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كيهم االميين رسوال منهم يتلوا عليهم آياته و يزهو الذى بعث فى❖

ويعلمهم الكتاب والحكمة و ان كانوا من قبل لفى ضالل مبين  

(                2سوره جمعه، آيه)

لوا عليهم لقد من هللا على المؤمنين اذ بعث فيهم رسوال من انفسهم يت❖

ى آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة و ان كانوا من قبل لف

(164سوره آل عمران، )ضالل مبين 



«.امهمن تنها براى تكميل فضائل اخالقى مبعوث  شد» 



،استديگرانوتوميانآنچهدرراخود،فرزنداى
چهآنبداردوستديگرانبراىپس.پندارترازويى

مخواهديگرانبراىودارىمىدوستخودبراى
مكنستمكسبهوخواهىنمىخودبراىآنچه

.كنندستمتوبركهنخواهىكههمانگونه

از وصيت امام علي به حسن بن على 

(عليهما السالم ) 





حاصل  ,وارزشها فضايل اخالقی

ت    و مسؤ لياند مسئوليتهاي اخالقی

حقوق ديگرانهاي اخالقی در قبال 

.  تعريف می شوند



–مسؤليت اخالقی كه هر فرد انسان ـ صرفنظر از شغل خود = اخالق فردي

شهروندان و تمام كسانی كه با آنها , در قبال خانواده ) رفتارهايشنسبت به 
...                                                                      و, امانتداري , ,تواضع : مانند. دارد(در ارتباط وتعامل است 

اخالق پزشكان: مانند .مسؤليت اخالقی هر فرد از حيث شغل = اخالق شغلی 
.                   كه از خصوصيات آن  عالج هر بيمار وحفظ اسرار او می باشد

,مشتريان , مسؤليتهاي اخالقی سازمان در قبال كاركنان = اخالق سازمانی 

.          و اخالق شغلی را نيز در  بر  می گيرد...محيط زيست و, جامعه , سهامداران 

شغلي-فردي واخالق شخصي–فردي اخالق : دو قسم است, اخالق فردي 

يك بانك اخالقي به دليل مسؤليتهاي اخالقي از اعطاي تسهيالت به شركتهاي

.درگير در قاچاق مواد مخدر خود داري مي كند



:اخالق حرفه اي ✓

محيط حق دارد و سازمان تکليف



اخالقعلم

.  استآدميرفتار بايستهبهتوجهتماماخالقعلمامروز در تعريف

:گويدميژكس

.باشدبايدكهگونهبداندر رفتار آدمياز تحقيقاستاخالق ، عبارتعلم

:فرمايدمياستاد مطهري

.تبايد زيسچگونه، يا علمزيستناز علماستاخالق عبارتعلم

:دو جهتاخالق بهعلممالصدرا نيز در تعريف

.استكرده، اشارهرفتار پسنديدهبهها وتوجهخويبهآگاهي



:تعريف اخالق
در فرهنگ دهخدا اخالق عبارت است از دانش بدخويي  -•

.ونيک خويي ها
اخالق بطور ساده و خالصه شامل شناخت صحيح از -•

طاني  سل.)ناصحيح و آنگاه انجام صحيح و ترک ناصحيح است
،1382)
ات  اخالق عبارت است از يک سلسله خصلتها و سجايا وملك-•

اكتسابي كه بشر آن را بعنوان اصول اخالقي مي 
(  1367مطهري،.)پذيرد



اخالق

كارگزاران  



خوشخويى

خويش، اخالق نيكو و در دعوت و رسالت( ص)حضرت رسولاز رموز موفقيت•
.  برخورد شايسته و جذاب با مردم بود

ر  اكسي»با همين. بودآن حضرت، امتياز بارز آن مظهر رافت و رحمت« خلقحسن»•
هارا به مهربانى ساخت، كينهكرد، دشمنان را دوست مىدلها را جذب مى« اعظم

و  ! تهاداد، دلها را با دلها،دستها را با دسآفريد و پيوند مىكرد، الفت مىمبدل مى
.  عظيم دريافت كرداز خداى« وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيم»به همين سبب مدال 

ردبارى دار، تحمل فراوان وحلم و بكالم نرم، رفتار شايسته، گفتار مؤدبانه و جاذبه•
.  است« خلقحسن»هاى و چهره گشاده و بشاش، از مظاهر و جلوه



رويى خوش

د  زداياندوه را از دل ديگران مىهاى بسيار زيبا كه غم واز خصلت•
اى كه براى انسان هيچ هزينه، كارىرويى استخوشنشان دادن 

.ندارد

، پدر  فرزندخواهد با زن وكه مىچقدر شايسته است انسان هنگامى•
ى غم  ى مردم برخورد كند همههمهخويشان و، اقوام ومادرو
ى نشاط همهى باطن پنهان نمايد واندوهش را در پس پردهو
رويى كاملبا خوشاش را در چهره ظاهر كند وخرمىسرسبزى وو

.با همگان ديدار كند



حسن خلق

سازى  در سالمپرارزشى كه در زيبايى باطن نقش بسزايى دارد واز علل بسيار مهم و•
سالم  ، كه پيامبر بزرگ ا، حسن خلق استحركات سهم قابل توجهى را داراستحاالت و

.از آن تعبير به برگ درخت دين كرده است
.اخالق نيكو از حقايق عظيم است•
در قرآن. از هيچ حكمى از احكام فقهى در قرآن مجيد با وصف عظيم ياد نشده است•

، ولى صفت عظيمحج عظيم نيامده است، جهاد عظيم و، صالة عظيمصوم عظيم
:همراه اخالق ذكر شده است

.  (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيم)•
.راستى كه تو را خويى واالستو•
( . وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ)•
، هر آينه از  مدارا بودىرفق ورحمت وخالى از رأفت وسنگدل واگر بداخالق وو•

شدندپيرامونت پراكنده مى



حسن خلق

سن كه خود داراى ح( صلى اهلل عليه وآله وسلم)پيامبر اسالم•
حاالت زشتىمفاسد نفسى وبه شدت از بداخالقى وخلق بود و

ت اخالق زش، در رواياتى در رابطه با اخالق نيك ونفرت داشت
:فرمايدمى

. (1)أوّلُ مَا يُوضَعُ فى ميزانِ العَبدِ يَومَ القِيامَةِ حُسنُ خُلقِهِ•
.تاوسنهند حسن خلقاول چيزى كه روز قيامت در ترازوى عبد مى



فوايد اخالق

اخالق تعديل كننده خواسته ها❑
عد اخالق تقويت كننده و پرورش دهنده ب❑

معنوي انسان
اخالق ضامن اجراي قوانين❑
اخالق حافظ ايمان❑



خلق كارگزار نسبت به مافوق 

افراط و تفريط در حياء نسبت به مافوق✓
افراط و تفريط در احترام به مافوق✓
افراط و تفريط نسبت به مقررات✓
افراط و تفريط در انتقاد نسبت به مافوق✓

فوقافراط و تفريط در پيشنهاد نسبت به ما✓



خلق كارگزار نسبت به همسطح

تعهد نسبت به همديگر❖
شناخت معروف و منكر❖
ايجاد صميميت و برقرار كردن ارتباط صميمي❖
ايجاد محيط مشاوره❖
مساعدت در رفع نقايص كار يكديگر❖
تحسس❖
اجتناب از طبقه بندي بي مورد در بين كارگزاران❖

دوري نمودن از نفاق در كارگزاري❖



تیبررسی خلق كارگزار در رابطه با افراد تحت سرپرس
نرمش با زير دستان
عدم سنگدلي و قساوت
عفو زيردستان
طلب مغفرت
مشورت
خلق عزم و توكل برخدا
توجه به مشكالت و رفع آنهادر صورت امكان
اجتناب از ديكته نمودن نظر خود به زيردستان

انتقادپذيري با روحيه باز



.افرادي كه نبايد با آنها مشورت نمود

مالک در ميان مشاورين خود آدمهاي بخيل:افراد بخيل➢
تار  را انتخاب نكن،چون از اينكه با انسانها به فضل رف

كني ترا دور كرده و پيوسته وعده نيازمندي و فقر 
.ميدهد

اشي  آدمهاي ترسو نمي گذارند كه تو شجاع ب:افراد ترسو➢
.و در امورز تو را به ضعف ميكشانند

مشاور حريص ذهن تورا به ميل به تجاوز و:افراد حريص➢
.ستم زينت و آرايش مي دهد



خلق كارگزار در رابطه با ارباب رجوع
تسلط وآگاهي بر ظوابط و مقررات❑
عدم دخالت روابط و خودداري از افراط و تفريط❑
گزاري  برخورد كار گزار با مراجعه كننده بايد طوري باشدكه افتخار خدمت❑

.را لمس كند
داداشتن خضوع و خشوع نسبت به پروردگار در ارتباط با بندگان خ❑
اجتناب از برتري جويي❑
راهنمايي و ارائه راههاي سهل و كوتاه به ارباب رجوع❑
عدم تعبير ظوابط و مقررات❑
وع وارد  عدم تاثير پذيري بوسيله آسيبهاي عصبي كه توسط ارباب رج❑

.ميشود
محسن بودن❑



تكريم ارباب رجوع از منظر آيات و روايات

پايبندي به اخالق اسالمي❑
متصف بودن به صفت تقوا و خداترسي✓
خلوص نيت درانجام وظيفه✓
خوش رفتاري با ارباب رجوع✓
داشتن صبر و بردباري✓
برخورد توام با تواضع و احترام با ارباب رجوع✓
مهر و محبت نسبت به ارباب رجوع✓

برخورداري از توانمندي و تخصص✓



آداب برخورد با ارباب رجوع

برخورد با روي گشاده با ارباب رجوع➢
صبر و حوصله شرط دوم برخورد باارباب ➢

.رجوع است
از راه زبان ارباب رجوع وارد شدن➢

تامين خواسته هاي مراجعين➢



مهرورزي

مسئوليت پذيري

امانتداري
خدمتگذاري

انضباط كاري

پيگيري

اصول اخالق اداري

بردباري
دادورزي



حسن خلق
.  سُوءُ الخُلقِ ذَنبٌ الَ يُغْفَر•
.بداخالقى گناهى غير قابل آمرزش است•
. الخُلقُ وِعاءُ الدّين•
.اخالق ظرف دين است•
ر حسنات به عبارت ديگ. گيرد كه حسنات اخالقى وجود داشته باشددين آنجا قرار مى•

.ملزوم يكديگرند، الزم وديناخالقى و
. مَكارِمُ األخالقِ مِن أعمالِ الجَنّة•
.هاى بهشتى استهاى اخالقى از روشارزش•
.  حُسنُ الخُلْقِ نِصفُ الدّينِ•
.حسن خلق نيمى از دين است•
. أحبّ عبادِ اهللِ إلى اهللِ أحسَنُهُم خُلْقاً•
.ترين آنهاستترين بندگان خدا نزد خدا خوش اخالقمحبوب•
. إنّ حُسنَ الخُلقِ يُذيبُ الخَطِيئةَ كَما تُذِيبُ الشمسَ الجَليد•
.ندكگونه كه خورشيد يخ را آب مىكند همانبه راستى حسن خلق گناه را آب مى•
.  الخُلقُ السَيّىءُ يُفسِدُ العَملَ كَما يُفسِدُ الخَلُّ العَسلَ•
.نمايدگونه كه سركه عسل را فاسد مى، همانكندبداخالقى عمل را فاسد مى•



اخالق
اخالق يكي از بزرگ ترين قواي محركه جهان است و در كمال تظاهرات -20

.خود طبيعت انساني را در عاليترين شكل آن مجسم مي سازد

ق و اخالق ساخته شده و حاضر و آماده نيست ، بلكه ذره ذره ، روز به روز خَل-21
.ايجاد مي گردد

د ، اما اخالق مي تواند جانشين علم، مال ، مقام ، زيبايي و ساير مزايا باش-22
.هيچ نعمتي جاي آن را نمي گيرد

ليم در طبيعت و اخالق انساني ، هيچ ضعف و انحرافي نيست كه با تع-23
.مناسب اصالح نشود

ملت بدون اخالق ، اخالق بدون عقيده ، و عقيده ي بدون فهم ممكن -24
.نيست



اخالق مديريت
پوشش عيبها-1
يت مدير بايد از برمال كردن عيوب همكاران خود كه موجبات شكستن روحيه و شخص-1

آنان است جداً خودداري كند
دون در صورتيكه مدير بخواهد همه همكاران خود را نسبت به عيبي هشدار دهد،بايد ب-2

.بردن نام كسي،بصورت كلي موضوع را بيان نمايد
افت كنايه بهتر گاه زبان كنايه بمراتب تأثيرش از زبان تصريح بيشتر است و مدير با لط-3

.مي تواند افراد را بعيوب خود متوجه سازد
يها را اگر ضرورت ايجاب نمود كه عيوب شخص،صريحاً باو گفته شود،بايد آن نارسائ-4

.بطور خصوصي تذكر داد
.مَن وَعَظَ اَخاهُ سِراً فَقَدزانَهُ وَمَن وَعَظَهُ عَالنِيَةً فَقَد شانَهُ:قالَ( ع)عَنِ العَسكري

ته كسيكه برادرش را در پنهان موعظه كند اورا زيبا ساخ:فرمود(ع)امام حسن عسكري 
.و كسيكه بطور آشكار به او پند مي دهد،اورا زشت كرده استاست

خص را در بعضي از موارد مدير بهنگام بيان نقصها و تطهير عيوب،خوبيها ومحاسن ش-5
هم بگويد

د گاه بايد در برطرف نمودن عيوب كار بد را مورد انتقاد قرار دادو نه شخص را مانن-6
.كه در باال به آن اشاره شد(ع)برخورد امام صادق



اخالق مديريت

معاشرت-2
«عاشِر اَهلَ الفَضلِ تَسعَد و تَنبُل:در اين مورد می فرمايد(ع)حضرت علی 

.با اهل فضيلت معاشرت نما تا سعادتمند و درست كردار شوي

«اِياکَ وَ مُصاحَبَةَ الفُساقِ فَاِنً الشًرً باِلشًرِ مُلحَقُ»

سر انجام زشتی ببار از مصاحبت و مجالست تبهكاران بپرهيز زيرا پيوند زشت
.می آورد

چون غرقه،به هرچه ديد دست آويزدنادان همه جا با همه كس می آميزد
با مردم زشت نام ،همرا ه مباش                   كز صحبت ناكسان سياهی خيزد



اخالق مديريت

:مشاورت-3
در جنگ خندق كه همه احزاب براي از بين بردن اسالم و سركوبی مسلمانان

اب خود  در چگونگی مقابله با دشمن،نظر اصح( ص)متحد شده بودند پيامبر اكرم

را خواست كه در اين نظر خواهی سلمان فارسی پيشنهاد كندن خندق را داد و

.پذيرفته شد



تعريف اخالق
شود،  اى است پايدار در نفس آدمى كه سبب مىملكه

.گرش كارها به آسانى انجام پذيرد بدون نياز به انديشه و ن



تعريف اخالق
چه بسا كسى در نهاد، . ، كار خارجى نيست«خلق»•

ال بخشنده باشد، اما بخشش نداشته باشد؛ چرا كه م
اى وجود دارد وندارد و يا براى بخشندگى او، باز دارنده

ق خود، چه بسا كسى بخيل باشد، ولى بر خالف ميل و خل
.  از روى ريا مالى را ببخشد

را در ، آن حاالت و صفات پايدار نفسانى«خلق»بنابراين، •
.گيرد كه خاستگاه رفتار آدمى استبر مى



ار  حاالت درونی انسان است كه در كردار و رفت:اخالق
.تجلی می يابند



:انواع اخالق 

:اخالق فطري و طبيعی -1
نسان صفات فطري ، غرايز و احساسات و استعدادهايی است كه در طبيعت ا

انند  م. گونه دخالتی نداردآفريده شده و اختيار و عمل در تحصيل آن هيچ
. . .حس خداجويی، كنجكاوي، عدالتخواهی و حبّ كمال و 

:اخالق اكتسابی و اختياري -2
ر به تدريج صفات اكتسابی آن گونه صفاتی را گويند كه در مقام عمل و اختيا

ب چنانچه از استعدادها و صفات خدا داده خو. شودبراي انسان حاصل می
فات و در اين مرحله ، ص. برداري نشود، صفات اكتسابی بد خواهد شدبهره

الق ملكات خوب را فضايل و مكارم اخالق و صفات وملكات بد را رذايل اخ
.نامندمی



:اخالق فردي

ر  نگه داشتن خود از آلودگی ها، نيت در عمل هاي فردي و جمعی، اخالص د
عمل، خشوع قلب، ذكر، آداب خوردن و آشاميدن و خوابيدن، قناعت،  
بر،  دنياطلبی، جاه طلبی، عجب، حالت هاي قلب، حريص بودن، شكر، ص
ه در  خوف و رجا، زهد، توكل، راضی بون به قضا، از جمله مسائلی است ك

.اخالق فردي مطرح هستند
دارند؛ بلكهنبا مردمارتباطيگونهها هيچويژگياينكهنيستاينفرديمقصود از اخالق

.دافرادمي باشو منش، خويفضايلاينكهمعنا استاينبه



نگرش هاي مثبت به كارنگرش هاي منفي به كار

.روز ديگري براي تجربه آغاز شده.چه بد، امروز هم بايد كار كنيم

.خدايا عمر مرا براي كار كردن طوالني گردانكي كار كردن تمام مي شود تا راحت شويم؟

.بخش كوچكي از كار براي درآمد است.كار فقط براي درآمد است

.ما براي كار خلق شده ايم و نياز طبيعي ماست.ما مجبور هستيم كه كار كنيم

.كار خود زندگي است و بايد زندگي كرد.بايد شب و روز كار كنيم

.از كار تجربه هاي فراواني اندوختيم.از كار خسته شديم

.  يكي از نعمت هاي خداوند توانايي كار كردن است.كاش در زندگي همه چيز فراهم مي شد و نياز به كار نبود

اگر اين كار تمام شد براي خود كار ايجاد كنيم.زود كار را تمام كنيم واز شّر آن خالص شويم

اده مي ديگران از دسترنج و محصول توليدي ما بيشتر استف

.كنند،كار مال ماست

ا شكر من از دسترنج ديگران بيشتر استفاده مي كنم و خدا ر

.كه از دسترنج من استفاده شود

.در كارها رشد كرديم و تجربه اندوختيماين همه كار كرديم چي شد؟



اخالق خانوادگی

زن و شوهر•

والدين و فرزندان•

خويشاوندان•

صله رحم•



اخالق اجتماعی

. توان حسن معاشرت با ديگران دانست اخالق اجتماعی را می•
.دهدیبخش اعظم زندگی انسان را ارتباطات انسانی تشكيل م

ونه اي بايد به گ( ع)زيستن در ميان مردم به گفته اميرمؤمنان •
د به او باشد كه اگر انسان مرد برايش گريه كنند و اگر زنده مان

.مهربانانه روي آورند



كارگزارانمثبت اخالق 
گذشت-1
تهذيب نفس-2
مردم داري-3
جلوگيري از تملق و پرهيز از منش جباران-4
رازداري-5
پرهيز از خشم-6
پرهيز از تكبر-7
سعه صدر-8
مدارا-9

حلم و خويشتن داري-10
عدالت-11



پندار تبديل به گفتار می شود •
گفتار تبديل به كردار می شود•
كردار تبديل به عادت می شود•
عادت شخصيت ما را می سازد•
.و شخصيت آينده را می سازد•
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