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مطالبی که در این کارگاه ارائه می شود
تعریف اخالق و اخالق محیط کار❖
رعایت اصول اخالقی در محیط کار ❖
ارزشهای کاری ❖
اهمیت ارزشهای کاری ❖
جمع بندی ❖
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تعریف اخالق 

.است حکمت عملی اخالق شاخه ای از 

فتگو گتحت قدرت انسان و افعال اختیاری حکمت عملی دانشی است که در باره 
.می کند 

.استبد است و کدام فعل خوباخالق بیان می کند که کدام فعل
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تعریف اخالق 

.استکمالاخالق نهادی برای کنترل رفتار و هدایت آن به سمت 

راین بنابنهاد اخالق برای هدایت همه رفتارهای انسان به سمت کمال ضروری است و 
.همه حرفه ها و رشته های علمی و مجموعه های اجتماعی به اخالق نیازمندند

.استکمال و خودشکوفایی هدف اخالق هدایت انسانها به سمت
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اهمیت اخالق در محیط کار      
جلب اعتماد مردم

ارتقای کیفیت خدمات
تصمیم گیری عادالنه 
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اخالق در محیط کار 
مجموعه ای از اصول است که قواعد رفتاری را برای گروهی از افراداخالق کارکنان 
تشکیل می دهد

داردرفتار و تصمیم گیری روزمره تمرکز اخالق بر 

قیت و به تعیین موفافراد در تمام سطوح سازمان اعمال می شود اخالق کارمندان برای 
سازمان کمک می کند
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اصول اخالقی محیط کار 
   Autonomyاحترام به اختیار افراد -1

Beneficenceسودمندی -2

 Non Maleficenceعدم ضرر رسانی -3

Justiceعدالت-4
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Autonomy
انسانهاکرامت و اختیار احترام به 

اصل احترام به اختیار ارباب رجوع❖
ر نظر را داسباب راحتی مراجعه کننده تکریم وقتی مشخص می شود که ❖

.بگیریم
رعایت وقت مراجعه کننده❖
برخورد احترام آمیز ❖
دادن قدرت انتخاب ❖
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احترام به کرامت و اختیار انسانها
به حق تصمیم گیری فرداحترام❖

و راهنمایی ارباب رجوع آموزش ❖

از ارباب رجوعحمایت❖

اجبارعدم تحمیل زور و ❖

ارباب رجوع حفظ اسرار -❖
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سودمندی 
.استشایستگیهای تکنیکی ورایسودمندی 

، حمایت، پرورشگوش کردن، توجه همه جانبه

ستاما اخالقی اتعیین این که چه کاری برای دیگری خوب است مشکل است 
تعریف می شود نهاساس انتخابهای ارباب رجوع و نظر وی  سودمندی بر  

. براساس آن چه که ما فکر می کنیم خوب است
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سودمندی
باید نیاز ارباب رجوع را مشخص کنیم و پی گیری کنیم تا مشکل حل شود❖
وجود ما برای ارباب رجوع مفید باشد❖
.به رفع نیاز ارباب رجوع اقدام کنیم❖

.  دیدگاه جامع به نیازهای ارباب رجوع داشته باشیم❖

مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع           دکتر فریبا برهانی  11



مشتقات اصل سود رسانی 
veracity veracityصداقت     

Fidelityوفاداری     

compassionشفقت        
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Nonmaleficence  اصل ضرر نرساندن

اقدامی انجام آگاهانه و عامدانه ما اجازه نداریم 

.  دهیم که به ارباب رجوع ضرر بزند

مالی و، روانی، جسمیاین ضرر شامل خسارات 

.  می باشدمعنوی
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برای  هاییپس با این توصیف می توان نتیجه گرفت که اصل سودمندی شامل فعالیت

بب عدم انجام اقداماتی است که سو اصل عدم ضرر و زیان شامل کمک به ارباب رجوع 

آسیب به آنها می شود
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Justice  عدالت

فرد آنچه را که سزاوارش است دریافت کند 
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عدالت
با مردم منصفانه برخورد کردن  ❖
ترجیح ندادن گروهی خاص بر گروهی دیگر ❖
عدم تبعیض و پیش داوری ❖
احترام به حقوق مردم ❖
احترام به قوانین و مقررات ❖
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رزشهاا

اخالقيات

فرهنگ

مذهب



ارزشها
سه نوع ارزشی که کارکنان باید کشف کنند

.Character Valuesارزش های شخصیتی 

ارزش های جهانی هستند که شما به عنوان یک انسان خوب به آنها نیاز دارید

 Personal Valuesارزشهای شخصی 

 work valuesارزش های کاری 

پیدا ارزش های کاری ارزش هایی هستند که به شما کمک می کنند آنچه را که در یک شغل می خواهید
.  کنید و به شما رضایت شغلی بدهد
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ارزشهای شخصیتی
generosityسخاوت    

loyaltyوفاداری    

kindnessمهربانی    

sincerityخلوص   

self-controlخود کنترلی  
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ارزشهای شخصی 
ارزشهای ناشی از فرهنگ و دین
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ارزشهای کاری 
Challenges( چالشی بودن)

انجام کاری که دانش و مهارت و خالقیت من را افزایش دهد

:Competition( رقابت)

تواناییها و مهارتهای خود را در مقایسه با دیگران قرار دادن برای رسیدن به موفقیت

Creativity( نوآوری)

فکر کردن در مورد ایده ها و روش انجام کارهای جدید
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ارزشهای کاری 
Recognition as an expert(شناخته شدن به عنوان فرد ماهر و متخصص)

شدنبه عنوان فردی با دانش خاص و یا مهارت در یک حطیه خاص شناخته 

Belonging(تعلق)
سازمانیتعلق داشتن به عنوان بخشی از یک گروه 

Balance( تعادل(

(تعادل)داشتن فرصت جهت تمرکز بر روی کار و نقشهای زندگی
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ارزشهای کاری 
Decision making right:  تصمیم گیری صحیح:

قرار گرفتن در موقعیتی که تصمیم یری صحیح بتوان انجام داد

Flexibility  انعطاف پذیری
(داشتن برنامه آزاد در محل کار که در محیطهای مختلف بتوان کار کرد مانند دورکاری) 

Chances to help others ( نوعدوستی)
شانس انجام کارهایی که به مردم کمک شود

Chances to help society(کمک به جامعه)
شانس انجام کارهایی که به جامعه کمک شود
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ارزشهای کاری 
Innovation(نوآوری)

استفاده از تکنولوژی جدید در کار یا رویکردها

Intensity (هیجان)
انجام کارها با سرعت همراه با هیجان و فشار کاری

Lack of pressure(آرامش)
. کار کردن در حالتی که فضا و نگرشهای کار خیلی آرام و بدون فشار باشد
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ارزشهای کاری
Learning opportunity (فرصت یادگیری)

داشتن فرصت  برای یادگیری رسمی و غیرسمی 

Money(پول)
به دست آوردن میزان خاصی پول و یا به دست آوردن پتانسیل آن 

Power (قدرت)

داشتن قدرت برای هدایت دیگران

Precision work (دقت در انجام کار)
.  انجام کارهایی که نیازمند دقت و صحت هستند
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ارزشهای کاری
Predictability(قابل پیش بینی)

داشتن مسئولیتهای کاری که روتین های ثابت و بدون تغییر را دنبال می کند

Promotion (ارتقا)

مسئولیت افزایش داشتن شانس برای پیشرفت و یا 

Respect(احترام)

داشتن کارمند، سوپروایزرو همکاری که در محل کار به من احترام گذارد
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ارزشهای کاری

Satisfaction (رضایتمندی)

کار کردن در یک شغل که به من حس غرور و خود احترامی دهد

Security(امنیت)

کار کردن در شغلی که دارای درآمد قابل قبول باشد

Interdependence(استقالل )

کار با کمترین هدایت و ارتباط با دیگران
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چرا ارزشهای کاری مهم هستند؟
ر به شما در موارد زیارزش های کاری ویژگی ها، اصول و استانداردهای مرتبط با کار هستند که 

:کمک می کند

شغلجستجوی فرصت ها در کار فعلی یا ایجاد تغییر برنامه ریزی شغلی، در 

ید تا در اگر درک روشنی از ارزش های خود نداشته باشید، در یافتن اینکه به دنبال چه چیزی هست
.، با مشکالت زیادی روبرو خواهید شدراضی و خوشحال باشیدمحل کار 

در کار اغلب به ارزش های کاری شما بستگی داردموفقیت و رضایت شما 
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چرا ارزشهای کاری مهم هستند؟
ارزش ها به شما کمک می کنند تا به خود احترام بگذارید-1

یان ارزش قائل هستید، این موضوع را با همکاران خود در موقت شناسی به عنوان مثال، اگر برای 
.بگذارید

.اگر احساس می کنید که توسط مافوق خود مورد بی توجهی قرار می گیرید، صحبت کنید

ارد به اگر با وفادار ماندن به آنچه معتقدید از نظر اخالقی درست است و با ارزش های شما همخوانی د
.خود احترام نمی گذارید، هیچ دلیلی وجود ندارد که دیگران نیز به شما احترام بگذارند
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چرا ارزشهای کاری مهم هستند؟
ارزشهابهشماکمکمیکنندتاخواستههایخودراروشنکنيد-2

.  ارزش های شخصی فقط نقش مهمی در زندگی شما ندارند

ی شغلی شما آنها می توانند به ویژه در محل کار نیز مفید باشند و به جستجوی شغل یا تصمیم گیر
.کمک کنند

کنیدمرتبمهم ترین به کم اهمیت تر برای شناسایی ارزش های کاری شخصی خود، باید ارزش ها را از 

.
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چرا ارزشهای کاری مهم هستند؟
ارزش ها به شما در تصمیم گیری کمک می کنند. 3

بازار کار مدرن می تواند به هر کسی این احساس را بدهد که همه انتخاب های دنیا را دارد، اما با

صمیم چگونه یک ت« فراموش کرده ایم»داشتن بیش از حد فرصت ها، این احساس به وجود می آید که 

.خوب بگیریم
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چرا ارزشهای مهم هستند؟
وجود خواهد داشت،گزینه های جایگزین همیشه ❖

.که می توانید انتخاب کنید وجود داردفرصت ها و مسیرهای متفاوتی همیشه ❖

نید و داشتن درک روشنی از ارزش های شما می تواند به شما کمک کند تا در آن گزینه ها حرکت ک❖
.  در نهایت انتخاب ایده آل را داشته باشید
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چرا ارزشهای کاری مهم هستند؟
سیده اید، شما به حداکثر موقعیت خود برای رشد و پیشرفت در موسسه ای که در آن کار می کنید، ر

چه مراحلی را انجام می دهید

ر بیندازید، یا آیا قرار است بمانید و تمایل خود را برای ایجاد انگیزه بیشتر برای امنیت شغلی به خط
د که در آن انگیزه را بیشتر از امنیت ارزش قائل هستید و شروع به جستجوی شغل جدیدی می کنی

.بتوانید بیشتر پیشرفت کنید

نیم، درک و شناسایی ارزش هایمان از اهمیت باالیی برخوردار است، زیرا زمانی که آنها را درک می ک
ی توانیم زمانی که نه تنها می توانیم در صورت نیاز به ایجاد تغییرات با آنها ارتباط برقرار کنیم، بلکه م

در صورت عدم برآورده شدن آنها را داریم، از آنها استفاده کنیمتغییر مسیرها تصمیم به 
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چرا ارزشهای کاری مهم هستند
ارزش ها به شما کمک می کنند از زندگی خود لذت ببرید. 4

ن می کنند، و در حالی که برخی ممکرفتار ما را هدایت ارزش ها عبارت های هدف اخالقی هستند که 
.است در طول زمان تغییر کنند، ارزش های اصلی ما اغلب دست نخورده باقی می مانند

.شما مرتبط استوجدان متفکر ارزش های شخصی ما مستقیماً با 
ی را وقتی چیزی شما را تحریک می کند که برخالف ارزش هایتان رفتار کنید، وجدان شما اعتراض

.فتمطرح می کند و آنقدر ادامه می دهد که نمی توان بدون قربانی کردن شادی تان آن را نادیده گر

دن رضایت و ماندن در یک شغل یا موقعیت به دلیل پتانسیلی که می توانید در آن ببینید، فدا کر
.رضایت از ارزش خود در کارتان انتخاب سالمی نیست

.وجود خواهد داشتهمبستگی مثبت بین ارزش های ما و رضایت شغلی یک همیشه 
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چرا ارزشهای کاری مهم هستند
ارزش ها شما را با انگیزه، متمرکز و درگیر نگه می دارند-5

نظر موسسه ای کار می کنید که با آن در مورد محصول، فرآیند یا مأموریت آنها اختالفوقتی برای 
.بهره وری شما آسیب می بینددارید، 

ه می نگانگیزه و شاد زندگی مطابق با ارزش ها ما را در همه زمینه های زندگی، از جمله محل کار، با 
دارد
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چرا ارزشهای کاری مهم هستند
 هایمان تالش برای رسیدن به هدفی که قویاً به آن اعتقاد نداریم، می تواند باعث شود که در تالش

کنیم، از عقب بمانیم و انگیزه را خیلی سریع تر از زمانی که واقعاً بخواهیم برای هدف مورد نظر تالش

.دست بدهیم
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چرا موسسات  و سازمانها باید ارزشهای خود را مشخص نمایند

مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع           دکتر فریبا برهانی  37



چرا موسسات  و سازمانها باید ارزشهای خود را مشخص نمایند
ی از مایل به رشد همراه با رشد کارکنان در سازمان است، پیرو( موسسه)اگر سازمان 

.تعیین می کند بسیار مهم استسازمانارزش هایی که هر 

ر اشتباه، بنابراین، برای جلوگیری از رفتن در مسی.هستندنیروی راهنما ارزش ها یک 
داشتن ارزش های محل کار در سازمان مهم است
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نمونه ای از ارزشهای یک بیمارستان 
Integrity Doing the right thing.                                                        صداقت در انجام کار درست

Patient-Centered Putting patients and families first.      بیمار محوری اولویت دادن به بیماران و خانواده ها
Respect Valuing all people.                                                           احترام گذاشتن برای همه مردم

Accountability.                                                                                           مسئولیت پذیر ی
Compassion Being empathetic                                                               شفقت و همدلی
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نمونه ای از ارزشهای یک دانشگاه      
Respect.. ... احترام  

Excellence. ... تعالی  

Compassion. ...           شفقت

Service. ...           خدمت رسانی

Hospitality. ...       مهمان نوازی

Diversity. ... تنوع  

Learning for Life    یادگیری برای زندگی
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چرا موسسات  و سازمانها باید ارزشهای خود را مشخص نمایند

مثبت اندیشی را در بین کارکنان ترویج می کند-1
ر و خروجی اگر کارکنان به رفتار خوب در یک سازمان پایبند نباشند، در نهایت بر کا

.اثر خواهد گذاشت
در یک وب ارزش های خبنابراین، برای ارتقای شادی و مثبت اندیشی در بین کارکنان، 

.سازمان انتظار می رود
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چرا موسسات  و سازمانها باید ارزشهای خود را مشخص نمایند

ارتباطات بین فردی را تقویت می کند-2
تمایلی به اگر قوانین و آیین نامه رفتاری برای کارمندان وجود نداشته باشد و کارکنان

رویج می صحبت با یکدیگر نداشته باشند، در این صورت منفی گرایی در سازمان ت
.شود

اگر کارمندان با هم صحبت کنند، مطمئناً بر محیط کار تأثیر می گذارد

روری استدر محیط کار ضرفتار مدنی بنابراین، برای حفظ محیط کار دوستانه، رعایت 
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چرا موسسات  و سازمانها باید ارزشهای خود را مشخص نمایند
برای حفظ نظم و انضباط در سازمان-3

.استانضباط پدر موفقیت 
ط اگر نظم و انضباط در کار خود داشته باشید، راه درستی را طی می کنید، اما اگر منضب

. نباشید از مسیر خود منحرف شده اید
بنابراین، اگر می خواهید به اهداف مورد نظر خود برسید، مهم است که با ارزش های 

درون موسسه کار کنید
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Five S سیستم نظام آراستگی
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Five S سیستم نظام آراستگی
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چرا موسسات  و سازمانها باید ارزشهای خود را مشخص 
نمایند

برای جلوگیری از هرج و مرج در سازمان -4
بدون ارزش در محل کار، بدون اخالق در محل کار، بدون کدهای رفتاری، چگونه می

توان صلح و فضای دوستانه را انتظار داشت؟ 
زه دهیم بنابراین، برای ایجاد آن، اولین و مهمترین چیز این است که به کارکنان اجا. 

.به ارزش ها پایبند باشند
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چرا موسسات  و سازمانها باید ارزشهای خود را مشخص نمایند
و شلوغی اگر تصادفاً شخص خارجی وارد سازمان شود و نظمی نبیند، بلکه فقط شلوغی

ند آن را ببیند، تأثیر هم برای موسسه و هم برای کارکنانی که در داخل کار می کن
.بسیار بد خواهد بود

بنابراین، ارزش ها بخش مهمی از هر محل کار هستند
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چرا موسسات  و سازمانها باید ارزشهای خود را مشخص نمایند
به کارمندان اجازه می دهد برای یک هدف مشترک کار کند-5

توسط کارکنان اداره می شود،  در واقع، بیشتر از مدیرانموسسه 
ان در مدیران شرکت رؤسای مجازی یا اسمی هستند در حالی که وظایف توسط کارمند

.داخل انجام می شود
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چرا موسسات و سازمانها باید ارزشهای خود را مشخص نمایند

رزش ها ، داشتن مجموعه ای از اهدف مشترک تالش کنندبرای اینکه همه کارکنان برای رسیدن به 

دهد ضروری است که از آنها پیروی شود، در غیر این صورت هر کارمندی می خواهد به تنهایی انجام

.و هیچ کس برای یک هدف مشترک کار نمی کند

.
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چرا موسسات  و سازمانها باید ارزشهای خود را مشخص نمایند
را تعیین می کنندفرهنگ موسسه ارزش ها لحن-6

.  فرهنگ موسسه با ارزش هایی که کارمندان از آن پیروی می کنند تعیین می شود

مهم است که افراد درون سازمان به ارزش های تعیین شده توسط موسسه پایبند باشند
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چرا موسسات و سازمانها باید ارزشهای خود را مشخص نمایند
جذب کارمندان بهتر -7

.ارزش ها چیزی است که کارمندان بیشتری را جذب می کند

رهنگ زیرا اگر موسسه از ارزش های مناسب پیروی کند، فرهنگ کاری خوبی ایجاد می کند و اگر ف
.تندکاری رضایت بخش باشد، در نهایت تعداد بیشتری از کارکنان مایل به کار در سازمان هس

ط در موسسه، رعایت اصول رفتاری و ارزش ها برای هر محیکارکنان ماهرتر بنابراین، برای جذب 
.کاری ضروری است
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چرا موسسات و سازمانها باید ارزشهای خود را مشخص نمایند
رشد موسسه - 8

ارزش ها فرهنگ کار خوب را شکل می دهند

نمی اگر هیچ ارزشی وجود نداشته باشد، هیچ قانونی برای پیروی وجود نداشته باشد، هیچ کس
خواهد کار کند مگر اینکه محیط کار دوستانه باشد

بنابراین، هر چه محیط کاری ارزشمندتر باشد، برای رشد خود موسسه نیز مفید خواهد بود
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چرا موسسات  و سازمانها باید ارزشهای خود را مشخص نمایند

انجام کارهای درست در زمان درست-9
. ارزش ها بسیاری از ارزش های دیگر مانند نظم و انضباط و غیره را آموزش می دهند

.نظم و انضباط به نگه داشتن چیزها در جای مناسب کمک می کند

همچنین انجام کارهای درست در زمان مناسب
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چرا موسسات و سازمانها باید ارزشهای خود را مشخص نمایند
مشخص کردن مسئولیت کارکنان-10

 کندارزش های درون سازمان نیز منعکس کننده مسئولیت های هر فردی است که در موسسه کار می
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چرا موسسات و سازمانها باید ارزشهای خود را مشخص نمایند
بهبود عملکرد-11

اگرموسسه بدون هیچ کد رفتاری مشخصی کار کند، برای مدت طوالنی دوام نخواهد کرد

.و تأثیر مستقیمی بر عملکرد و خروجی آن خواهد داشت

اما اگر قوانین مناسب رعایت شود، یک آیین نامه رفتاری مناسب وجود داشته باشد، عملکرد بهبود 
.خواهد یافت زیرا همه کارکنان برای یک هدف مشترک کار می کنند
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چرا موسسات و سازمانها باید ارزشهای خود را مشخص نمایند
متمایز شدن-12

همه موسسات برای به دست آوردن . موسسات زیادی در یک زمان برای ارائه خدمت وجود دارند
موقعیت خوب تالش می کنند و رقابت می کنند

ی بسیاری از سازمانها به سخت. برای حفظ موقعیت عالی، باید در رویکرد و سبک کار آن متفاوت بود
.از ارزش ها پیروی می کنند، حتی اگر از آنها پیروی کنند، چندان سختگیر نیستند
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چرا موسسات و سازمانها باید ارزشهای خود را مشخص نمایند
برای رشد فردی کارکنان  -17

وقتی فردی در محیطی شروع به کار می کند، پس از مدتی انتظار رشد دارد

.استچیزی کم اما اگر آن رشد مطابق انتظارات نباشد، به این معنی است که 

 روداین چیزی احتماالً ارزش ها هستند، زیرا بدون مجموعه ارزش ها، هیچ چیز به ترتیب پیش نمی
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جو اخالقی
ی رویهدربارهکارکناندارمعنیو،مشترکادراکاتمجموعازکهروانی استساختاریجو اخالقی

.  شودمیحاصلسازمان شاندرموجودهایسیاستواخالقیهای
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جو اخالقی

به عنوان جو اخالقیوشودمییادسازمانشخصیتسازمانی به عنوانجواز

باشد سازمان میآناخالقبیانگربه نوعیسازمانشخصیتازبخشی
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نظریه ویکتور و کالن 
        Instrumentalابزاری ❖

      Independenceمستقل  ❖

                Rulesمقرراتی ❖

Professionalismحرفه گرایی❖

Caringخیرخواهی/عالقمندی❖
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جو ابزاری Instrumental         
ی خود در جو ابزاری کارکنان سازمان، مشکالت اخالقی موجود را با مرکزیت نفع شخص

.  نمایندیا منافع سازمانی حل می

رین است، به عبارتی اشخاص ممکن است تصمیماتی بر اساس آنچه برای خودشان بهت
ان ابزاری بدون توجه به تاثیر آن در دیگران بگیرند و به عبارتی دیگران را به عنو

. جهت رسیدن به منافع خود قرار می دهند
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جو ابزاری Instrumental      

وردنآفراهمدنبالبهاولیهطوربهوشودمیشاملرابینیخودمعیارابزاریجو

.استشخصیمنافعاکثرحد

رائهایاهاسازمانمنافعخدمتدربایدشدهاخذتصمیماتدارنداعتقادافراداین

.باشدشخصینفعیدهنده
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     Independenceجو مستقل 

اصولازایمجموعهاساسبرکهشخصیخلقیاتواعتقاداتطبقبرافرادبعدایندر

.نمایندمیعملاستگرفتهشکلخوب
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                Rulesجو مقرراتی

. شود این بعد به پذیرش رفتارهای قانونی تعیین شده از سوی موسسه ،مربوط می

.تصمیمات سازمانی نیز بر اساس مجموعه ای از مقررات منطقه ای هدایت می شود
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جو حرفه گرایی Professionalism

.باشندمیپایبندخودحرفهمقرراتوقوانینبهافراد

.ایندنماخذایحرفهارزشهایوکدهااساسبرراخودتصمیماتباید،کارکنانگیریتصمیمموقعیتهایهنگامدر

مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع           دکتر فریبا برهانی  65



خیرخواهی/ جو عالقمندی Caring

)ودنبخوببهکارکناناولیهتوجهاخالقیمسایلحلهنگامدر

.استدیگران(منفعتوسود
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خیرخواهی / جو عالقمندی Caring  

در یک جواخالقی خیرخواهی محیط کار، کارمند تصمیم هایی را جهت به حداکثر 

کمتر از می گیرد حتی وقتی که این تصمیم ها موجب رضایتمنافع مشترک رساندن 

نیازهای شخصی شود 
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جمع بندی 
.استوار استاصل اخالقی 4اخالق در محیط کار بر اساس .

سودمندی، عدم ضرر رساندن و عدالتانسانها،کرامتبهاحترام

.داردتاثیرکارمحیطدرکارکنانرفتارتعیین ارزشهای کاری بر نحوه

.تا راهنمای عملکرد کارکنان باشد. سازمانها نیز باید ارزشهای خود را مشخص نمایند
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سپاس از توجهتان 
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