و ها نگاه مديران عامل شركت �
 يك جنس تزييني. عنوان  هباي  حرفه
 فراگيري آموزش با تكنولوژي برتر. ةي در حال توسعه در زمينها ماندگي كشور عقب �
ي اشتغال يا تربيت ها وجود ظرفيت ةدست رفتن اعتماد به دانشگاه در زمين از �
 مهار. انسان
ي كشور به روايت ها داد آمار دانشگاه كارآفرين در برون ي خالق وها عدم توليد نيروي �
 مهاجرت نخبگان. شتغال فرهيختگان دانشگاهي ونرخ ا
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شناسي دارد و  ي پيشرفته در ايران نياز به واكاوي و آسيبها فرآيند اجراي مهارت اساساً

ي ها ي موجود دورهها با توجه به اجراي ناهماهنگ آن در سطح كشور نياز به جراحي فعاليت
ي ها دفتر امور مهارت ةستردي گها اگرچه فعاليت. ز اهميت استئبسيار حا  ASDآموزشي

اجرايي   ةپيشرفته به ظاهر در سطح يك دفتر و در واقع در قالب وظايف وزارت خانه در حوز
انداز  اما به هر تقدير، نياز به اين مسئله كه تعداد وظايف اين دفتر چشم .تعريف شده است

ي ها رسالت ةسال 4 ياه برنامه رسد و در اين راستا حتماً محور شود، امري اساسي به نظر مي
در ادامه بايد  به اين  .انفعاالت مد نظر بايد باشد ي پيشرفته و كنترل و رصد فعل وها مهارت

ي پيشرفته ها  ي آموزشي مهارتها مند دوره االت مهم در راستاي برقراري نظام قانونؤس
 قطعي براي آن يافت نشده است. يكنون پاسخا اي كه تا هم مسئله. پرداخت
 اجراي مهارت پيشرفته چيست؟ لزوم �
 كاركرد مهارت پيشرفته چيست؟ �
 برگزاري تأثيرگذار بوده است؟ة چرا مهارت پيشرفته در طول دور �
 مهارت پيشرفته چه تأثيري در شكوفا شدن استعدادها داشته است؟ �

 مشكالت و ها چالش
 سطح دفتر الف: در
 بودن آن نسبت به ساير (نامتوازن گرفته در ساختار تشكيالتي دفتر تغييرات صورت �
 .دفاتر)
صندلي  و ميز كتابخانه، پروژكتور، ويدئو كامپيوتر، كمبود تجهيزات الزم از قبيل: �

 اداري كاركنان و...
 .بيني شده توجه به امور پيش كمبود نيروي انساني با �
 (پاداش، عدم وجود بسترهاي الزم در جهت تشويق همكاران درمواقع مقتضي �
 كاري و...) اضافه
عدم وجود جلسات كارشناسي با حضور مدرسين توانمند سازمان آموزش فني و  �
 .كشوراي  حرفه
بخش  ي پيشرفته و ايجاد بستر آرامشها ي متعدد رئيس مهارتها كاهش مسئوليت �

 .ي پيشرفتهها دفتر مهارت براي مديران ستادي خصوصاً
 .رفتهي پيشها مهارتة ي متمركز در حوزها عدم وجود سمينارها و همايش �
و  ها ايجاد خالقيت برايي پيشرفته ها ي مالي در اختيار دفتر مهارتها ايجاد ظرفيت �

 .و پژوهشي  ميي علها شكوفايي
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 سطح سازمان ب: در
ي مرتبط با آموزش مهارت ها منابع آموزشي در حوزه فقدان استانداردها و كمبود/ �

 .پيشرفته
اعتمادي  بي همكاران استاني ومشاركت فعال  برايانگيزه  موانع فرهنگي عدم وجود �

 .ي پيشرفتهها همكاران نسبت به وضعيت آموزش مهارت
ي مرتبط ها ي پيشرفته و حوزهها شده از مفاهيم مهارت عدم تعريف مناسب و مشخص �

 .سازمان
 .ي مورد نيازها نامناسب بودن زيرساخت �
ي و ي مختلف سازمان آموزش فنها روز رساني استاندارهاي مهارت حرفه عدم به �
 .اي حرفه
اي  حرفهي سازمان آموزش فني و ها ي مختلف استاندارد اعم از استانداردها وجود مدل �

 .ي تربيت مربي كه براي دانشجويان جذاب اما در پرتال وجود خارجي نداردها و استاندارد
 .وجود پرتال و عدم وجود كنترل پنل استاني �
 .پيشرفته يها آمد در مهارت عدم وجود يك بانك مستقل و روز �
 .ها رفع مشكالت اضطراري در استان ، ميئعدم وجود جلسات دا �
غيرانتفاعي در سطح كالن و ايجاد  دولتي، عدم ارتباط وسيع دانشگاه آزاد، �
 .ي كشوريها نامه تفاهم

 در كشور و جهان  ASDيها و نقاط قوت آموزش ها فرصت
 كيد برقراري و گسترش صلح و آرامش در منطقه.أت �
پناهندگان و افراد در   رزشيابي مدارك تحصيلي افراد خاص (تبعيديان،توجه به ا �

 وضعيت مشابه).
برداري مطلوب از منابع انساني با رويكرد پيشرفت دانش و بهبود مستمر كيفيت  بهره �

 آموزش عالي در منطقه.
اطالعات شفاف و رسا در مورد گواهي به رسميت شناختن  ئةحصول اطمينان از ارا �

 سسات آموزش عالي.ؤش عالي صادره از سوي ممدارك آموز
 ي مرتبط آمادگي براي مقاطع دكترا.ها از جمله آزمون ي باالتر،ها دسترسي به آموزش �
دسترسي  براي( ي فاقد مستندات قابل اثباتها امكان به رسميت شناختن صالحيت �

 ي شغلي).ها به آموزش عالي يا فعاليت
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 (حاوي تعريف سيستم آموزشي، علمي توسعه و نگهداشت مركز اطالعات تشكيل، �

ئة ارا يافته، سسات اعتبارؤفهرستي از م ةتهي ي آموزشي،ها سسهؤذكر مشخصات انواع م
 تعريفي از تضمين كيفيت).

كرده اعم از دانشجويان و  ايران با توجه جمعيت تحصيل  ميبدون شك جمهوري اسال
 ةدر حوز ياز به جراحي آموزشي خصوصاًهاي مختلف و نيازهاي بازار ن التحصيالن دانشگاه فارغ

 و    ASDي مهارتيها در اينجا با توجه به اهميت آموزش .ي مهارت پيشرفته داردها آموزش
 م:كني ميي كلي اشتغال اشاره ها نيازهاي بازار به سياست

 ي كلي اشتغالها سياست
تصاد اق فناوري و ةتوسع ي شغلي پايدار با تأكيد براستفاده ازها ايجاد فرصت �
 جهاني. سطح ملي و نگري نسبت به تحوالت آنها در آينده بنيان و دانش
فرهنگي و قضايي  (محيط سياسي، ي آنها كار و ارتقاء شاخص بهبود محيط كسب و �

ي خصوصي و ها ) و حمايت از بخشها و زيرساخت ها ماليات بازاركار، محيط اقتصاد كالن، و
  ميچارچوب قانون اساسي جمهوري اسال مقررات در ني و رقابت از راه اصالح قوانين،تعاو

 ايران.
ارزي و تجاري و تنظيم بازارهاي  مالي، ي پولي،ها سازي و پايداري سياست هماهنگ �

 وري عوامل توليد و افزايش توليد. م با ارتقاء بهرهوأاقتصادي در جهت كاهش نرخ بيكاري ت
 ايجاد نظام جامع اطالعات بازاركار. �
 ي باالتر از متوسط كشور.ها اهش نرخ بيكاري استانتوجه ويژه به ك �
گردشگري حق  ي اقتصادي داراي مزيت مانند:ها بهينه از ظرفيت ةگسترش و استفاد �
 (ترانزيت). گذر
نيروي كار و دسترسي به بازارهاي  ةمبادل سرمايه و منابع مالي، جذب فناوري، �

ترتيبات  و ها سازمان شورها،خارجي كاال و خدمات از طريق تعامل مؤثر و سازنده با ك
 اي و جهاني. منطقه
 وري نيروي كار. رعايت تناسب بين افزايش دستمزدها و بهره �
ي آنان در جهت ها ي مؤثر از بيكاران براي افزايش توانمنديها برقراري حمايت �

 دسترسي آنها به اشتغال پايدار.
ي بازاركار و ارتقاء ماهر و كارآمد متناسب با نيازها آموزش نيروي انساني متخصص، �

و اي  حرفهآموزش فني و  (آموزش و پرورش، توان كارآفريني با مسئوليت نظام آموزشي كشور
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براي ي اقتصادي ها آموزش عالي) و توأم كردن آموزش و مهارت و جلب همكاري بنگاه

 استفاده از ظرفيت آنها.
ردهاي اساسي سازمان پيشنهادات به راهب ئةبراي براي ارا ،با توجه به آنچه مطرح شد

 ئةمنطبق و ناظر بر موضوع ارا ايران كه خصوصاً  ميجمهوري اسالاي  حرفه آموزش فني و
 شود. مياشاره  ،ي مهارتي پيشرفته استها آموزش

 .استقرار نظام جامع مهارت و فناوري طراحي و .1 راهبرد
ع مهارت و ي مهارتي از طريق استقرار نظام جامها سازي آموزش يكپارچه .1سياست

 .فناوري در سطح ملي
 .آموختگان آموزي و افزايش منزلت اجتماعي مهارت ارتقاء فرهنگ مهارت. 2سياست
 .ي مهارتيها توسعه و ارتقاء آموزش. 2 راهبرد
 .سازماندهي استانداردها و منابع آموزشي سازمان. 3سياست
مبتني بر  -ضا محوريطراحي و استقرار الگوهاي آموزش مهارتي با رويكرد تقا. 4 سياست

 .محور كار
اي  حرفهمراكز آموزش فني و ة آموزشي و شغلي در كلية مشاور ةتوسع. 5 سياست

 .سازمان
 .ي مهارتيها آموزش ةطراحي و استقرار الگوي توسع. 6 سياست
 .فرآيندهاو  ها اصالح و بهبود روش -استانداردسازي. 3راهبرد
 .سازي ممحوري در تصمي اهتمام به پژوهش. 7سياست
 .سازي الگوهاي ارزشيابي مهارت توسعه و بهينه -اصالح -بازنگري. 8سياست
 .استقرار مديريت ارزيابي عملكرد در سازمان. 9سياست
گيري از فناوري اطالعات ارتقاء خدمات الكترونيكي در جهت تحقق  بهره. 10سياست

 .دولت الكترونيك
 .حمايت از خالقيت و نوآوري سازمان. 11سياست

 تحقق عدالت اجتماعي :4اهبردر
 .ي مهارتيها توانمندسازي زنان از طريق آموزش. 12سياست
 .ي مهارتيها ديدگان اجتماعي از طريق آموزش توانمندسازي آسيب. 13سياست
 .در مناطق محروم و كمتر توسعه يافتهاي  حرفهي فني و ها آموزش ةاشاع. 14سياست
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 گيري نتيجه
كارگيري دانش، يا به حل ناقص مشكالت  هي نظري بها زمينه ما به دليل فقدان ةدرجامع

 به اعتقاد متخصصان مديريت آموزشي،. تر كرده است بغرنج تر و يا آنهارا پييچيده انجاميده و
عمل الويت آن  در ل نيستند وئدر حال حاضر مديران ما اهميت چنداني براي علم مديريت قا

سسات آموزشي ما بيش از آنكه مشوق ؤم و ها جو حاكم بر اداره. شناسند ميرا به رسميت ن
گرايي  ي شخصي و ذهنها يد برداشتؤم كارگيري مديريت آموزشي به عنوان علم باشد، به

سازمان   ميبينش عل واي  حرفهمديران آموزشي در ايران فاقد ديد  در نتيجه تلويحاً. است
مديريت آموزشي قرار اي  حرفهتوليت  ي آموزشي تحتها هسسؤم ،در واقع. محور هستند

مديران بيش از آنكه به منابع انساني پيش  نويس، برنامه گذاران، در ايران سياست عموماً ندارد.
اين جهت بسياري از  از كد هستند،ؤاجرا طرح م ةبه مقول برنده طرح توجه داشته باشند،

رو نبوده است، گواه اين  هت روببا موفقي آموزش در ايران، ةدرحوز ي مشاركتي خصوصاًها طرح
كشور از سوي نهادهاي مختلف پس از اعالم نگارش  ميجامع عل ةمسئله نگارش چند نقش

گرفته در  مشاجرات شكل درگيري و اصلي آن در شوراي عالي انقالب فرهنگي كشور و ةنسخ
پژوهشي  مديريت سازماني در هر نوع همكاري آموزشي و ،تر به بياني ساده. اين خصوص است

برخورد  ،بنابراين. اي دارد ريزي اهميت ويژه برنامه فرمان دستور و در راستاي يك اتاق
 محور باشد، ي آموزشي بايد برگرفته از رويكردهاي سازماني خردها يافته با طرح همكاري قوام

موجد انتظار  ساالري در نظام مديريت آموزشي قوياً شايسته ةاز اينجاست كه نقش توسع
در اين جهت توجه به نيروي انساني نخبه در هر دو سيستم آموزشي در راستاي . است

كه  يخصوصيات پس .رسد مينظر  هبسيار مهم ب ها همكاري ةتشكيل اتاق فكر مشترك و توسع
بايد از دل نظام سازمان آموزشي مغزبنيان هدفمند دانشگاه  مي شود، ميدر ذيل به آن اشاره 

 كشور بيرون بيايد.اي  هحرف سازمان آموزش فني و و
   .ساالري فرهنگ شايسته ةاشاع �
 .اثربخشي افراد در سازمان توجه به كارايي و �
 .مديريت متمركز �
 .ايجاد يك نظام ارزشيابي عملكرد سازماني �
 .محوريت پژوهش مبتني بر مديريت دانايي و ةپاي خرد مالي بر خرد كيفيت، خرد استراتژيك، �
 .ها جلوگيري از موازي كاري رايي مديريتي باه ثبت رهيافت ثبات مديريت و �
  .افزاري عنوان بخش نرم هتوجه جدي به نيروي انساني ب �
 .ي مديريت سازماني به رهبري سازمانيها يا تغيير مدل اعمال مديريت مشاركتي و �
 .كاهش نرخ رشد بيكاري در اجتماع ايجاد اتاق فكر مشترك در جهت تغييرات معنادار در �
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 .روي انساني سيستم آموزشي مشترك به پژوهشموظف بودن ني �

به لحاظ جايگاه در سطوح باالتري نسبت به  كشوري كه كارآفرين يشتري داشته باشد،
پرورش به تربيت نيروي  زماني كه در آموزش و تا ،از اين جهت. قرار دارد ها ساير كشور

با توجه به بستر ذهني در آموزش عالي  كارآفرين، نه نيروي خالق و دان مشغوليم، چيز همه
دانش و . وجود نخواهد آمد چنين انساني بروندادي بهتر از آنچه كه اكنون با آن درگيريم به

دانشگاه . آن در خدمت كارآفريني است ةپيشرفت و توسع و ي از كارآفريني استئفناوري جز
 ةرهنگي و توسعف اقتصادي، كارگيري منابع انساني، هاين امكان را دارد از طريق شناسايي و ب

ترين  عنوان مهم هدانشگاه در واقع ب. تكنولوژي ظهور كارآفرين را فراهم سازد فناوري و
به راستي . شكوفايي تكنولوژي مدرن گام بردارد ةعرص تواند در ميپشتيبان كارآفرين 

ي ها دانشگاه بروز دارد؟ در جوامع مدرن و كارآفرين در چه فضاي آموزشي امكان ظهور و
د؟ آيا به واقع وقت آن فراهم نكن مي، با كارآفرين چه برخوردي  المللي و معين بينمرجع 

اي در  حرفه سازمان آموزش فني و ، كشور ةاتاق فكري با حضور كارآفرينان نمون نشده است
اولين چالش جدي دركارآفريني فرهيختگان  ي سراسر كشور ايجاد شود؟ها دانشگاه

كه اين مقوله  پرور است تغيير آن به آموزش خالقيت پرور و دانشگاهي نظام آموزشي حافظه
در همين روش به زوال رسيده رشد  كالس توسط مدرسين است كه دقيقاً ةادار ةناشي از شيو

از دانشجو انتظار  شود و ميغياب بنا  ترس از حضور و ةتدريسي كه بر پاية شيو. كرده اند
 ةنكت. آفريني نخواهد داشت اشتغال ارآفريني وكة نتيج. قوي داردة اينترنتي و حافظ ةپروژ

بيش از اندازه  ، پروري ي نخبهها جاي ايجاد فضاي ديگر وجود مديران و مسئولين است كه  به
ريزي  پردازي و برنامه ، به شكلي كه براي نظريه گذارند مي هي سنتي خود مايها ديدگاه از

زماني ديگري نياز به انقالب در  ةورهر د امروز بيشتر از. گذارند ميمجال نفس كشيدن ن
 اين يعني مهندسي نظام آموزش كارآفرين پرور و .محور داريم هاي آموزش هدف روش

بزرگ يك اجتماع كه باعث  اجزاي كوچك وة يعني تحرك هم .محور مهندسي نظام خالقيت
–ناسي اجتماع و رفتارش -ديپلماسي -آوردن همه چيز اعم از سياست به جريان در پويايي و

در پايان اميد است كه با  شد. خواهد اقتصاد و... -مديريت سازماني -نگاري آينده -انداز چشم
جامع علمي كشور ة اي كشور و نقش حرفه توجه به سند راهبردي سازمان آموزش فني و

ي سراسر كشور در شوراي عالي انقالب فرهنگي بازبيني صورت ها ي دانشگاهها منطبق بر نياز
عنوان يك الزام اخذ چند مهارت پيشرفته  هي پيشرفته بها آموزش مهارتة ر حوزگيرد و د

دانشجويان در تمام مقاطع تحصيلي قرار ة جزء دروس هم ها ي علمي رشتهها مبتني بر زمينه
 گيرد. 
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 ) CISجمهوري اسالمي ايران و كشورهاي ( بررسي روابط ديپلماتيك،
 هاي مهارتي آموزش ةدر حوز

 1امير محمدپور
 2دكتر رسول شمشادي

 3فاطمه حسين جاني 
 .3چكيده

شـامل   )CIS( المنـافع  مشـترك ة يافتـ  كشـورهاي اسـتقالل  ة جامعـ  بدون شك آسياي ميانه خصوصاً
 قزاقســتان، ،قرقيزســتان ،تاجيكســتان ،تركمنســتان ،كســتانازب ،، ارمنســتان آذربايجــان كشــورهاي

آسيا ة گذار در قار ثيرأاي بسيار با اهميت و ت منطقه ،و... از نظر موقعيت استراتژيكي گرجستان روسيه،
ة عرص موقعيت خاصي در منابع، ذخاير طبيعي ترين ميانه با دارا بودن مهم آسياي ،اين ميان در است.

جمهوري اسالمي ايران به عنوان كشوري قدرتمند و پهناور با  ديگر سوي دارد و ازالمللي  تعامالت بين
ثر در ؤنظيـر و مـ   هستي كشوري بي جهان ةذخاير و منابع طبيعي و موقعيت جغرافيايي خاص در پهن

آسـياي ميانـه بيشـتر از هـر      ةكارآمد در حوز منطقه است. به همين جهت ضرورت ديپلماسي فعال و
-ي اقتصـادي ها همكاري ةتدبيري خردمندانه است. شايان ذكر است زمين اجرايي و كار زماني نيازمند

) CIS( المنـافع  فرهنگي مختلفي مابين جمهوري اسالمي ايران و كشورهاي مستقل مشترك -سياسي
سازمان «،»ECOي اقتصادي اكوها همكاري سازمان«ي مشترك در مجامعي نظير ها عضويت ةواسط هب

بايد توجه داشـت   وجود دارد.» SCOسازمان همكاري شانگهاي « و خصوصاً »OICكنفرانس اسالمي
جمهوري اسالمي ايران به عنوان سازماني قدرتمند اي  حرفهكه با نگاه به نقش سازمان آموزش فني و 

 18اي و بـيش از   هزار كارگاه آموزش صنعتي و فني و حرفـه  4بيش از  هزار نفر پرسنل، 16با حدود 
ي آمـوزش  هـا  آفريني و انتقال مهارت، جزو سـازمان  منابع انساني، ثروت ةاه آزاد در توسعهزار آموزشگ

و  و تغييـر سـاختار    مطالعات آسياي ميانه و قفقـاز از منظري ديگر  مهم منطقه است.اي  حرفهفني و 
دولـت يـازدهم بـر مبنـاي افـزايش       در جمهوري اسالمي ايران ةوزارت امور خارج نگرش ديپلماتيك

ارتباطات دستگاه ديپلماسي به همين مسئله اشـاره دارد كـه اهميـت روابـط ديپلماتيـك كشـورهاي       
)CIS.به همين جهت در اين مقاله با  ) و جمهوري اسالمي ايران از اهميتي ويژه برخوردار خواهد بود

فرهنگـي فـي مـابين جمهـوري      سياسي، اجتماعي، ،ي اقتصاديها پلماتيك و ظرفيتبررسي روابط دي
خـواهيم پرداخـت و    تاجيكسـتان،  گرجسـتان،  ارمنسـتان،  جهـار كشـور آذربايجـان،    اسالمي ايران با

المللي طرفين با توجـه بـه نقـش     ي ديپلماتيك و روابط بينها ي پيشروي فعاليتها و فرصت ها چالش
 ي كشورهاي حاشيه درياي خزرها عنوان مسئول ميز همكاري هاستان گيالن بي ا حرفهآموزش فني و 

 مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
 

، دستگاه اي حرفه)، موقعيت استراتژيكي، سازمان آموزش فني و CISكشورهاي ( :يكليدواژگان 
 المللي. ديپلماسي، روابط بين

                                                                                                                
 Email: iranmharat@yahoo.com         اي گيالن،                                              مدرس آموزش فني و حرفه .1
 .اي استان گيالن دكتراي پليمر و مدير كل آموزش فني و حرفه .2
 .اي استان گيالن آموزش فني و حرفه ةكارشناس پژوهش ادار .3
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 بيان مسئله
 المللي بين روابط ةتوسعتدبيري خردمندانه در  ديپلماسي مهارت،

اي استان گيالن  حرفه المللي و ديپلماتيك آموزش فني و در اين مقاله به دكترين روابط بين
 ،تاجيكستان ،آذربايجان ،عنوان مسئول ميز ارتباطات كشورهاي خارجي (ارمنستان هب

ندگان از اين منظر نگار ايي پرداخته شده است. گرجستان) مبتني بر روش تحقيق كتابخانه
كوشند صدور خدمات فني و مهندسي در سطوح مختلف اعم از توليد ثروت، توليد فرصت  مي

ي ها آموزش ةي ديپلماتيك با كشورهاي مذكور در حوزها ي جديد همكاريها و ظرفيت
و با توجه به نقش استراتژيك و وجود سركنسولگري  كنندمهارتي را در اين مقاله تعقيب 

روابط آموزشي  ةهمكاري كاربردي در جهت توسع ،در استان گيالنسفارت فدراسيون روسيه 
توليد و اشتغال  ةكه مبتني بر رهيافت و اسنادهاي موجود مقول و مهارتي مدنظر مي باشد،

ي مشترك موجود در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته ها پايدار با در نظر گرفتن ظرفيت
ي مهارتي و نقش آن در توليد و اشتغال پايدار در ها از اين منظر تحول در نظام آموزش است.

 .منطقه در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته است
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 شده مروري بر تحقيقات انجام

سنگ بناي تحقيقات آينده در خصوص  حاضر كاري بديع و تازه است و تقريباً ةمقال
 ،خواهد بود گرجستان) تاجيكستان، آذربايجان، (ارمنستان، ارتباطات خارجي مسئوليت ميز

پژوهش در اين ارتباط موجود  ةخذ بسيار محدودي در حوزأبه همين جهت منابع و م
 اميد كه راهگشا باشد و در نگاه اهل نظر مقبول افتد. باشد. مي

 ي پژوهشها گزاره
خواسته  ،ايران در آن قرار گرفته است بسيار پر اهميت است. بنابراين جغرافيايي كه  ةمحدود

دهد. ايران با قرار گرفتن در  الملل قرار مي ي نظام بينها اين كشور را در متن بازي خواسته و نا
و آسيا حكم چهاراهي را دارد كه از  قاره و اروپا جغرافيايي خليج فارس، خاورميانه، شبه ةمنطق

ست تواند تبديل به پل ارتباطي باشد. اين جغرافيا خودآگاه و ناخودآگاه ميل سيا هر طرف مي
اين سياست تمايل   ايران همواره به ،رو دهد. از اين گرايي افزايش مي مداران را به سمت منطقه

عنوان يك جغرافياي نوظهور  منطقه آسياي مركزي و قفقاز به ،نشان داده است. از سويي ديگر
رد و اي براي ايجاد رابطه و  اند محيط بسيار بكر و تازه كه كشورهايش تازه به استقالل رسيده

 توليدثروت – و اشتغال پايدار توليد ةمقول ،از سوي ديگر بدل كردن منابع و منافع ملي دارند.
منابع انساني و ...جز عمده مسائلي است كه  ةتوسع - شكوفايي اقتصادي - توليد فرصت -

اي  حرفه المللي آموزش فني و سازمان بين بديل به نقش بي كشورهاي مترقي جهان با توجه
 .بال آن هستندبه دن

با توجه به  نمايند. جهاني طراحي مي اي و ملي، منطقه كه براي آن چشم اندازهاي بومي،
ي جديد جهت صدور خدمات فني و مهندسي ها اي و ايجاد ظرفيت اهميت همكارهاي منطقه

با در نظر  حاضر و ةدر اين مقاله كوشش شده است با علم به مروري بودن مقال در منطقه
عنوان مسئول ميز ارتباطات كشورهاي  هب ،اي استان گيالن يگاه آموزش فني و حرفهگرفتن جا

 ،تاجيكستان ،آذربايجان ،(ارمنستان خارجي با همسايگان شمالي جمهوري اسالمي ايران
مورد  ي پيشروي راها و فرصت ها ده و چالشكرگانه زير نيازسنجي  4 ها گرجستان) ظرفيت
ي استراتژيكي، معرفي ها ر در اين مقاله به معرفي ظرفيتاز اين منظ بررسي قرار دهد.

گرجستان) و سطح روابط  ،تاجيكستان ،آذربايجان ،ي اقتصادي (ارمنستانها ظرفيت
سطح مبادالت اقتصادي كشورهاي مذكور با جمهوري اسالمي ايران پرداخته  ،ديپلماتيك

 شود. مي
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  ي استراتژيكي جمهوري آذربايجانها ظرفيت معرفي

 
 

جغرافيايي قفقاز و در گذرگاه اروپا و آسياي جنوب غربي و  ٴجمهوري آذربايجان در منطقه
در كنار درياي خزر واقع شده است. پايتخت آن باكو است. نوع حكومت جمهوري آذربايجان، 

گذاري است. جمهوري آذربايجان سكوالر  جمهوري پارلماني چند حزبي با يك مجلس قانون
است. بيشتر جمعيت جمهوري   ه عضويت شوراي اروپا درآمدهب 2001است و از سال

آذربايجان مسلمان شيعه هستند. نرخ باسوادي در اين كشور در سطح استانداردهاي اروپايي 
 % جمعيت آن باسوادند. 98است و 

  ي اقتصادي جمهوري آذربايجانها معرفي ظرفيت
يافته اطراف خود در اثر  لهاي تازه استقال آذربايجان در مقايسه با جمهوري جمهوري

است. با  بيشتري پيدا كرده ةتوسع ،گذاري پس از استقالل برداري از منابع نفتي و سرمايه بهره
 ةجيهان رشد توليد ناخالص داخلي اين كشور در سه ماه -تفليس - تكميل خط لوله باكو

  نخست جهان از اين لحاظ را كسب كرد. ةرسيد و رتب ٪417به  2007اول سال 
جديدي  ةانجام اصالحات اقتصادي در اين كشور و آزادسازي تجارت موجب پاگيري طبق

هاي اندك شد. با اين حال نبايد فراموش كرد كه اين  از تجار و صاحبان صنايع با سرمايه
است و هنوز  گذار از اقتصاد متمركز كمونيستي به اقتصاد بازار محور ةكشور در مرحل

ملل  سفانه به زعم دفتر روابط بينأمت شود. سابق اداره مي ةر به شيوهايي از اقتصاد كشو بخش
كشورهاي جمهوري  اي حرفه ي آموزش فني وها تا كنون روابط و همكاري بين سازمان

خود قرار دارد، و نياز به كار  ةاسالمي ايران و جمهوري آذربايجان در شرايط جنيني و اولي
ي ها آموزش ةضروري و به خصوص در حوز آموزشيبراي تحكيم روابط علمي و  ثرؤجدي و م

  رسد. مهارتي الزامي به نظر مي

  مبادالت اقتصادي جمهوري آذربايجان با جمهوري اسالمي ايران
هايي از قبيل تجانس جمعيتي، قومي و فرهنگي با  جمهوري آذربايجان با دارا بودن ويژگي

شود. روي همين اصل، به  مي شمالي ايران محسوب ةترين همساي شمال غرب ايران مهم
هاي جغرافيايي و ژئوپليتيكي عميق بين ايران و  اعتقاد كارشناسان، به دليل وجود وابستگي
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هاي جغرافيايي، جمعيتي، مذهبي، تاريخي و  جمهوري آذربايجان در بستر اشتراكات و تجانس

ارد؛ ولي تحت دهاي دوجانبه وجود  اي در جهت تعميق همكاري العاده فرهنگي، شرايط فوق
 ةسياسي و ماهيت كامالً سينوسي مناسبات دو كشور در طول دو ده تأثير داليل كامالً

اند سياست خارجي و منافع راهبردي خودشان را بر  گذشته، طرفين تاكنون موفق نشده
 هاي جغرافيايي و ژئوپليتيكي شكل بدهند.  محوريت وابستگي

 مهوري اسالمي ايران روابط ديپلماتيك جمهوري آذربايجان با ج
ايران داراي  باشند داراي روابط ديپلماتيك مي 1918ايران و جمهوري آذربايجان از سال 

گري در شهر نخجوان است؛ جمهوري آذربايجان نيز داراي  سفارت در شهر باكو و سركنسول
و باشد. هر دو كشور عضو سازمان اك سفارت در شهر تهران و سركنسولگري در شهر تبريز مي

)ECO) و سازمان همكاري اسالمي (OICباشند ) مي.  
سازي است كه از آن  ز جمله صنايع سنگين اين جمهوري، صنايع شيميايي و ماشينا

شود. در واقع، با توجه به تجارب مشترك و ديرين  صنعتي اين جمهوري ياد مي ةعنوان پاي به
توان با  نايع پتروشيمي، ميويژه ص ههر دو كشور در صنعت انرژي و ديگر صنايع مرتبط ب

گذاري مشترك بين ايران و  هاي همكاري و سرمايه خزر، زمينه ةسازي بهينه در حوز فرصت
وري طرفين از تجارب يكديگر و  جمهوري آذربايجان را فراهم آورد كه اين امر، عالوه بر بهره

اي مشترك ايران ه ساز همكاري تواند زمينه تعميق مناسبات سياسي ـ اقتصادي دوجانبه، مي
اكتشاف، استخراج و حمل و نقل منابع  ةـ آذربايجان با ديگر كشورهاي ساحلي خزر در حوز

 .انرژي باشد

 ي استراتژيكي جمهوري ارمنستانها معرفي ظرفيت

 
 

ارمنستان با نام رسمي جمهوري ارمنستان كشوري در قفقاز جنوبي به پايتختي ايروان 
سياه و درياي خزر قرار دارد كه مرز ميان آسيا و اروپا  است. ارمنستان در ميان درياي

آن ارمني پيرو آيين مسيحيت هستند. فرهنگ ارمنستان از ايران  مردم .شود محسوب مي
است. نرخ   هاي زيادي جزئي از ايران بوده است، چرا كه ارمنستان مدت ثير زيادي پذيرفتهأت

% 99صنعتي است. حدود  ةي پيشرفتها كشور باسوادي در ارمنستان بسيار باال بوده و در حد
سال اين كشور باسواد هستند كه نرخ بسيار بااليي است. كشور  15از جمعيت باالي 
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ي فراوان در ميان ها ترين كشورهاي صاحب دانشگاه و كتابخانه ارمنستان جزو يكي از قديمي

يق و پژوهش و علوم تحق ةدر زمين ي خاور ميانه بوده و از جايگاه خوبي مخصوصاًها كشور
ويژه موسيقي در  هي هنري بها زبان و اكثر رشته معماري، شناسي مهندسي، خاص مانند شرق

 جهان برخوردار است.

 ي اقتصادي جمهوري ارمنستانها معرفي ظرفيت
اقتصاد ارمنستان توسط  فروپاشي شوروي سابق، قبل از اعالم استقالل ارمنستان و

پس از فروپاشي شوروي سابق اين  ولي ،شد وي حمايت ميي روسيه شورها گذاري سرمايه
. قبل از اعالم كردبه اقتصاد ارمنستان خسارت بزرگي وارد  به روسيه انتقال يافت و ها سرمايه

ي قبل از اعالم ها سال صنايع فعال در بود و استقالل، اين كشورداراي اقتصاد صنعت محور
فرآوري مواد  ،آالت صنعتي ماشين توليد شيميايي،استقالل عبارت بودند از صنعت توليد مواد 

 وابسته به واردات مواد خام از الكترونيك. صنايع مذكوركامالً رزين و توليد نساجي، غذايي،
 ضعف و ةهاي بعدي عامل عمد سال درازمدت و كشورهاي خارجي بود كه اين مسئله در

  .ارمنستان شد توان گفت سبب فلج صنعت در حتي مي
توجه ارمنستان بيشتر روي  ،ي زراعتيها نبود زمين مناسب براي فعاليت دليل هب

اهميت خوبي برخوردار است و  ارمنستان از صنعت در هاي صنعتي متمر كز بوده و فعاليت
 ،ي كه عضو اتحاد شوروي سابق بودندها ترين جمهوري كي از صنعتيه يجمل ارمنستان از

را در ارمنستان به خودجلب كرده و سهم اساسي  نيروي كار %43 اين بخش حدود باشد. مي
 ،ابزارآالت ،الكترونيك ،هاي الكتروميكانيك اين كشور بخش در توليد ناخالص داخلي دارد. در

 ةعرص صنايع ارمنستان در .جايگاه خوبي برخوردار است پتروشيمي و صنايع خودروسازي از
دات مربوط به صنايع سبك به تولي زا %80است و كردهاي  صنايع سبك رشد قابل مالحظه
صنايع غذايي نيز داراي يكي از  ةعرص شود. اين كشور در ساير كشورهاي منطقه صادر مي

 اين كشور تا بندي، دليل فقدان صنعت بسته هاما ب است.ترين منابع آب معدني جهان  غني
  .طوركامل استفاده كند هب منابع مذكور كنون نتوانسته است كه از

 اتيك ارمنستان با جمهوري اسالمي ايرانروابط ديپلم
ها و تبادالت تجاري و بازرگاني ميان دو كشور  بنا به اذعان بسياري از كارشناسان همكاري 

بسياري است كه توان بالفعل در آمدن را دارند. از  ةهاي بالقو ايران و ارمنستان داراي ظرفيت
 ةهاي كمابيش گسترد ه همكاريتوان ب هاي ميان دو كشور مي هاي ديگر همكاري زمينه

هاي قابل قبول قرار  فرهنگي، علمي و آموزشي اشاره كرد كه گرچه هنوز در حد و اندازه
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توان اميد به  هاي امضا شده و وجود بستر حقوقي مناسب مي ندارند، اما با توجه به توافقنامه

ثيرگذاري بيش أيت و ترغم اهم اي كه علي تعميق آنها در آينده داشت، اما در اين ميان عرصه
از حد آن، نه تنها مغفول مانده، بلكه هنوز بستر حقوقي مناسبي نيز براي توسعه و گسترش 

  .دو كشور است اي حرفه آن به وجود نيامده، همكاري ميان سازمان آموزش فني و
هاي  اي، در زمينه حرفه ثيرگذاري سازمان آموزش فني وأدر جهان معاصر نقش و ت

ي، اجتماعي، فرهنگي، علمي و .... بر كسي پوشيده نيست. با نگاهي گذرا به مختلف سياس
توان به  اي ميان ارمنستان و ايران مي حرفه ي آموزش فني وها هاي سازمان روابط و همكاري

 ت ادعا كرد در اين زمينه تاكنون هيچ گام عملي و عيني مثبتي بر داشته نشده است.أجر
ي عملي و مثبت در اين زمينه ضمن ها حوزه و برداشتن گام بديهي است توجه جدي به اين

تواند به ايجاد بستر مناسب و فضاي  هاي دو كشور مي موجود ميان ملت ةتعميق عاليق ديرين
گذاري و افزايش حجم مبادالت تجاري و گسترش هرچه بيشتر  اعتماد جهت سرمايه

  هاي مختلف كمك كند. ها در حوزه همكاري

 دي ارمنستان با جمهوري اسالمي ايران مبادالت اقتصا
پس از فروپاشي شوروي و اعالم تشكيل كشور جمهوري ارمنستان جمهوري اسالمي ايران از 
اولين كشورهايي بود كه استقالل اين كشور را به رسميت شناخت و از همان زمان سنگ 

وري ارمنستان هاي پس از استقالل جمه بناي روابط اقتصادي دو كشور گذاشته شد. در سال
ي جديدي در ها مبادالت اقتصادي دو كشور از روندي رو به رشد برخوردار بوده است و عرصه

ي ها نامه ي تجاري موافقتها روابط و مبادالت تجاري گشوده شده است. براي تسهيل فعاليت
گذاري متقابل، اجتناب  تشويق و حمايت از سرمايه ةمتعددي بين دو كشور از جمله در زمين

  .خذ ماليات مضاعف، گمركي، حمل و نقل و بازرگاني منعقد شده استأاز 
ميليون دالر رسيد و  320به بيش از 2011حجم مناسبات تجاري دو كشور در سال 

چهارم را در بين شركاي تجاري جمهوري ارمنستان داراست. در  ةجمهوري اسالمي ايران رتب
و به محور  كردهانرژي قالب جديدي پيدا  ةهاي دو كشور در حوز طي ساليان اخير همكاري

برداري از خط لوله صادرات  هاي دو كشور تبديل شده است. آغاز بهره روابط و همكاري ةتوسع
توافق در جهت ساخت خط سوم انتقال برق فشار قوي و احداث نيروگاه  ،2009گاز در سال 

شمار  انرژي به ةزميني مهم بين دو كشور در ها برقابي بر روي رود ارس از جمله طرح
 روند.  مي
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 ي استراتژيكي جمهوري گرجستان ها معرفي ظرفيت

 
مرز  هم گُرجِستان كشوري است در قفقاز جنوبي. اين كشور از شمال با فدراسيون روسيه

، گرجستان دومين جمهوري قفقاز جنوبي از نظر مساحت و جمعيت (بعد از آذربايجان) است
ي اتحاد جماهير شوروي ها  ترين جمهوري جستان يكي از موفقرود. جمهوري گر شمار مي به

ترين سهم را در توليد ناخالص داخلي بخش كشاورزي و بعد از آن  بوده است. امروز بزرگ
صادرات گرجستان فلزات و مواد خام  ةترتيب بخش ساخت و توليد و حمل نقل دارد. عمد هب

  .باشد معدني و آجيل مي

   ي گرجستان با جمهوري اسالمي ايرانروابط ديپلماتيك جمهور
مهم  ةبا دگرگوني نظام توزيع قدرت در سطح جهاني و فروپاشي شوروي به عنوان همساي

ي متعدد در مرزهاي شمالي ايران، دوران جديدي براي ها تشكيل جمهوري شمالي ايران و
ري گرجستان تأسيس از جمله جمهو ي تازهها جمهوري اسالمي ايران و روابط آن با جمهوري

توسط جمهوري اسالمي ايران  با اعالم استقالل گرجستان و شناسايي آن كشور. به وجود آمد
روابط دو كشور به داليل  ةگذشت ةالبته در دو ده. فصل نويني در روابط دو كشور آغاز شد

المللي و همچنين نقش  اي، شرايط بين مختلف مانند شرايط حاكم بر دو كشور، شرايط منطقه
اي كه در مقاطعي روابط دو كشور  گونه به. گيران و كارگزاران فراز و نشيب داشته است ميمتص

 .به اوج و در مقاطعي هم اين روابط به حد پايين نزول كرد

 اقدامات صورت گرفته جهت گسترش روابط تجاري دو كشور 
 -) استجرايي اكنون ا مذكور هم ةنام بازرگاني بين دو كشور (موافقت ةنام انعقاد موافقت

برگزاري نمايشگاه  -ي نمايشگاهي بين دوكشورها نويس يادداشت تفاهم همكاري پيش ةمبادل
 ةاتحادي ةنام امضاء اساس - .طورمستمر هاختصاصي جمهوري اسالمي ايران در گرجستان ب

ت تجاري جمهوري أسفر هي -تجار و بازرگانان ايراني توسط اتاق بازرگاني استان گيالن
سفر جناب آقاي شريعتمداري  -1380ارديبهشت ماه  ر آجاريا به استان گيالن درخودمختا

سفر استاندار گيالن به گرجستان  - 1381وزير بازرگاني وقت كشورمان به گرجستان در سال
ت تجاري ايران به گرجستان همزمان با برگزاري چهارمين أسفر هي - 1382در خرداد ماه

  ت تجاري بازاريابي ئسفر هي -1384ر در ارديبهشت ماه كميسيون مشترك اقتصادي دو كشو
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سفانه همكاري بين أمت1385 آبان ماه تجارت ايران به گرجستان در ةسازمان توسع-

 عملياتي است. ةجنب فاقد اي بين دو كشور حرفه ي فني وها سازمان

  مبادالت اقتصادي گرجستان با جمهوري اسالمي ايران
 تاكنون همواره به نفع كشورمان مثبت بوده 1380تراز تجاري بين ايران و گرجستان از سال 

اي از طريق خاكي  صورت ترانزيت جاده هحمل و نقل بار و مسافر به گرجستان معموالً ب
گيرد و  كشورهاي آذربايجان، ارمنستان و تركيه و يا هوايي از طريق فرودگاه باكو صورت مي

بين جمهوري اسالمي ايران  .پرواز مستقيمي از ايران به گرجستان وجود نداردسفانه هيچ أمت
 هيچ بانك ايراني در گرجستان شعبه ندارد.  و گرجستان ارتباط ريلي و دريايي وجود ندارد.

  ي استراتژيكي جمهوري تاجيكستانها معرفي ظرفيت

 
ار گرفته است. اين كشور تاجيكستان در قسمت جنوبي آسياي مركزي و در شرق چين قر

 50كشور مرز دريايي ندارد و در شرق چين قرار گرفته است منابع طبيعي: آب (نزديك به 
اي، روي، طال، تنگستن،  آسياي مركزي)، كمي نفت و گاز، ذغال قهوه ةدرصد آبهاي منطق

درصد جمعيت  99/4درصد باسوادي:  ،هاي ساختماني اورانيوم، جيوه، سرب، سرمه و سنگ
، اكثر مردم استزبان رسمي دولتي تاجيكستان زبان فارسي تاجيكي  ،سال 15 باالي

 .دهند تشكيل مي درصد) را مسلمانان 90تاجيكستان (بيش از 

  روابط ديپلماتيك جمهوري تاجيكستان با جمهوري اسالمي ايران
، جمهوري اسالمي ايران اولين 1370شهريور 18در پي استقالل جمهوري تاجيكستان در 

وري بود كه استقالل تاجيكستان را به رسميت شناخت و سفارت خود را در شهر دوشنبه كش
ي مختلف بين دو كشور به امضاء ها سند همكاري در زمينه 160. تا كنون بيش از كردافتتاح 

دفتر  ،رسيده است عالوه بر سفارت جمهوري اسالمي ايران در اين كشور، رايزني فرهنگي
امداد  ةجمهوري اسالمي ايران، دفتر نمايندگي كميت ةو سيما، مدرسنمايندگي سازمان صدا 

بانك تجارت و دفتر نمايندگي سازمان  ةحضرت امام خميني (ره)، دفتر خبرگزاري ايرنا، شعب
 ةالمللي در حوز سفانه روابط بينأهالل احمر كشورمان در تاجيكستان فعاليت دارند. اما مت

 كشور تحقق نيافته است. دو ي مهارتي تا كنون درها آموزش
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  مبادالت اقتصادي جمهوري تاجيكستان با جمهوري اسالمي ايران

كشور  85المنافع و  ي مشتركها عضو اتحاد دولت 10كشور جهان از جمله  96تاجيكستان با 
اقتصاددانان نگران رشد كند صنايع و صادرات  خارجي ديگر همكاري تجاري داشته است،

هش قيمت پنبه و آلومينيوم در بازارهاي جهاني هستند و كاهش ويژه كا هتاجيكستان ب
تقاضاي كارگر خارجي در روسيه و بحران اقتصادي اروپا نيز زنگ خطري براي اقتصاد اين 

  كشور است.

 ي اقتصادي جمهوري تاجيكستان ها معرفي ظرفيت
ترين  نبه مهمجمهوري سابق شوروي كمترين درآمد سرانه را دارد. پ 15تاجيكستان در ميان 

محصول تاجيكستان است. منابع معدني متنوع، ولي از نظر كميت محدود شامل: نقره، طال، 
سيسات نيروگاه آبي و أتوان به كارخانه آلومينيوم، ت . از نظر صنايع مياستاورانيوم و تنگستن 

، هاي غذايي فعاليت دارند صنايع سبك و فرآورده ةهاي كوچك كه اغلب در زمين كارخانه
% برآورد 86سطح فقر در اين كشور را  2002. كارشناسان سازمان ملل در سال كرداشاره 

  .كرده بودند

 بحث و نتيجه گيري
  شمالي كشور ةشكيل كارگروه تخصصي ميز همكاري كشورهاي همسايت

اي كشورهاي همسايه و  ساختار آموزش فني و حرفه ةبرنامه: اولويت اول: مطالع يها اولويت
ي ها و همايش ها برگزاري نشست اولويت دوم: ،ي آموزشي آنهاها راهبردها و سياستبررسي 

صنعت و  ،ي مختلف خدماتها هاي آموزشي در بخش مشترك و تعيين محورهاي همكاري
هاي مراكز آموزش فني  توانمندي ةي آموزشي و ارائها اولويت سوم: معرفي ظرفيت كشاورزي،

 .آموزشي ةنام چارچوب اجرائي و انعقاد تفاهم اولويت چهارم: تدوين اي، و حرفه
آسياي مركزي و قفقاز به عنوان يك جغرافياي نوظهور كه كشورهايش تازه به  ةمنطق

اي براي ايجاد رابطه و رد و بدل كردن منابع و  محيط بسيار بكر و تازه ،اند استقالل رسيده
سياي مركزي (قزاقستان، آ ةديگر اين است كه پنج كشور حوز ةمنافع ملي دارند. مسئل

قفقاز جنوبي (گرجستان،  ةتاجيكستان، تركمنستان، ازبكستان و قرقيزستان) و سه كشور حوز
ارمنستان و آذربايجان) به خاطر همسايه بودن و همچنين داشتن اشتراكات تاريخي و 

ن هاي مناسبي براي تقويت روابط دارند. در حال حاضر دولتمردا زمينه ،فرهنگي با ايران
تر در اين منطقه نشان  جمهوري اسالمي ايران نيز تمايل زيادي براي ايجاد ارتباط قوي

اين تمايل از ابتداي استقالل كشورهاي مذكور پس از فروپاشي شوروي   چه دهند. اگر مي
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دهد كه ديپلماسي دستگاه  اما عملكردهاي چند سال گذشته نشان مي ،سابق ابراز شده

تري در اين زمينه برداشته است. جداي از مسائل سياسي،  بلند سياست خارجي ايران خيز
تالش براي برداشتن و نرم كردن مرزها و تسهيل در رفت و آمد شهروندان به كشورهاي 

ها از يكديگر و افزايش اعتماد براي همكاري  ثير بسياري در شناخت ملتأتواند ت همسايه مي
اي  المللي و منطقه اين كار نه تنها محيط بيناين است كه براي   بيشتري داشته اما مسئله

بلكه دو كشور نيز بايد به توافق اوليه برسند. يعني هر كشوري با برآورد سود  ،بايد مهيا باشد
 .زند دست مي و زيان خود به چنين اقدامي

 دستاوردهاي برنامه
ستان در ارمنستان و تاجيك –گرجستان  –اندازي ميز كشورهاي آذربايجان  تشكيل و راه .1

 ؛اي كشور سازمان آموزش فني و حرفه
اي در كشورهاي مورد  هاي فني و حرفه مطالعه و پژوهش در خصوص ساختار آموزش  .2

 ؛و تهديدهاي پيش روي ها هدف و شناسائي فرصت
 ؛سازي استانداردهاي آموزشي تطبيق و بومي  .3
 ؛هاي آزاد در كشورهاي مورد نظر فعاليت آموزشگاه برايسازي  زمينه  .4
 ؛هاي متقابل همكاري ةنام انعقاد تفاهم  .5
 . ي شغلي متناسب با نياز بازارهاي منطقهها ايجاد بستر مناسب براي شناسائي فرصت  .6

 پيشنهادهاي كاربردي
اي  حرفه سازمان آموزش فني و ةروابط آيند ةراهكارهاي پيشنهادي در راستاي توسع

 گرجستان): ،تاجيكستان ،ايجانآذرب ،ارمنستان ( جمهوري اسالمي ايران با كشورهاي
 ؛ي پيشرفتهها همكاري در سطوح آموزش مهارت .1
 ؛اي در كشورهاي مذكور حرفه همكاري در سطح ايجاد مراكز آموزش فني و .2
 ؛اي حرفه آموزش فني و همكاري در سطح مراكز مشترك دانشگاه و .3
 ؛ي في مابينها همكاري ةسال 20اندازهاي مشترك  نگارش چشم همكاري در سطح .4
اي طرفين در  حرفه سازمان آموزش فني و هاي مجهز همكاري در سطح استفاده از كارگاه .5

 ؛تربيت مربيان خالق ةزمين
وجود آوردن امكان همكاري پژوهشي مشترك و استفاده از منابع  ههمكاري در سطح ب .6

 ؛و رشد جايگاه منطقه در مسابقات جهاني مهارت پژوهشي در راستاي توسعه
 ؛راه ةنقش كارشناسان و تشكيل اتاق فكر و همكاري در سطح .7
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 ريزي و برنامه ،گذاري ي متفاوت سياستها گيران رده تصميم همكاري در سطح مديران و .8

 ؛ي سازمانيها افزايش كارايي همكاري رفع عيوب و كنترل و اجرا، نظارت و
 ؛...  و ي سيارها و ساير آموزش ها پادگان ،ي صنايعها همكاري در سطح آموزش .9

 ؛توليدات كارآموزي ئةي مشترك در راستاي اراها ايجاد نمايشگاه ةكاري در زمينهم .10
المللي  توسعه و تعميق روابط بين اي كشورهاي مذكور و حرفه ي فني وها همكاري دانشگاه .11

 و... 
 في مابين پروتكلي كه در 1392در همين راستا، مطابق با اسناد موجود و رسمي در سال 

اي استان گيالن و كنسولگري فدارسيون روسيه به توافق رسيد،  هي فني و حرفها آموزش
 در راستاي تعامل پوياي منابع انساني و انتقال فناوري مورد توافق قرار گرفت و نيز ةتوسع

اي و روسيه در آستاراخان اقدامات عملي صورت  آموزشي في مابين سازمان فني و حرفه
 گيرد كه عبارتند از:  مي

 ؛ي آموزشيها ها و روشاستاندارد ةتهي .1
 ؛ي مهارتي بين دو كشورها تربيت مربي در حوزه .2
 ؛گذاري آموزشي در خصوص آموزشگاه آزاد در آستاراخان و روسيه ريزي سرمايه برنامه .3
 .ي آموزشي مهارتي با رويكرد فرهنگي در سطح دو كشورها دوين بستهت .4

 ن اساس عبارتند از :اي بر سركنسول روسيه ي آينده به نمايندگيها سطح همكاري و
 ، سيساتأرقم خواهد خورد و از ت مهمي در راستاي تبيين ارتباطات ديپلماتيك بازديدهاي

و از مركز تربيت مربي كرج و  ي نيروهاي انساني متخصصها امكانات و توانمندي تجهيزات،
ت در اين ديدار توافقي صورت پذيرف مركز شهيد انصاري شهرستان رشت بازديد خواهد شد.

اي  اي نزديك ديداري با رئيس سازمان آموزش فني و حرفه كه سر كنسول روسيه در آينده
ي مهارتي فيمابين روسيه و ها آموزش ةكشور داشته باشد تا ضمن گفتگو در خصوص توسع

ي عضو ميز همكاري و امضاي سند همكاري طرفين، مراحل اجرايي و ها آستاراخان و استان
طرفين بر آمادگي  ي پروتكل مذكور،ها توافق بر اساس فراهم شود. ساز و كارهاي قانوني آن

 كيد كردند.أاي با آستاراخان روسيه ت سازمان براي تبادل آموزش فني و حرفه
ارتباط  ةبرنام 18 اي، مطابق با سند راهبردي آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه 

 ةبر اساس پروتكل مذكور ادار آموزشي با كشورهاي خارجي وجود دارد، كه در اين راستا و
هاي  درياي خزر و استان ةعنوان مسئول ميز كشورهاي حاشي اي استان گيالن به فني و حرفه

 ةربط به فعاليت ديپلماتيك در حوز آذربايجان شرقي و غربي و اردبيل با ساير كشورهاي ذي
ن با بيشتر اي استان گيال شايان ذكر است آموزش فني و حرفه .مهارت خواهند پرداخت
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كاري در كارگروه  ة) ارتباط كاري فراهم آورده كه اقدامات آيندCISسفيران كشورهاي (

ي در يها نامه تخصصي ميز مورد بررسي قرار خواهد گرفت؛ بايد اشاره كرد در حال حاضر توافق
 تبادل. اندازي آموزشگاه الكترونيكي كشور در آستاراخان و بالعكس تنظيم شد ي راهها زمينه

ي مهارتي ها آموزش ةتوسع گذاري مشترك آستاراخان در ايران و بالعكس، آموزشي و سرمايه
 )،CISي فرهنگي در ارتباط با كشورهاي (ها زمينه ةتوسع در كشورهاي مسلمان منطقه،

 ،المنافع ي جمهوري اسالمي ايران و كشورهاي مستقل مشتركها روابط بين دانشگاه ةتوسع
ري در سطح كالن و ديدار سر كنسول روسيه با رئيس سازمان ي همكاها زمينه ةتوسع

انتقال دانش فني و  ايجاد مراكز آموزش در كشورهاي متقابل، اي كشور، آموزش فني و حرفه
 .استربط از جمله مفاد اين توافق  تجربه به واسطه اعزام مربيان در كشورهاي ذي

  منابع
  تفسيري پست مدرن. دين ونما تئوري سازماني مدرن. .1386 مارجوي. هچ.

 نشر افكار حسن دانايي فر؛ ةترجم )2و1(جلد
مديريت  ةدانشكد فرهنگ سازماني. فرين وآ متقابل رهبري تحول ةرابط عسل. اغاز.

  .كارشناسي ارشد مديريت دولتي ةنام دانشگاه تهران پايا ن
ين در صنعت طراحي و تبيين الگوي مديران كارافر .1377 ؛محمود ،احمد پور دارياني

 .دكتري ةدور ةرسال دانشگاه علوم انساني. . دانشگاه تربيت مدرس
 ،محمد اعرابي، تهران ،علي پارسيان ةترجم . مديريت استراتژيك.  ) 1380ديويد ( ،فرد آر

 ي فرهنگي.ها نشر دفتر پژوهش
موزش آرسمي در مقايسه با  موزش غيرآچهارچوب مفهوم  .1387 ؛پورجمشيدي. مريم

رسمي دانشگاه فردوسي  يادگيري غير موزش وآچكيده مقاالت اولين همايش  .رسمي
 .مشهد

 .انتشارات سمت تهران: موزشي.آريزي  ي نو در برنامهها ديدگاه .1385 .فريده ،مشايخ
انتشارات دانشگاه . 1362 .غالمحسين شكوهي ةترجم تربيت؛ تعليم و .ايمانوئل كانت،

 تهران.
 ةصديق ةترجم .استراتژي تجاري ةيت دانش از ديدگامدير. 1999 كارل. ،كالست

 .111و104)4و3(18 ةرساني شمار احمدي فصيح علوم اطالع
 .1387. نشر ني .ناصر موفقيان.تهران ةترجم تشخص؛ و تجدد انتوني. گيدنز.
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دار جهت دستيابي  ي اولويتها شاخص شناسايي عوامل و .1381 امير مسعود. صالحي.

 .كارشناسي ارشد ةنام پايان .فرين در كشوري كار اها به سازمان
انتشارات دفتر  .علي پارسائيان و محمد اعرابي ةترجم رفتار سازماني. استفن. رابينز. پي.

  .1385 .ي فرهنگيها پژوهش
 .1387. جا بي ."موزشي در مواجه با تغييرآي مديران ها سبك" .حميد رحيميان.

 ي مديريت براي دانش شخصي وها تراتژياس افشارنژاد عليرضا، مهدي و خيرانديش.
 .1383 .تدبير ةنام ماه. سازماني

انتشارات مركز  .تهران ،محمدعلي طوسي ةترجم ،موزشيآرهبري  مديريت و .كمبل وايلز.
 .1376 .موزش دولتيآ

اصالحات  -1358قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مصوب . 1382. منصورجهانگير
 .نشر دوران چاپ پانزدهم تهران: .1368اساسي مصوب  تتميم قانون و تغييرات و

 http://farsi.khamenei.ir (مدظله العالي) ي كلي اشتغال مقام معظم رهبريها سياست
  سياست نظام اداري مقام اداري مقام معظم رهبري (مدظله العالي)

http://farsi.khamenei.ir 
 )1394-1390( جمهوري اسالمي ايران ةپنجم توسع ةسال قانون پنج مهدي، كنگراني،

 .1390 .الحق انتشارات جمال
. )1390( .مقررات قوانين و انتشار تنفيح و معاونت حقوقي رياست جمهوري معاونت تدوين،

مركز  ايران تهران: مهوري اسالميج ةنجم توسعپ ةسال نجپ ةمجموعه قانون برنام
 .چاپ سوم ،مقرات قوانين و انتشار انتشارت معاون تدوين تنقيح و

  http://www.iranculture/fa.                                             جامع علمي كشور ةنقش
ن (قانو 30/8/89مورخ، 57153/258 ةقانون اساسي رياست جمهوري شمار 123اصل  ةمصوب

  اختراعات) ها و سازي نوآوري تجاري بنيان و سسات دانشؤم ها و حمايت از شركت
www.president.ir/fa 

 http:www.dastor.ir/brows/                         پرورش وظايف آموزش و قانون اهداف و
 .1389/1390 فناوري موزش مهارت ونظام آ ةنام هيئت وزيران آيين ةمصوب
  برداري از دفاتر پيشخوان خدمات دولت بهره ايجاد و ةنام آيين هيئت دولت، ةمصوب

http:www.dolat.ir/ 
 . 1381. سند تحول

 .مجلس شوراي ملي، 6/2/1349قانون كارآموزي مصوب 
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 :1374كنترل ساختمان مصوب اسفندماه قانون نظام مهندسي و

http:www.vojoudi.com/nezam/index.htm   
 http://www.dadkhahi.net،مجلس شوراي اسالمي26/6/1369بيكاري مصوب  ةقانون بيم

 .چهارم چاپ شصت و، نشر دوران .قانون كار. 1390 .جهانگيرر، منصو
 .1387 .انتشارات پرديس. تهران كارآفريني.. محمود ،دارياني احمدپور

 .1388 .وري نگرشي به مفهوم بهره . وري رهثر بهؤعوامل م ةمقال .مهدي ،مبيني
 .چاپ سوم ،فرهنگي تهران: مديريت استراتژيك ).1381( م.ا فردآر، ،ديويد

 ةآيند ةنام ماهـ انتخاب استراتژي براي مديريت دانش  (بدوت تاريخ). م محمدي،
 .127ة شمار ةنشريـ مديريت 

 .ني مديريت استراتژيكمبا. )1381( توماس ال. ،ويلن ،جي ديويد وويلن هانگر،
. محبوبه ،رنجبر؛ علي ،موسوي؛ حبيبي نيگجه، عزيز؛ نيرومند ،پوراندخت؛ پرند ،كورش

 .)1390(. كشور اي  حرفه : سازمان آموزش فني و انتشارات تهران
 و ها مدل ئةبررسي مديريت سازماني نظام آموزشي يا ارا. 1390. امير،محمدپور

پيوستگي سازمان  تعامل وة توسع رت والگوهاي تشكيل سازمان ملي مها
چكيده  .ساير نهادهاي علمي كشور صنعت و دانشگاه، اي، حرفه آموزش فني و

مجمع تشخيص مصلحت  ةدبيرخان. 1404 . مقاالت اولين همايش ملي آموزش در ايران
 .(تهران) نظام
ع جامع علمي هوشمند جام ةجستاري در تدوين دكترين نقش .1390. امير ،محمدپور

چكيده مقاالت اولين همايش  .تئوري پارلمان علم در كشور ئةعلمي كشور با ارا
 .(تهران) مجمع تشخيص مصلحت نظام ةدبيرخان. 1404 .ملي آموزش در ايران

 ةتوسع بررسي مديريت سازماني نظام آموزشي مدرن كشور و .1389. امير، محمدپور
چكيده مقاالت اولين . اي حرفه تعامل آموزش عالي و سازمان آموزش فني و

 .(خوزستان) آموزي سوي نظام مهارت هحركت ب شناسي آموزش سنتي و همايش آسيب
 سازماني و مهندسي ارتباط بين بخشي و جستاري تحليلي در .1389. امير، محمدپور

از منظر دكترين مديريت منابع  ،محور تدوين تكنولوژي آموزشي اشتغال
 ي فني وها ثير همكاريأمقاالت اولين همايش تچكيده . سازماني كارآفرين پرور

 (شيراز) با دانشگاهاي  حرفه
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دستاوردهاي انقالب  ناخودآگاه اجتماعي و سازماني، ةتوسع«. 1386. امير، محمدپور

ة چكيده مقاالت اولين جشنوار »محور تكنوترونيك در كاربست آموزش خرد
 .ستان گيالننور ا دانشگاه پيام. شكوفايي فرهنگي نوآوري علمي و

مديريت  نظر مهندسي فرهنگي از جستاري تحليلي در ةمقال. 1385. امير، محمدپور
شوراي عالي انقالب  ،مجموعه مقاالت همايش ملي مهندسي فرهنگي ،جلد سوم ،علمي

 .(تهران) .1385 فرهنگي كشور،
مقاله جستاري بر دكترين سازمان آموزش . 1391. امير، محمدپور؛ رسول، شمشادي

اشتغال،  آموزي و مجموعه مقاالت همايش ملي مهارت ،جلد اول ،اي حرفه ني وف
 .(تهران) .1391،اي حرفه سازمان آموزش فني و

 ينظام يكپارچه اجرا مديريت هماهنگ، ةمقال. 1391. امير، محمدپور؛ رسول، شمشادي
 ،جلد اول ،جامع علمي كشور ةاي در نقش حرفه نقش سازمان آموزش فني و

 ،اي حرفه اشتغال، سازمان آموزش فني و آموزي و مقاالت همايش ملي مهارت مجموعه
 .(تهران) .1391
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 براي ابزاري عنوان به فرهنگي يها شاخص بررسي
  فراملي ارتباطات و الكترونيك تجارت ةتوسع

 1فخرآبادي كرمي مهران
  2خنيفر حسين دكتر

  چكيده
 شده باعث متغير سازماني فرايندهاي و جديد تكنولوژي بهها  سازمان روزافزون نياز

 اقتصادي هايبنگاه .باشد داشته بسيار اهميت الكترونيكي تجارت فرايند است
 توليدات بيشتر و بهتر هرچه نشر به ايويژه توجه بايد رقابتي، توان ايجاد منظور به
 معطوف سايبرنتيك فضاي بر تكيه و اطالعاتي فناوري طريق از خود كاالهاي و

 به جمله از است ييها محدوديت و مزايا داراي الكترونيكي تجارت از استفاده دارند.
 با ساختاري مدلي ايجاد، روي اين از .دشو مي منجر زمان و هانههزي در كاهش

 نظر به الزم جغرافيايي جمعيتي؛ هايويژگي و بومي فرهنگ عناصر بر تكيه
 تجارت روي پيش فرهنگي يها چالش بررسي تحقيق اينة عمد هدف .رسد مي

 نوع اين ازها  سازمان و افراد بيشترة استفاد و استقبال به منجر تا است الكترونيكي
 در الكترونيك تجارت جايگاه مقاله اين دربنابراين،  .گردد بازاريابي و تجارت روش
 تجارت ماندگي عقب داليل از برخي بررسي به و ايمهكرد بررسي را ايران

 ترين مهم از يكي فرهنگي عوامل كه يئآنجا از ايم.پرداخته ايران در الكترونيك
 بررسي و شناسايي در سعي است ايران در كترونيكال تجارت موفقيت عدم داليل

 داشتيم هاشاخص اين ارزيابي و الكترونيك تجارت به مربوط فرهنگي هايشاخص
 در الكترونيك تجارتة توسع در تسهيل موجب موجود، موانع كردن برطرف با تا

 تجارت سيستم يك طراحي بر سعي پژوهش هاييافته از انتها در شويم. ايران
 تجارت پذيرش براي مدلي و ايمدهكر داخلي فرهنگي عناصر به توجه با ونيكيالكتر

 ايم.نموده طراحي افراد و هاسازمان توسط الكترونيك
 

 فرهنگ فناوري، مديريت الكترونيك، تجارت فرهنگي، شاخص :يكليد واژگان
 فراملي. ارتباطات ملي،

                                                                                                                
 Email: mehrankarami@ut.ac.ir                    . كارشناس ارشد، مديريت استراتژيك، پرديس فارابي دانشگاه تهران، 1
  .. استاد پرديس فارابي دانشگاه تهران 2
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 مقدمه
 زندگي كار، روش است. بوده بشر زندگي سياسا ركن سه تفريح و زندگي كار، تاريخ طول در
 تغيير حال در آن، كاربردهاي و ارتباطات و اطالعات فناوري ورود با بشر، سنتي تفريح و

 جمله از خودة روزمر هايفعاليت از بسياري انجام دنبال به بشر امروزه .است اساسي
 فضاي كارهاي و ساز است. مجازي فضاي در سرگرمي حتي و آموزش ،2ارتباطات ،1تجارت
 افزاري،سخت نوين هايفناوري كيفي و يكم گسترش و توسعه اساس بر روز هر مجازي

 ةزمين و شده حاضر عصر انسان دانايي افزايش باعث اجتماعي ارتباطات و ارتباطي افزاري، نرم
 ).1389 (جاللي، .است آورده وجود به مردم زندگي امور در را زيادي تغييرات

 امور و كرده دگرگون را ها دولت و ها سازمان افراد، كاركرد روش طالعات،ا تكنولوژي 
 و صنعت بهداشت، آموزش، است. داده تغيير را مردم تفكر طرز حتي و اجتماعي و اقتصادي

 و آثار ثيرأت تحت همه فراغت اوقات گذراندن ةنحو حتي و خدمات بانكداري، تجارت، توليد،
 صنايع جديد، مشاغل ايجاد باعث اطالعات تكنولوژي اند.رفتهگ قرار تكنولوژي اين تغييرات

 بمباران عصر در ،ديگر طرف از ).1390(زراعتي، است شده پياپي هاي خالقيت و نوين
 محوري دانايي سمت به ها سازمان سريع حركت با همراه شدن جهاني سريع روند و اطالعاتي
 نشر به اي ويژه توجه رقابتي توان ايجاد ورمنظ به ناگزيرند ها شركت و ها سازمان از بسياري

 فضاي بر تكيه و اطالعاتي فناوري طريق از خود كاالهاي و توليدات بيشتر و بهتر هرچه
 و سنتي توليد ةمرحل از عبور براي توسعه حال در كشورهاي دارند. معطوف سايبرنتيك

 و ها سازمان چيز ره از بيش ،دارند رو پيش در دشواري فرآيند انبوه توليد به رسيدن
 جهاني تغييرات با آنها انطباق به نياز و كاركنان وقت كمبود دليل به صنعتي هايكارخانه
 سايبرنتيك فضاي طريق از مدرن دنياي با آشنايي و جديد هاي روش از استفاده نيازمند
 ).2009، 4و توربان 3رينر( هستند
 باعث متغير سازماني فرايندهاي و ديدج تكنولوژي به ها سازمان افزون روز نياز طرفي از
 تجارت قبل ةده چند تا .باشد بسيارداشته اهميت الكترونيكي تجارت فرايند است شده

 اينترنت جهاني شبكه ةتوسع و زمان گذشت با اما ،بود سنتي و متعارف روش به منحصر
 جهاني تصاداق فضاي ساختار و شكل تغيير و ها سازمان در تغييرات گرفتن شتاب با همراه

                                                                                                                
1. Commerce 
2. Communication 
3.  Rainer  
4. Turban 
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 شود منجرها  هزينه و زمان در جويي صرفه به كه جديدي هاي روش به آوري روي لزوم

 تجارت ةمقول متوليان هايدغدغه ترين مهم از يكي ).1383 نژاد،(جاويدان شودمي احساس
 به بتوان تا است بوده سازمان در آن ةارائ براي مناسب سيستمي سازيپياده الكترونيك

 ).1384 (فرهادي، آورد دست به شده صرف ةهزين و زمان از را بهره بيشترين آن ةپشتوان
 ناپذير اجتناب امري رقبا، مقابل در ايستادگي و رقابت تجارت، ةعرص در ،سوي ديگر از
 ابزارهاي از رقابت منظور به و كنندمي تالش خود بقاي براي بازرگاني مؤسسات .است

 از شرايط تغيير و اخير هاي سال در بازار تغييرات به تعناي با .گيرندمي بهره گوناگوني
 خدمات و كاالها بازار اصلي بازيگر كنندگان مصرف حاضر حال در محور، مشتري به محور توليد

 امري آنها، نيازهاي و باورها ها،نگرش ها، ارزش عقايد، انديشه، شناخت و شوندمي محسوب
 ويژگي از اطالع فعلي، كاالهاي بهينة توليد ناخت،ش اين بر تكيه با .رسدمي نظر به ضروري
 هايخواسته براساس متنوع محصوالت خلق خرهباأل و كنندگانمصرف نياز مورد كاالهاي

 تر مهم و مؤسسات كاميابي و موفقيت موجب و بود خواهد پذير امكان كنندگان،مصرف متعدد
 شناخت تنها كه است اين ميان اين در مهم ةنكت .دش خواهد كنندگانمصرف رضايت آن از

 اجرايي بازوي عنوان به سازمان كاركنان .نيست كافي تنهايي به كنندگانمصرف ةخواست
 مشتري خواسته به توجه لزوم به تنها نه بايد محصوالت به هاخواسته تبديل امر در سازمان

 به .باشند داشته نيز ار آنان نيازهاي به پاسخگويي توان و انگيزه بايد بلكه ،باشند داشته باور
 و نيازها از كاركنان است الزم آنها عيوب رفع و توليدي محصوالت بهبود براي ،مثال عنوان

 كنند رفتار نيز آن براساس و باشند داشته جامع اطالع مشتري هايخواسته
 به ها سازمان مديران ،ها هزينه كاهش و سازماني اهداف به رسيدن براي ).1390پور، (رفيع

 به را خود منابع از توجهي قابل بخش ها سازمان امروزه .آورند مي رو الكترونيكي ارتتج
 تعداد براي تجارت سنتي يها شيوه كه است مسلم .دهند مي اختصاص الكترونيكي تجارت

 وضعيت يك در كه زماني .است سخت و بر هزينه بر، زمان خدمات و كاالها متنوع و زياد
 الكترونيك تجارت هستند، خدمات و كاالها به دستيابي نيازمند زيادي مخاطبين و پايدار

 .)2009، 1برسين( است پاسخ بهترين

 تحقيق ةپيشين و ادبيات
 در دارد. طوالني نسبتاً ايپيشينه بازرگاني امور انجام در الكترونيكي هايفناوري از استفاده
 از استفاده براي عمومي و خصوصي بخش تقاضاهاي از الكترونيكي تجارت به نياز ،حقيقت

                                                                                                                
1. Bersin 
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 تأنش سازماني درون ثرؤم هماهنگي و مشتري رضايت كسب منظور به اطالعات تكنولوژي

 پول توانستند كنندگانمصرف كه شد آغاز 1965 سال حدود از تجارت نوع اين است. گرفته
 رياعتبا هاي كارت با را خود خريدهاي و كرده دريافت خودپرداز هايماشين طريق از را خود
 نود، ةده آغازين هاي سال در ،اينترنت بر مبتني هايتكنولوژي ةتوسع از پيش دهند. انجام
 و محدود مشخص، ارتباطات با كامپيوتري هايشبكه ايجاد به دست بزرگ هايشبكه

 .)1385 مقدم،(جاللي زدند يكديگر ميان تجاري اطالعات ةمبادل براي شده استاندارد
 تجارت ةبرند پيش عوامل و موانع بررسي« عنوان تحت يپژوهش در رسوليان دكتر

 و شيم خط فرهنگ، نقش از بعدي سه تحليلي« در نيز دعائي آقاي و »ايران در الكترونيك
 و اساسي عوامل از را فرهنگ عامل است، داشته »كشور در الكترونيك تجارت در تكنولوژي

 فرهنگي عوامل از برخي كه اند.برشمرده ايران در الكترونيك تجارت ةتوسع عدم در مهم
 مندي عالقه كافي، آگاهي و آموزش عدم خريدار، و فروشنده بين متقابل اعتماد عدم مانند
 و اعتماد عدم و اينترنتي و كامپيوتري سواد بودن پايين چهره، به چهره نگفره به مردم

 اند برشمرده الكترونيك تجارت ةتوسع موانع فرهنگي عوامل از را الكترونيكي تجارت به اعتقاد
 .)1385 رسوليان، ،1389 (دعائي،

 3در كه متوسط و كوچك هاي سازمان در الكترونيكي تجارت نام به پژوهشي در ادميرال
 ها شركت در الكترونيكي تجارت كه است رسيده نتيجه اين به بود شده بررسي اروپايي كشور
 ةتوسع يها زمينه  و اقتصادي راندمان افزايش مناسب يها زمينه كردن فراهم در مهم نقشي
 .)2003، 1ادميرال( كند مي ايفا آسان و سريع

 عوامل تحليل و تجزيه ترين جامع كنون تا نيز الكترونيكي تجارت هايچالش بررسي در
 عوامل است معتقد وي .است داده انجام فيليپس را الكترونيكي تجارت هايپروژه شكست
 بناي زير دوره، ضعيف (طراحي فراورده سطح :ندا واقع سطح سه در هميشهها  پروژه شكست
 و ادي)اعتم بي انگيزش، عدم كنندگان،مصرف اندك (آمادگي كننده مصرف سطح ،)ناكافي
 )2004و پرز،  2(پرز دهي) پاداش ساختار نبود كم، مديريتي (پشتيباني سازماني سطح

 الكترونيكي تجارت �
 از اطالعات يا و خدمات محصوالت، تبادل يا انتقال فروش، خريد، فرايند ةكنند توصيف

 براي تنها تجارت اصطالح از افراد بعضي .است اينترنت جمله از كامپيوتري، هايشبكه طريق
 تعريف، اين با .كنندمي استفاده افتد،مي اتفاق تجاري شركاي بين كه هايي تراكنش توصيف

                                                                                                                
1. Admiral 
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 از ازافراد بسياري بنابراين، .بينندمي محدود نسبتاً را الكترونيكي تجارت اصطالح افراد بعضي

 به الكترونيكي كار و كسب كنند.مي استفاده آن جاي به الكترونيكي كار و كسب اصطالح
 و كاالها فروش و خريد شامل تنها نه كه گردد برمي الكترونيكي تجارت از تري وسيع تعريف

 آموزش اجراي تجاري، شركاي با همكاري مشتريان، به خدمات ةارائ بلكه شود،مي خدمات
 افراد، ساير .گيردبرمي در نيز را سازمان درون الكترونيكي هايتراكنش انجام و الكترونيكي

 اينترنت طريق از صرف فروش و خريد از فراتر هاييفعاليت را الكترونيكي كار و كسب
 ).2010الودن، ( سازماني درون هايفعاليت و همكاري مانند دانند،  مي

 الكترونيكي تجارت نظام �
 فناوري بر مبتني تجارت براي مبنا تعيين و اول قدم الكترونيكي تجارت نظام معماري

 هاي روش و ساختار بازاريابي، و فروش هاي مدل گرفتن نظر در با نظام اين .است اطالعات
 فرهنگي، نكات و افزاري سخت و افزاري نرم سكوهاي هاي ويژگي الكترونيكي، محتواي توليد

 اختصاص خود به نيز را مربوطه كاربردهاي از وسيعي طيف نتيجه در و دشو مي طراحي
 .دهد مي

 گوناگون، الزامات شناسايي براي مشخص چارچوب نيافت ها، نظام گونه اين تعريف از هدف
 پيراموني هاينظام ساير با الكترونيكي اقتصاد نظام مابين تعامالت تشريح و آنان بندي طبقه
 هاي زبان نظير ابزار، توليد هاي فناوري به مربوط جزئيات با معماري گونه اين .است

 انساني عامل نقش اهداف، ةكنند مشخص و ندارد كار و سر عامل، هاي سيستم و نويسي برنامه
 قابل استاندارد صورت به الكترونيكي تجارت نظام است. نظام كاركرد با مرتبط هاي روال و

 گردد مي فراهم اطالعات فناوري كمك به تجارت موضوعات شناخت جهت در و است تشريح
 .)2009، 1دوبس(

 الكترونيكي تجارت منافع �
 با تواندمي شركت .دهد مي توسعه الملليبين و ليم بازارهاي به را شركت بازار )1

 شركاي ترين مناسب و كنندگان تأمين بهترين بيشتر، مشتريان سرعت به هزينه، كمترين
 .كند شناسايي را دنيا سراسر در تجاري
 با و سرعت به ديگر، كشورهاي از را خدمات و مواد تا دهد مي امكانها  شركت به )2
 .آورند دست به كمتر ةهزين

                                                                                                                
1. Dobs 
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 باعث كه دارد؛ مي بر ميان از حتي يا و كرده تر كوتاه را بازاريابي توزيع مجاري )3

 .شود بيشتر فروشندگان منفعت و تر ارزان محصوالت شود مي
 را ديجيتالي خدمات محصوالت بازيابي و سازي ذخيره توزيع، پردازش، توليد، هزينة )4

  .دهد مي كاهش درصد 90 تا
 .كنند رقابت بزرگ يها شركت با تا كند مي كمك ككوچ يها كار و كسب برخي به )5
 .آورد مي وجود به را تخصصي بسيار محدود هدف بازار ايجاد امكان )6

 مشتريان براي
 بعضـي  بـراي  مزيـت  اين كه است مشخص كامالً مسافرت: زمان و ها هزينه در كاهش )1

 دهنـد  يمـ  تـرجيح  كـه  مكـاني  در شـود  مي موجب زيرا است، انگيزش ترين اساسي مشتريان،
 زمـان  و آمـد،  و رفـت  از ناشـي  عصـبي  هـاي اضـطراب  آمـد،  و رفـت  ةهزين از و كنند زندگي
 دهند.مي انجام تري بيش كار تر، كوتاه زمان مدت در و شود كاسته شده صرف
 بـرخط،  سـريع  يهـا  مقايسـه  و جسـتجوها  انجـام  بـا  سازد مي قادر را كنندگان مصرف )2

 .بيابند را تري ارزان خدمات و محصوالت
 .دهد مي فروشندگان و محصوالت انتخاب در بيشتري يها گزينه مشتريان به )3
 و روز شـبانه  سـاعت  24 در را ديگـر  يهـا  تـراكنش  انجـام  يا خريد امكان مشتريان به )4
 .دهد مي مكاني هر از تقريباً
 .كند مي بازيابي ثانيه چند در را مرتبط و جزئي اطالعات )5
 را رقـابتي  يهـا  قيمـت  بـا  سفارشـي  التمحصـو  آوردن دسـت  بـه  امكان مشتريان به )6

 .دهد مي
 .كند مي فراهم افراد براي را خانه در تحصيل و كار امكان )7
 بـا  اغلـب  و اقـالم  فردترين به منحصر شامل خدمات، و محصوالت از تري وسيع ةدامن )8

 كند.مي ارائه را ترپايين قيمتي
 جامعه براي

 ترافيك شدن  كمتر باعث كه دهد، مي را سفرها كاهش و خانه در كار امكان افراد به )1
 .شود مي هوا آلودگي كاهش و

 استاندارد ارتقاء باعث كه سازد مي پذير امكان كمتر قيمت با راها  كاال برخي فروش )2
 .شود مي مردم زندگي

 و توزيع هزينة كرده، آسان را دولتي هايمستمري مانند عمومي، خدمات ةارائ )3
 پليس، هايفعاليت اجتماعي، خدمات كيفيت و دهدمي كاهش را كالهبرداري احتمال
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 ؛ 2009، 2؛ دوب2003، 1واتاد( دهدمي افزايش را آموزشي و بهداشتي هايمراقبت
 ).2010، 3توربان

 الكترونيكي تجارت هايمحدوديت �
 .اعتماد قابليت و امنيت كيفيت، براي جهاني ةشدپذيرفته استانداردهاي فقدان )1
 .دور راه از تباطار باند پهناي بودن ناكافي )2
 وها  برنامه برخي با اينترنت و الكترونيكي تجارت يها برنامه سازي يكپارچه مشكالت )3
  .موجود داده يها پايگاه
 .شبكه سرورهاي بر عالوه ويژه، وب سرورهاي به نياز )4
 آتي. كاربران از بسياري براي اينترنت به نامناسب يا گران دسترسي )5
 .الكترونيكي تجارت توجيه و منافع سنجش براي جامع يها روش نبود )6
 و شود تثبيت الكترونيكي تجارت تا هستند منتظر زيادي خريداران و فروشندگان )7
 .كنند شركت آن در سپس
 به كامالً هنوز مردم مجازي. به واقعي فروشگاه تغيير برابر در مشتريان مقاومت )8

 .ندارند اعتماد غيرحضوري و غيركاغذي هايتراكنش
 .)1384 فرهادي، ؛2001، 4الودن( است ناامن و گران الكترونيكي تجارت اينكه تصور )9

 الكترونيكي تجارت نظام اركان �
 از .باشدمي گيب اند انديشيده الكترونيكي تجارت نظام مورد در كه متفكراني جمله از

 كه دهدمي تشكيل را آموزش نظام اصلي، ركن چهار الكترونيكي تجارت در وي، ديدگاه
 :است زير دموار شامل
 .دشو مي اطالق گيريتحويل عمل با مرتبط هاي فعاليت مجموعه به :گيرنده تحويل )1

 .باشد سازمان يك يا گروه يك نفر، يك از متشكل تواندمي گيرنده تحويل
 اين تجارت، هاي فعاليت تمامي كنترل و هدايت روند از است عبارت :كننده هدايت )2
 دكن مي دريافت اطالعاتي هايذخيره و ارزيابي روند از را گيرندهتحويل عملكرد اطالعات روند

 .باشد چگونه گيرنده تحويل آتي تجربيات و محتوايي نيازهاي پيش كه گيردمي تصميم و
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 قرار گيرندهتحويل اختيار در مختلف هايروش به را خدمات و كاال روند، اين :تحويل )3

 و دستيابي چگونگي جمله از نابعم و سازيذخيره يها نظام بين ارتباط به و دهدمي
 .پردازدمي آنها جستجوي

 وي دريافت ميزان تشخيص به گير تحويل با درتعامل كه است روندي :ارزيابي )4
 .)2001، 1گيب( دارد عهده بر را گير تحويل ةعالق سازي مدل ةوظيف و پردازد مي

 الكترونيكي تجارت هدف و اهميت ضرورت،
 مراكز بهها  آن دسترسي عدم اقتصادي، هاي فعاليت در ركتش به مردم روزافزون نيازهاي
 خدمات و كاال خريد فرايند صرف كه زيادي هايهزينه و اقتصادي امكانات كمبود فروش،

 براي جديدي يها روش اطالعات، فناوري كمك با كه داشت آن بر را متخصصان شود، مي
 طور به آن، از استفاده با بتوان هم و باشند باكيفيت و اقتصادي هم كه ندكن ابداع تجارت،
 و اطالعات فناوري سريع تحوالت .داد قرار پشتيباني مورد را افراد از كثيري جمعيت همزمان

 و بازآموزي به گير همه نياز و جديد تعبير به سوادي بي يك با را جهان اخير، دهة در ارتباطات
 از يكي رايانه كاربري المللي ينب گواهينامة صدور به اقدام .است ساخته مواجه يادگيري
 ديگر خريد، سنتي هايروش ،اساس اين بر .است بازآموزي زمينة در جهاني اقدامات

 جاي به الكترونيكي تجارت نهضت .نيست آموزش براي تقاضا عظيم حجم اين پاسخگوي
 ينا با است، شده مطرح اطالعاتي جامعة به گذر براي راهكار يك عنوان به متعارف، تجارت
 .دارند شركت جامعه اقشار باسوادترين جامعه، بيسوادان جاي به آن اجراي در كه تفاوت

 .است مملكت سرماية درصد 33 انساني سرماية كه گويد مي نوبل جايزة برنده بكر، گري
 براي بايد و است مردم بالقوة يها قابليت و ها مهارت دانش، ،اقتصاد مبناي است معتقد وي
 محسوب جهان كشورهاي ترين جوان از يكي جمعيتي، نظر از نيز ايران .دش قائل ارزش آن
 تحوالت به توجه با مسئله اين .دارند سن سال 93 زير آن جمعيت درصد 33 كه شود مي

 كند، مي ايجاد را افزوده ارزش باالترين دانش آن، در كه اطالعات عصر به ورود و جهاني اخير
 بازآموزي و الكترونيكي يادگيري از گيري بهره با تنها كه تهساخ مواجه اساسي چالشي با را ما

، 2؛ فيليپس1390پور،(رفيع شود مي ميسر كشور در الكترونيكي تجارت توسعة جهت مجدد
2007(. 
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 و رايگان يكسان، دسترسي امكان دنكر فراهم الكترونيكي تجارت هدف ،طوركلي به

 يها شيوه سازي بهينه و نقطه هر در فمختل اقشار براي يكنواخت صورت به و جستجوپذير
 اقتصاد برخالف اقتصادي فضاي چنين در .است اقتصادي ةتوسع منظور به خدمات و كاال ارائة

 .دشون مي نائل اقتصادي موفقيت و خود خريد قدرت و توانايي افزايش به افراد سنتي،

 ايران در الكترونيك تجارت جايگاه
 است تحقيقاتي امور انجام منظور به و هادانشگاه در بيشتر رنتاينت از عمومي ةاستفاد ايران در
 از بسياري عالوه به ند.كن مي فعاليت محدودي سطوح در نيز شهرها در شده ايجاد مراكز و

 ،بنابراين است. نگشته فراهم هنوز كشور در الكترونيك تجارت براي الزم بسترهاي و قوانين
 بنديرتبه يابد. گسترش جامعه در سرعت به كترونيكال تجارت كه داشت انتظار تواننمي

EUI ادعاست. همين يدؤم دنيا در الكترونيك تجارت ةزمين در 
 الكترونيك تجارت حجم ةزمين در جهاني بندي رتبه در ايران جايگاه هم، ادعا اين اثبات

 د،ساز مي مشخص را الكترونيك تجارت ةحوز در ايران جايگاه كه آماري جديدترين است.
 102 جايگاه در الكترونيك تجارت در ايران ،2010 سال در كه است شده گفته ،اساس براين
 .است رسيده 100 ةرتب به حاضر حال در جايگاه اين كه داشته قرار

 را الكترونيك تجارت به دسترسي ميزان و سهولت حقيقت در كه بندي رتبه اين در
 .است شده استفاده ارتباطات و تجاري محيط كلي شاخص دو از دهدمي نشان دركشورها

 انداز چشم اقتصادي، گستردگي قبيل از مختلفي معيار 70 از تجاري محيط شاخص براي
 شده استفاده گذاريسرمايه و تجارت آزادي ةدرج و مالياتي نظارتي، محيط سياسي، ثبات
 است عاتاطال ،ديگر شاخص است. 4 عدد 10 از ما كشور ةنمر شاخص اين اساس بر كه است

 مبين معيارهاي ديگر و ارتباطات و مخابرات ةشبك گستردگي قبيل از معيارهايي از كه
 اساس بر است. شده تشكيل .. و سواد نرخ اتصال، ةهزين مانند اينترنت به دسترسي وضعيت

 ةرتب ما كشور جايگاه شاخص، دو مجموع در است. 10 از 3 عدد ما كشور ةنمر شاخص اين
 است. آورده دست هب را جهان شورهايك ميان در 100

 ايران در الكترونيك تجارت ماندگي عقب داليل �
 كه برشمرد ايران در الكترونيك تجارت ماندگي عقب بيان در توان مي را متعددي داليل

 از: عبارتند آنها ترين مهم
 مردم آسان و سريع دسترسي براي الزم ارتباطي و ايشبكه تجهيزات و بسترها نبود )1

 .اينترنت به
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 .الكترونيك تجارت مصوب و مدون قوانين وجود عدم )2
 .الكترونيك خريد هاي كارت ساير و المللبين اعتباري هاي كارت وجود عدم )3
 از الكترونيك تجارت ةزمين در فعال تجاري هاي شركت از بسيار پشتيباني عدم )4

 ةهندد خدمات خصوصي و دولتي هاي شركت و مراكز وجود عدم همچنين و كشورمان
 .كشور در الكترونيك

 فناوري و الكترونيك به مردم آگاهي سطح بودن (پايين مناسب سازي فرهنگ عدم )5
 .كشور) در اطالعات

 الكترونيكي تجارت با مرتبط فرهنگي هاي شاخص و فرهنگ
 فرهنگ، ،كلي تعريف يك در اما ؛است شده ثبت تعريف 933 از بيش فرهنگ تعريف در

 آثار ها، تكنيك ابزارها، نهادها، ها، قالب رسوم، اعتقادات، تفكرات، ها، زبان بر است مشتمل
 تأثير تحت شديداً كنندگان مصرف خريدهاى .غيره و تشريفات ديني، شعائر هنري،

 عوامل، اين اكثر اگرچه گيرد. مى قرار آنان روانى و شخصى اجتماعي، فرهنگي، خصوصيات
 .است اهميت حائز آنها به توجه ،وجود اين با .دهستن بازارياب كنترل و نفوذ ةحيط از خارج

 بشر رفتار رود. مى شمار به فرد خواسته و رفتار ةدهند شكل عوامل ترين مهم از يكى فرهنگ،
 بنيادين، هاى ارزش جامعه، يك در رشد هنگام بچه يك است. يادگرفتنى هعمدطور  به

 و فرهنگى اصول مبادى ساير و فاميل افراد از را متفاوتى رفتارهاى و ها خواسته ها، برداشت
 .)2003، 1خان( آموزد مى تربيتى

 فرهنگي هايشاخص �
 هستند. كنندهمصرف رفتار بر تأثيرات ترين عميق و بيشترين داراى فرهنگى عوامل

 برعهده خريدار اجتماعى ةطبق و فرهنگ ه خُرد فرهنگ، كه نقشى مورد در بايد مى بازارياب
 موجود عناصر توان مي فرهنگي عناصر تشريح در .يابد دست الزم تشناخ و آگاهى به ،دارد

 معمول طور به منظور اين براي .كرد بندي طبقه صوري و يكم اصول برحسب را فرهنگ در
 است، فرهنگي ةمختص يك رايانه مثالً .شود مي استفاده الگو و لفهؤم مختصه، اصطالحات از

 ارتباطي، هايشيوه و شودمي هم آن مختصه شامل كه است لفهؤم يك اينترنتي ارتباط
 .)2001گيب، ( آيندمي حساب هب الگوها
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 داخلي فرهنگي عناصر به توجه با الكترونيكي تجارت سيستم يك طراحي �

 از وسيعي طيف از كه چرا .است الكترونيكي تجارت انجام براي بستر بهترين اينترنت
 يا پرينت متني، هاي فايل و متون دانلود :مثل امكاناتي .كندمي پشتيباني گوناگون امكانات
 هوشمند افزارهاي نرم و انيميشن و بعدي سه تصويري، و صوتي هاي فايل ةارائ تا آنان فروش

 تعامل در كه هوشمند تجاري محتواي توليد ها، مدل ترينپيشرفته در ،نهايت در و پرسشگر
 مدل بهترين طراحي براي .كندمي رزيابيا را تجارت فرايند پيشرفت روند و بوده گيرتحويل با

 منابع هم و شوند شناخته خوبي به اينترنت هاي قابليت و امكانات هم بايد الكترونيكي تجارت
 و شيوه بهترين و شود ارائه طريق اين از است قرار كه را خدمات و كاالها محتواي و

 از استفاده با است رارق كه خدماتي و كاال محتواي كردن هماهنگ براي روش كارآمدترين
  .)1،2010تامسون( شود واقع عرضه مورد مجازي فضاي بازار در اينترنت امكانات

 از سيستماتيك روند يك به بستگي الكترونيكي تجارت سيستم يك در موفقيت
 دارد الكترونيكي مجازي محيط پشتيباني و ارائه سازي، پياده و ارزيابي طراحي، ريزي، برنامه

 نبايد تنها الكترونيكي تجارت سيستم يك .كند پشتيباني و هدايت را تجاري هاي فعاليت كه
 و فني گروه كاركنان، شامل نفعان ذي گروه ةكلي به بايد بلكه ،كند توجه گيرانتحويل به

 سيستم يك صورتي در ،مثال طور به .باشد داشته توجه پشتيبان، يها مؤسسه و پشتيبانان
 گيرد، قرار آنان دسترس در راحتي به كه بود خواهد مفيد گيران تحويل براي تجاري

 محور، مشتري همچنين باشد، شده اجرا قدرت با و شده نوشته خوبي به شده، سازماندهي
 كه صورتي در .باشد داشته آسان دسترسي محيط يك و بوده پذير انعطاف كارا، صرفه، به

 در و داشته زيادي مشاركت خدمات و كامل ياتئجز انتخاب فرآيند در بتوانند گيران تحويل
 و ها شركت براي دوره اين ،صورت اين در ؛باشند موفق دوره مقاصد و اهداف به دستيابي
 خدمات ةكلي از گيران تحويل كه زماني ،مقابل در .بود خواهد مفيد نيز پشتيبان يها سازمان
 پشتيبانان و سيستم گانكنند توليد براي ببرند، لذت است، گرفته قرار سيستم در كه حمايتي

 هاي سرويس و آسان كاربري با سيستمي اند توانسته كه چرا .دارد همراه به مزيت نيز فني
 در ؛بود خواهد مفيد تجاري ةمؤسس براي سيستم اين ،نهايت در .كنند ايجاد اعتماد قابل

 .)2009، 2برسين( باشد داشته دنبال به را سرمايه بازگشت كه حالي
 و افراد و شود طي خاصي مراحل بايد الكترونيكي تجارت سيستم كي ايجاد براي

 كه اقتصاد براي اقتصاد ديدگاه از اجتناب .كنند همكاري بخش هر در متعددي متخصصين

                                                                                                                
1. Khan 
2. Bersin 
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 ملي انساني، اصول گذاشتن پا زير قيمت به حتي اقتصادي سود به دستيابي هدف فقط آن در
 تنوع به بايد ايران كشورمان جغرافيايي و يبوم شرايط به توجه با بلكه ،باشدمي ديني و

 ).2007فيليپس،( شود گذاشته احترام سنتي اصول و مذهبي ديني، زباني، فرهنگي،
 پاداش و تنبيه مكانيزم از كه است عقالني موجودي انسان ،اقتصاد و تجارت فضاي در

 آن به ارهدوب محرك يك از مناسب پاداش به دستيابي با كه نحوي به ،كندمي استفاده
 اين از پيش كه آنچه از كمتر پاداشي دريافت صورت در و داد خواهد مثبت پاسخ محرك
 برابر در بلكه ؛داد نخواهد مثبت پاسخ محرك آن برابر در تنبيه صورت به داشت انتظار

 دخيل سساتؤم و ها شركت ،روي اين از .داد خواهد نشان منفي پاسخ نيز مشابه هاي محرك
 را قيمتي هر به سود كسب تجارت فضاي در كنند سعي بايد نيز ترونيكيالك تجارت در

 رويكرد به كارانه كاسب نگاه از خدمات و كاال يك ةعرض در و ندهند قرار خود اهداف ةسرلوح
 ).2003واتاد،  ؛1389 (دعايي، باشند داشته توجه گرايانه تكثر فضاي به توجه با محور مشتري

 گيرينتيجه
 تجارت در موفقيت براي پيشنهادهايي ةارائ به ،دش بيان مقاله اين در كه آنچه اساس بر

  پردازيم:مي اسالمي و ملي فرهنگ به توجه با ايران در الكترونيكي
  مزاياي از اند توانسته الكترونيك تجارت اجراي با كه موفقي هاي نمونه و ها مدل معرفي )1

 است. شده آنها وريبهره و سودآوري شافزاي موجب ،شوند برخوردار اشتغال گونه اين
 زباني، ديني، گوناگون هايلفهؤم اساس بر كشور داخل مختلف مناطق بندي تقسيم )2
 .وغيره نژادي
 شناس، روان شناس، جامعه كارشناسان از استفاده با محلي مطالعاتي هاي گروه ايجاد  )3
 .وغيره شناس مردم
 مراجعه براي دولتي و قانوني مراكز سوي از رساني اطالع و پشتيباني سيستم وجود )4
 .مشكل هنگام ها سازمان و افراد

 تجارت فرايند در دخيل هاي شركت هاي فعاليت بر ناظر و گذارقانون انجمن يك ايجاد )5
 .رو پيش احتمالي تخلفات از اجتناب براي الكترونيكي

 آن در افراد و ها سازمان هك متفاوتي عوامل كه مدلي تبين به ذكرشده، موارد به توجه با
 الكترونيك تجارت ةتوسع و فراملي ارتباطات پذيرش و قبول به بتوان تا هستند دخيل

 پرداختيم.
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 الكترونيك تجارت پذيرش بومي مدل .1 شكل

  منابع
 ،12 سده هاي سازمان نياز الكترونيكي آموزش .)1383( .ديها  نژاد، جاويدان

 .بلوچستان و سيستان دانشگاه
 .جيبي هاي كتاب سهامي شركت چيست؟ فرهنگ .)1385(. مسعود مقدم، جاللي

 .تهران
 عصر تحليلگران ةماهنام جديد، هاي فناوري و دوركاري .)1389( .اكبر علي ، جاللي

 .1389 بهمن ، 40 ةشمار اطالعات
 خط فرهنگ، نقش از بعدي سه تحليلي .)1389( .حسن جعفرياني،؛  اهللا حبيب دعائي،

 دي و آذر  فرهنگي مهندسي  ةنشري. كشور در الكترونيك تجارت در تكنولوژي و مشي
  .48 و 47 ةشمار .1389

 عوامل و موانع بررسي .)1385(. مسعود سيد رهقي، جوادي ؛محسن رسوليان،
 ةشمار -راهبردي مديريت هاي پژوهش نشرية .ايران در الكترونيك تجارت ةبرند پيش

37. 
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 معهجا شناخت هاي روش بر اي مقدمه .ها پنداشته و كندوكاوها .)1390( .ف پور،رفيع

 .انتشار سهامي شركت .تهران  .اجتماعي تحقيقات و
 پارس. انتشارات .انتها تا ابتدا از الكترونيك تجارت .)1390(. نويد زراعتي،
 اطالعات، عصر در جديد پاراديم الكترونيكي آموزش ).1384( .رضا فرهادي،

 .2 ةشمار اطالعات، فناوري و علوم ةنام فصل
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ثر در ؤافزايش حضور م برايراهكاري  ،تبيين ديپلماسي مهارت
 المللي بين ةعرص

 1حسن يعقوبي
  2احمد كمالي

 چكيده 
ها و فناوري  مهارت ةبا توجه به نياز اساسي كشورها به توسعه و نيز كسب توانايي براي رقابت در حوز

ها و  گيري از توانمندي رهمحور و اهميت يافتن مهارت نيروي انساني، به و ظهور اقتصاد دانش
. استثر، راهكار مهمي براي نيل به اين هدف ؤها و نيز برقراري تعامالت م هاي كشور ظرفيت

گذار  ثيرأهاي علم و فناوري ت طور مستقيم بر شاخص هاي مهارتي به نظر به اينكه آموزش ،همچنين
 ةرود. براي توسع ميبه شمار ها ي مهم در پيشرفت همه جانبه كشورها لفهؤيكي از م بنابراين، ؛است

، بنابراين .دشوضروريست ساختار نظام آموزش مهارتي طراحي  ،ي مهارتي در كشورهاها آموزش
ي مهارتي ها ي كشورها در جهت توسعه و پيشرفت آموزشها و تكنيك ها توان از تجربيات، مهارت مي

ي مهارتي در كشور از ها ناٌ به آموزشبا مروري بر جايگاه و ظرفيت معت ،د. در اين تحقيقكراستفاده 
منظر چارچوب مفهومي قدرت نرم و رويكرد ديپلماسي عمومي به معرفي بعد جديدي از ديپلماسي 

گذاري آن در راستاي منافع ملي جمهوري  ثيرأو قابليت و توان ت» ديپلماسي مهارت«تحت عنوان 
اساساً  ،يك كشور از سويپلماسي عمومي گيري از دي اتخاذ رويكرد بهره .پردازيم مي اسالمي ايران

ي مختلف نظير صنعتي، تجاري، فرهنگي، ها ي آن كشور در حوزهها اي از مزيت مبتني بر مجموعه
ي مهارتي نيروي كار در ها . با توجه به گسترش و ترويج آموزشاست رسانه اي، انرژي، علم و فناوري

ساني براي ورود به بازار كار و همچنين سبب جمهوري اسالمي ايران كه منجر به آمادگي نيروي ان
ي قابل مالحظه براي ها شود. يكي از مزيت مي وري آن افزايش توانمندي نيروي كار شاغل و ارتقاء بهره

شود. مزيتي كه از آن با تعبير  مي تلقي» سبد ديپلماسي عمومي كشور«قرار گرفتن اين مقوله در 
در قالب » ديپلماسي مهارت«هاي متنوع  يري از ظرفيتگ شود. بهره مي ياد» ديپلماسي مهارت«

ي اقتصادي، فرهنگي و ... براي ها بخشي نه تنها بهره بخشي و فرا اي منسجم و هماهنگ ميان برنامه
امنيتي  ةبلكه در حوز ؛منافع ملي خواهد بود ةكنند مينأمراه آورده و ته جمهوري اسالمي ايران به

نيز راهگشاي  ها مين كند. ديپلماسي مهارت در فضاي تحريمأكشور را تتواند منافع امنيتي  مي بخوبي
اين  و ييد و پذيرش استأجهاني مورد ت ةالمللي است و اين رويكرد در كشور و عرص تعامالت بين

يي همچون تقويت ها جانبه در زمينه قابليت را دارد تا با برقراري و تقويت روابط دو يا چند
برداري از تجارب موفق  بهره ،كلي ي فناوري و به طورها اني، تقويت توانمنديي نيروي انسها توانمندي

 مين منافع ملي كشور شود. أمهارتي ساير كشورها موجب ت
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 مقدمه
المللي و ضرورت انجـام گفتگـو بـراي     بين ةدر عرص ها باگسترش ارتباطات بين جوامع و دولت
هاي حقوقي براي روابط، به تدريج ترتيبـات فراملـي و   افزايش درك متقابل و تعيين چارچوب

اي بـراي تسـهيل مـذاكره، همكـاري و پيگيـري توافقـات در قالـب         عنوان وسيلهجانبه به چند
فتنـد. در ايـن چـارچوب،    عنوان كنشگران جديـد شـكل گر  المللي به اي و بين نهادهاي منطقه

جانبه بين دولت با دولت، دولت با ترتيبات فراملي و ترتيبات فراملي بـا يكـديگر،   تعامالت سه
هـا و عملكـرد ايـن نهادهـا و     المللـي گشـود. گفتگوهـا، سياسـت     فصل جديدي در روابط بين

كـه از  هايي در جوامع گشـته  جهاني و باعث بروز واكنش ةها موجب جلب توجه جامعسازمان
المللي برهمگـان   بين ةگيرند. امروزه اهميت حضور در عرص مناظر متفاوت مورد تحليل قرا مي

و  ها شود. ديدگاه كيد ميأآشكار است و بيش از هر زمان ديگر در حل مشكالت بشري بر آن ت
و نهادهـاي   هـا  بـين دولـت   ةالمللـي پيرامـون رابطـ    ملي و بـين  ةهاي متفاوت در عرصواكنش

توان بـه تقويـت حضـور     ازجمله آنكه چگونه مي .شود يي ميها للي موجب طرح پرسشالم بين
با مروري بر جايگاه و ظرفيت معتنابـه   ،المللي كمك كرد؟ در اين نوشتار بين ةنهادها در عرص

هاي مهارتي در كشور از منظر چـارچوب مفهـومي قـدرت نـرم و رويكـرد ديپلماسـي        آموزش
و قابليت و توان  "ديپلماسي مهارت"ز ديپلماسي تحت عنوان عمومي به معرفي بعد جديدي ا

ايـن   ،پردازيم. در اين راستا ثير گذاري آن در راستاي منافع ملي جمهوري اسالمي ايران ميأت
ي نگارنـدگان و نيـز منـابع    هـا  بـرداري از روش مـروري، از دانـش و يافتـه     مقاله، ضـمن بهـره  

 شده است. ي مرتبط استفادهها و تارنما ها كتابخانه
ي مـورد  هـا  ي همكـاري در زمينـه  هـا  ي كوچك و بزرگ براي يافتن شيوهها امروزه دولت

مشترك، ايجاد تفاهم و يا رفع اختالفات احتمالي، و پرهيز از مناقشات و مخاصمات بـه   ةعالق
ي مختلف روي آورده اند. تشديد وابستگي ميان كشورها در پي ها مذاكره و همكاري در زمينه

گـذارد،   جارت و ارتباطات و افزايش مسائلي كه بر سرنوشت مشترك بشري اثر مـي گسترش ت
، 1(اسـالوتر المللي را با رشد چشـمگيري همـراه كـرده اسـت      ي بينها روند مذاكره و همكاري

و اسـناد   هـا  گاه به رفـع تخاصـمات، انعقـاد موافقـت نامـه      ها . اين مذاكرات و همكاري)2004
المللـي و  ي بـين هـا  ي ماننـد نهـاد  هـا  كه امروزه در قالـب واژه مختلف منجر شده است. آنچه 

تـالش و در حقيقـت تمـدن بشـري      ها شود، حاصل سالالمللي از آنها ياد ميي بينها سازمان
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ي فراروي بشري و محلي بـراي  ها است كه در حال حاضر محلي براي طرح مشكالت و چالش
بايسـت در چـارچوب   دسـتاوردها را مـي  و  هـا  حل آنها هستند. البته طبيعي است كه فعاليـت 

. فضايي كه مبتني بر نفـع  )1984، 1(كوهانالمللي تحليل كرد فضاي سياسي و اقتصادي بين
ي هـا  همگاني ناشي از همكاري، بر اساس روابط ميـان كنشـگران مختلـف در بسـتر پيشـينه     

 .)1965، 2؛ آنجل1391مصفا، (گيرد سياسي، اجتماعي، اقتصادي و تاريخي شكل مي
الملـل   دانشي روابط بين ةمفهوم قدرت در طي ساليان اخير همچون ساير مفاهيم در حوز

وسعت  ثروت قتصادي، دچار تحول و تطور شده است. تا همين چند سال قبل توانايي نظامي،
حال آنكه طي  ؛شدعداد منابع قدرت آن كشورقلمداد مياجغرافيايي و جمعيت يك كشور در 

هم تنيدگي روابط و مناسبات ميان شتابان فناوري اطالعات و ارتباطات، دررشد  ،ساليان اخير
افـزون نقـش افكـار     دولتي، اهميـت يـافتن روز   واحدهاي سياسي، ظهور بازيگران جديد و غير

الملـل همـه و همـه سـبب      روابـط بـين   ةدر عرصـ  ها گيري سازي و تصميم عمومي در تصميم
قـدرت   "هوم قدرت شده است كه تعـابيري چـون  گيري و پيدايش تعريف جديدي از مف شكل

 كنند. را نمايندگي مي و .... آن "قدرت هوشمند" "نرم
مين منافع و دستيابي أبراي ت نوين قدرت برخالف مفهوم سنتي آن، ةكنندگان جنب اعمال

اقناع و جلب رضايت مخاطبان  ةبلكه از شيو ،به مقاصد خود بر عنصر قهر و اجبار متكي نبوده
ديپلماسي عمومي يكي از ابزارهاي مهـم اعمـال قـدرت نـرم      ،برند. در اين ميان ره ميخود به

مبتنـي   گيري از ديپلماسي عمومي توسط يك كشور اساساً آيد. اتخاذ رويكرد بهره مي شمار به
هـاي  . اسـتفاده از مزيـت  اسـت هـاي مختلـف   هاي آن كشور در حـوزه اي از مزيتبر مجموعه

هـايي اسـت كـه    اي، انرژي، علم و فنـاوري طيفـي از ويژگـي    رسانهصنعتي، تجاري، فرهنگي، 
 .جويند كشورها در اين رهگذر از آن سود مي

الملـل   رغم آنكه ديپلماسي عمومي همانند برخي ديگر از مفاهيم سياست و روابط بين علي
نـاظر بـر عمـومي     اساسـاً  اما(نظير منافع ملي) في نفسه داراي تعريفي سيال و عمومي است، 

هـاي  هـا، سـازمان  هايي است كه دولـت ثيرگذاري تالشأبودن موضوعات، ابزارها، مخاطبان و ت
مين اهداف ناظر بر منافع ملـي در سـطح   أدولتي و نمايندگان جوامع مدني براي تحقق و ت غير
 ).1390دهند (مصفا، المللي انجام مي ملي و بين فرا

جمهـوري اسـالمي ايـران كـه      ار درهاي مهارتي نيروي ك امروزه گسترش و ترويج آموزش
منجر به آمادگي نيروي انساني براي ورود به بازار كـار و همچنـين سـبب افـزايش توانمنـدي      

                                                                                                                
1. Keohane 
2. Angell 
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ي قابل مالحظه و مداقه بـراي  ها يكي از مزيت ،شود مي وري آن نيروي كار شاغل و ارتقاء بهره
. مزيتي كـه از آن بـا   شود مي تلقي "سبد ديپلماسي عمومي كشور "قرار گرفتن اين مقوله در

 كنيم. مي ياد "ديپلماسي مهارت"تعبير 
المللـي باشـد تـا بـه ويـژه       توانـد فصـل جديـدي در تعـامالت بـين      ديپلماسي مهارت مي

و فنـاوري   ها مهارت ةبتوانند در فضاي رقابتي دنيا در حوز ،توسعه دارند ةكشورهايي كه دغدغ
 با يكديگر به تبادل تجربه بپردازند.

 ،آن در كشور هلند قرار دارد به عنوان سازماني جهاني كه مقرّ 1المللي مهارت ينسازمان ب
آموز هر دو سـال يكبـار مبـادرت بـه      به منظور سنجش و ارزيابي سطح مهارت جوانان مهارت

تـرين دور ايـن   د. جوانـان مهـارتي كشـورمان در تـازه    كنـ  مـي  برپايي مسابقات جهاني مهارت
با دو  ،) برگزار شد2013 ،جاري در شهر اليپزيك آلمان (اليپزيكمسابقات كه در تيرماه سال

كنندگان از بيش از پنجاه  ) در ميان شركت2011 ،پيش از آن (لندن ةپله ارتقاء نسبت به دور
چهارم جهاني صـعود كردنـد. ايـن امـر خـود       ةكشور جهان در مجموع امتيازات تيمي به رتب
هاي مهارتي در كشـورمان  طح و جايگاه آموزششاخص قابل توجهي محسوب شده و بيانگر س

 آيد. ميشماربه
هـاي مهـارتي نيـروي     آموزش ةهاي بالفعل كشورمان در عرصها و توانمنديوجود ظرفيت

هـا در  انساني سبب شده است تا عالوه بر تالش در جهت توسعه و ترويج فرهنگ اين آمـوزش 
المللـي و البتـه يـافتن بازارهـاي      هـاي بـين  همكـاري  ةداخل كشور، فصل نويني را در توسـع 

جـاي  (بـه  هاي مهارتي و نيز صدور نيروي كـار مـاهر  المللي براي انتقال تجارب، توانمندي بين
 اعزام غيرهدفمند و خام فرستي نيروي كار) بگشايد.

نگارنده بر اين عقيده است كه در شرايط جديد كشور كه اجماع نخبگان و عقالء بر تأمين 
الملـل قـرار گرفتـه اسـت،      روابـط بـين   ةعرصـ  ويـژه در هاي گوناگون بـه عرصهمنافع ملّي در 

اي منسـجم و هماهنـگ    در قالب برنامـه  "ديپلماسي مهارت"ي متنوع ها گيري از ظرفيت بهره
هاي اقتصادي، فرهنگي و ... براي جمهوري اسالمي ايران نه تنها بهره ،بخشي و فرابخشي ميان

محـيط امنيتـي جمهـوري     ةبلكه در حوز ؛منافع ملّي خواهد بود ةكنند همراه آورده و تأمينبه
منافع امنيتـي كشـور    ةكنند خوبي تأمينتواند بهاسالمي ايران، در صورت كاربست صحيح مي

 .نيز باشد
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 ها يافته
ة جانب همه ةي مهم در توسعها لفهؤي مهارتي يكي از مها آموزش ةترديدي نيست مقول
ثيرگذار است أي علم و فناوري تها طور مستقيم بر شاخص را كه بهچ ؛رود كشورها به شمار مي

ي مهارتي، الگوي جديدي را براي ها آموزش ةي خود در حوزها و ايران با توجه به توانمندي
ثر در اين عرصه، تحت عنوان ديپلماسي مهارت طراحي ؤالمللي و حضور م تعامالت بين ةتوسع

ي همكاري ايران با كشورهاي ها كرده و در حال اجراي آن است. چنانكه از جمله زمينه
ي ها آموختگان آموزش از جمله تانزانيا، طراحي و اجراي بانك اطالعاتي جامع مهارت آفريقايي

ساخت و تجهيز مراكز آموزش فني و مهارتي، طراحي ساختار نظام آموزش مهارتي، طراحي، 
ي مهارتي، آموزش ها آموختگان آموزش اي، طراحي و اجراي بانك اطالعاتي جامع مهارت حرفه

مربي فني و  20آموزشي ةاي و تدوين استانداردهاي آموزشي و آغاز دور مربيان فني و حرفه
هاي متعدد،  نامه ماي تانزانيايي در ايران بوده است و بعد از آن ضمن امضاي تفاه حرفه
 ).1392هاي عملياتي مختلفي در اين زمينه آغاز شده است (پرند،  برنامه

ترين حساسيتي  ها بدون ايجاد كوچك از طريق ديپلماسي مهارت در فضاي تحريم
هاي جهاني گسترش دهيم. مشتركات زيادي بين كشور  توانيم ارتباط خود را در حوزه مي

تواند ظرفيت و بستر مناسبي براي  در بحث ديپلماسي مهارتي ميايران و عراق وجود دارد كه 
مربي  90اي و مهارتي به  هاي فني و حرفه ). آموزش1392كردستان باشد (پرند،   استان

هاي آموزشي براي  عراقي در خرداد ماه امسال طي دو مرحله انجام شده كه برگزاري اين دوره
 شود. عراق ميمربيان عراقي موجب تحكيم روابط ايران و 

هاي  اي، امتياز سرگروهي آموزش سازمان آموزش فني و حرفه ةهاي ويژ با توجه به قابليت
سازي در ميان كشورهاي مسلمان و آموزش مربيان كشورهاي جهان اسالم به  مجازي و شبيه

 ).1392كشور ما واگذار شده است (پرند، 
 كشورها براي تعامل در ةبه دغدغ تواند ي نوين در ديپلماسي كه ميها يكي از پارادايم

ديپلماسي مهارت است. چرا كه اين قابليت را دارد تا  ،المللي پاسخي شايسته دهد فضاي بين
هاي هايي همچون تقويت توانمنديجانبه در زمينه با برقراري و تقويت روابط دو يا چند

اري از تجارب موفق برد بهره ،طور كلي هاي فناوري و بهنيروي انساني، تقويت توانمندي
 مين منافع ملي كشورها شود.أمهارتي ساير كشورها موجب ت

اي كشور به عنوان طراح الگوي ديپلماسي مهارت و اجراي  سازمان آموزش فني و حرفه
كشورهاي آسيايي، آفريقايي و اروپايي فعال  ةاين ديپلماسي تا كنون بيست ميز را در حوز



 ...ر در  افزايش حضور مؤث يتبيين ديپلماسي مهارت، راهكاري برا                   
 

 

388 

هاي مشتركي را به امضا رسانيده و نامه تا كنون تفاهمكرده و با حضور در كشورهاي هدف 
 درحال اجرايي كردن آنها است.

اي، استانداردهاي آموزشي، شغل و شايستگي،  آموزش مربيان آموزش فني و حرفه
اي و توليد و  طراحي ساختار نظام آموزش مهارتي، ساخت و تجهيز مراكز آموزش فني و حرفه

 ).1392ي اجرايي ديپلماسي مهارت است (پرند، ها هتدوين منابع آموزشي از زمين
تربيت مربي  ةمربي لبناني در دور 19مربي عراقي و  121در ديپلماسي مهارت تاكنون 

اي افغانستان  آموزشي نيز براي مربيان فني و حرفه ةدور 7اند و  اي شركت كرده فني و حرفه
 ).1392برگزار شده است (پرند، 

اول،  ةاند، دست پلماسي مهارت، كشورها به سه دسته تقسيم شدهدر طراحي و استقرار دي
كشورهايي كه به  ؛شود كشورهايي كه تجربيات نظام آموزش مهارتي ايران به آنها منتقل مي

آخر، كشورهايي كه تجربيات  ةپردازيم و دست صورت تعامالت و انتقال تجربيات با آنها مي
 شود. مي نظام آموزش مهارتي آنها به ايران منتقل

نامه با يونسكو براي ايجاد كرسي  در مسير تحقق ديپلماسي مهارت، از طريق عقد تفاهم
 ةاي علوم و انتقال فناوري اتحادي نامه با مركز منطقه آموزي در منطقه و از طريق تفاهم مهارت

آموزي را دنبال  اي مهارت منطقه ةايجاد شبك، اقيانوس هند ةهاي كشورهاي حاشي همكاري
 ).1392كنند كه دستاورد ارزشمندي براي كشورهاي منطقه خواهد بود (پرند،  مي

 هاي كشور جهان و با همكاري دستگاه 70اي در تعامل با   سازمان آموزش فني و حرفه
 هاي رسمي و غيررسمي در كشور، نظام مرتبط براي نخستين بار براي مرتبط كردن آموزش

زير  3اين نظام آموزشي شامل  .كرده است و تدوين و فناوري را طراحي مهارت آموزش جامع
ترين  اي است. مهم حرفه و فناوري، شرايط احراز اشتغال و نظام صالحيت مهارت نظام آموزش

جايگاه ايران در  المللي، ارتقاء هاي بين افزايش قابليت حضور در عرصه ،سياست در اين راهبرد
اي  هاي سازمان آموزش فني و حرفه آموزشاعتباربخشي به  و المللي مهارت مسابقات بين

 باشد. مي المللي هاي بين كشور در عرصه
ديپلماسي  ةتوسع ،ها ياري كند تواند كشور را در عبور از تحريم يكي از راهبردهايي كه مي

تواند  فقط مي  مهارت است كه اگر گفتمان آن در تعامل با ديگر كشورها رشد يابد، ايران نه
تواند نيروهاي  بلكه مي ؛مهارت تقويت كند ةالمللي در زمين هاي بين عرصهحضور خود را در 

ماهر خود را در داخل كشور تربيت كند و سپس در اختيار ديگر كشورها قرار دهد و در 
 ).1392ساير كشورها نيز بهره ببرد (احمدي،  ةاز نيروهاي زبد ،مقابل
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تـر   افزاري پايين افزاري و سخت نظر نرمتوان با كشورهايي مثل عراق و افغانستان كه از  مي
از ايران قرار دارند، با تربيت نيروي انساني ماهر و تعريف استانداردها ارتباط برقرار كرده و نيز 

ها را وارد كرده، و بـا توسـعه در داخـل     يافته تعامل داشته و دانش فني آن با كشورهاي توسعه
با تربيت نيروي انساني ماهر و  ر دارند، صادر كنيم.تر از ايران قرا كشور به كشورهايي كه پايين

مين أمين منـافع اقتصـادي منـافع فرهنگـي كشـورمان نيـز تـ       أعالوه بر ت ،تعريف استانداردها
ديپلماسي مهارت موجب شـده اسـت سـطح كشـور بـا       ،). همچنين1392شود (نيرومند،  مي

 رشد كند.هاي سازمان  المللي منطبق شود و توانمندي استانداردهاي بين
آموزشگاه آزاد مهارت در كشورهاي ديگـر از   25 ،1392جمهوري اسالمي ايران در سال  

اندازي كرده اسـت كـه نشـان از فعـال شـدن       جمله تاجيكستان، عراق، آذربايجان و مالزي راه
 گفتمان مهارت در رابطه با ديگر كشورها دارد.

 گيري بحث و نتيجه
ي كشـورها بـراي   هـا  لماسي براي پاسخي مناسب به دغدغهي اساسي در ديپها يكي از قابليت

ديپلماسي مهارت ايـن قابليـت را دارد    باشد. ديپلماسي مهارت مي ،الملل تعامل در فضاي بين
ي هـا  يي همچـون تقويـت توانمنـدي   ها جانبه در زمينه تا با برقراري و تقويت روابط دو يا چند

بـرداري از تجـارب موفـق     بهـره  ،به طـور كلـي  ي فناوري و ها نيروي انساني، تقويت توانمندي
د. آموزش مربيان آمـوزش فنـي و   شومهارتي ساير كشورها، موجب تأمين منافع ملي كشورها 

،  اي، استانداردهاي آموزشي، شغل و شايستگي، طراحي سـاختار نظـام آمـوزش مهـارتي     حرفه
ي هـا  موزشـي از زمينـه  اي و توليد و تدوين منابع آ ساخت و تجهيز مراكز آموزش فني و حرفه

 اجراي ديپلماسي مهارت است.
المللي بين كشورهاي  ي مهارتي ظرفيت بسيار خوبي براي برقراري تعامالت بينها آموزش

هايي را پيـدا كنـيم كـه    منطقه و كشورهاي اسالمي است و در دنياي رقابتي امروز بايد عرصه
مهـارتي يكـي از ايـن     يهـا  كشـورهاي منطقـه كمـك كنـد و آمـوزش      ةتوانـد بـه توسـع    مي

اي وجود دارد كـه افـزايش قابليـت     هاست. سه سياست در سازمان آموزش فني و حرفه عرصه
المللـي مهـارت،    جايگـاه كشـور در مسـابقات بـين     ءالملـل، ارتقـا   ي بـين هـا  حضور در عرصـه 

هـاي   المللـي اسـت. آمـوزش مربيـان آمـوزش      هاي سازمان در سطح بينبخشي آموزش اعتبار
طراحي ساختار  ةاستانداردهاي آموزشي، تبادل تجربه در زمين ةبادل تجربه در حوزمهارتي، ت

اي و توليد و تـدوين منـابع    نظام آموزش مهارتي و ساخت و تجهيز مراكز آموزش فني و حرفه
، المللي در راستاي اجراي ديپلماسي مهـارت اسـت. در نتيجـه    آموزشي از جمله تعامالت بين
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هاي مرتبط در كشور و همچنين نخبگان فكري و  سي و ساير دستگاهمسئوالن دستگاه ديپلما
ارجايي منطقه بايد نسبت به ضرورت تقويت و كاربرد ديپلماسي مهارت اعتقاد داشـته باشـند   

 كاربردي در دستوركار رسمي قرار گيرد. ةتا به صورت يك برنام
در  هـا  افع ملـي و ارزش ديپلماسي مهارت كه يكي از ابزارهاي مهم در پيشبرد من ،بنابراين
تواند چندين امتياز براي كشورمان داشته باشد. بدين ترتيـب كـه    مي ،المللي است مجامع بين

بعد از شناسايي كشورهاي باالتر از سطح مهارتي سازو كارهاي مورد نياز براي هماهنگي اوليه 
نيروهـاي كشـور   وجود آمده و جلساتي براي تبادل نظر و درنتيجه باالبردن سـطح مهـارتي    به

يافتـه در كشـور را بـه كشـورهاي بـا سـطح        شده و توسعه ايجاد شود، آنگاه اين مهارت كسب
تر ارائه دهيم و ضمن ارتقاء كشور در مجامع فراملي منافع زيادي را براي كشـور   مهارتي پايين

 بـرداري  ضـرورت بهـره   ،مهارت در سطح بـااليي قـرار داريـم    ةبه ارمغان آوريم. چون در زمين
تواند بـراي ترسـيم    بهينه از آنها مي ة، مديريت خوب و استفادها و فرصت ها حداكثر از ظرفيت
المللي به  اي و بين ثر باشد و نقش كشور را در نهادهاي منطقهؤها در آينده مراه و اصالح نقش
 . كندثرتر ؤنحو چشمگيري م

 منابع 
مقاالت نقش مجمع عمومي  مجموعه .سيماي مجمع عمومي پنجم .)1391( .مصفا، نسرين

انجمن ايرانـي مطالعـات    .تهران .الملل حقوق بين ةسازمان ملل متحد در تدوين و توسع
 سازمان ملل متحد.

ــ). 1392پرنــد، ك. ( ــوزش فنــي و حرفــه مهــارت ةخبرنام . اي كشــور ســازمان آم
 صفحه. 31. 1392شهريور
 اي كشــور. هســازمان آمــوزش فنــي و حرفــ مهــارت ةخبرنامــ ).1392احمــدي، ر. (
 صفحه. 31. 1392شهريور
ـ ). 1392نيرومند، پ. (  اي كشـور.  سـازمان آمـوزش فنـي و حرفـه     مهـارت  ةخبرنام
 صفحه. 31. 1392شهريور

Angell; R. (1965). “An Analysis of Trends in International Organization", 
Peace Research Society International Paper, No.3. 

Keohane, Robert (1984), After Hegemony: Cooperation and Discore in 
World Political Economy, Princeton: Princeton University. 

Slaughter, Anne-Marie (2004), A World New Order, Princeton: Princeton 
University Press. 



 
 

 ديپلماسي مهارتي، رويكردي نوين در سياست خارجي
 1دكتر محمد حسين حاجلو

 2محمد رضا عبداله پور 
  3حميدرضا خانپور

 چكيده 
ثر ؤدهد كه چگونه ديپلماسي مهارتي به عنوان يك الگوي م اين تحقيق نشان مي

در سياست خارجي نرم، نقشي پيشرو دارد، در اين راستا، ديپلماسي مهارتي به 
اي و در راستاي  همگرائي منطقه ةمباني نظري ةجديد بر پاي ميان پارادايعنو

همگرائي، نيازهاي فني جوامع به  ةنظري ةگيرد. بر پاي ميسياست خارجي نرم قرار 
د. از سوئي مساعي كن مياي ايجاد  يكديگر بستري مناسب را براي همگرائي منطقه

ي ديگر ها مشترك در زمينهي فني، زمينه را براي مساعي ها مشترك در حوزه
الملل را  همگرائي كه نظام بين ةد. اين تحقيق با استعانت از نظريكن ميفراهم 

يافته از كشورهاي  آن را تشكيل ،داند مياي  منطقه ةمتشكل از چندين نظام تابع
ي مختلفي ها داند كه پيوندهاي فراوان در حوزه ميگر با يكديگر  همجوار تعامل
 ـاين تحقيق با روشي توصيفي  ،بنابراين پردازد. ميخود  ةت فرضيدارند، به اثبا

مي پردازد كه ديپلماسي مهارتي به عنوان پارادي ميتحليلي به اثبات اين فرضيه 
مرزي است كه  اگر منافع مشترك  جديد به عنوان يك ابزار كارآمد ديپلماسي برون 

ارتي وجود داشته باشد، ي مهها كيد بر آموزشأاقتصادي بين كشورها با ت ـفني 
، ميان اين كشورها ايجاد و تسري ها همكاري مشترك در ساير حيطه ةآنگاه زمين

 پيدا خواهد كرد.
 

آموزش مهارتي، قدرت نرم، ديپلماسي مهارتي، همگرائي  :يكليدواژگان 
 اي. منطقه

                                                                                                                
 .علمي و كاربرديعضو هيات علمي دانشگاه جامع . 1
 .دانشجوي دكتري علوم سياسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات. 2
 .اي استان تهران كارشناس ارشد مديريت دولتي و مدير كل آموزش فني و حرفه. 3
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 مقدمه
بيكاري و اي به عنوان يكي از راهكارهاي اصلي رفع  ي فني و حرفهها امروزه آموزش

بلكه در تعامل با ساير ملل  ،زايي در كشورها مطرح است كه نه تنها در درون كشورها اشتغال
اي  با توجه به اهميت اين موضوع سازمان فني و حرفه .اي داشته است رشد قابل مالحظه

هاي مهارتي در  اهميت آموزش. كشور بر آن شده تا متولي ديپلماسي مهارتي در جهان باشد
صنعتي امروزي در يك سطحي از صنعت  ةچرا كه جامع،وري واضح است و بهره ش توليدافزاي

بايد گفت كه اگر در  ،طور كلي تفاوت دارد. بدين سبب قرار دارد كه با جوامع سابق به
صنعتي كردن كشور، ضرورت آموزش فني كارگران و ارتقاء  اقتصادي و ةي توسعها برنامه

صنعتي و پيشرفت توليد در  ةتوسع ،مورد توجه قرار نگيرد سطح مهارت افراد چنانكه بايد
هاي بزرگ صنعتي باقي خواهند ماند. براي برون  ها به قدرت سطح خواهد ماند و نيازمندي

يعني رسانيدن سطح توليد و اقتصاد كشورهاي منطقه به كشورهاي  ،رفت از اين وضعيت
مين أورد  نياز صنايع در مدت كوتاهي تكه اوالً  نيروي انساني م كند بزرگ صنعتي ايجاب مي

د و ثالثاً تمام شو ي آموزشي براساس نيازهاي موردي صنايع تنظيم ميها شود. ثانياً برنامه مي
هاي خود را با تكنولوژِ ي جديد كه پيوسته در حال  كارگران شاغل امكان تطبيق مهارت

فقر و  ةريف و ابعاد چندسويداشته باشند. از سوئي با توجه به تعا ،پيشرفت و تكامل است
اي استنباط  زدائي به عنوان عوامل ضد توسعه زدائي و مفاهيم متفاوت كه از فقر و فقر فقر
د، فقر و شوي جامعه نهادينه ها هاي مهارتي در تمامي سطوح و اليه شود، اگر آموزش مي

 ،بنابراين كرد. بيكاري تقليل پيدا خواهند كرد و مردم در شرايط رو به رشدي زندگي خواهند
هاي مترتب  آسيبة هاي مهارتي با فقر و بيكاري كه پاي ي آموزشها ارتباط بين خروجي

ها منجر به  چرا كه حضور و پيدايش مهارت ؛اجتماعي است، يك ارتباط معكوس خواهد بود
رسد كه استراتژي  به نظر مي ،. بنابراينشود بيشتر مي ي شغلي و توليدها فرصت ةدو مقول

، توجه بيشتر به  ي اجتماعيها زدائي از اذهان و كاهش آسيب ، فقر هاي منطقهكشور
 ،رويكردي است پايدار كه نگاهي چند ةدر توسع ،در نگاه ديگر هاي مهارتي باشد. آموزش

شود كه  اجتماعي به عنوان بازوي اجرائي ارتقاء اقتصادي مي ةسرماي ةنگاهي ماندگار به پديد
اهداف اين  هاي مهارتي است. كارگر ماهري است كه خروجي آموزش،  اجتماعي ةاين سرماي

تواند  نظري  در آموزش عالي مي  هاي صرف استراتژي، فارغ از رويكردهاي كالسيك و آموزش
مانند صنعت،  ها هاي مهارتي  و بازار كار (در تمامي حوزه ي مشترك بين اين آموزشها برنامه

اين تحقيق درصدد تئوريزه  .باشد ع خرد و متوسط)ها و صناي بنگاهـ كشاورزي و خدمات 
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 ةاي است. بر پاي همگرائي منطقه ةهاي مهارتي و مباني نظري ت آموزشدن كيفيت و كميكر

اي  بستري مناسب را براي همگرائي منطقه ،همگرائي، نيازهاي فني جوامع به يكديگر ةنظري
، زمينه را براي مساعي مشترك در ي فنيها مساعي مشترك در حوزه ،د. از سوئيكن ايجاد مي

الملل را  همگرائي كه نظام بين ة. اين تحقيق با استعانت از نظريكند ي ديگر فراهم ميها زمينه
گر  آن را متشكل از كشورهاي همجوار تعامل ،داند اي مي منطقه ةمتشكل از چندين نظام تابع

خود  ةي دارند، به اثبات فرضيي مختلفها داند كه پيوندهاي فراوان در حوزه با يكديگر مي
چرا كه پيدايش نيازهاي فني، اقتصادي و اجتماعي باعث پيدايش كاركردهاي پردازد.  مي

جديد با استفاده از همگرائي كاركردي از يكسو و همچنين پيدايش نيازهاي جديد، موجد و 
د توجه از سوئي نيز باي بستر ساختارهاي جديد براي پاسخگوئي به نيازهاي جديد است.

اين موضوع است  ،دكن داشت پارادايمي كه اين نوشتار به عنوان يك رويكرد جديد اتخاذ مي
بدين ترتيب كه ديپلماسي مهارتي حالتي  ،كه مابين تعامل و ديپلماسي افتراق قائل است

كه بازتعريف   كردبايد اشاره كند.  وجهي خود را بر تعامل حفظ مي فرادست و چند
پذير  اي ضرورتي اجتناب ي اجتماعي و منطقهها اي و ورود به عرصه حرفه هاي فني و آموزش

هاي  هاي اجتماعي و معضالت گروه تواند عالوه بر اينكه بسياري از آسيب است كه مي
ي ها حضور ديپلماسي نرم را براي كنش موفق در عرصه ة، زمينكنداي را مرتفع  حاشيه

ها در  امر با بذل توجه بيشتر به اين آموزش كه اين كندمنطقه اي را براي كشور فراهم 
صدور كارگر ماهر نيز ياد  ةربط ميسر است. در اينجا بايد از پديد ي حمايتي ذيها عرصه
سفانه در أزيرا كارگر فرستي مجدداً بايد در دستور كار سياستي وزارتخانه قرار گيرد. مت ،نمود

يكي از عوامل مهم درآمد ارزي و بيكاري  ،ساليان اخير به دليل عدم ديپلماسي كارآمد و پويا
هاي  از سوئي توزيع فضايي يا جغرافيايي آموزشاز دستور كار اين وزارتخانه خارج گشته بود. 

دهند، از جمله تحوالت  اي در كشور و الگوي جديدي كه از خود ارائه مي فني و حرفه
. در سنوات قبل اين هاي مهارتي و غيررسمي در كشور است گذار در امر آموزش ثيرأت

اي به نوعي به جغرافياي باز و منعطف تبديل و  هاي فني و حرفه جغرافياي بسته از آموزش
هاي كشور در هر موقعيت و شرايطي داراي مراكز متعدد و با  طي آن تمامي مراكز استان

شي رهيافت توزيع فضائي و استعانت از پايش و آمايش آموز ،كيفيت مهارتي شدند. بنابراين
اي و تمركزگرا به رويكردهاي   هاي فني و حرفه آموزش در بررسي تغيير الگوهاي كالسيك

هاي مهارتي  ظهور آموزش ،مدرن و تمركزگريز، ركني مهم در اين آموزشهاست. به طور كلي
پارادايمي مغفول است كه مفاهيم، الگوها و ساختارهاي پيشين مربوط به آموزش و دانش را 
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اي   هاي منطقه رار داده است و ضرورت دارد در دستور كار سياستي نظامدستخوش تغيير ق

 قرار گيرد. 

 مباني نظري تحقيق 
دهد و سپس با تعريفي از ديپلماسي و  قدرت نرم را مبناي تحقيق خود قرار مي ،اين تحقيق
  ،پردازد. به زعم جوزف ناي يعني ديپلماسي مهارتي مي ،ه رهيافت اصلي خودبانواع آن 

منابع توانايي كنترل محيط  ةكارگيري گسترد اصلي آمريكا، نه فقط نقش ابرقدرتي و به ةسئلم
ديگر كشورها به انجام رفتار مطلوب خود، بلكه استفاده از قدرت نرم و  كردنسياسي و وادار 

). از نظر وي 1382(كيوان حسيني،  هاي خود نزد ساير دولتهاست مشروع جلوه دادن سياست
قدرتي كه بسيار ريز، آرام و ) 2003، 1ني( دوم قدرت ناميد ةتوان چهر ميرت را اين نوع قد

شود. جوزف ناي  در برابر قدرت سخت دچار شكست نمي ،بنابراين .كند ميپراكنده حركت 
كند. همانطور  نامگذاري مي را استفاده از قدرت نرم ها اين نوع روش دست يافتن به خواست

مستقل توسط جوزف ناي  ةبار در چارچوب يك نظري ت نرم اولينقدر ةكه ذكر آن رفت، مقول
قدرت  ).1991(ني،  در مورد بازبيني ماهيت و نتايج قدرت آمريكا مطرح شد 1990 ةدر ده

ي فرهنگي، ايدئولوژيكي، سياسي و هنري است. بر خالف قدرت ها مؤلفه ةنرم در برگيرند
زيرا برخي از منابع مهم  ،ان در اختيار گرفتتو ميقدرت نرم را به سختي  و اقتصادي،  مينظا

. منابع استقدرت، خارج از كنترل حكومت است و تأثيرات آن تابعي از پذيرش مخاطبان 
طور مستقيم و از طريق شكل دادن به محيط سياسي كه برخي مواقع  قدرت نرم نيز اغلب به

اعمال  ةسياست خارجي و شيو . از نظر نايكند  مياثرگذاري  به چندين سال زمان نياز دارد،
توان گفت بر  مي ،). بنابراين1383(عسگري،  ثر استؤآن در ميزان قدرت نرم كشورها م

يك كشور در ارتباط است،  ميي نظاها يي چون توانمنديها خالف قدرت سخت كه با شاخص
  باشد ميهاي داخلي و خارجي مرتبط  ي علمي، فرهنگي و سياستها قدرت نرم با توانايي

پردازد  تحليلي به اثبات اين فرضيه مي ـ اين تحقيق با روشي توصيفي ،بنابراين). 2004(ني، 
هاي مهارتي وجود  كيد بر آموزشأاقتصادي بين كشورها با ت ـكه اگر منافع مشترك فني 

، ميان اين كشورها ايجاد و تسري  ها همكاري مشترك در ساير حيطه ةآنگاه زمين ،داشته باشد
سفانه در ساليان اخير به دليل فقر ديپلماسي عمومي كشور كه به علت أهد كرد. متپيدا خوا

صنايع كشور  با  ةدليل عدم تطبيق بهين هنبود تعامالت سازنده با كشورهاي ديگر بوده و ب
رفع بيكاري  ةهاي كارگر فرستي به عنوان يك شيو دنيا، سياست ةملزومات تكنولوژي پيشرفت

                                                                                                                
1. Ney  



 اي و اشتغال  آموزش فني و حرفه
 

 

395 
كارگر فرستي و  ةزارت كار قرار نگرفته است. در خصوص كارويژدر دستور كار كالن و

همگرائي،  ةنظري ةكه بر پاي كرداي نيز بايد عنوان  هاي فني و حرفه مرزي آموزش برون
 د،كن نيازهاي فني جوامع به يكديگر ، بستري مناسب را براي همگرائي منطقه اي ايجاد مي

 نوكاركردگرايي، ةيكي ازمتفكران اصلي نظري به اهميت سياسي مسايل اقتصادي اذعان دارد.
است.  ]Spill Over[ »سرريزي«يا » سرايت«او،  ةاست كه مفهوم مورد استفاد »ارنستهاس«
هراقدامي  ،نتيجه اند. در اين است كه ابعاد مختلف حيات اقتصادي به هم وابسته فرض او بر 

همكاري از يك  شود و مي ي ديگرها بخش مستلزم همكاري در يك بخش، براي همكاري در
يك  يعني بروز مشكل در صحيح است؛ عكس آن نيز كند. مي بخش به بخش ديگر سرريز

 .)1384 مشيرزاده، (كند ي ديگر را نيز مختل ها تواند همكاري در بخش بخش مي
ي همكاري ها در پيوند است. از ديد وي، ريشه »1ديويد ميتراني«كاركردگرايي با نام 

ناپذير  شود. ميتراني بر اجتناب المللي در قلمروي وابستگي متقابل كاركردي جستجو مي بين
و عدم توانايي سياستمداران براي به علت مشكالت فني فراوان  ها بودن همكاري ميان دولت

ميتراني، فرايندي  ة. منظور از همگرائي در نظري)1383،  خاني (عبداله تأكيد دارد ها حل آن
در  هاي ملي براي حفظ منافع جمعي به همگاري گسترده با يكديگر است كه در آن دولت

دارند  پردازند و به سوي وحدت گام بر مي فرهنگي و سياسي مي ي تجاري، اقتصادي،ها زمينه
توانند  ي اقتصادي و يا فني نميها ادغام ،گويد طور كه الرسن مي ) . البته همان1388(اميدي، 

گيري  كنند كه موجب شكل ي ايجاد مييها ولي بنيان ؛به تنهائي به صلح منجر شوند
اين امر با  ).2003د. (الرسن ، شو ساز صلح مي شوند كه زمينه ي سياسي ميها مهنا موافقت

،  ، افغانستان اي در كشورهاي همجوار مانند عراق هاي فني و حرفه موزشآمرزي  رويكرد برون
كاركردگرايان نوين، به همگرايي به عنوان يك  ،به طور كلي . پذير است پاكستان و ... امكان

و مجاري ديپلماتيك  يند كه به شدت، نيازمند ديپلماسي، گفت و گوكن يفرايند تأكيد م
 .است

 ديپلماسي و انواع آن
فرهنگ لغت مك ميالن، ديپلماسي را حرفه و يا مهارت حفظ و يا ايجاد روابط دوستانه بين 

المللي و  داند. فرهنگ لغت كالينز، ديپلماسي را مهارت در مديريت روابط بين دو كشور مي
داند. فرهنگ لغت ميراث آمريكائي نيز  تدبير و مهارت در برخورد با مردم مي ،ينهمچن

                                                                                                                
1. David Mitrany 
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 ةمهارت يك داد ةواژ ،داند. بنابراين ديپلماسي را درايت و مهارت در برخورد با مردم مي

 اساسي در تعاريف مربوط به ديپلماسي است
 .http://www.thefreedictionary.com/diplomacy) ( 

كارگيري هوش و تدبير در هدايت روابط  ديپلماسي عبارت است از، به ،طوركلي اما به
اما جهاني شدن بر مبناي الزامات ). 1979، 1(جورج بوث ي مستقلها رسمي ميان حكومت

شوند. مرزهاي  ن مرزها ميها آشكار جايگزي در فرايند جهاني شدن، جريان ها (فضاي جريان
ي سنتي را به چالش ها اي ديپلماسي را از بين برده و ادعاهاي سرزميني ديپلمات حرفه

جهاني شدن، ديپلماسي سنتي مبتني بر  ةدر عرص ،از سوئي). 2004، 2(تيلور اند كشيده
 اي از بازيگران ملت به چالش كشيده شده و به دليل ورود فشار فزاينده ـالگوي دولت 

هاي  فضائي پيچيده پديد آمده است. بازيگران غير دولتي (آموزشگاه ةغيردولتي به اين عرص
و از طريق البي  شوند وي تعامل و و ابستگي متقابل محسوب ميگآزاد)، تازه واردان اين ال

گذاري در اقتصاد  كردن در وراي مرزهاي ملي درصدد كسب نفوذ بيشتر در فرآيند سياست
توان تكثر و  را مي ها ديپلماسي در فضاي جريان ةتحوالت عرص ،د. بنابراينالملل هستن بين

 ). 1386تعدد واحدهاي متولي امور خارجي در ساير نهادها، تعبير كرد (موسوي شفائي، 
توان به مشخصات ذيل  ي دولتي و غيردولتي و كاركردهاي آن ميها درخصوص نقش

  كرد.اشاره 
 بازيگران سي)(انواع ديپلما كاركردها عنوان

 ي دولتيها نقش
 اقتصادي يها ديپلمات ديپلماسي اقتصادي
 بازرگاني يها ديپلمات ديپلماسي بازرگاني

 غيردولتيهاينقش
 يورزشيها ديپلمات ديپلماسي ورزشي
 مهارتي يها ديپلمات ديپلماسي مهارتي

 ديپلماسي مهارتي، رويكردي نو به ديپلماسي 
هاي منظم و پايدار براي اقدامات  دست آمده از طريق تالش هو ظرفيت بمهارت، يك توانائي 

  هاي شناختي و فني. پيچيده يا كاركردهاي شغلي درگير مهارت
http://www.businessdictionary.com)( 

                                                                                                                
1. Gorge –Booth 
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ل فرهنگي متفاوت است (دهقاني، د همچنان كه ديپلماسي فرهنگي از تعامكربايد عنوان 

اي جديد متفاوت از تعامالت مهارتي است. چرا  ). ديپلماسي مهارتي نيز به عنوان مقوله1387
انتقال فكري، علمي، آموزشي و  ةكه ديپلماسي مهارتي عالوه بر تعامل فرهنگي در برگيرند

نه اگراي مين تجارتأت ديپلماسي مهارتي در صدد تحقق و ،آن جريانات نوآوري است. عالوه بر
ونه گ ديپلماسي مهارتي را بدين ،اين تحقيق ،. بنابرايناستسياسي مشخص و معيني نيز 

د: تالش براي برقراري و سپس افزايش ارتقاء و گسترش تعامالت، مبادالت و كن تعريف مي
و  طراحي ،، به منظور تدوينها ارتباطات تكنولوژيك و مهارتي بين ملت ايران و ديگر ملت

يابي به تفاهم مهارتي مبتني به فهمي مشتركي از سطوح  نامه و دست تاجراي موافق
ديپلماسي مهارتي به عنوان يكي از  ،بنابراين ي مختلف.ها در عرصه يكهاي تكنولوژ مهارت

ابعاد و ابزار سياست خارجي عبارت است از: تالش و كوشش از پيش طراحي شده و 
ي مهارتي كالسيك و ها ثيرگذاري بر انگارهأران براي تياجمهوري اسالمي  ةيافت سازمان
ن و ترويج ياي خدمات، غني و كشاورزي از طريق تبيه زهكشورهاي هدف در حو ةپيشرفت

فرهنگ مهارتي بومي ايراني و شناخت و درك واقعي فرهنگ مهارتي كشورهاي ديگر به 
ي مهارتي فرآيندي هدفمند بوده و ديپلماس ،منافع ملي ايران. از اين رو ةمين و توسعأعنوان ت

ديپلماسي  ،د. بنابراينشو اي تدوين و اجراء مي براي تحقق و دستيابي به اهداف تعريف شده
شود. چون هدف ديپلماسي مهارتي بر روابط استراتژيك  مهارتي از روابط مهارتي متمايز مي
 مدت و زودگذر. اهت، كوتا اهداف تاكتيكي دشو كيد ميأمتقابل پايدار و پايا و درازمدت ت

ي ها حمايت از بخش تواند ناظر به اقدامات ديپلماتيك در عالوه ديپلماسي مهارتي مي هب
مين دستاوردهاي اقتصادي و مالي باشد. ديپلماسي أبازرگاني، تجاري و مالي كشور در جهت ت

). از طرف 1392د (پرند، كن آموزي را دنبال مي اي مهارت منطقه ةمهارتي ناظر به ايجاد شبك
ثر با جهان است. اين تعامل ؤد كه توفيق اين طرح در تعامل سازنده و مكربايد عنوان  ،ديگر

 ها سازمان و تنها در قالب تعامالت رسمي و دولتي نيست، بلكه تعامالت بخش خصوصي، افراد
 در مصاحبه با، اي كشور، كورش پرند فني و حرفه رئيس سازمان آموزش گيرد. بر ميرا در

د كه با ديپلماسي مهارتي كشورها را به سه دسته تقسيم كن خبرگزاري ايرنا اعالم مي
دوم،  ةي كه بتوانيم از آنها تجربه كسب كنيم. دستينخست، كشورها ةايم. دست نموده

نها كمك آسوم، كشورهائي كه بتوانيم به  ةيم و دستينما ي كه با آنها مبادله مييكشورها
 . http://www.mcls.gov.ir/fa/news/31025. كنيم

ي ها ها در زمينه هاي مهارتي، موجب گسترش همكاري ي آموزشها همكاري در زمينه
 ،د. بنابراينشوهاي مهارتي  ي حاصل از آموزشها رشته مرتبط مانند صنعت، پتروشيمي و
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د كه نيازهاي كشورهاي شو هاي مهارتي موجب مي شرايط اقتصادي مناسب حاصل از آموزش

اي رفع شود و به جاي وابستگي به عوامل  اي به فناوري در داخل اتحادهاي منطقه منطقه
 .)1388اي تقويت شود ( اميدي و اصالني،  منطقه ، وابستگي متقابل درون اي منطقه برون

 اي  در ايران ي فني و حرفهها آموزش
شي درگير با موزآي فرايند ها جامع به جنبه ةيك واژ ةاي به مثاب هاي فني و حرفه آموزش

ي عملي، نگرش، فهم و دانش وابسته به حرفه و ها ن، مهارتآها و علوم مرتبط با  تكنولوژي
 ).1993، 1(اينوگو ي متفاوت اقتصادي و زندگي اجتماعي اشاره داردها بخش رشغل د

مستقيم با شغل و يا طور  بهي را كه يها ، مهارت اي هاي فني و حرفه آموزشدر نگاه ديگر، 
 .دهد هاي هدف خود، ياد مي ه گروهبخاص مرتبطند را  ةفيك حر

 )http://www.dlcandtraining.co.uk( 
 يتحول كم: الف

آموزي  صورت ارائه در مراكز كار هاي در وزارت كار و امور اجتماعي و ب هاي فني و حرفه آموزش
آمار دقيق در خصوص تعداد كمي مراكز قبل از انقالب  د.شع شرو 1335از حدود سال 
مركز آموزش جوار كارگاهي  21مركز كارآموزي و  3،  اي مركز آموزش حرفه 7حاكي از وجود 

  549) با حدود 1383مقطع گزارش (سال ).  1380(كمالي، »در كشور بود 1353در سال 
اي بخش  زشگاه آزاد فني و حرفهآمو 15680اي بخش دولتي و  مركز آموزش فني و حرفه

و واحدهاي آموزشي  ها مركز آموزش جوار كارگاهي و بين كارگاهي و نيز تيم  78دولتي  غير
 فعاليت آموزشي دارد.  مستقر در پادگان، زندان و سيار

 تحول كيفي  :ب
آموزشي سازمان، رشد اقتصادي در  ةارتباط برنام آموزشي سازمان، ةتخصصي بودن برنام

 ي انساني كارآموزان و جامعه،ها آموزشي سازمان با خواسته ةارتباط برنام ترين زمان، اهكوت
اي در  هاي فني و حرفه نقش آموزش آموزشي سازمان با نياز حرف و مشاغل، ةارتباط برنام

ي ها رشته اي، هاي فني و حرفه پذيري آموزش انعطاف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ةتوسع
اي به دليل گستردگي در قلمرو علوم مختلف در چهار گروه عمده  فهمختلف فني و حر

 اند كه عبارتند از: بندي شده طبقه
 گروه علوم انساني �

                                                                                                                
1. Enugu 
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 گروه علوم پايه �
 گروه فني و مهندسي �
 گروه كشاورزي و دامپزشكي �

شوند  ي فرعي خاصي تقسيم ميها ي تحصيلي و گرايشها به رشته ها هر كدام از اين گروه
تحول كيفي ديگري كه  اند. ا تقسيمات فرعي علوم مرتبط با خود شكسته شدهكه متناسب ب

 بايد از آن ياد كرد، افزايش سهم  دختران در جمعيت كارآموزان كشور است.
 تحول فضايي :پ

اي در كشور و الگوي جديدي كه از خود  هاي فني و حرفه توزيع فضايي يا جغرافيايي آموزش
ي ها تا سال اي است. هاي فني و حرفه الت ديگر در امر آموزشدهند، از جمله تحو ارائه مي

پيش از انقالب تنها شهرهاي تهران، تبريز، مشهد، اصفهان، اهواز، رشت، اروميه، گرگان، 
اي بودند. از  هاي فني و حرفه همدان، كرمانشاه، زاهدان، بيرجند و كرمان داراي مراكز آموزش

اي آنها فاقد امكانات اين آموزش بوده و جوانان براي ها و شهره بسياري از استان ،رو اين
ي پس از انقالب اين جغرافياي ها در سال آموزي ناگزير از مهاجرت بودند. تحصيل مهارت
اي به نوعي جغرافياي باز تبديل شد و طي آن تمامي مراكز  هاي فني و حرفه بسته از آموزش

 .) جا ، بي پور كز دانشگاهي شدند (عبدالههاي كشور در هر موقعيت و شرايطي داراي مر استان
موزان در شهرهاي تهران، اصفهان، مشهد و شيراز وجود آدر سنوات قبل تمركز شديد از كار

). اما با 1392پور،  (عبداله استنوعي نابرابري در سطح كشور ة دهند داشت كه خود نشان
هاي اخير در تمامي  در سالاي  هاي فني و حرفه رويكردهاي نوين آموزشي در ساختار آموزش

 موزشي را رصد نمود. آتوان برابري  مي ،هاي كشور استان

 اي  هاي فني و حرفه ي هدف آموزشها گروه
 هاي هدف در سطح فردي عبارتند از: گروه
 ؛اخراج شدگان از مدرسه كنندگان و ترك تحصيل �
 ؛وقت جويندگان كار و افراد داراي مشاغل نيمه �
 ؛غير رسمي هاي رسمي و بخش مهارت در كارگران كم �
 .كوچك و متوسط ي خرد،ها هاي با اندازه صاحبان شركت �

به افراد  اي اما با عنايت به سند راهبردي سازمان آموزش فني و حرفه اي اولويت ويژه
اصل عدم تبعيض بايد  ).1392هاي جمعيتي فقير داده شده است (خانپور،  گروه زنان و جوان،

 تكريم باشد. مورد احترام و ، استعداد براي امرار معاش  افراد كم ها و ليتهميشه در رابطه با اق
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هاي ميانجي در  مديريت كاركنان و متخصصان در سازمان ، هاي هدف در سطح سازماني گروه

خدمات  و تر آموزش مناسب ةتوانا ساختن آنها از طريق ارائ ،هدف زير بيان شده است.
سازي  پيشبرد مراحل براي فعال ثر،ؤاي م رد آنها به شيوهاي براي سازماندهي عملك مشاوره
 عنوان افزاينده عمل كردن. هب بيشتر و

 هاي ميانجي عبارتند از: سازمان
پرورش يا وزارت  وزارت آموزش و ،طور كلي هب ي دولتي،ها وزارتخانه در سطح دولتي، �

 .آنهاة هاي تابع سازمان و تعاون كار
 كه صالحيت و اجع مختلف محلي در صورتيمر محلي، اي و در سطح منطقه �

 .داشتن توان مالي براي اجراي تدابير و اقدامات شايستگي مناسب داشته باشند و
براي مثال آموزش  برابري، ةنهادهاي مربوط به متحدان اجتماعي با نمايندگي بر پاي �
 .هاي كاريابي آژانس اي ملي و حرفه فني و
يي كه مشاركت و حمايت ها انجمن ي بازرگاني وها هاي تجاري از قبيل اتاق سازمان �

 .آنها كمكي براي تضمين نيازهاي بخش خصوصي است
 اي و كنندگان آموزش حرفه ارائه خصوصي، سسات نيمهؤم خصوصي و بخش دولتي، �

 اشتغال در بازار كار. اي و هاي مشاوره سرويس
 اي هاي حرفه آموزش ةنفع در ارائ هاي ذي شركت �

 اي، ابزار ديپلماسي مهارتي حرفههاي فني و  آموزش
ي در حال توسعه و تازه ها اي و خط مشي بازار كار در كشور آموزش و پرورش فني و حرفه

 نقش مهمي در كاهش تعداد افراد بيكار و افراد شريك در گسترش جهاني، شده و صنعتي
دليل اصلي فقر كند كه اين دو مقوله عامل اصلي مشكالت در اين كشورها و  درآمد ايفا مي كم

توانند علت نزاع و  و در بعضي موارد حتي مي هستنددر بين خيل عظيمي از جمعيت 
اي و خط مشي بازار كار  آموزش فني و حرفه ،همچنين باشند. ها در اين كشور ها درگيري

اي و  و همچنين براي رشد حرفه براي ايجاد رقابت و رشد اقتصادي در كشورهاي متحد
 هستند.اهميت شغلي فقرا حائز 

 اي هاي فني و حرفه نگاه چندكاركردي آموزش
مين شده است، أي سازمان جهاني كار كه توسط دپارتمان كار آمريكا تها در يكي از پروژه

ها،  هاي اقتصادي و امنيت درآمدها از طريق آموزش نيروي كار، آموزش مهارت بسط فرصت
اي در نواحي جغرافيائي خاص  اشيههاي ح اقتصاد محلي براي گروه ةجاد شغل و توسعيا

در اين پروژه، انتفاع  ،بنابراين پاكستان و فيليپين در دستور كار ديپلماسي آمريكا قرار داشت.
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اي، عنصر  هاي فني و حرفه آموزش .)2005، 1(وب هاي هدف اقتصادي و اجتماعي بود گروه

. استها و منابع انساني  رتويژه نقش رو به توسعه در مها هپايدار، ب ةاصلي از عناصر توسع
اي با فقر و بيكاري يك ارتباط معكوس  هاي فني و حرفه موزشآارتباط بين خروجي  ،بنابراين
اي از طريق  هاي فني و حرفه موزشآ ةتوسع ،بنابراين). 2005، 2(بانك جهانياست 
ثير أكار تاجتماعي به فقر زدائي و كمك به بازار  ةگذاري عالوه بر تمركز بر سرماي سرمايه

اي ارتباط عميق و وثيقي نيز با  هاي فني و حرفه موزشآ. )1974(بانك جهاني،  سزا دارد هب
سياسي، اقتصادي جوامع مدرن  ةنوآوري دارد، نوآوري در قلب تغييرات تكنولوژيك و توسع

قرار دارد، در اين راستا، سياست نوآوري به عنوان ابزار سياست توسعه در خدمت سازمان 
اجتماعي   ـها، تحرك طبقاتي  گيرد كه خروجي اين سياست اي  قرار مي ش فني و حرفهآموز

نوآوري تكنولوژيك نه  ،آيد. بنابراين وجود مي ههاي تكنولوژيك ب دنبال تغيير مدل هاست كه ب
هاي اجتماعي و  فرهنگي نيز دارد. اما  بلكه خصلت ،اي و مهارتي دارد حرفه ـتنها ابعاد فني 

كه اجتماعي  كرداي بايد تصريح  هاي فني و حرفه موزشآنگاه چند كاركردي در خصوص 
توان  . در خصوص كاركردهاي اجتماعي مياستشدن كار از دستور كارهاي مهم اين سازمان 

اي، فقرزدائي با  سازي زنان سرپرست خانوار و اقشار حاشيه توانمند :ي ماننديها به شاخص
يان، ياجتماعي مانند زنان و روستا يها دائي از گروهز مشاركت فعال خود مردم، حاشيه

اي اشاره  سازي مانند تقويت اجتماعات محله زدائي از ثروت و قدرت و منزلت و توانمند قطبي
 ) . 92شهريور  10عبداله پور، آفتاب يزد،كرد (

 ي سياستگذاري و نگاه چند كاركردي ديپلماسي مهارتي :ها توصيه
بنابراين،  ،كند مهمي را  ايفاء مي كاركردهاي ،ديپلماسي مهارتي ،ي فوقها بر اساس داده

كننده و  آموزي در قالب ديپلماسي مهارتي نقش تعيين اشاعه و گسترش فرهنگ مهارت
تواند معيار و  ي كه مييها ها و كارويژهدمين و تحقق منافع ملي كشور دارد. كاركرأثري در تؤم

توان بدين  ترين كاركردهاي ديپلماسي مهارتي را مي مالك ارزيابي سياست خارجي باشد. مهم
 .)1392(خانپور،  بندي نمود شرح جمع

ثيرگذاري بر نخبگان مهارتي كشورهاي هدف كه از طريق ديپلماسي رسمي أت �
 يست.پذير ن امكان
نها اختالفات آي ها ي كه دولتيها همكاري با ملت برايدستور كار مثبت  ةتهي �

 سياسي دارند.

                                                                                                                
1. Webb 
2. World bank 
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ساز  كه زمينه ها جاد اعتماد و تسهيل اعتمادسازي با ساير كشورها و ملتكمك به اي �

  .ي سياسي، اقتصادي و امنيتي با آنان خواهد بودها همكاري
  .تربيت مربيان كشورهاي مختلف �
  .هاي آزاد در خارج از كشور ايجاد آموزشگاه �
 .استانداردهاي آموزشي و منابع درسي براي خارج از كشور ةتهي �
  .اي در كشورهاي مختلف هاي فني و حرفه كارگاهتجهيز  �
 .يان كشورهاي ديگريي مربوط به مشاغل خانگي در اختيار روستاها رشته ةتوسع �
 .طراحي نظام آموزش مهارتي براي كشورهاي مختلف �
 .اي در كشورهاي مختلف ايجاد مراكز آموزش فني و حرفه �

 گيري نتيجه
كه است مرزي  گذاري برون ن محورها در سياستتري موضوع ديپلماسي مهارتي يكي از اصلي

گير و متولي در  افزائي بيشتر در نهادهاي تصميم ها به هم تجميع و نهادينه شدن اين سياست
ربط   ي ذيها الملل وزارتخانه ي بينها امور سياست خارجي مانند وزارت امور خارجه و معاونت

بخشي از پازل توسعه و پيشرفت كشور  الاشتغكه  كرد. در ضرورت اشتغال بايد عنوان شود مي
نفعان اعم از كارگر و  مسئوالن و ذي ةو مشاركت هم  مياشتغال نيازمند نگرشي سيست است،

از سوئي  متغير اشتغال يك ويژگي منحصر به .  كارفرما بوده و بايد به اين مهم توجه شود
ن دخيل هستند و البته نبايد كه عناصر مختلفي در آ به طوري ،فرد بوده و متغير وابسته است

و اجزاي  ها و ارگان ها دستگاه ةكه از اين جهت بايد همكنند خيري عمل أبه صورت ت
راقم اين سطور، ابزار اصلي و كانون محوري وزارت  .حاكميت در روند اشتغال توجه كنند

اي كشور  فه، سازمان آموزش فني و حر سازي اشتغال تعاون، كار و رفاه اجتماعي را براي بستر
ملي در هر كشوري است. نيروي  ةاي ركن اصلي توسع ي فني و حرفهها آموزش. داند مي

اي است، عالوه بر رسالت اجتماعي  هاي فني و حرفه انساني ماهر كه محصول مستقيم آموزش
رو، توجه به اين بخش و ارزيابي مستمر  آيد. از اين ميفرهنگي، بردار اصلي توسعه به شمار  ـ

را   توان آن ميي اصلي در مديريت سرزميني كشور است و نها تحول آن، از جمله اولويت روند
اين نوشتار از منظري كاركردگرايانه به  شده رها كرد. بدون يك سياست و تدبير حساب
پردازد.  اي كشور مي يعني سازمان آموزش فني و حرفه ،ديپلماسي مهارتي و ابزار مهارتي آن

ي مهارتي، آموزشي، سياست خارجي و ها را به كاركرد ها كرد و كارويژهكار ،در اين راستا
د كه فقر يا عدم هر كاركرد سيستم ديپلماسي نرم را دچار نقصان كن اقتصادي  تقسيم مي

ربط  گذاري نهادين و تعامالت حداكثري بين نهادهاي ذي نگاه با استفاده از سياستآ ،دكن مي
. از سوئي دكن مهارتي ارائه مي ةكنش ديپلماتيك در عرص ايبراشتغال، رويكردي عملياتي را 
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اي در كشور و الگوي جديدي كه از خود  هاي فني و حرفه توزيع فضايي يا جغرافيايي آموزش

هاي مهارتي و غيررسمي در كشور   ثيرگذار در امر آموزشأدهند، از جمله تحوالت ت ارائه مي
هاي فني  ي است. تغيير الگوهاي كالسيك آموزشمرز ي برونها است كه قابل تعميم به حوزه

هاست كه  اي و تمركزگرا به رويكردهاي مدرن و تمركزگريز، ركني مهم در اين آموزش و حرفه
 گيرد.  گذاران خارجي قرار مي به عنوان ابزار سياست خارجي در اختيار سياست

 منابع 
 ةنام دو فصل .براي اكو ي همگرائي اتحاديه اروپاها درس .علي اميدي و عابد اصالني

 .1388 .برنامه و بودجه
گزارش  آمريكا پس از جنگ سرد، ةافزارگرايان  مالحظات نرمكيوان حسيني، سيد اصغر. 

 .9ص  ،1382 -4-4-7-98مطالعات راهبردي   ةپژوهشي، پژوهشكد
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هاي مهارتي در ايران و چند كشور  وضعيت آموزش ةمقايس
المللي اين  يافته و در حال توسعه و نقش روابط بين توسعه

 مهارت ةكشورها در توسع
 1مهروش شنتيائي
 2محمدحسن پيرسالمي

 چكيده
ترين  هاي منابع انساني يكي از اساسي مهارت ةگذاري در آموزش و توسع سرمايه

يافته و هم كشورهاي در حال  تصادي هم در كشورهاي توسعهقا ةسعهاي رشد و تو زيرساخت
شود و بسياري از جوامع به عنوان اولين حركت به سوي ايجاد تحول در  ميتوسعه محسوب 

هاي مهارتي گام  به ويژه آموزش ،اقتصادي در مسير گسترش و بهبود آموزش ةتوسع
 ةآموزي و اشتغال و بالطبع آن توسع اند. با توجه به ارتباط حياتي ميان مهارت برداشته

هاي توليدي و صنعتي و  هاي مهارتي در زمينه اقتصادي با تالش در جهت افزايش آموزش
و دانش   ميي ذهني عموها توان سيستم آموزش را به جاي تمركز بر توانائي مي خدماتي و...

ابير آموزشي ساير و تد ها آشنائي با روش ،اي سوق داد. لذا ي حرفهها محض به سوي مهارت
ي تكنولوژي ها ترين پيشرفت كشورها و تركيب و تطابق استانداردهاي آموزشي بر اساس تازه

 ةثير مثبتي در تحول توسعأا و رفع نواقص و نقاط ضعف استانداردهاي آموزش تيدر دن
ي آموزش ها چارچوب به بررسي استانداردها و  ،ها خواهد داشت. اين پژوهش مهارت
ي ها اي در ايران و چند كشور موفق پرداخته است كه داراي پيشرفت حرفه يها مهارت

 ةي آموزشي متنوعي بوده و در زمينها كشورهاي مورد مطالعه داراي نظام اند، بيشتري بوده
هاي آموزشي  تدوين استانداردهاي آموزشي و مهارتي و يا نظام درسي ملي نوآور بوده و برنامه

و  در اين پژوهش، اوضاع اقتصادي و ساختار اند. دهكرطراحي ي آتي ها مدوني براي سال
ي ها المللي و روش ي درسي و استانداردهاي بينها ي آموزشي و چارچوب برنامهها اهداف نظام

محور مورد مطالعه و بررسي  ي مهارتها آموزش ةارتقاي رشد مهارتي اين كشورها در زمين
 قرار گرفته است.

 
 اقتصادي، استانداردهاي آموزش. ةتوسعالمللي،  وزي، روابط بينآم مهارت :يكليدواژگان 

                                                                                                                
  Email: shanteiaie@gmail.com                                        اي فارس، آموزشگاه آزاد، مربي آموزش فني و حرفه . 1
 و  علمي كاربردي خليج فارس شيراز.اي  حرفه مدرس الكترونيك دانشگاه علمي كاربردي، مربي مركز فني و.  2
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 مقدمه
كارهاي به حركت در آوردن چرخ اقتصاد در  ترين راههاي مهارتي از يكي از كليدي آموزش

ي توسعه به اين مهم به شكل ها در برنامه يافته و در حال توسعه بوده است. جوامع توسعه
هاي  و ايجاد بسترهاي مناسب براي آموزش ي آموزشيها گسترش و اصالح سيستم

طوري كه اهداف  همنابع انساني ب ةمحور متناسب با نيازهاي بازار كار در جهت توسع مهارت
 پرداخته مي شود. ،مين شودأاقتصادي فرد و اقتصاد جامعه ت

هاي  آيد و شاخص ميوجود ن با صدور مدرك تحصيلي به منابع انساني صرفاً ةتوسع
محيط واقعي، كسب مهارت در  كار در ةرا بايد مد نظر قرار داد، تجرب ارزشمندتري

ي مهارتي از اصولي هستند كه در نظام صالحيت ها خذ گواهينامهأهاي مورد نظر و  تخصص
اجتماعي   ةرشد اقتصادي و توسع ،شود. به طور كلي اي مبذول مي اي به آنها توجه ويژه حرفه

 محمدحسن، (پيرسالمي، پذير خواهد بود هارتي امكاني مها گذاري در آموزش با سرمايه
1391(. 

ـ   ها، اي با تركيب نظري و عملي آموزش هاي مهارتي فني و حرفه آموزش عملـي   ةامكـان تجرب
نيروهـاي متخصـص در    ده و عالوه بـر پـر كـردن خـالء    كررا براي فراگيران فراهم  ها آموخته

كـاهش ميـزان بيكـاري و     خوداشتغالي، ةزمين صنعتي و خدماتي، هاي مختلف توليدي، بخش
اي رسـمي و   هاي فني و حرفه آموزش د.كن افزايش درآمد فردي را همسو با بازار كار فراهم مي

العمـر در   هاي حين اشتغال و مادام هاي قبل از اشتغال و آموزش به صورت آموزش غيررسمي،
ي داخلـي، بـراي افـزايش    ها بسياري از كشورها جريان دارد و برخي كشورها عالوه بر آموزش

 هاي مختلف صـنعتي و توليـدي،   ي جديد و تزريق آن به بخشها و انتقال تكنولوژي ها مهارت
ده و بـا ايجـاد جوامـع    كـر سـيس  أاي مشتركي را با سـاير كشـورها ت   سسات آموزشي حرفهؤم

 آمـوزش  انـد.  اي سـوق داده  نظام آموزشي را به سوي تربيت افـراد حرفـه   المللي، آموزشي بين
ي آموزشي عـالوه بـر تغييـرات    ها اما اجراي برنامه ،ايجاد تغيير در رفتار فرد است ،طور كلي به

وري و كارايي تحرك اجتمـاعي، پيشـرفت    مثبت رفتاري مزاياي ديگري از جمله افزايش بهره
امـروزي   ةجوامع پيشرفتبنابراين،  شغلي، گسترش خالقيت و نوآوري را در پي خواهد داشت.

ي مختلف و جذب ايـن نيروهـا در بـازار كـار     ها و رشته ها نيروي انساني در تخصصبا آموزش 
 .)1382 ،امور دارند (محمدي ةجانب سعي در پيشبرد همه
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  پژوهش برايروش انتخاب كشورها 
اي به طور خـاص در   هاي حرفه وضعيت آموزش به طور عام و آموزش مهارت ،در اين پژوهش

 ةيافتـ  اي در آنها برقرار است از بين سه گـروه توسـعه   حرفه هاي فني و چند كشور كه آموزش
انسـاني در   ةهاي توسع براساس شاخص متوسط، ةيافت عالي و توسعه ةيافت خيلي عالي و توسعه
ليسـت كشـورهاي    انتخـاب شـده اسـت.    2013سـازمان ملـل در سـال    ة گزارش منتشر شد

قابـل   1ة ي آنهـا در جـدول شـمار   يافتگ انساني و جزئيات توسعه ةشده و شاخص توسع مقايسه
 .استمشاهده 

 

 ةرتب
كشور

نام 
كشور

وضعيت 
يافتگي توسعه

 

شاخص
 توسعه
يافتگي
2012

اميد 
به 

زندگي
در بدو 

 تولد
2012

ميانگين 
هاي  سال

سپري 
شده در 
آموزش
2010 

هاي سال
 مورد

انتظار 
 آموزش
2011 

 ةسران
توليد 

ناخالص 
 ملي

2012 

درآمد 
ناخالص
منهاي 

 ةتوسع
 انساني
2012

 ةتوسع
انساني از 
اميد به 
زندگي و 

ي ها شاخص
 آموزشي
2012 

يافته  توسعهاستراليا 1
 0,978 34,34015 19,6 0,93882,012,0 بسيار باال

يافته  توسعهامريكا 2
 0,958 43,4806 16,8 0,93787,713,3 باال

يافته  توسعه ژاپن10
 0,942 32,54511 15,3 0,91283,611,6 بسيار باال

يافته  توسعهروسيه55
 0,816 14,4610 14,3 0,78869,111,7 باال

يافته  توسعهمالزي64
 0,823 16 9,533 13,6 0,76974,510,2 باال

يافته  توسعه ايران76
 0,769 -10,6951 14,4 0,74273,27,8 باال

يافته  توسعه چين101
 0,728 -11 7,945 11,7 0,69973,77,5 متوسط

يافته  توسعه هند136
 0,575 -3 3,285 10,7 4,4 0,65865,8 متوسط
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ة توسـع ة انساني مقياسي بـراي ارزيـابي بلندمـدت پيشـرفت در سـه حـوز      ة شاخص توسع

انساني است كه عبارتنـد از: داشـتن يـك زنـدگي طـوالني و سـالم، دسترسـي بـه دانـش، و          
  .برخورداري از معيارِ معاشِ مناسب

فرآيند آموزش براي بزرگساالن، كه برابر است با متوسط  شده در ي سپريها گين سالميان
 .باالتر ساله و 25ي آموزش طي دوران زندگي براي افراد ها سال

ي قابل انتظارِ آموزشِ فرارويِ كودكان در سن ورود به مدرسه، بـه شـرطي   ها مجموع سال
ه و سـن ورود بـه آن، طـي دوران زنـدگي     ي تأثيرگذار بر نرخ ثبت نام در مدرسها كه وضعيت

 كودك تغيير نكند.  
گيـري   معيار معاش يا همان استاندارد زنـدگي بـا سـرانه ي درآمـد ناخـالص ملـي انـدازه       

المللـيِ دالرهـايِ    شود، كه با استفاده از نرخ برابـري قـدرت خريـد  بـر اسـاس ثابـت بـين        مي
 د.شو شده بيان مي تبديل

ة كشوري هـر چـه بيشـتر، شـاخص توسـع     ـ   پذيري ميان يسهبراي حصول اطمينان از مقا
المللـي برگرفتـه از بخـش جمعيـت سـازمان ملـل متحـد،         ي بينها دادهة انساني اساساً بر پاي

 آمار، و بانك جهاني استوار شده است. ة سازمان يونسكو، مؤسس

 استراليا
در  2013ملل در سال سازمان  ةشد انساني منتشر ةكشور استراليا بر اساس آخرين آمار توسع

 عالي قرار دارد. ةيافت جايگاه دوم از كشورهاي توسعه
 اي و نظام آموزشي در استراليا آموزش حرفه ة* توسع

آموزان تـا پايـان سـال سـوم متوسـطه در مدرسـه        اكثر دانش1960در استراليا تا پايان سال 
ن بـه تحصـيالت خـود    ماندند و نود درصد آنها گواهي سطح مقدماتي دريافـت و پـس از آ   مي

آمـوزان مانـدن در    پنجـاه درصـد دانـش    1990از سال .كردند ادامه داده يا مدرسه را ترك مي
ي آموزشي بعـد از متوسـطه توسـط    ها فرصت سال آموزشي را ترجيح دادند. 12مدرسه براي 

 د.شاي فراهم  سسات آموزش فني و حرفهؤسسات از جمله مؤاي از م مجموعه
سطوح مختلف باالست.  اما كيفيت آموزشي در ،ساده است ليا نسبتاًسيستم آموزشي استرا

دبستاني، آموزش ابتدائي، آمـوزش متوسـطه، آمـوزش     پيش : نظام آموزشي استراليا عبارتند از
تحـت نظـارت دولـت     TAFE اي ي حرفـه هـا  ي آمـوزش مهـارت  ها هنرستان ، اي فني و حرفه

توان به اين مـوارد   ظام آموزش مهارتي استراليا ميي نها ويژگي المللي. از آموزش بين استراليا،
ي رفتن به آموزش رسمي و آكادميك دانشـگاهي  ها پذيري سيستم و مسير انعطاف د:كراشاره 
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التحصيالن در بازار كار و  آموزش بر اساس شايستگي و امكان جذب فارغ و منطبق با بازار كار،

 ي فنـي و هـا  امكان فراگيـري آمـوزش   غال وي متعدد منجر به اشتها امكان دريافت گواهينامه
 ةهـا بـراي توسـع    اسـتراتژي  قراردادهاي پرورشي و اشـتغال بـا دسـتمزد،    اي براي همه، حرفه

 اي و مهارتي رسمي و... هاي فني و حرفه آموزش

 المللي آموزشي استراليا هاي بين * همكاري
اي اسـتراليا نقـش    ي آموزشي و حرفـه ها در زمينة گسترش توافقات براي تشخيص صالحيت

جانبـه انجـام    ي چنـد هـا  گذاري روابط دو جانبه و گردهمـايي  فعالي داشته و اين كار را با پايه
بهتر كردن شناخت استعدادها بـراي اهـداف آموزشـي     هاي اخير در دهد. استراليا در سال مي

 ضـاء كـرده اسـت.   فرانسه، ايتاليـا، مـالزي، و تايلنـد ام    اي را با آلمان، جانبه يادداشت تفاهم دو
ي مالزي، ايتاليا و آلمان شامل سفارشاتي مبني بـر دادن امتيـاز بـه مؤسسـاتي     ها نامه موافقت

ايـن   .انـد  را در نظـر گرفتـه   هـا  است كه سطح متناسـبي از شـناخت اسـتعدادها و صـالحيت    
شرايط را براي چهـارچوب وسـيعي از    ،يادداشت تفاهم كه با فرانسه و ايتاليا منعقد شده است

سسـات  ؤكند كـه از سـوي م   ميهمكاري در زمينة شناخت دو جانبة امتيازات آموزشي فراهم 
 آموزشي هر دو كشور تدارك ديده شده است. 

 ژاپن
در  2013سـازمان ملـل در سـال     ةانساني منتشرشد ةكشور ژاپن بر اساس آخرين آمار توسع
 يافته قرار دارد. جايگاه دهم از كشورهاي بسيار توسعه

 اي و نظام آموزشي ژاپن آموزش حرفه ة* توسع
هـا   اي در ژاپن به شكل نوين ساختار اسـتاد شـاگردي اسـت و شـركت     ساختار آموزش حرفه

 اي كاركنان و كاركنان هم اعضـاي وفـادار بـه منـافع شـركت هسـتند.       دار آموزش حرفه عهده
 يهـا  گسترش آموزش نيروهاي متخصص و ماهر به صورت متمركـز و در چـارچوب مجتمـع   

ي سنگين براي اعزام دانشجو بـه  ها دولت ميجي پس از صرف هزينه گيرد. صنعتي صورت مي
اي در داخـل   سسات آموزش حرفهؤسيس مأخارج از كشور و دعوت از متخصصين خارجي و ت

 اي، بخـش خصوصـي اسـت.    هاي حرفـه  كشور به اين نتيجه رسيد كه مزيت مطلق در آموزش
 اي را نهادينه ساخت. ساختار مدارس كارخانه بنابراين،

ريـزي   ي آموزشي انگلستان و فرانسه و آمريكا قالبها تركيبي از نظام ةنظام آموزشي بر پاي
مـدارس تكميلـي متوسـطه و     مدارس مقـدماتي متوسـطه،   شده و از مقاطع: مدارس ابتدائي،
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 پس از طي دوران ابتـدائي و مقـدماتي متوسـطه بـا     دانشگاهي تشكيل يافته است. مراكز پيش

مـدارس   هاي مدارس آموزش عمومي، مقطع تكميلي متوسطه به يكي از روش آزمون ورودي،
بازرگـاني و غيـره را آمـوزش     ،كشـاورزي  ي صـنعت، هـا  اي كه دانش كاربردي و تكنيك حرفه

 شود. اي تركيبي آغاز مي مدارس مكاتبه دهند، مي

 المللي آموزشي ژاپن هاي بين * همكاري
ي هـا  برنامـه  كشـور ژاپـن در   ةي مشاركتي چندجانبه يـا دو جانبـ  ها ترين برنامه از جمله مهم

آسـيا و اقيانوسـيه    ةنـوآوري آمـوزش بـراي رشـد و توسـع      ةتوان به برنام مي ،تبادل آموزشي
)APEID،( ةآموزش بـراي همـ   ةبرنام   ) آسـيا و اقيانوسـيهAPPEAL(  گردهمـائي   ةبرنامـ و

 درالمللـي   هاي بين ركار برقراري همكارياند ترين نهاد دست مهم اشاره كرد. APECآموزشي 
دار مسـئوليت تسـهيل همكـاري     است كه عهـده  "المللي هاي بين انجمن آموزش"كشور ژاپن 

 المللي و تبادالت در آموزش است. بين

 روسيه
منـابع   ةاز لحـاظ توسـع   2013سـازمان ملـل در سـال    ة روسيه طبق آخرين آمار منتشر شد

 قرار گرفته است. 8باال در جايگاه ة يافت شورهاي توسعهو بين ك 55انساني در جايگاه 

 اي  و نظام آموزشي روسيه آموزش حرفه ة* توسع
تـوان از    مـي آمـوزش كشـور روسـيه     ةدست آمـده در حـوز   هي بها ترين توسعه از جمله عمده

-1998هـاي   طي سال تجارب مثبت آموزشي  گيري از بهره تجديد سازمان در نظام آموزشي،
ـ     آموزشي و سازمان ةشبك ةسعتو 1996 عنـوان   هدهي نظام آموزشي و معرفـي سـطح ايـالتي ب

جلوگيري از مواجهه با بحـران مـالي و برقـراري امنيـت مـادي در       كشور، ةتوسع ةضامن عمد
آموزشـي، تضـمين قـانوني حقـوق      ةتوسـع  بـراي فـدرال   ةسيسات آموزشـي، اجـراي برنامـ   أت

جهت  تكاملي نظام آموزشي در ةيافته ،توسع توسعهي آموزش ها دريافت برنامه برايشهروندي 
 ،2000سـال    ميآمـوزش عمـو   ةتوسـع  ، اجتمـاعي و ايـالتي،   جريان منافع و نيازهاي شخصي

ـ   برايآموزش توسط مجلس دوماي روسيه  ةفدرال توسع ةاجراي برنام  ةواسـط  هتصـويب آن ب
  ميعمو ةموزش متوسطآ آموزش ملي در فدراسيون روسيه، ةقانون فدرال، تكميل طرح توسع

 اي نام برد. و آموزش حرفه
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 المللي آموزشي روسيه هاي بين *  همكاري

سطح فدرال به اجرا در آمده است،  المللي آموزش كه طي چند سال اخير در ي بينها از پروژه
 ةپـروژ  ،1998اي در اوديتـزوف مسـكو طـي سـال      الگـوي آمـوزش حرفـه    ةتوان به پـروژ  مي
هـدف ايجـاد الگـوي     (بـا 1996ازسـال » شمال غرب روسيه ةآموزش منطقاصالح « المللي بين

تحت عنـوان پـروژه حمايـت از نوسـاماني      IBRD ةپروژ اي)، اي و اصالح آموزش حرفه منطقه
 كـه در چـارچوب آن پسـت مراقبـت ملـي از     TACIS  المـدت  طويل ةپروژ سيستم آموزشي،

 ةحمايت مالي به فرايند اصالح و توسعالملل  اي ايجاد و اجرا شده و سازمان بين آموزش حرفه
 د.  اقدام كرنظام آموزشي روسيه 

 مالزي
منـابع   ةاز لحـاظ توسـع   2013سـازمان ملـل در سـال     ةمالزي طبق آخرين آمار منتشر شد

 .قرار گرفته است 14باال در جايگاه  ةيافت و بين كشورهاي توسعه 61انساني در جايگاه 
 اي و نظام آموزشي مالزي آموزش حرفه ة* توسع

 ةي آموزشي را دارد و داراي مركز آموزشي پيشرفته در منطقـ ها مالزي يك از بهترين سيستم
مـدركي بـا اعتبـار     شـود،  ميآسيا و اقيانوسيه است و مدركي كه در پايان به دانشجويان اعطا 

ر مين نيـروي كـار بسـيار مـاه    أمالزي براي حمايـت از بخـش صـنعت جهـت تـ      جهاني است.
اي در  آمـوزش حرفـه   سـيس نمـوده اسـت.   أاي بسياري را ت ي آموزشي فني و حرفهها سسهؤم

وزارت آمــوزش و پــرورش در مقطــع ابتــدائي شــروع شــده و دروس مربــوط بــه مشــاغل بــه 
آموزش مشـاغل   ،آموزان به مقطع اول متوسطه با پيشرفت دانش د.شو آموزان معرفي مي دانش

 ةبـار  ي بيشـتري در هـا  زمينـه بـا  يابـد و آنهـا را    داوم ميهاي زندگي ت به سوي دروس مهارت
 كند. هاي شغلي آشنا مي مهارت

 17تـا   7ي سـنتي  هـا  آمـوزان رده  دانـش  ةتحصيل در مقاطع ابتدائي و متوسطه براي كلي
التحصـيلي   سـالگي اسـت. سـن فـارغ     7. سـن ورود بـه سـال اول ابتـدائي     اسـت سال رايگان 

باشـد كـه از    % مـي 93  رخ افراد باسوادكشور مالزي بالغ بـر ، سالگي است. ن 22دانشگاهي نيز، 
 آيد. ميشمار  جمله باالترين ارقام افراد با سواد دنيا، به

 المللي آموزشي مالزي هاي بين * همكاري
المللي در مالزي حركتي نو و پيشـگام در توسـعه    اي در سطح بين آموزش فني و حرفه ةبرنام

 ي جــامع و معلومــات باالســت.هــا كــارآموزان بــا مهــارتپــرورش  ،هــدف ايــن برنامــه اســت.
هـاي خـارجي مـورد نظـر در خصـوص چگـونگي و        هاي غيرانتفاعي محلي با دانشـگاه  دانشگاه
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اي اتخـاذ   هاي كارشناسي ارشد و دكتري توافقـات دوجانبـه   شرايط تحصيلي دانشجويان دوره

قراري ارتباطات آكادميك با يكي دانشگاه غيرانتفاعي محلي ملزم به بر ،به طور مثال .دكنن مي
نـام توأمـان در دانشـگاه غيرانتفـاعي      دانشجويان ملزم به ثبت ،هستندهاي خارجي  از دانشگاه

توسـط دانشـگاه خـارجي مربوطـه اعطـاء        مـي مـدارك عل  باشند، ميمحلي و دانشگاه خارجي 
 گردد و....   مي

 كشور عزيزمان ايران
اسـت،   742,0ميالدي، 2012مي ايران براي سال انساني جمهوري اسالة ارزش شاخص توسع

كشـور و سـرزمين قـرار     187در ميـان   76ة و رتبـ  انسـاني بـاال،  ة كه كشور را در گروه توسع
انسـاني جمهـوري   ة مـيالدي، ارزش شـاخص توسـع    2012تـا   1980يهـا  دهد. بين سال مي

ا ميـانگين  درصـدي، يـ   67افزايش يافته است كـه رشـدي    742,0به 443,0اسالمي ايران از 
 دهد. درصد را نشان مي 6,1افزايش ساالنه ي

 اي و نظام آموزشي ايران آموزش حرفه ة*  توسع
بـا   1349(ه.ق) آغاز شد. در سال  1238اي رسمي در ايران در سال  هاي فني و حرفه آموزش

تصويب قانون كارآموزي، آموزش در صنعت به صندوق كارآموزي واگذار شد. پس از پيـروزي  
اي كشور براي سامان بخشيدن به تشكيالت  ي فني و حرفهها سازمان آموزش ،ب اسالميانقال

. تشـكيل شـد   1359ها در سال  عنوان مجري اين نوع آموزش هب ي متعدد،ها و پوشش دستگاه
شـده در دو   يـاد ة اي و كاردانش پس از پايـان سـال اول دور   فني و حرفه ةي متوسطها آموزش

آموزان براي  شود. احراز آمادگي نسبي دانش ردانش آموزش داده مياي و كا فني و حرفهة شاخ
شـوراي عـالي    666جلسـه   2 ةي خاص علمي كـاربردي طبـق مـاد   ها تحصيل در رشته ةادام

آمـوزي   مهـارت  ةي نظام آموزش متوسطه به منظور اشـاع ها يكي از نوآوري پرورش، آموزش و
 اضامحور و بر اساس توانايي كـارآفريني، آموزي تق اين شاخه در قالب الگوي جديد حرفه است.

كـاردانش در پيونـد آن بـا    ة آموزشي شاخ ةانعطاف برنام نوآوري تدوين شده است. خالقيت و
ريزي غير متمركـز بـر بخـش     رسمي خارج از مدرسه و نظام برنامه مدت غير ي كوتاهها آموزش

 اشتغال و مالحظات محلي متكي است.
، مـدارس راهنمـايي،   هـا  ، دبسـتان هـا  ان از كودكسـتان نظام آموزش و پـرورش نـوين ايـر   

انـواع مـدارس و مراكـز     و مؤسسات آموزش عالي تشكيل شده اسـت.  ها ، دانشگاهها دبيرستان
؛ مدارس اسـتثنايي  -3 ؛مدارس غيرانتفاعي -2 ؛مدارس دولتي -1 عبارتند از: آموزشي موجود

مـدارس   -7 ؛مـدارس خـارجي   -6 ؛هـا  همدارس وابسته به وزارتخان -5 ؛هاي آزاد ه آموزشگا -4
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 -11 ؛مـدارس شـبانه   -10؛مدارس شاهد و نمونه -9 ؛هاي مذهبي مدارس اقليت -8 ؛تطبيقي

 مدت هاي كارداني كارشناسي وكوتاه ه دور -12 ؛مؤسسات تربيت معلم
 المللي آموزشي ي بينها *  همكاري

اما  د دانشجو به انگليس آغاز شد.با اعزام چن 1190المللي آموزشي ايران از سال ارتباطات بين
به طـور   ها اين فعاليت 1226هاي اروپايي در سال  تكنيك سيس دارالفنون به تقليد از پليأبا ت

 المللـي سـال   بـين   مـي هـاي عل  ي دفتر همكاريها گسترده شكل گرفت. طبق گزارش فعاليت
 زير است:علمي، پژوهشي و فنّاوري به صورت  ةهاي دوجانب برخي از همكاري 1385
ـ   مـي ي علهـا  امضاء يادداشت تفاهم همكـاري  � ي ميـان وزارت علـوم، تحقيقـات و    و فنّ

  .فنّاوري و وزارت آموزش عالي اندونزي، سوريه، جمهوري بوليواري ونزوئال
 مبادالت ميان ايران و لهسـتان،  ةبخش علمي، آموزشي و فنّاوري برنام ةبررسي و تهي �

 .روسيهو  تركيه كنيا، بلغارستان،
داخـل بـا    مـي و مراكز عل ها سازي بين دانشگاه زمينه. ي دوجانبه دانشگاهيها همكاري �

سنت پترزبورگ، ليورپول، كـاونتري انگلسـتان    دانشگاه دولتي عمران طبيعت مسكو، قندهار،
 و...

 ي ايران در خارج از كشور و بالعكس.ها تأسيس شعب دانشگاه �
هـاي تخصصـي    و فنّاوري با سازماني آموزشي، پژوهشي ها ايجاد و گسترش همكاري �
 المللي اي و بين منطقه

 المللـي  ي بـين هـا  اي كشـور در عرصـه   حرفـه  هاي سازمان آموزش فني و برخي از فعاليت
 از: عبارتند
 ها آفريقا، اروپا ،آسيا، كشورهاي همسايه و سازمان ةميز از كشورهاي حوز 18تشكيل  �

   .المللي و نهادهاي بين
اي في مـابين ايـران و كشـورهاي:     ي آموزش فني و حرفهها همكاري ةنام انعقاد تفاهم �

   .كره جنوبي ايتاليا، افغانستان، الجزائر، تانزانيا، اقليم كردستان عراق،
   .ي مهارتيها المللي ارزشيابي گواهينامه ارتباط با مؤسسات بين  �
 .مشاركت با كميسارياي عالي پناهندگان به منظور آموزش به پناهندگان  �
ــروژا  � ــراي پ ــه   ةج ــي و حرف ــوزش فن ــام آم ــت نظ ــوزش تقوي ــق آم ــا اي از طري ي ه

 .(JICA)  المللي ژاپن ي بينها محور با همكاري آژانس همكاري شايستگي
ــا مركــز منطقــه ةنامــ عقــد تفــاهم  � اي علــوم و انتقــال فنــاوري اتحاديــه  همكــاري ب

 . IO R ي كشورهاي حاشيه اقيانوس هندها همكاري
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 چين

منابع انساني  ةاز لحاظ توسع 2013سازمان ملل در سال  ةآمار منتشر شدچين طبق آخرين 
 قرار گرفته است. 101در جايگاه 

 اي در چين آموزش حرفه ة*  توسع
ي هـا  اي و سـاير آمـوزش   اي در چين بر آموزش در مدارس فني حرفه نظام آموزش فني حرفه

چين در سه سطح مقـدماتي  اي در  د. آموزش فني حرفهشو مياي مشتمل  عملي فني و حرفه
اي ارائـه   ) و دورة تكميلي آموزش فنـي و حرفـه  Senior( تكميلي متوسطه ،Junior  متوسطه

در جهـت آمـوزش كـارگران، كشـاورزان و      طور عمده بهاي  د. نظام آموزش فني و حرفهشو مي
 سـت. ده اشاي طراحي  ي حرفهها اي پايه و مهارت ها در جهت احراز علوم حرفه كاركنان بخش

 9اي است كـه بخشـي از    آموزش تكنيكي و فني حرفه Junior اي آموزش تكميلي فني حرفه
 د. شو ميسال آموزش پايه محسوب 

 المللي آموزشي چين هاي بين *  همكاري
كشور و ناحيـه   20سال اخير دولت چين به ارسال تعداد زيادي نماينده به بيش از  20ظرف 

مبادرت نموده و پـذيراي تعـداد زيـادي از     ،اند توسعه يافتهاي  آموزش فني حرفه ةكه در زمين
ايراد سـخنراني   براياي بوده و از افراد با تجربه خارجي  نمايندگان خارجي آموزش فني حرفه

دعــوت بــه عمــل آورده اســت. كشــور چــين همچنــين بــه برقــراري ارتباطــات بيشــتري بــا 
ــازمان ــا س ــار،    UNESCO  ،UNDPيه ــاني ك ــازمان جه ــر  UNPF ،APECس و ديگ
ده است. عالوه بـر ايـن، بـه منظـور ارتقـاء سـطح معلمـان        كرالمللي مبادرت  هاي بين سازمان

ي هـا  ، كشور چين به ارسال هزاران مـدير و معلـم رشـته   1987اي، از سال  آموزش فني حرفه
 ةادامـ  بـراي تخصصي به كشورهاي آمريكا، انگلستان، آلمان، ايتاليـا، اسـتراليا، كانـادا و ژاپـن     

 تحصيل مبادرت نموده است. 

 هند
منـابع   ةاز لحاظ توسـع  2013سازمان ملل در سال  ةهندوستان طبق آخرين آمار منتشر شد

 قرار گرفته است. 136انساني در جايگاه 
 اي و نظام آموزشي هند آموزش حرفه ة* توسع

هـاي   سـال كم  كشور هند با وجود مشكل ازدياد جمعيت و نرخ پاييني سواد و ميانگين نسبتاً
هاي چشمگيري دست يابـد. در   سال توانسته است به پيشرفت 55اي در طول  آموزش مدرسه

اي و آموزش كارهاي دسـتي و تربيـت تكنسـين و مهنـدس      هند تعليم و آموزش فني و حرفه
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انـدكاران آمـوزش بـه طـور دائـم در صـدد رفـع         طور مداوم در حال پيشرفت است و دست به

اي در هنـد   لحاظ كيفيت هستند. تاريخ شروع آموزش فني و حرفـه مشكالت مربوط به آن از 
 بود.1921و  1937هاي  اي بين سال زمان احداث اولين انستيتوي آموزش فني و حرفه

خدمات آموزشي و اهميت سـاختار،   ةدر نظام آموزشي هند تمركز عمده بر بعد وسيع ارائ
دايي در هند از دومـين رتبـة جهـاني    . سيستم آموزش ابتاستسازماندهي و ارتقاء آن استوار 

آموزش ابتدايي و متوسطه  ةدانشگاهي كشور هند از دو دور برخوردار است. نظام آموزش پيش
 انجامد. ميسال به طول  12تحصيالت ابتدايي و متوسطه  ةد و دورشو  ميمتشكل 

 المللي آموزشي هاي بين * همكاري
. در حـال حاضـر،   اسـت المللي برخـوردار   بين نظام آموزش عالي كشور هند از ارزش و اعتبار

  ميي هند در سرتاسر جهان در مؤسسات معتبر علها آموختگان دانشگاه جمع كثيري از دانش
و كشور هند ميزبان تعـداد زيـادي دانشـجو و محقـق     هستند و تحقيقاتي مشغول به فعاليت 

ادا، ژاپـن، انـدونزي،   كانـ  خارجي است. تعداد زيادي از اسـاتيد هنـدي در كشـورهاي آمريكـا،    
 د.  كنن  ميبه تدريس مبادرت  يمالزي، نپال و كشورهاي آفريقاي

 گيري و پيشنهادات نتيجه
اقتصـادي جامعـه و    ةهاي مهـارتي در توسـع   با توجه به افزايش نقش آموزش، به ويژه آموزش

 ،در ايـران  اي شـاغلين  ي حرفهها المللي به مهارت و توانمندي فرد و همچنين نياز بازاركار بين
مـدت كـه دريافـت     وكوتـاه   ميهـاي غيررسـ   اي با اجراي آموزش سازمان آموزش فني و حرفه

امروزه گسترش  د.كن آموزان فراهم مي ) را براي مهارتSkill Certificate(مهارتي  ةگواهينام
ها باعث افزايش نيروي انساني آماده براي ورود به بـازار كـار و همچنـين     و ترويج اين آموزش

ي ها وري آن شده كه اين يكي از مزيت سبب افزايش توانمندي نيروي كار شاغل و ارتقاء بهره
به منظور ارتقـاء بـيش    شود. اي است كه از آن با تعبير ديپلماسي مهارت ياد مي قابل مالحظه

هـاي جهـاني فنـاوري و تربيـت نيـروي انسـاني        از پيش و سرعت در همگام شدن با پيشرفت
 شود: تغييرات فناوري موارد زير پيشنهاد مي مطابق با آخرين

فناوري و پرورش نيـروي انسـاني    ةهاي تخصصي و پيشرفته در زمين توجه به آموزش �
  ؛آموزي به آموزش ماهر و رويكرد مهارت

ي جديد به داخل كشور به طوري كه متناسب و سازگار با فرهنـگ و  ها انتقال فناوري �
 ؛شرايط اجتماعي و اقتصادي باشد

اد همكاري با ساير كشورها به منظور  جبود روابط سياسي اقتصادي و اجتماعي  و ايبه �
   ؛هاي آموزشي و افزايش قابليت ايجاد جايگاه پرتوان علمي و مهارتي در دنيا
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مهارت بـين آحـاد مختلـف     ءارتقا ةاد انگيزجآموزي و اي نهادينه كردن فرهنگ مهارت �

 ؛ مات و...جامعه از جمله شاغلين بخش صنعت يا خد
  .به روزرساني استانداردهاي آموزشي طبق آخرين تغييرات جهاني �

 منابع 
ايران و چگـونگي بهبـود    المللي آموزش عالي در هاي بين همكاري حميدرضا. آراسته،

 .آن
نظام جامع مهارت و فناوري نيـاز  . )1391محمـد (  علي حسيني، ؛محمدحسن پيرسالمي،
 .ها التحصيالن دانشگاه فارغ

نظام جامع مهارت  محمـد؛  علي حسيني،؛ حميد رحيمي، .)1391(. محمدحسن رسالمي،پي
 .هاي صنعتي اروپا نگاهي به دانشگاه و فناوري و نيم

 .گزارش تفصيلي-المللي وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري بين  ميي علها دفتر همكاري
 .1385 سال .المللي و بين  ميي علها ي دفتر همكاريها فعاليت

اي و مهـارتي رسـمي    ي فني و حرفـه ها تطبيقي نظام آموزش ةمقايسناري، فريبـا.  دي
 .ايران با برخي از كشورهاي موفق دنيا

فنـاوري در   ةثر بر انتقـال و توسـع  ؤبررسي عوامل م. سيد حسـن ، صفوي؛ صفوي،راشد
 .آسيائي ةكشورهاي در حال توسع

  .)1382(. وستايي ايرانر ةتوسع ةسسؤم انتشارات .آموزش كشاورزي موحد. محمدي،
 شناسـي،  روش نهـادگرائي و  مباني نظري، مفاهيم، اقتصادي: ةتوسع. محمود متوسلي،

 .1382. سمت تهران؛
 .1392 زمستان،2  ةشمار ،نهم ةآموزش دور رشد احد. احد نويدي،
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 مرزي اثربخشي برون نقش ديپلماسي مهارت در
 اي حرفه هاي فني و آموزش 

 1حميد رضا خانپور
 2الهه فرّخ پور
 3فاطمه فرّخ پور

 چكيده 
اي تهيه  ي فني و حرفهها مرزي آموزش حاضر با هدف نقش ديپلماسي مهارت در اثربخشي برون ةمقال

. روش تحقيق و تجزيه و استو كيفي   يمنوع كاربردي و رويكرد آن ك شده است. از لحاظ هدف از
آماري، مديران  ةباشد. جامع ميدر اين پژوهش از نوع روش تحليلي و آزمون فريدمن  ها تحليل داده

اي كشور با حداقل تحصيالت  اندركارسازمان آموزش فني و حرفه دست ةارشد و كارشناسان خبر
از  است،نامه  ي پژوهش كه مصاحبه و پرسشكار اجرائ ند كه با توجه به راههستكارشناسي ارشد 

زير  ةنفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است. بر اين مبنا اهداف ويژ 132طريق فرمول كوكران 
ي انتقال ها برنامه .2 ؛آموزي فرهنگ كار و مهارت ةنقش ديپلماسي مهارت در توسع. 1تنظيم شده: 

افزايش  .3 ؛به ايران و به صورت تعاملي ها ز ساير كشورتجارب مهارتي از ايران به ساير كشورها و ا
ي نظام آموزش ها افزايش تجربه .4؛ به ايران ها اي از ساير كشور ي نظام آموزش فني و حرفهها تجربه

ي نظام آموزش فني و مهارتي ايران به ها افزايش تجربه .5 ؛ها فني و مهارتي ايران به ساير كشور
راهكارهاي پيشنهادي براي افزايش انتقال تجربيات و تعامل با ساير  .6؛ ها رصورت تعاملي با ساير كشو

ي پژوهش، حاكي از آن است كه باال بردن تجربه و ارتقاي استانداردها و منابع در ها . يافتهها كشور
آموزي در كشور نقش دارد، حضور در  فرهنگ كار و مهارت ةاجراي ديپلماسي مهارت در توسع

ي انتقال تجارب مهارتي از ها المللي در برنامه مهارت و مسابقات اصناف در سطح بين مسابقات جهاني
اعزام مربي براي  .ثر استؤبه ايران و به صورت تعاملي م ها و از ساير كشور ها ايران به ساير كشور

مربي  تربيت .باشد مي ثرؤاي از ساير كشورها به ايران م ي نظام آموزشي فني و حرفهها افزايش تجربه
تبادل كارشناس و  .شود مياي ايران به سايركشورها  حرفه ي نظام آموزش فني وها باعث افزايش تجربه

 .ستا ثرؤكشورها م ساير منابع در افزايش تجارب نظام آموزشي مهارتي ايران به صورت تعاملي با
ي تجارب پيشين در ساز المللي و مستند تعامالت بين ةارتقاء فرهنگ و بينش سازمان براي توسع

از طريق آزمون ناپارامتريك  ،همچنين است.ثر مؤافزايش انتقال تجارب و تعامل با ساير كشورها 
 ثر نيز نشان داده شده است. ؤبندي بين عوامل م فريدمن مقايسه و اولويت

اي،  ي فني و حرفهها آموزي، انتقال تجربيات، آموزش ديپلماسي مهارت، مهارت :يكليدواژگان 
مرزي. رونب

                                                                                                                
 Email: modirekol@tehrantvto.ir                                              اي استان تهران،. مدير كل آموزش فني و حرفه 1
 .ريزي درسي. كارشناسي ارشد برنامه 2
 .. كارشناسي ارشد سنجش و اندازه گيري 3
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 مقدمه

جايگاه هر كشور در جهان امروز، تابعي است از توانايي افراد آن جامعه در خواندن، نوشتن، 
هاي زندگي. در جهان معاصر نياز بازار كار  هاي حل مسئله و مهارت حساب كردن، مهارت

رفت و اي شاغلين. پيش ي حرفهها معطوف به مهارت و توانمندي نيازي است عميقاً ،المللي بين
موفقيت در مشاغل اختصاصي و حساس به طور قابل توجهي به نگرش افراد، توانايي و از همه 

المللي، نوع جديدي از  بين ةثر در عرصؤي مربوط بستگي دارد. براي حضور مها تر مهارت مهم
اي تحت عنوان ديپلماسي مهارت  ي فني و حرفهها المللي با استفاده از آموزش تعامالت بين

ثير أي جديدي است كه به منظور نقش و تها ي شد. بحث ديپلماسي مهارت از موضوعطراح
اين موضوع كه  ،پردازد. همچنين ي خارجي كشور ميها ي مهارتي در سياستها آموزش

ي مهارتي و فني و ها تواند به ارتقاء آموزش ي خارجي و بحث ديپلماسي ميها چگونه سياست
به ديپلماسي مهارت است كه در سه بخش طراحي و به  اي كمك كند از مباحث مربوط حرفه

بلكه يك اجبار  ،آموزي يك انتخاب نيست اجرا گذاشته شد. در دنياي رقابتي امروز، مهارت
شده است كه از طريق  ها اي تبديل به انرژي براي تعامل كشور ي فني و حرفهها است. آموزش

ي مهارتي ها اي شغلي دست يافت. آموزشتوان به توسعه و بهبود روابط و استاندارده آن مي
 ةب) ناگزير بودن كشورها از پرداختن به آن، زمين ؛به دو دليل: الف) فراگير بودن مخاطبان

ي مهارتي ها المللي است. در دنياي رقابتي امروز آموزش ثر بينؤبسيار خوبي براي تعامالت م
در كشور ايران،  كند. يي منطقه كمك مها كشور ةيي است كه به توسعها يكي از عرصه

كشور  67به سازمان جهاني مهارت پيوست كه  1379اي در سال سازمان آموزش فني و حرفه
يي مانند: ها مهارت، كشور ةعضو اين سازمان هستند. در حوز ةيافت در حال توسعه و توسعه

قرار دارند و كانادا، سوئد، چين و فرانسه در جايگاهي بعد از ايران  ،آلمان انگلستان، آمريكا،
بعدي قرار  ةهمچنين در بين كشورهاي مسلمان، ايران در جايگاه اول و سپس مالزي در رتب

كننده باشند، نه  كه مولد و توليد شوند دارد. در جهان معاصر، افراد و يا جوامعي موفق مي
رفت خود را به اوج پيش ةتوانند جامع آموختگان، افرادي هستند كه مي كننده و مهارت مصرف

 1برسانند و افتخاراتي را نصيب آن كنند. جهان آينده متعلق به دارندگان چندين مهارت
 است.  
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 بيان مسئله
 سازي افراد براي اشتغال، ي آمادهها تالش هستند تا با ايجاد نظام ها سخت در امروزه ملت  

ي ها مردم كشورحتي  ـافراد  ةهم ،بهينه قرار دهند. در حقيقت ةمنابع خود را مورد استفاد
ي ها توانند در بازار كار رقابت كنند كه در كاربرد تكنولوژي به شرطي ميـ در حال توسعه 

 ي تخصصي برخوردار باشند.ها نوين مهارت داشته و از مهارت
 بلكه دانش، سرمايه نيست، ترين عامل، توليد نيروي كار و محور، مهم اقتصاد دانش در

 ).1996، 1يوسيلداست ( فناوري افراد مهارت و
ــي ــي از اساس ــوزش  يك ــاي آم ــرين كاربرده ــا ت ــهه ــي و حرف ــاي  ي فن ــال و ارتق اي، انتق
و مشـاغل و ايجـاد مهـارت و توانـايي در افـراد، بـه منظـور تصـدي          هـا  دانش، فناوري حرفـه 

 ).1386 (صالحي عمران، مشاغل و رفع نياز به هنگام بازار كار است
ريـزي آموزشـي اسـت. از ميـان      رد توجـه برنامـه  تـرين عوامـل مـو    نيروي انساني از مهـم 

ـ          ةهم نيـروي انسـاني    ةعواملي كه در هـر جامعـه يـا سـازمان وجـود دارنـد، انسـان بـه منزل
گيـرد. فقـدان هـر يـك از اجـزاي سـازمان ماننـد فنـاوري و          در درجه اول اهميت قـرار مـي  

اسـت يـا حـداقل     ناپـذير  منابع مالي قابل تـرميم و جبـران اسـت، امـا فقـدان انسـان جبـران       
 ).1381پذير نيست (ميركمالي،  مدت جبران در كوتاه
اساسي در اين پژوهش، آن اسـت كـه روشـن شـود بـا توجـه بـه اينكـه سـازمان           ةمسئل

ــه  ــي و حرف ــه    فن ــي و حرف ــي و فن ــاي آموزش ــي از نيازه ــور، بخش ــه  اي كش اي را در جامع
ــي  ــراهم م ــ  ف ــن س ــازد، اي ــ  ؤس ــارت در س ــي مه ــه ديپلماس ــود دارد ك ــد ال وج ازمان از دي

اصــلي  ةمســئل ،. از ايــن رواســتق قــنظــران تــا چــه انــدازه قابــل تح كارشناســان و صــاحب
 .استپژوهش حاضر، مروري بر ديپلماسي مهارت در جهان 

 هدف پژوهش 
به ايران، از  ها هدف از اين پژوهش اين است كه انتقال تجربيات آموزش مهارتي از كشور

بيني شده و  تا چه حد پيش ها اطالعات بين ايران و ساير كشورو تعامل  ها ايران به ساير كشور
 اي در اين راستا به اهداف خود رسيده است؟ آيا سازمان فني و حرفه
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 ي پژوهش ها الؤس
 آموزي نقش دارد؟ فرهنگ كار و مهارت ةبه نظر شما اجراي ديپلماسي مهارت در توسع .1
 وجود دارد؟ ها يات و تعامل با ساير كشورچه راهكارهاي پيشنهادي براي افزايش انتقال تجرب .2
 افزايش داد؟  ها ي نظام آموزشي فني و مهارتي ايران را به ساير كشورها توان تجربه چگونه مي .3
به ايران را  ها ي نظام آموزشي فني و مهارتي از ساير كشورها توان تجربه چگونه مي .4

 افزايش داد؟ 
و مهارتي ايران به صورت تعاملي با ساير ي نظام آموزشي فني ها توان تجربه چگونه مي .5

 را افزايش داد؟  ها كشور
به ايران و به  ها و از ساير كشور ها ي انتقال تجارب مهارتي از ايران به ساير كشورها برنامه .6

 صورت تعاملي چه بوده است؟

 شناسي  روش
ن و بلكه آزمود ؛كشف علمي نيست با توجه به اين كه در پژوهش كاربردي هدف اصلي،

بررسي امكان كاربرد دانش است و موضوع خود را در خصوص ديپلماسي مهارت و اثربخشي 
نوع كاربردي  پژوهش حاضر از لحاظ هدف از بنابراين، ؛كند آن در مهارت سازمان انتخاب مي

در اين پژوهش از نوع  ها . روش تحقيق و تجزيه و تحليل دادهاستي و كيفي و رويكرد آن كم
 ةمديران ارشد و كارشناسان خبر آماري، ة. جامعاستو آزمون فريدمن روش تحليلي 

كشور با حداقل تحصيالت كارشناسي ارشد  اي حرفهكارسازمان آموزش فني و  اندر دست
باشد از طريق  نامه مي كار اجرائي پژوهش كه مصاحبه و پرسش ند كه با توجه به راههست

 نظر گرفته شده است.نفر به عنوان نمونه در  132فرمول كوكران 

  ها يافته
رسمي تقسيم  رسمي و غير ةي نفوذ يك كشور بر كشور ديگر را به دو دستها كيگلي، ابزار

، كمك نظامي،  كرده است. او دخالت آشكار نظامي را زير بخش نفوذ رسمي و كمك اقتصادي
خش نفوذ دخالت پنهان اطالعاتي و در نهايت نفوذ آشكار يا ديپلماسي عمومي را زير ب

 ).1991، 1كگليرسمي بر شمرده است ( غير
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 تعريف ديپلماسي 

ديپلماسي، كه با قدمتي به بلنداي تاريخ، همواره بر دو عنصر اساسي: اطالعات و ارتباطات 
ي ها ثيرپذيري از مشخصهأي اجتماعي در معرض تها استوار بوده است، بيش از ساير حوزه

ساز تحوالت اساسي  الملل نيز عصر اطالعات، زمينه نروابط بي ةعصر اطالعات است. در حوز
، با استفاده از اينترنت، امكان ارتقاء  است. دو ركن اصلي ديپلماسي، يعني اطالعات و ارتباطات

با ديگر بازيگران  ها اند. ديپلماسي، مديريت روابط كشورها با يكديگر و ميان كشور جدي يافته
، ها و افرادي هستند كه در كنار دولت ها ، سازمانها ل گروهاين بازيگران شام .المللي است بين

و  ها ديپلماسي را به عنوان نظامي اطالعاتي براي بيان و دفاع از منافع و اعالن تهديد
 ) .1997، 1بارتسونبرد ( كار مي به ها اولتيماتوم

 پردازيم. در ذيل به بعضي از انواع ديپلماسي مي
 ديپلماسي دوران باستان: )1

قرن قبل از ميالد حضرت مسيح،  13شده در مصر، مربوط به  تبات سياسي كشفمكا
 مصر با پادشاهان آسيايي صغير است. هوشمندي، ةفراعن ةنشانگر روابط ديپلماتيك گسترد

رويي اغلب از شرايط تعيين سفرا بوده است، مانند سفراي انتخابي از   خردمندي و گشاده
لل ديگر از جمله ايران، حبشه، مصر و ... . شكوفايي اسالم ساي مؤجانب پيامبر اسالم براي ر

ترين  ترين و شايسته د. انتخاب سفرا از ميان صالحشسبب بسط روابط مسلمين با ساير ملل 
منين به اقتضاي مأموريت مربوطه، اولين درس راهبردي پيامبر در ديپلماسي است. ؤم

 د. شلل شكوفايي اسالم باعث بسط روابط مسلمين با ساير م
 ديپلماسي كالسيك  )2

در  2گذار آن بودند كه دولت ونيز ي ايتاليا پايهها در اواسط قرن پانزدهم، دولت شهر
موريت أثري داشت. از شرايط سفرا، تسلط به زبانِ محل مؤتكامل و گسترش اين الگو نقش م

ي ديپلماسي نام ، دوران طاليهيجده امقرن  نوازي بود. مهمان ةو برخورداري از استعداد و روحي
به همين علت زبان فرانسه  ،استقرار يافت ها كشور ةگرفت. اين الگو در فرانسه زودتر از بقي

نهايي  ةدر راستاي وظيف ها جمعي كشور د. ديپلماسي برآيند تعاملي دستشزبان ديپلماتيك 
ديپلماسي  ،شد. بنابراين آنان، يعني حفاظت از خويش در محيطي غيرخودي تلقّي مي

سياسي اروپا توفيق زيادي كسب  ة، شكوفا شد و در ايجاد ثبات در صحن19السيك در قرن ك
ناپلئون، اولين خصوصيت يك ديپلمات اين است كه  ةكم شد. به گفت ها كرد. تعداد جنگ

                                                                                                                
1. Bartson  
2. venize 



 اي و اشتغال  آموزش فني و حرفه
 

 

421 
نيكلسون، اولين خصوصيت يك ديپلمات اين است  ةتواند سكوت اختيار كند و بنا به گفت مي

 شي برخوردار باشد. نقشي كه ايفاي آن هميشه آسان نيست. كه بتواند از سنگين گو
 ديپلماسي مدرن  )3

ديپلماسي  ةاقدامات قهرآميز از دستاوردهاي ويژ سازي خط فاصل بين ديپلماسي و شفاف
در اواخر قرن بيستم، ديپلماسي با روند نويني از تحول رو به  ).2006بارستون، (است مدرن 

ي جذاب و تشريفات عريض و طويل آن، به ها ينيشته، با آد و فضاي سنتي و مرسوم گذشرو 
 ها سينماة تدريج محدود و ديپلماسي كالسيك با گذراندن آخرين لحظات عمرش به پرد

             واگذارشد.                      
 ديپلماسي فرهنگي )4

ولي اغلب المللي آن است كه: ا ترين تفاوت ارتباطات بين فرهنگي با ارتباطات بين مهم
واسطه، حضوري و رودر روي يك فرد يا گروه با فرهنگ ديگر و  داراي  مبتني بر ارتباط بي

المللي نه تنها بر اين شيوه تكيه  فرآيندي كند و آثاري پايدار است و در مقابل، ارتباطات بين
جمعي  طتصويري از يك فرهنگ از طريق وسائل ارتبا ةبلكه عالوه بر آن مبتني بر ارائ ،كند مي

داراي بردي وسيع، فرآيندي سريع و آثاري  ي ديگر است وها براي مخاطبان فراگير از فرهنگ
). نفوذ و اثرگذاري، دو هدف اصلي ديپلماسي فرهنگي است. 1999، 1سابلوسكيگذراست (

در قرن نوزدهم، در ابتدا به معناي  ها فرانسوي ةديپلماسي فرهنگي مبتني بر تجرب
ي مورد نظر بر مبناي ها سسات فرهنگي در كشورؤسيس مدارس و مأي تگذاري برا سرمايه

 اهداف استراتژيك بود. 
 ديپلماسي عمومي  )5

، پخش ها ي مرتبط با انتشار كتاب و تشكيل كتابخانهها ديپلماسي عمومي شامل برنامه
ي مبادالت آموزشي و فرهنگي، آموزش زبان، ها المللي، برنامه راديو و تلويزيوني بين

ي هنري و اعزام هنرمندان نمايشي و اجرايي به خارج از كشور است ها و جشنواره ها يشگاهنما
مند اطالعات به منظور  ). كيگلي، ديپلماسي عمومي به معناي گسترش نظام2001، 2منينگ(
ي ها ) .ديپلماسي عمومي به برنامه1991، 3كگليكند ( ثيرگذاري به افكار عمومي تعريف ميأت

ثير قرار دادن افكار أرساني و يا تحت ت ت اشاره دارد كه هدف از آنها، اطالعتحت حمايت دول
ي ديگر است، ابزار اصلي آن نيز انتشار متن، تصاوير متحرك، مبادالت ها عمومي در كشور

 ). 1383فرهنگي، راديو و تلويزيون است (آشنا، 
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 ديپلماسي مهارت  )6

مين منافع ألماسي عمومي با هدف تديپلماسي مهارت نوعي ديپلماسي نوين و همان ديپ
بندي  را به چند دسته تقسيم ها در طراحي و استقرار ديپلماسي مهارت، كشور ملي است.

 كنند:  مي
مانند  ،كنيم الف) كشورهايي كه تجربيات نظام آموزش مهارتي ايران را به آنها منتقل مي

 ؛عراق و افغانستان
چون در سطح  ،پردازيم ال تجربيات با آنها مييي كه به صورت تعاملي به انتقها ب) كشور
  ؛ايران هستند
مانند:  ،مكني يي كه تجربيات نظام آموزش مهارتي آنها را به ايران منتقل ميها ج) كشور

  ؛آلمان، آمريكا و فرانسه
ي اجراي ديپلماسي مهارت، آموزش مربيان، استانداردهاي آموزشي، شغل و ها از زمينه

تار نظام آموزش مهارتي، ساخت و تجهيز مراكز آموزش فني و شايستگي، طراحي ساخ
اي در مسير  باشد. سازمان آموزش فني و حرفه اي و توليد و تدوين منابع آموزشي مي حرفه

آموزي در  نامه با يونسكو، ايجاد كرسي مهارت تحقق ديپلماسي مهارت از طريق عقد تفاهم
ديپلماسي مهارت، تربيت مربيان كشورهاي كند. يكي از دستاوردهاي  منطقه را دنبال مي

اسالمي و منطقه است. امروزه ناگزير هستيم با ديپلماسي مناسب مهارت و فناوري، بدون 
مهارت  ةم. اگر اعتبارات در حوزكنياتكا به منابع نفتي، نقشي شايسته در اقتصاد جهاني ايفا 

پلماسي مهارت يكي از دي ةرو خواهيم شد. توسع هي عظيمي روبها با چالش ،دشوحذف 
 تواند د. ايران نه تنها ميكنياري  ها تواند كشور را در عبور از تحريم راهبردهايي است كه مي

تواند نيروهاي  المللي تقويت كند، بلكه مي ي بينها مهارت حضور خود را در عرصه ةدر زمين
رار دهد و از ق ها ماهر خود را در داخل كشور تربيت كند و سپس در اختيار ديگر كشور

توان از طريق ديپلماسي مهارت،  مي ،همچنين .نيز بهره ببرد ها ساير كشور ةنيروهاي زبد
توانيم برگزار كنيم، انجام دهيم.  خيلي از اهدافي را كه در ديپلماسي عمومي و تجاري نمي

فضاي كشورها براي تعامل در  ةتواند به دغدغ ميي نوين در ديپلماسي كه ها يكي از پارادايم
المللي پاسخي شايسته دهد، ديپلماسي مهارت است. ديپلماسي مهارت اين قابليت را  بين

يي همچون تقويت ها دارد تا با برقراري و تقويت روابط دو يا چندجانبه در زمينه
برداري از  بهره ،طوركلي ي فناوري و بهها ي نيروي انساني، تقويت توانمنديها توانمندي

 د.شوساير كشورها، موجب تأمين منافع ملي كشورها تجارب موفق مهارتي 
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 اهداف ديپلماسي مهارت 

اي كشورمان را تقويت كرده و  ي فني و حرفهها مين منافع ملي است تا بتوان قابليتأالف) ت
 يافته تعامل داشته باشيم. ي توسعهها با كشور

تر از ايران  پايين يافته را وارد كرده و به كشورهايي كه ب) دانش فني كشورهاي توسعه
 هستند صادر كنيم.

 اي در ديپلماسي مهارت دارد.  چنانكه مشخص شد، آموزش مهارت جايگاه ويژه
 آموزش 

شود فرد مهارت، دانش و منش الزم را  اي از اعمال كه موجب مي آموختنِ عمل يا مجموعه
فني،  اي ماشيني، تالش براي انجام كاري فراگيرد. تالش در جهت كسب تخصص حرفه

و برخوردهاي متناسب در مسائل دقيق  ها ورزيدگي در امور مديريتي و اكتساب روش
 ).1389پور،  اجتماعي (كيان

اهداف آموزش و بالندگي بايد قبل از اجرا، تنظيم و به صورت صريح و مختصر بيان شود 
اثربخشي در  آموزشي و بالندگي و از طرف ديگر ابزاري براي ارزشيابي و ةتا از يك طرف برنام

ي آموزشي، هدف مربوط به خود را ها دست داشته باشيم. بديهي است كه هر يك از برنامه
 ).  1979، 1ميچيلكخواهد داشت (

 اي  نيروي كار و آموزش حرفه
 اشتغال

وجود آورده است. نيروي جهاني شدن اقتصاد تحوالت بسيار بزرگي در بازار كار تمام جهان به
رو  شورها براي ورود به بازار كار پس از تحصيل با موانع جديد روبهكار جوان در تمام ك

جهاني شدن اقتصاد، اشتغال را در برخي كشورها افزايش داده و در  ةهستند. در حقيقت پديد
توجهي به بعد انساني جهاني شدن شكاف بزرگي را در  برخي ديگر كاهش داده است. بي
 ورده است.وجود آ ميزان دسترسي جوانان به شغل به

الملل:  ، محمد تقي حسيني، در امور بين از نظر قائم مقام وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي
 ). 1 ةيابد (شكل شمار مين اجتماعي معنا ميأكارشايسته در مثلث مهارت، اشتغال و ت
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 1شكل 
رو هستند.  ي روبهبا موانع مشابه به اعتقاد كارشناسان، جوانان در آسيا براي اشتغال تقريباً

با تقاضاي بازار كار، كافي نبودن اطالعات از  هاي آنها نداشتن مهارت، سازگار نبودن مهارت
ترين عوامل  توان به عوامل زير به عنوان مهم بازار، ركود اقتصادي و... اما در مجموع مي

ي تجاري، ها انداز اشتغال جوانان آسيا اشاره كرد. رشد اقتصادي، دوره ثيرگذار بر چشمأت
با نيازهاي بازار، فقدان اطالعات و راهنمايي و بيش از حد بزرگ  ها تناسب نداشتن مهارت

 بودن دولت.

 سيستم آموزشي  
ترين عامل براي هر سيستم آموزشي اين است كه بتوانند هر وقت كه الزم باشد و  امروزه مهم

ي ها ي صنعتي، سيستمها . در كشوري متغير بازار كار منطبق سازندها به سرعت خود را با تازه
 ها اند. برخي از اين كشور ي مختلفي سازمان يافتهها اي بر اساس شيوه آموزش فني و حرفه

مثل فرانسه به روش آموزش در مراكز  ها آموزش در محل كار، بعضي ةمثل ژاپن به شيو
راكز آموزش آموزش متناوب، مركب از آموزش نظري در م ةآموزشي و يا مثل آلمان به شيو

، ريشه در سوابق ها كيد دارند. اين تفاوتأاي و آموزش عملي در محل كار، ت فني و حرفه
ي آموزش نيز بر اساس اوضاع ها دارد و سيستم ها صنعتي، سياسي و اجتماعي اين كشور

 اند. اجتماعي، اقتصادي حاكم بر آن جامعه شكل گرفته

  ها الؤتحليل س
ثر مورد بحث ؤعامل م 6ه و با روش تحليلي و آزمون فريدمن، نام از طريق مصاحبه و پرسش

دست آمده  ) بهα، با توجه به اينكه ميزان آلفاي (استشرح ذيل اند كه نتايج آن به  قرار گرفته
الزم  1نامه از پايائي توان نتيجه گرفت كه پرسش مي ،رو از اين .بود 7/0نامه، باالي  از پرسش

                                                                                                                
1. Reliability  

 مهارت

 مين اجتماعيأت اشتغال

 كار شايسته
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نامه به چند نفر از كارشناسان مطلع به موضوع نيز نشان داده شد  البته پرسش .برخوردار است

 دست آمد.  به 1نظر اعتبار صوري و بدين ترتيب پس از اعمال نظرات افراد صاحب
الزم به توضيح است كه نتايج تحقيق در دو بخش توصيفي و استنباطي تنظيم شد كه در 

هاي  جداول توزيع فراواني و شاخصقسمت نتايج توصيفي به خالصه كردن اطالعات در قالب 
هاي استنباطي به كمك آزمون فريدمن به  آماري پرداخته است و در ادامه در قسمت يافته

 بندي متغيرهاي پژوهش پرداخته شده است: مقايسه و الويت
 ي توصيفيها الف) يافته
فرهنگ كار و  ة: به نظر شما اجراي ديپلماسي مهارت در توسع 1ال ؤتحليل س

 آموزي نقش دارد؟  تمهار
هاي  هاي امنيتي كشورها، توجه بيشتر به اقتصاد در سياست پايان جنگ سرد و اولويت

جهاني، مطرح شدن بازيگران جديد و اهميت يافتن افراد و نهادهاي غيردولتي در جهان 
هاي گذشته، ابزارها و  موجب شده است تا كشورها براي تأمين منافع ملي خود عالوه بر روش

گيري از ديپلماسي عمومي  توان بهره ترين آن را مي كار بگيرند كه مهم هاي جديدي را به هرا
. استدانست. در اين رابطه قدرت نرم يكي از ابزارهاي تحقق اهداف ديپلماسي عمومي 

آيد. قدرت نرم، تبليغات  شمار مي ي مهم اعمال قدرت نرم بهها ديپلماسي عمومي يكي از ابزار
قدرت  ةشود و هدف اولي ميي عموم را شامل ها بلكه مباحث عقالني و ارزشسياسي نيست، 

در داخل و خارج كشورها است. قدرت نرم، به آن دسته از   ميثيرگذاري بر افكار عموأنرم، ت
كارگيري آنها، به صورت غيرمستقيم بر  شود كه از طريق به مياطالق  ها و توانايي ها قابليت

   شود.  مي رفتار ديگران اثرگذاشته
و نه زور و  است الملل از طريق جاذبه قدرت نرم، توان نيل به نتايج مطلوب در روابط بين

ي مولّد رفتار ها اجبار. توفيق آن در واداشتن ديگران به پيروي و توافق با هنجارها و نهاد
يح . قدرت نرم بر جذابيت ديدگاه فرد، يا توان تعيين دستور كار در قالب ترجاستمطلوب 

 ) . 1998، 2كوهان و نيديگران، تكيه دارد (
درصد در حد  4درصد پاسخگويان در حد كم،  8ها مبين اين مطلب است كه  يافته
المللي ديپلماسي مهارت در  اند كه نقش بين درصد در حد زيادي اعالم داشته 88متوسط، 

 .آموزي نقش دارد فرهنگ كار و مهارت ةاجراي ديپلماسي مهارت در توسع
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اند كه نقش ملي ديپلماسي  درصد در حد زيادي بيان كرده 78درصد در حد متوسط،  22

 .آموزي نقش دارد فرهنگ كار و مهارت ةمهارت در اجراي ديپلماسي مهارت در توسع
اند كه ارتقاء استانداردها  درصد در حد زيادي اظهار داشته 83درصد در حد متوسط،  17

 .آموزي نقش دارد فرهنگ كار و مهارت ةارت در توسعو منابع در اجراي ديپلماسي مه
اند كه باال بردن تجربه در  درصد در حد زيادي ابراز داشته 96درصد در حد متوسط،  4

 .آموزي نقش دارد فرهنگ كار و مهارت ةاجراي ديپلماسي مهارت در توسع
 درصد در حد زيادي 54درصد در حد متوسط،  38درصد پاسخگويان در حد كم،  8

فرهنگ كار و  ةاند كه ارتقاء روش در اجراي ديپلماسي مهارت در توسع اعالم داشته
 .آموزي نقش دارد مهارت
درصد در حد زيادي بيان  71درصد در حد متوسط،  26درصد پاسخگويان در حد كم،  3
آموزي  فرهنگ كار و مهارت ةاند كه انتقال تجارب در اجراي ديپلماسي مهارت در توسع كرده
ترين ابزار براي بهبود تحرك نيروي كار،  ، مهم اي آموزش فني و حرفه. دارد نقش

، كه در نهايت موجب  وري آنان است پذيري كارگران با محيط كار و افزايش بهره انطباق
ي ها . كشورشود ي بازار كار ميها و حتي رفع برخي از نابساماني ها تقويت توان رقابتي شركت

اند نيز با كمبود نيروي  ه به نرخ رشد اقتصادي بااليي دست پيدا كردهآسيا ك ةشد تازه صنعتي
براي اينكه بتوانند اقتصاد خود را به سوي  ،بنابراين .اند كار ماهر در تمام سطوح مواجه

به نيروي كار ماهر  ي آن است سوق دهند،ها توليداتي كه افزايش تخصص از ويژگي
، بتوان  آموزش عمومي و آموزش قبل از اشتغالرود كه از طريق  نيازمندند. انتظار مي

اي را  ي ضروري را قابل انتقال ساخت و آموزش حرفهها ي عمومي و مهارتها دانش
 .كردتر  تخصصي

 سطح مهارت نيروي كار حدود زيادي به آموزش و تا ي جديدها سرعت پذيرش تكنولوژي
 ) .1374،  1(هولينشيد بستگي دارد

ايست كه براي افزايش  ريزي شده انساني، كوشش مداوم و برنامهآموزش و بالندگي نيروي 
گيرد، به همين دليل  ي كاركنان و بهبود سطح عملكرد و شايستگي آنان انجام ميها توانايي

 ). 1988صياديان، اند ( ي سازماني تشخيص دادهها آن را از بهترين فعاليت
انتقال تجربيات و تعامل با ساير  كارهاي پيشنهادي براي افزايش : چه راه 2ال ؤتحليل س

 وجود دارد؟ ها كشور

                                                                                                                
1. Betty Hollinshead 
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 : ها حاكي از اين است كه يافته

درصد در حد زيادي بيان  85درصد در حد متوسط،  4درصد پاسخگويان در حد كم،  11
سازي تجارب پيشين بر افزايش انتقال تجارب و تعامل با ساير كشورها  اند كه مستند كرده

 است.ثر ؤم
درصد در حد زيادي اعالم  86درصد در حد متوسط،  6گويان در حد كم ، درصد پاسخ 8
وجود آمده بر افزايش انتقال تجارب  ي بهها اند كه ايجاد ارتباط نظامند از طريق فرصت داشته

 است.ثر ؤو تعامل با ساير كشورها م
درصد در حد زيادي  77درصد در حد متوسط،  11درصد پاسخگويان در حد كم،  12

اند كه ايجاد ارتباط با برنامه از طريق ابزارهاي در اختيار بر افزايش انتقال تجارب  كرده اظهار
 است. ثرؤو تعامل با ساير كشورها م

اند كه قوانين و مقررات  درصد در حد زيادي ابراز داشته 92درصد در حد متوسط،  8
و تعامل با ساير كشورها  المللي بر افزايش انتقال تجارب تعامالت بين ةشده براي توسع تسهيل

 است.ثر ؤم
درصد در حد زيادي اعالم  92درصد در حد متوسط،  5درصد پاسخگويان در حد كم،  3
المللي بر افزايش انتقال  ارتباطات بين ةاند كه ارتقاء فرهنگ و بينش سازمان براي توسع داشته

 است.ثر ؤتجارب و تعامل با ساير كشورها م
درصد در حد زيادي اظهار  91درصد در حد متوسط،  1 ،كم درصد پاسخگويان در حد 8
المللي بر  تعامالت بين ةشده براي توسع بيني قوانين و مقررات تسهيل اند كه پيش كرده

 است.ثر ؤافزايش انتقال تجارب و تعامل با ساير كشورها م
به ساير  ي نظام آموزشي فني و مهارتي ايران راها توان تجربه : چگونه مي 3ال ؤتحليل س

 افزايش داد؟  ها كشور
درصد در حد زيادي بيان  92درصد در حد متوسط،  8 يد اين مطلب است كهمؤها  يافته

هارتي ايران به م ي نظام آموزشي فني وها اند كه تربيت مربي باعث افزايش تجربه كرده
 شود. سايركشورها مي

ي ها كتاب ةند كه ارائا درصد در حد زيادي اظهار داشته 88درصد در حد متوسط، 12
 .دشو مهارتي ايران به سايركشورها مي ي نظام آموزشي فني وها آموزشي باعث افزايش تجربه

درصد در حد زيادي  80درصد در حد متوسط،  17درصد پاسخگويان در حد كم،  3
ان مهارتي اير ي نظام آموزشي فني وها استاندارد باعث افزايش تجربه ةاند كه ارائ اعالم داشته

 .دشو به سايركشورها مي
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اند كه استقرار ديپلماسي  درصد در حد زيادي ابراز داشته 89درصد در حد متوسط،  11

 شود. مهارتي ايران به سايركشورها مي ي نظام آموزشي فني وها مهارت باعث افزايش تجربه
ي ها زطور كلي چهار مرحله دارد كه عبارتند از : تشخيص نيا جامع آموزش به ةهر برنام

 .)1980، 1دسلرآموزشي، تعيين اهداف آموزشي، آموزش و ارزيابي (
 ها ي نظام آموزشي فني و  مهارتي از ساير كشورها توان تجربه : چگونه مي4ال ؤتحليل س

 به ايران را افزايش داد؟ 
 ،هاي آموزشي دارد اي از روش العمر نياز به طيف گسترده باتوجه به اينكه آموزش مادام

اي كشور با برخورداري از الگوهاي آموزشي متنوع از جمله  آموزش فني و حرفه سازمان
د. كنتواند در اين مسير نقش مؤثري را ايفا  ميسازي شده  آموزش به روش مجازي و شبيه

 شود. العمر ناميده مي يابد، يادگيري مادام يادگيري كه در سراسر زندگي ادامه مي 
آموزان  ها به دانش مهارت ةالعمر ارائ هدف آموزش مادام ،)1999رويس ( ةبر اساس نظري

هاي مثبت به آموزش جهت  آموزش و يادگيري در تمام عمر و ايجاد ديدگاه ةادامبراي 
 ) . 1999، 2رويسپذيرش و استقبال از تغييرات و آموزش جديد است (

ز كودكان، جوانان و توانند تنها به نياز تعداد كمي ا ها مي ، و دانشگاهها مدارس، دانشكده
آورند.  دست نمي هبزرگساالن پاسخ بگويند. بسياري از افراد ديگر فرصت يك آموزش كامل را ب

ايجاد فرصت براي كساني   العمر روشي براي جبران كمبود تحصيل رسمي و يادگيري مادام
 توانند آموزش رسمي خود را ادامه دهند. است كه نمي

ش بزرگساالن، كاهش بخش آموزشي و ترويج رشد از آموز ةكاهش نرخ بيكاري، توسع
 د.هستن AEI (3اهداف مهم طرح آموزش و پرورش بزرگساالن( 

 ها گوياي اين مطلب است كه: يافته
درصد در حد زيادي بيان  77درصد در حد متوسط،  20،  درصد پاسخگويان در حد كم 3
ي نظام آموزشي فني و مهارتي ها بهتواند براي افزايش تجر اند كه استقرار ديپلماسي مي كرده

 .ثر باشدؤاز ساير كشورها به ايران م
درصد در حد زيادي اعالم  66درصد در حد متوسط،  30درصد پاسخگويان در حد كم، 4
ي ها تواند براي افزايش تجربه المللي مي و سمينارهاي بين ها اند كه حضور در همايش داشته

 .ثر باشدؤكشورها به ايران م نظام آموزشي فني و مهارتي از ساير

                                                                                                                
1. Dessler 
2. Royce 
3. Adult Education Initiative 
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اند كه آموزش تخصصي  درصد در حد زيادي اظهار داشته 80درصد در حد متوسط،  20

ي نظام آموزشي فني و مهارتي از ساير كشورها به ايران ها تواند براي افزايش تجربه زبان مي
 .ثر باشدؤم

ي ها ي افزايش تجربهتواند برا اند كه اعزام مربي مي درصد در حد زيادي بيان كرده100
 .ثر باشدؤنظام آموزشي فني و مهارتي از ساير كشورها به ايران م

درصد در حد زيادي  37درصد در حد متوسط،  55درصد پاسخگويان در حد كم،  8
تواند براي افزايش  در مسابقات المپياد مي ها اند كه شركت در تمام رشته اظهار داشته

 .ثر باشدؤهارتي از ساير كشورها به ايران مي نظام آموزشي فني و مها تجربه
درصد در حد زيادي ابراز  41درصد در حد متوسط،  50،  درصد پاسخگويان در حد كم 9
ي نظام آموزشي فني و ها تواند براي افزايش تجربه و مردم مي ها اند كه شناخت ملت داشته

 .ثر باشدؤمهارتي از ساير كشورها به ايران م
درصد در حد زيادي اعالم  89درصد در حد متوسط،  8در حد كم،  درصد پاسخگويان 3
اي مختلف كشورهاي ديگر  حرفه هاي فني و اند كه بازديد مربيان و مديران از سازمان داشته

ثر ؤي نظام آموزشي فني و مهارتي از ساير كشورها به ايران مها تواند براي افزايش تجربه مي
 باشد

دومين كارگاه آموزشي «كميسيون ملي يونسكو در  محمدرضا سعيدآبادي، دبير كل
العمر شامل: يادگيري براي دانستن، يادگيري  بيان داشت: يادگيري مادام» العمر در ايران مادام

ها) و در  (نظام باورها و ارزش ت)، يادگيري براي چگونه بودن(كسب مهار براي انجام دادن
ديگر كشورها در اين  ةيادگيري براي همزيستي با ديگران است. گرچه نياز به تجرب ،نهايت

هاي بومي هر جامعه  ها و ارزش العمر نياز به فرهنگ اما آموزش مادام ،ها مهم است نوع آموزش
 .بومي آن طراحي شود ةنسخ ةي جامعها دارد كه بر اساس آموزه

ي نظام آموزشي فني و مهارتي ايران به صورت ها توان تجربه : چگونه مي 5ال ؤتحليل س
 را افزايش داد؟  ها تعاملي با ساير كشور

، ها ، تخصصها توان بر روي ايجاد مهارت گذاري بر روي نيروهاي انساني مي سرمايه براي
گذاري كرد. آنچه ارتباط ميان  و سالمت فيزيكي سرمايهو يا افزايش توانايي فردي  ها خالقيت
ايجاد اشتغال مناسب با  ،دكن گذاري در نيروي انساني و رشد اقتصادي را برقرار مي سرمايه

د. شو ترين عنصر يك سازمان محسوب مي آموزش نيروي انساني است. نيروي انساني، مهم
مين نيروي انساني براي أو ت ترين منابع آموزشي نظام آموزش مهارتي يكي از عمده

 ي بخش صنايع است.  ها فعاليت
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، ها تغيير در مهارت ،شود هنگامي كه صحبت از آموزش و بالندگي نيروي انساني مي

 ). 1988، 1ديسنزو و رابينز( و يا رفتار اجتماعي كاركنان مد نظر است ها دانش، نگرش
است كه براي تطابق با تقاضاهاي  ي اخير يونسكو نيز اين موضوع تقويت شدهها در توصيه

در حال تغيير بازار كار بايد دانش عمومي افراد براي تكميل دانش فني آنها ارتقاء يابد و 
گفته شده است  اي باشد. مثالً رشته آموزش براي مشاغل به صورت چندجانبه و ميان

دي جاي خود ي يها اي طوري طراحي شوند كه در آن مهارت ي آموزش فني و حرفهها برنامه
اي تربيت شود كه به چند مهارت  گونه يعني نيروي انساني به ،ي ذهني بدهدها را به مهارت

دانش و مهارت و  ،ي اجراييها يعني فرد تحت آموزش عالوه برتوانايي .شغلي دست يابد
 توانايي حل مسائل مرتبط با شغل را كسب كرده باشد.

ن مهارتهاي كارگران وسوادمورد نياز در محل اسميت معتقد است كه امروزه فاصله اي ميا
 ) . 2000كار وجود دارد( اسميت،

 ها نشان داد كه: يافته
درصد در حد زيادي بيان  87درصد در حد متوسط،  9درصد پاسخگويان در حد كم،  4
 ديپلماسي مهارت در سطح دنيا در افزايش تجارب نظام آموزشي فني و ةاند كه توسع كرده

 است.ثر ؤسايركشورها م به صورت تعاملي با مهارتي ايران
اند كه تبادل كارشناس و منابع در افزايش تجارب  درصد در حد زيادي اظهار داشته 100

 است.ثر ؤسايركشورها م مهارتي ايران به صورت تعاملي با نظام آموزشي فني و
براز درصد در حد زيادي ا 90درصد در حد متوسط،  6درصد پاسخگويان در حد كم،  4
آنها ارتباط داشته  خواهيم با كشورهايي كه مي حضور هايي با اند كه تشكيل مجمع داشته
سايركشورها  مهارتي ايران به صورت تعاملي با در افزايش تجارب نظام آموزشي فني و ،باشيم

 است.ثر ؤم
انساني از طريق تربيت نيروي كار  ةي مهارتي نقش مهمي را در تشكيل سرمايها آموزش

در  ها اين آموزش ،كنند. همچنين ي مختلف جهان ايفا ميها هر مورد نياز بازار كار در كشورما
ي مختلف ها دار تربيت نيروي كار مورد نياز بخش ي در حال توسعه، نه تنها عهدهها كشور

، بلكه از طريق بسترسازي خوداشتغالي به حل مشكل بيكاري نيز هستند ها اقتصاد اين كشور
مين نيروي انساني أترين منابع آموزشي و ت . نظام آموزش مهارتي يكي از عمدهكنند كمك مي

 ي بخش صنايع است.ها براي فعاليت

                                                                                                                
1. Desenzo&Robins,1988 
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و از ساير  ها ي انتقال تجارب مهارتي از ايران به ساير كشورها برنامه :6ال ؤتحليل س

 به ايران و به صورت تعاملي چه بوده است؟ ها كشور
ي مهارتي به طور اخص ها طور كلي و آموزش بهامروزه در خصوص اهميت آموزش 

ثر در قبال تغييرات سريع فناوري، رقابتي شدن بازارها، ؤنظر كامل وجود دارد. واكنش م اتفاق
ي اجتماعي و ها كنندگان، تغيير در ارزش ي مشتريان، ارباب رجوع و عرضهها تغيير در رجحان

ذيرش آموزش به عنوان يك امر در گرو پ ها تحوالت در وضعيت عمومي اقتصادي كشور
ي مهارتي در سطح ها اي از آموزش ناپذير است. به اين دليل امروزه طيف گسترده اجتناب

 ).  1384(عظيمي،  شود ي متنوع ارائه ميها آموزش عالي در اقصي نقاط جهان و به شيوه
 ها حاكي از اين است كه: يافته

درصد در حد زيادي  67توسط، درصد در حد م 30درصد پاسخگويان در حد كم،  3
ي انتقال ها ماهه در برنامه18اند كه طرح مشترك ايران آلمان موسوم به طرح  اعالم داشته

ثر ؤبه ايران و به صورت تعاملي م ها و از ساير كشور ها تجارب مهارتي از ايران به ساير كشور
 .است

در حد زيادي بيان درصد  69درصد در حد متوسط،  23درصد پاسخگويان در حد كم،  8
ي انتقال تجارب ها سمعي بصري در مركز تربيت مربي جايكا ژاپن در برنامه ةاند كه پروژ كرده

 .ثر استؤبه ايران و به صورت تعاملي م ها و از ساير كشور ها مهارتي از ايران به ساير كشور
در اند كه حضور در مسابقات مهارت جهاني  درصد در حد زيادي ابراز داشته 100

به ايران و به  ها و از ساير كشور ها ي انتقال تجارب مهارتي از ايران به ساير كشورها برنامه
 .ثر استؤصورت تعاملي م

اند كه مسابقات اصناف در  درصد در حد زيادي اعالم داشته 92درصد در حد متوسط،  8 
 ها و از ساير كشور ها ري انتقال تجارب مهارتي از ايران به ساير كشوها المللي برنامه سطح بين

 .ثر استؤبه ايران و به صورت تعاملي م
ترين عامل براي هر سيستم آموزشي اين است كه بتوانند هر وقت كه الزم  امروزه مهم

ي صنعتي، ها ي متغير بازار كار منطبق سازند. در كشورها باشد و به سرعت خود را با تازه
اند. برخي از  ي مختلفي سازمان يافتهها يوهاي بر اساس ش ي آموزش فني و حرفهها سيستم

مثل فرانسه به روش آموزش  ها آموزش در محل كار، بعضي ةمثل ژاپن به شيو ها اين كشور
آموزش متناوب، مركب از آموزش نظري در مراكز  ةدر مراكز آموزشي و يا مثل آلمان به شيو

، ريشه در  ها د . اين تفاوتكيد دارنأاي و آموزش عملي در محل كار، ت آموزش فني و حرفه
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ي آموزش نيز بر اساس ها دارد و سيستم ها سوابق صنعتي، سياسي و اجتماعي اين كشور

 اند.   اوضاع اجتماعي، اقتصادي حاكم بر آن جامعه شكل گرفته
ي مهارتي باعث افزايش مهارت و در نتيجه افزايش اشتغال توليد و ها پرداختن به آموزش

 المللي كار، مهار فقر از طريق آموزش مهارت است. امروز استراتژي سازمان بينشود.  وري مي بهره
 ي استنباطيها ب) يافته

بندي متغيرها  در اين قسمت به كمك آزمون ناپارامتري فريدمن به مقايسه و الويت
هاي آماري است كه براي آزمون ناپارامتري فريدمن از جمله آزمون پرداخته شده است.

اي اي با مقياس رتبهدهي به متغيرهاي چندسطحي و يا چندمقولهاولويت بندي و رتبه
از ديدگاه پاسخگويان متغيرها  ةگيرد. در اين پژوهش نيز به منظور مقايس(ترتيبي) انجام مي

هر يك از آنها از طرف ديگر، آزمون  ةبندي ميانگين رتب از يك سو و در ادامه اولويت
 ده است.ناپارامتري فريدمن استفاده ش

 ةثر در اجراي ديپلماسي مهارت و توسعؤبندي عوامل م مقايسه و اولويت )1(ال ؤس
  .آموزي با استفاده از آزمون ناپارامتريك فريدمن فرهنگ كار و مهارت

) كه در Chi-square=431/51( دهد كه مقدار آزمون مينتايج حاصل از جدول زير نشان 
حاكي از اين است كـه بـه لحـاظ آمـاري بـا       است،داري  معني 01/0سطح خطاي كوچكتر از 

فرهنــگ كــار و  ةثر در اجــراي ديپلماســي مهــارت و توســعؤبــين عوامــل مــ 99/0اطمينــان 
ارتقـاء  «دست آمده از جدول زير ميانگين  آموزي تفاوت وجود دارد. البته طبق نتايج به مهارت

ارتقـاء  «شترين نقش و ميانگين بي ةدهند بوده است كه  نشان 09/4برابر » استانداردها و منابع
ثر در اجـراي  ؤكمترين نقش در بـين عوامـل مـ    ةدهند بوده است كه  نشان 79/2برابر » روش

 آموزي بوده است.  فرهنگ كار و مهارت ةديپلماسي مهارت و توسع
 

فرهنگ كار و  ةثر بر اجراي ديپلماسي مهارت و توسعؤبندي عوامل م مقايسه و اولويت .1جدول 
 موزيآ مهارت

 رتبه )Mean Rankاي ( ميانگين رتبه موارد
 1 4,09 ارتقاء استانداردها و منابع

 2 3,77 باال بردن تجربه
 3 3,56 نقش ملي ديپلماسي مهارت

 4 3,47 المللي ديپلماسي مهارت نقش بين
 5 3,31 انتقال تجارب
 6 2,79 ارتقاء روش
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0,001  =Sig 5  =df 51,431  =Chi-
Square 

 
بندي عوامل موثر در افزايش انتقال تجارب و تعامل با ساير  مقايسه و اولويت. 2ؤال س
 ها كشور

) كه Chi-square=008/178( دهد كه مقدار آزمون مينتايج حاصل از جدول زير نشان 
حاكي از اين است كه به لحاظ آماري با  داري است، معني 01/0تر از  در سطح خطاي كوچك

تفاوت وجود  ها ثر در افزايش انتقال تجارب و تعامل با ساير كشورؤوامل مبين ع99/0اطمينان 
ارتقاء فرهنگ و بينش سازمان «دست آمده از جدول زير ميانگين  دارد. البته طبق نتايج به

بيشترين اهميت و  ةدهند بوده است كه  نشان 28/4برابر » المللي ارتباطات بين ةبراي توسع
بوده است كه  33/2برابر » ا برنامه از طريق ابزارهاي در اختيارايجاد ارتباط ب«ميانگين 

ثر در افزايش انتقال تجارب و تعامل با ساير ؤكمترين اهميت در بين عوامل م ةدهند نشان
 بوده است.  ها كشور

 ها ثر در افزايش انتقال تجارب و تعامل با ساير كشورؤبندي عوامل م مقايسه و اولويت .2جدول 

 موارد
 اي نگين رتبهميا

 )Mean Rank( 
 رتبه

 ةارتقاء فرهنگ و بينش سازمان براي توسع
 المللي ارتباطات بين

4,28 1 

 2 4,11 مستندسازي تجارب پيشين
ةشده براي توسع بيني قوانين و مقررات تسهيل پيش

 المللي تعامالت بين
3,76 3 

تعامالت  ةشده براي توسع قوانين و مقررات تسهيل
 المللي بين

3,72 4 

وجود  ي بهها ايجاد ارتباط نظامند از طريق فرصت
 آمده

2,79 5 

 6 2,33 ايجاد ارتباط با برنامه از طريق ابزارهاي در اختيار
 

0,001  =Sig 5  =df 178,008  =Chi-
Square 
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 ي نظام آموزشي فني وها ثر در افزايش تجربهؤبندي عوامل م مقايسه و اولويت. 3 ؤالس

 .ن به سايركشورهامهارتي ايرا
) كه Chi-square=352/179( دهد كه مقدار آزمون مينتايج حاصل از جدول زير نشان 

حاكي از اين است كه به لحاظ آماري با  داري است، معني 01/0در سطح خطاي كوچكتر از 
مهارتي ايران به  ي نظام آموزشي فني وها ثر در افزايش تجربهؤبين عوامل م 99/0اطمينان 

تربيت «دست آمده از جدول زير ميانگين  شورها تفاوت وجود دارد. البته طبق نتايج بهسايرك
» استاندارد ةارائ«بيشترين اهميت و ميانگين  ةدهند بوده است كه نشان 45/3برابر » مربي
ثر در افزايش ؤكمترين اهميت در بين عوامل م ةدهند بوده است كه نشان 95/1برابر 
 مهارتي ايران به سايركشورها بوده است.  فني و ي نظام آموزشيها تجربه
 

مهارتي  ي نظام آموزشي فني وها ثر در افزايش تجربهؤبندي عوامل م مقايسه و اولويت .3جدول 
 ايران به سايركشورها

 رتبه )Mean Rankاي ( ميانگين رتبه موارد
 1 3,45 تربيت مربي

 2 2,31 ي آموزشيها كتاب ةارائ
 3 2,28 مهارت استقرار ديپلماسي

 4 1,95 ارائه استاندارد
 

0,001  =Sig 3  =df 179,352  =Chi-
Square 

 

 ي نظام آموزشي فني وها افزايش تجربه در ثرؤبندي عوامل م اولويت مقايسه و .4ال ؤس
 سايركشورها به ايران مهارتي از

) كه Chi-square=117/278( دهد كه مقدار آزمون مينتايج حاصل از جدول زير نشان 
حاكي از اين است كه به لحاظ آماري با  داري است، معني01/0در سطح خطاي كوچكتر از 

ي نظام آموزشي فني و مهارتي از ساير ها ثر در افزايش تجربهؤبين عوامل م 99/0اطمينان 
 دست آمده از جدول زير ميانگين كشورها به ايران تفاوت وجود دارد. البته طبق نتايج به

شركت در «بيشترين اهميت و ميانگين  ةدهند بوده است كه  نشان 90/5برابر» بياعزام مر«
كمترين اهميت در  ةدهند بوده است كه  نشان 71/2برابر » در مسابقات المپياد ها تمام رشته

ي نظام آموزشي فني و مهارتي از ساير كشورها به ايران ها ثر در افزايش تجربهؤبين عوامل م
 بوده است. 
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مهارتي  ي نظام آموزشي فني وها افزايش تجربه در ثرؤبندي عوامل م اولويت مقايسه و .4جدول 

 سايركشورها به ايران از

 موارد
 اي ميانگين رتبه

 )Mean Rank( 
رتبه

 1 5,90 اعزام مربي
اي  حرفه ي فني وها سازمان مديران از مربيان و بازديد

 مختلف كشورهاي ديگر
4,95 2 

 3 4,30 آموزش تخصصي زبان
 4 3,73 از طريق استقرار ديپلماسي

 5 3,56 المللي و سمينارهاي بين ها حضور در همايش
 6 2,84 و مردم ها شناخت ملت

 7 2,71 در مسابقات المپياد ها شركت در تمام رشته
 

0,001  =Sig 6  =df 278,117  =Chi-
Square 

 
 ش تجارب نظام آموزشي فني ودرافزاي ثرؤبندي عوامل م اولويت مقايسه و. 5ؤال س

 .سايركشورها مهارتي ايران به صورت تعاملي با
) كه Chi-square =838/86( دهد كه مقدار آزمون مينتايج حاصل از جدول زير نشان 

حاكي از اين است كه به لحاظ آماري با  داري است، معني01/0در سطح خطاي كوچكتر از 
مهارتي ايران به  ش تجارب نظام آموزشي فني وثر در افزايؤبين عوامل م 99/0اطمينان 

دست آمده از جدول زير  سايركشورها تفاوت وجود دارد. البته طبق نتايج به صورت تعاملي با
بيشترين اهميت و  ةدهند بوده است كه  نشان 57/2برابر » تبادل كارشناس و منابع«ميانگين

 ةدهند بوده است كه نشان 70/1برابر» ديپلماسي مهارت در سطح دنيا ةتوسع«ميانگين 
مهارتي ايران  ثر در افزايش تجارب نظام آموزشي فني وؤكمترين اهميت در بين عوامل م

 سايركشورها بوده است.  صورت تعاملي با به
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مهارتي  افزايش تجارب نظام آموزشي فني و در ثرؤبندي عوامل م اولويت مقايسه و .5جدول 

 كشورهاساير صورت تعاملي با ايران به

 موارد
اي  ميانگين رتبه

)Mean Rank( 
 رتبه

 1 2,57 تبادل كارشناس و منابع
خواهيم با  يي باحضوركشورهايي كه ميها تشكيل مجمع

 ارتباط داشته باشيم آنها
1,72 2 

 3 1,70 ديپلماسي مهارت در سطح دنيا ةتوسع
 

0,001  =Sig 2  =df 86,838  =Chi-
Square 

 

ي انتقال تجارب مهارتي از ايران ها ثر در برنامهؤبندي عوامل م اولويتمقايسه و  .6ال ؤس
 .به سايركشورها و از ساير كشورها به ايران و به صورت تعاملي

) كه در Chi-square=892/92( دهد كه مقدار آزمون مينتايج حاصل از جدول زير نشان 
به لحاظ آماري با  حاكي از اين است كه داري است، معني01/0سطح خطاي كوچكتر از 

ي انتقال تجارب مهارتي از ايران به سايركشورها و ها ثر در برنامهؤبين عوامل م 99/0اطمينان 
دست آمده  از ساير كشورها به ايران و به صورت تعاملي تفاوت وجود دارد. البته طبق نتايج به

است كه  بوده 27/3برابر » حضور در مسابقات مهارت جهاني«از جدول زير ميانگين 
سمعي بصري در مركز تربيت مربي جايكا  ةپروژ«بيشترين اهميت و ميانگين  ةدهند نشان
ي ها ثر در برنامهؤكمترين اهميت در بين عوامل م ةدهند بوده است كه نشان 05/2برابر» ژاپن

انتقال تجارب مهارتي از ايران به سايركشورها و از ساير كشورها به ايران و به صورت تعاملي 
 وده است. ب

 ي انتقال تجارب مهارتيها امهنثر در برؤبندي عوامل م مقايسه و اولويت .6جدول 

 موارد
 اي ميانگين رتبه

 )Mean Rank(رتبه
 1 3,27 حضور در مسابقات مهارت جهاني

 2 2,56 مسابقات اصناف در سطح بين المللي
 3 2,12 ماهه 18طرح مشترك ايران آلمان موسوم به طرح 

 4 2,05ه سمعي بصري در مركز تربيت مربي جايكا ژاپنپروژ
 

0,001  =Sig 3  =df 92,892  =Chi-
Square 
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پيرسون استفاده شده كه نتايج آن به  -براي همبستگي بين عوامل پژوهش از آزمون اسپيرمن

 : استشرح ذيل 
گ كار و فرهن ةثر در اجراي ديپلماسي مهارت و توسعؤدر ماتريس همبستگي بين عوامل م

بين نقش ملي ديپلماسي مهارت و ارتقاء  ةترين رابط قوي ،شود آموزي مالحظه مي مهارت
بين ارتقاء استانداردها و منابع با ارتقاء  ترين رابطة ) و ضعيفr=  0,612استانداردها و منابع (

ضرايب همسبتگي معنادار بين متغيرها  الزم به ذكر است همة باشد. ) ميr=  0,194روش (
 ةبين نقش ملي ديپلماسي مهارت و باال بردن تجربه كه رابط ةجز رابط ، بهاستمستقيم 
 . است) r=  -0,365( معكوسي
ي انتقال تجارب مهارتي ها ثر در برنامهؤطور كه در ماتريس همبستگي بين عوامل م همان

شود به جز  مياز ايران به سايركشورها و از ساير كشورها به ايران و به صورت تعاملي مالحظه 
المللي و همچنين  بين طرح مشترك ايران آلمان با مسابقات اصناف در سطح بين ةبين رابط

ساير نيست، المللي كه معنادار  بين پروژه سمعي بصري با مسابقات اصناف در سطح بين ةرابط
 بين طرح مشترك ايران آلمان موسوم به ةترين رابط . قوياستروابط بين متغيرها معنادار 

) و r=  0,582سمعي بصري در مركز تربيت مربي جايكا ژاپن ( ةماهه با پروژ18طرح 
بين حضور در مسابقات مهارت جهاني با مسابقات اصناف در سطح  ةترين رابط ضعيف

 باشد. ) ميr=  0,306المللي ( بين
ثر در افزايش تجارب نظام آموزشي ؤطور كه در ماتريس همبستگي بين عوامل م همان

بين  ةبين رابط به جز ،شود سايركشورها مالحظه مي تعاملي با صورت مهارتي ايران به وفني 
حضوركشورها، ساير روابط بين  با ها سطح دنيا با تشكيل مجمع ديپلماسي مهارت در ةتوسع

 با ها بين تبادل كارشناس و منابع با تشكيل مجمع ةترين رابط . قوياستمتغيرها معنادار 
ديپلماسي مهارت در سطح دنيا  ةبين توسع ةترين رابط ) و ضعيفr=  -0,307حضوركشورها (

 .است) r=  -0,224با تبادل كارشناس و منابع (
ي نظام آموزشي ها ثر در افزايش تجربهؤنتايج حاصل از ماتريس همبستگي بين عوامل م
 در ورترين رابطه بين حض دهد كه قوي فني و مهارتي از ساير كشورها به ايران نشان مي

 ةترين رابط ) و ضعيفr=  0,795المللي و آموزش تخصصي زبان ( و سمينارهاي بين ها همايش
 .است) r=  -0,137مديران ( مربيان و بين شركت در المپياد و بازديد

ي نظام آموزشي ها ثر در افزايش تجربهؤنتايج حاصل از ماتريس همبستگي بين عوامل م
عوامل در سطح  ةيد اين مطلب است كه به بين همؤها ممهارتي ايران به سايركشور فني و

مستقيم و معناداري وجود دارد.  ةدرصد اطمينان رابط 99خطاي كمتر از يك درصد و با 
ترين  ) و ضعيفr=  0,836استاندارد با استقرار ديپلماسي مهارت ( ةترين رابطه بين ارائ قوي
 باشد. ) ميr=  0,493لماسي مهارت (ي آموزشي با استقرار ديپها كتاب ةبين ارائ ةرابط
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ثر در اجراي ديپلماسي مهارت و ؤطور كه در ماتريس همسبتگي بين عوامل م همان

عوامل در سطح خطاي كمتر از  ةشود بين هم آموزي مالحظه مي فرهنگ كار و مهارت ةتوسع
ابطه بين ترين ر مستقيم و معناداري وجود دارد. قوي ةدرصد اطمينان رابط 99يك درصد و با 

 0,710ايجاد ارتباط با برنامه از طريق ابزارهاي در اختيار با ارتقاء فرهنگ و بينش سازمان(
=rبين مستندسازي تجارب پيشين با ايجاد ارتباط نظامند از طريق  ةترين رابط ) و ضعيف

 باشد. ) ميr=  0,302ي به وجود آمده (ها فرصت

  ها پيشنهاد
 الف) پيشنهادهاي اجرايي 

 ةهاي كلي توليد ملي، حمايت از سرماي پنجم توسعه و سياست ةراستاي تحقق برنام در  �
وري نيروي كار، با افزايش  ، توانمندسازي و ارتقاي بهره44هاي ابالغي اصل ايراني و سياست

پژوهشي با نيازهاي بازار كار و  -انگيزه، مهارت و خالقيت و ايجاد تناسب بين مراكز آموزشي 
اي و جهاني  منطقه –اندهي اشتغال و حركت نيروي كار ايراني در سطح ملي بسترسازي سام

 بايد مورد توجه قرار گيرد.
   .ها ارتقاء و باال بردن استانداردها و منابع و تجربه �
المللي براي  مسابقات مهارت جهاني و مسابقات اصناف در سطح بين حضور بيشتر در �

 .تبادل و ارتقاء تجارب مهارتي
   .شتركارشناسان و منابع علمي بيشترتبادل بي �
 اي كشورهاي ديگر ي فني و حرفهها اعزام مربي و بازديد مديران و مربيان از سازمان �

  .از كشورهاي ديگر به ايران ها براي افزايش تجربه
كتاب و استاندارد به آنها براي انتقال  ةي ديگر و ارائها تربيت بيشتر مربيان كشور �

 .ساير كشورهاتجربه از ايران به 
 .ارتقاء فرهنگ و مستندسازي تجارب پيشين �
�   ....... 

 .ب) پيشنهادهاي پژوهشي
 .ي جديد تبادل مهارت و تجربهها يي در مورد طرحها پژوهش �
 .پژوهش در مورد هر استان و نتايج عملكرد آنها �
  .ي ديگرها پژوهش در مورد جامعه �
� ...... 



 اي و اشتغال  آموزش فني و حرفه
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