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  27/2/1393ـ پذیرش: 12/10/1392دریافت: 

  ده كيچ
سازمان و مدیمهم در ادب يامرعنوان به شهینفوذ در افراد هم ست. هریریات  شیر بینفوذ مد قدرت مطرح بوده ا د شتر با

سوم قدرت »یهوش اخالق«ابد. ییش میافزاارها کانجام بهتر  وافراد  يریارگکاو در بهقدرت  ست نوع  درت ق«نار کدر  ا
 یخصش يهایژگیه برآمده از وک( »یقدرت شخص«و  )ردیگیه از مقام فرد در سازمان نشأت مک( »یسازمانا ی یتیریمد

ست شخ ییتوانا یهوش اخالق) .فرد ا شتباه  صیت ست از ا ستدر صول ک ا شد.  سازگار یاخالقه با ا دگاه ید مطالعۀبا با
 اظلح(از  ياخانهبتاکت و روش) و یث ماهی(از حیفیروش توص ، که بادر سازمان یهوش اخالق يردهاکارک دربارةاسالم 

 روابط م بهتریتواند از راه تنظیم یهوش اخالق ،ه اوالًکدســت آمد هجه بین نتیا ،) انجام شــدییت اجرایار و نوع فعالکراه
  ،اًیثان ســـازمان گردد. يرد بهتر براکمنجر به حصـــول عمل یاخالق ،يهالتیبر پرورش فضـــز و توجه کتمر ۀلیوســـهب
، يبردبار، يرفتارخوش، مدارا، يمهرورز، يریپذتیمسئول، يدارشامل امانت ،در سازمان یمهم هوش اخالق يردهاکارک

  است. تغافل، يدادورز

  .ارکسازمان،  ،ردک، عمل، اخالقهوش ها:دواژهليك
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  مهمقّد
ـــازمان لیو تحل هیدر تجز هامروز از الزامات  یکی یاخالق يهاها، پرداختن به اخالق و ارزشرفتار س

 ،يرفتار يارهایســقوط مع. دهدیم لکشــآنها  یاخالق يها را رفتارهاســازمان یرونینماد ب رایز ؛تاســ
شگران را  ستسمت  بهپژوه سب  يهاحلراهجاد یا منظوربهرابطه  نیدر ا ينظر يمبناها يجووج منا

  .سوق داده است ییاجرا
تا يهاحلگســـترده، راه يامدهایت به علت پیریمد یالت اخالقکمشـــ ب، کج مریگوناگون، ن

شت يدادهایرو ص يهانامطمئن و بردا ش يده بوده و دارایچی، پیشخ ستیر نیالت فراگکم را یز ؛ز ه
تیه دکدهند یانجام م یرند و اعمالیگیم یماتیران تصـــمیمد (هس  دهندیر قرار میثأگران را تحت 
ن یه در اک ،تیریمد یالت اخالقکرفت از مشـــبرون يها براحلن راهیاز بهتر یکی). 30ص، 1382مر،

ست. هوش اخالق »یهوش اخالق«شود، توجه به ید مکیمقاله بر آن تأ ست یب یا ط ه در روابکانگر آن ا
 گرانیند، با دک كگران را درینامناسب است؛ فرد احساسات د یمناسب و چه عمل یچه عمل یاجتماع
ران یبه مد یهوش اخالق). 26، ص1390(بوربا،  ردیش را بپذیخو يارهاکت یمســـئول و د،ینما یهمدل

  ند. کت کحر یر درستیند تا سازمان در مسکیم کمک
 در منابع یبا بررس دگاه اسالمیاز د یمهم هوش اخالق يردهاکارکتا  است شده یسع ،ن مقالهیدر ا
  ان شود.یمعتبر، ب

  ان مسئلهيب
ست و آنان برا ،غرب يرهبران تجار انیم در یاخالق يهاامروزه ارزش شده ا شاندن  يگم  پنهان  ایپو

ــن و یاما برخ ؛تالش دارند قتیردن حقک ــاده عمل م از رهبران روش ــ نندکیس ــادقند. بس از  ياریو ص
شگران بر صداقت کباورند  نیا پژوه ستورأدر ر دیها باتمام زمان امل درکه  شد. ک س د سازمان با ار 

رد کعمل ند، نوعاًکعمل  یاخالق يهاصــادق باشــد و همراه با اصــول و ارزش وســتهیپ ه رهبرکیهنگام
سود، نگه ییباال ضا يداردر فروش،  شهرت و ر شتر تیافراد،  ست میبه يم  ،رگیدعبارت به .آوردد

ش از یشـــده در بانجام يها). پژوهش2006 ،كمانال التجارت خوب اســـت ( يخوب، برا اتیاخالق
صد شان دادکشر یک ست هت ن و  نگیبارل( سازمان دارد یرد مالکبر عمل يقو يریثأت یهوش اخالق ا
شنیبه ).2002تورنر،  ش رو ست افرادکآ شده ا ا دار سبباند، به ردهکرا تجربه ن یه هوش اخالقک يار 

سطح سّ یضعف در مهار ام، یبودن وجدان  سال، ح ست  ياگونهه بهک یی، و باورهاباال یت اخالقیا نادر
 یکاما دارد،  يادهیچیعلل پ ین افت اخالقیچه ااگر قرار دارند ياند، در معرض خطر جدّت شــدهیهدا
  .)27 ص ،1390 (بوربا، ر استیناپذارکقت انیحق
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  یران معرفیرا به رهبران و مد يدیبه دنبال آن است که ابزار قدرت جد یمحقق در بحث هوش اخالق
ـــازمان، بتوان بهرهک ـــت آن در س تا با کاربس عنوان به تیریات مدیش داد. آنچه در ادبیرا افزا يورند 
ه ک »)ی(سازمانیتیریقدرت مد« شود:یم می، به دو نوع تقسیلکطور ر شده است، بهکذ» ریمد يهاقدرت«

  فرد است. یشخص يهایژگیه برآمده از وک »یقدرت شخص«و  ردیگیفرد در سازمان نشأت م از مقام
ستمتعلّ یتیریقدرت مد سازمان ا قدرت پاداش و قدرت  ،یشامل قدرت قانونه ک ق به پست و مقام 

  د.نکیدا مینمود پ »تیقدرت مرجع«و  »قدرت تخصص«ز به دو صورت ین یقدرت شخص است.اجبار 
سوم  صل بهنوع  سازمان یهوش اخالق يریارگکقدرت حا ست.  سازمان ا ست  یدر  ه به کموفق ا

شد. هوش اخالقیپا یهوش اخالق ست و مقامکارکست تا ین یمانند قدرت قانون یبند با  نان به خاطر پ
ا فشـــان ری، وظايا ترس از امریه به طمع و که یا مثل قدرت پاداش و تنبیند و یر، از او اطاعت نمایمد

روان به یپ ي(وفادار تی(دانش و تجربه) و مرجع ن مانند قدرت تخصــصیانجام دهند و همچندرســت 
  .نندکیف و اجرا میف خود را تعریوظا ،ینان بر اساس هوش اخالقکارکه کبل ،ستیرهبر) ن

  قيتحق ةنيشيپ
  :از ندااند عبارتهایی که بیشترین ارتباط را با عنوان این مقاله داشتهنامهمقاالت و پایان

پور مختاري» (دانشــمندان و اســالم یدگاه برخیاز د یمیت يو رهبر یهوش اخالق ياســهیمقا یبررســ«
 م ویرکدگاه دانشمندان با قرآن یاز د یابعاد هوش اخالق ياسهیمقا یبررس« ؛)29ص ،ب1388 ،ادتیس
  )97ص ،الف1388 ،ادتیسپور مختاري» (نیمعصوم ۀائمّ

  ؛)www.ganj.irandoc.ac.ir ،ياد(ســجّ» ل آفریناخالقی با رهبري تحوّهوش معنوي و هوش ۀ رابط«
 ،انی(نجف» رمانکارمندان دانشـــگاه شـــهید باهنر کســـنجی هوش اخالقی و درگیري شـــغلی ارتباط«

www.ganj.irandoc.ac.ir(س« ؛ سی و مقای سازمانی و هوش اخالقی با رهبري تیمی  ۀرابط ۀبرر بین هوش 
ـــگــاه ـــی دانش ـــی و غیرآموزش ـــفهــاندر بین مــدیران آموزش ، پوري(مختــار .»هــاي دولتی اص

www.ganj.irandoc.ac.ir(؛  
ا نگاه قات اصالً بیاز تحق یه برخکدست آمد جه بهین نتیا مذکور، يهانامهانیمقاالت و پا یبا بررس

در  یهوش اخالق يهالفهؤم د و ردّییأز تنها به تیگر نید یاند و برخنپرداخته یبه هوش اخالق یاســـالم
 دگاه اســالم به هوشیمســتقل از دصــورت به ،قین تحقیدر ا اما اند.پرداخته ییتب رواک یقرآن و برخ

  .  گرددان یدر سازمان ب یهوش اخالق يردهاکارکن یتراز مهم یبرخ و شودینگاه م یاخالق
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  »هوش« يشناسمفهوم
شـناسـان از هوش وجود ندارد و متخصـصـان و روان یسـانیکف واحد و یتعر ،یشـناسـدر علم روان

ساس دکهر  گوناگون  .یس.یاند. جردهکئه را از هوش ارا یمتفاوت تعاریف ،تب خودکدگاه و میدام بر ا
ستاب ک در )J C Aggarwa( آگاروال شنا صول روان هار چ يبندطبقه یکرا در » هوش«ف ی، تعاریتیترب یا

    گذارد:یش میبه نما یگروه
 دکیأن آن تیمحدود و مع يهاا جنبهیطش و یمح ۀو انطباق فرد با هم يســـازگار يگروه اول بر رو

د یجد يهاتید و موقعیل جدئبا مســـا یعموم یذهن يســـازگار یکن اســـاس، هوش یورزد. بر ایم
  د. یآیشمار مبه یزندگ

ند. دایم يریادگیورزد و هوش را برابر با قدرت یاصـــرار م يریادگیو قدرت  ییبر توانا گروه دوم
ز ین يت ویتجربه و فعال ةرد و حوزیگیاد میتر تر و گســتردهشــتر باشــد، راحتیهوش فرد ب قدرهر 

  شود. یتر مبزرگ
ــوم بر ا ــت ین عقیگروه س ــت. ا یر انتزاعکانجام تف ییتوانا» هوش«ه کده اس به  انیب نیو ادامۀ آن اس

  ، اشاره دارد.يو عدد یالمک يژه نمادهایوردن با نمادها، بهکدر رابطه برقرار  ییاراکها و دهیاربرد مؤثر اک
ا یت عام یوش ظرفه« :)1950(ســـلرکوف یمانند تعر ؛گرددیمبر یاتیف عملیگروه چهارم به تعار

ست برا یلک  .يد.یجنیز تعریف: » طیارآمد با محکو برخورد  ،یر منطقکردن هدفمند، تفکعمل  يفرد ا
  .)44، ص1388میردریکوندي، ( »هاستتیبه عهده گرفتن فعال ییهوش توانا: «)1943استوارد (

 ییاتوان«: عبارت اســـت از ،یلکطور به »هوش« :جه گرفتیتوان نتیمزبور، م يبنداز مجموع طبقه
ستنباطیدر تمام تعار ،یبه خوب یین نوع توانایا». هادهین پدیروابط ب كدر  ف و در هر چهار گروه قابل ا

سازگار ست. در  ستخراج ا  یوعهوش، ن یاتیعمل ینیف عیو تعار یر انتزاعک، قدرت تفيریادگی، يو ا
  .)270، صهمان( خوردیها به چشم مدهین پدیروابط ب كدر يبرا ییتوانا

  »يهوش اخالق«ف يتعار
ــاوت اخالق«ه به آن ک ،یهوش اخالق ــتدالل اخالق«ا ی »یهوش قض ــتر یند، بیگویز مین »یهوش اس ش

 هک، )Lawrence kohlberg( لبرگکلورنس ). 44همان، ص(بررســی شــده اســت  اژهیپو  لبرگکتوســط 
ســه  يدارا یهوش اخالق :، معتقد اســتانجام داده یمطالعات یهوش اخالق دربارة ،میمســتقصــورت به

  ي. سطح اخالق فوق قرارداد3؛ ياخالق قرارداد . سطح2؛ يش قراردادی. سطح اخالق پ1 است:سطح 
  ).1381ور، یدکف و ی(س
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ــطح اول، رفتار اخالق ــاس اجتناب از تنب یدر س ــب پاداش تبکه و یافراد بر اس ــود، ین مییس ش
ست و مع یاخالق هنوز درون شده ا سطح  یو واقع یقیطور حقبه یاخالق يارهاین وجود ندارد. در 

ـــازگار یخاطر هماهنگدوم، احترام به قانون به ـــت، بلین یو وجدان يفرد يارهایبا مع يو س ه کس
ن دوره، هنوز یاز هرج و مرج است. در ا يریبا آن و جلوگ یو هماهنگ یخاطر حفظ نظم اجتماعبه
، »ياخالق فوق قرارداد« یعنیاند. در ســطح ســوم، شــده یدرون یاخالق يارهایتوان گفت: معینم

ـــول تار اخالق یاجتماع يو برتر از قراردادها یجهان یاخالق مبتنی بر اص ـــت و رف گر به ید یاس
صو ستگید یو نه يریا جلوگیب و اجازه یت  تیه از آن حماک ییهاندارد و از قدرت گروه یگران ب

سرپکمی ست و  ستقل ا صول اخالق یچینند م ساس گناه و مح يبرا یاز ا د ت به وجویومکفرد اح
ق یتطب یاجتماع يارهایرسند، هم خود را با معیم یرشد اخالقن سطح از یه به اک يآورد. افرادیم
ن ینند. افراد در اکیدا میپ یو هماهنگ يش ســـازگاریشـــدة خویدرون يهادهند و هم با آرمانیم

ــول فرد ــطح، در اص ــت با نظم کمم یگاه یه حتکدارند  يادیز یخود، اعتقادات اخالق يس ن اس
ن یرتاملک، لبرگکدة ین ســطح به عقیجامعه مخالف باشــد. ات یثرکمورد قبول از طرف ا یاجتماع

  .)113ـ111، ص1373گران، یف و دیاست (س یمرحله رشد اخالق
ــتند  یجمله محققانازkiel  لکی و کیلنو  بوربا   .اندردهکتوجه  یبه هوش اخالق ،ژهیطور وه بهکهس

ــرا در مباحث روان یهوش اخالق بوربا ــناس ش رات هویثأبه ت لکیو  یکلنو  کردان پژوهش کودک یش
  اند.ردهکتوجه  یآن در سطح سازمان يهافهلؤو م یاخالق

 يوق یدرست از خالف، داشتن اعتقادات اخالق كدر ییت و توانایظرف«به  را »یهوش اخالق« بوربا
  .)23ص ،2005 ،بوربا( »ندکیف میح و درست تعریو رفتار درجهت صحآنها  و عمل به

  یلکل ه اصوکنین اییتع يابر یت روانیظرف :عبارت است از »یهوش اخالق«، لکیو  یکلندگاه یاز د
  رتعباار گرفته شوند. بهکراد به اف يردهاکها، اهداف و عملد در ارزشیچگونه با یشمول انسانا جهانی
 یکلن( باشدسازگار  یه با اصول جهانک استدرست از اشتباه  صیتشخ ییتوانا »یهوش اخالق« ،گرید

  ).46ص ،1388گران، یو د
ت یرفظ یهوش اخالق :استگونه نیگران ایف دیو تعار لبرگک ياف سه مرحلهین تعریب يبندجمع

شخ ییو توانا صول اخالقیت ساس ا شتباه بر ا ست از ا ست یص در سطوحین تعری. اا  يه براک یف با 
 یکرا در  یهوش اخالق لبرگک ،قتیمطابقت دارد. در حق ،ان شـــدیب لبرگکموردنظر  یهوش اخالق

ستار در نظر میپ ـــ یحداقل یه از هوش اخالقکرد یگیو ساس اجتناب از  یرفتار اخالق یعنی ـ افراد بر ا
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 اشدب یا هوش اخالقیشدن اخالق یه همان درونکـ ثر کشود و به حدایشروع م ـ سب پاداشکه و یتنب
ن ییدر افراد پا ،وستاریپ ياشتباه در ابتداص درست از یتشخ ییت و توانایظرف ،گریدعبارت به رسد.یـ م

    یابیم.تر میافزون ییت و تواناین ظرفیم ایشو یکآن نزد يبه انتها قدراست و هر 
 

 

 

  
  يهوش اخالق يهافهمؤّل

را در قالب  »یهوش اخالق«مفهوم  ،یعمل يهاقات و نمونهیشواهد، تحق يآورجمعبا  له بوربایکمخانم 
ترام، ، احيدارشتنی، وجدان، خویل عبارتند از: همدلین فضایرده است. اکلت مطرح یپرورش هفت فض

  و انصاف. ،ي، بردباریمهربان
ــاس اخالق: ی. همدل1 ــت  ینیادیبن یاحس ــات د كه درکاس ــاس فرزندتان (فرد)  يگران را برایاحس

 سازد.یر میپذانکام
ست  يقو یدرون يندا یک: . وجدان2 صم كودکه به کا ست يریگمی(فرد) در ت ست یدر امر در ، یو نادر

ره یبماند و در صورت انحراف، احساس گناه بر او چ یر اخالق باقیشود او در مسیند و باعث مکیم کمک
 است. ينتدارو اما يریت پذین مانند صداقت، مسئولیادیبن یلیت خصایتقو يصه سنگ بناین خصیشود. ا
 موجبز یرسـاند و نیم ياریاش یال نفسـانیردن امکبه فرد در مهار : )ینترلک(خود يدارشتنی. خو3

ند و کیح رفتار میصـــح يابه گونه ،جهیند و در نتکر ک، فیاز مبادرت به هر عمل او پیشه کشـــود یم
ست بزند  ياعجوالنه يهاه به انتخابکدارد  يمترکاحتمال  ن یبه دنبال دارد. ا کیخطرنا يامدهایه پکد

 نی. همچنهســته قادر به مهار اعمالش کداند یرا می؛ زباشــد کیند تا به خود متکیم کمکلت یفضــ
ض س یلتیف شندگکت ا ار بگذارد و نکرا  یآن ند تا لذتکیم کمکزیرا  ؛زدیانگیمرا بر یو مهربان یه بخ

 خته شود.یانگگران بریبه د کمک يآن، وجدانش برا يجابه
ا مالحظه گران بیداند، با دیگران را ارزشمند میه احترام به دکند تا به علت آنکیق میفرد را تشو: . احترام4
ست دارد با خودش ر هکند کرفتار  ياگونهگران بهیسازد تا با دیفرد را وادار م یژگین ویند. اکرفتار  فتار دو

 ند.کیم يگذارهیو نفرت را پا یعدالتیاز خشونت، ب يریگشین سبب، اساس پیشود و به هم

 زیاد کم
 اعمال بر پایه پاداش و تنبیه

 اعمال بر پایه نظم اجتماعی

 اعمال بر پایه اعتقادات قوي

 پیوستار هوش اخالقی
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سات د توجه فرزند (فرد): ی. مهربان5 سا ضیت ایند. با تقوکیگران جلب میرا به رفاه و اح  ،لتین ف
شت و ب يمترک یفرد خودخواه سوز و غمخوار میخواهد دا   یه مهربانکند کیم كو درشود یشتر دل

ند، کیر مکشتر فیگران بید يازهایبه ن ،جهیرد. در نتکتوان یه مکاست  يارکن یترساده گرانید هردن بک
ب و یار آســه دچک ییهاشــود و از آنیقدم مشیازمندان پیبه ن کمکدهد، در یتوجه نشــان مآنها  به

 ند.کیاند، دفاع مل شدهکمش
ــمیپذ ةند و آمادک كگران را درید يهایژگیند تا وکیم کمک به فرد: ي. بردبار6 اندازها و رش چش
شدیجد يباورها سیو به د ،د با ها، یی، نژاد، ظاهر، فرهنگ، باورها، توانایگران بدون توجه به تفاوت جن

 ارد.زاحترام بگ یجنس يریگا جهتی
ــود تا فرد با دیموجب م: . انصــاف7 ــفانه و بیش با  ،نیند و بنابراکطرفانه رفتار یگران عادالنه، منص

شرایرعا ضاوت، هم پیشند و کگران تعامل یبا د ،تکت قانون، نوبت و  سن امالًکجوانب را  ۀاز ق جد. ب
ند کت یشده است حما یعدالتیه در حقشان بک یسانکدهد تا از ین شجاعت را به فرد میلت این فضیا

ا ی، یی، توانايت اقتصـــادیبه نژاد، فرهنگ، موقع (بدون توجه مردم ۀه با همکن باشـــد یو خواســـتار ا
  .)30و  29ص  ،2005وریا، بسان رفتار شود (یکاعتقادات) 

 یقهوش اخالآنها  اند.در سازمان پرداخته یهوش اخالق یه به بررسکهستند  یمحققان لیک و کیلن
هار اصل چ ،سازگار است. به نظر آنان یه با اصول جهانکدانند یم »درست از اشتباه صیتشخ ییتوانا«را 

  است: يضرور یو شخص یمداوم سازمان تیموفق يبرا  ،یهوش اخالق
 یشود. وقتیم یتلقّ کمح یکعنوان به افراد، یهوش اخالق يبرا» صداقت«: (صداقت)يارکدرست .الف

ــداقت رفتار  ــول جهانینکبر اســاس ص ـانم، رفتار خود را با آهنگ اص ــمول اخالق انسـ منطبق و همنوا  یش
ست به انجام میدانیم. ما آنچه را میگردانیم ست ا سانیم در صول و باورها حریر  ت کنیم.کم. ما همگام با ا
انجام  ؛مینکمی و آنچه به آن عمل میآنچه به آن باور دار نیب یهماهنگ جادیا یعنی» صــداقت«گر، یدعبارت به

دارد به  ییباال یه هوش اخالقک یســکها. تمام زمانگفتن حرف راســت در  درســت اســت و میدانیآنچه م
  .)59و151، ص1388گران، یو د یک(لن ندکیسازگار باشد، عمل م دشیه با اصول و عقاک ياوهیش

  آن اعمال، يامدهایاعمال و پ تیدارد، مســئول ییباال یه هوش اخالقک یســک :يریپذتی. مســئولب
ــ نیهمچن ــتباهات و ش ــتکاش ــکفقط  .ردیپذیم زیخود را ن يهاس ــئولیتما يه از روک یس ت یل مس

ــت اطمیپذیش را میردهاکعمل ــول جهان يو يردهاکه عملکابد ینان یرد قادر اس ــمول منطبق با اص ش
  ).59و171ص ،انهم( است یاخالق انسان
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سایاحساس وظ: يسوز. دلج سبت به مراقبت از   تنها مالحظه و احترام ما را در برابرر افراد، نهیفه ن
ساس ن قاًیعم یه وقتکشود یم يجاد جوّیه موجب اکسازد، بلیدا میهوآنها  ساینکیاز میاح ا ن باریم، 
آنان  اشیمبدلسوز  مهربان و گرانیاگر نسبت به د. سازندیبا ما ارتباط برقرار م یت شفقت و مهربانینها

  .)59ص ،همان( نند و مهربان خواهند بودکمی يبا ما همدرد ،ازیدر زمان ن زین
شتباهات و آگاهاز قدرت تحمّ يبدون برخوردار: . بخششد خودمان،  يهااز ضعف یل نسبت به ا

شیگر قادر نخواهیو دم یشویل میر تبدیگسخت يبه افراد احتماالً شرت گران میبا د ياوهیم بود به  عا
سایپ موجبه ک کنیم   ،جمله یکدر ). 59 ص ،انهم( شودمیر افراد یشرفت دوجانبه در تعامالت ما و 

  ).2005، گرانیو د یکلن( گرانیل اشتباهات دتحمّ خود و وبیاز ع یآگاه :یعنی »گذشت«

  دگاه اسالمياز د يهوش اخالق يردهاكارك
ر د یار مهمی، معیات غربیدر ادب »یهوش اخالق«و مدنظر داشـتن مفهوم  یمنابع اسـالم یپس از بررسـ

  ثیه در قالب حدکدســـت آمد ار بهکاخالق  ویژه دربهات و یاخالق ةدر حوز یلکبه طور  ینیات دیادب
  گردد:میح یح تشریبه توض ذیل

  :ندیفرمایم انیرا ب ارین معیا یامام حسن مجتبخود به فرزندشان  تیدر وص یعل نیرالمؤمنیام
براي  را چهدیگران میزان در نظر آور؛ پس آن پســرکم، ســفارش مرا درك کن و خود را میان خویشــتن و

سندبراي خود نمی را چههم بخواه، و آن تبراي غیر خود خواهیمی خود سندي براي دیگران مپ ستم  .پ
 .که دوست داري به تو نیکی کنندو نیکی کن همچنان ،گونه که دوست نداري به تو ستم شودمکن همان

بپسند که چیزي را  تو از مردم براي خود ،دانیچه را از غیر خودت زشت میزشت بشمار براي خود آن
 .پسنديخودت در حق آنان می

معیار «معاشرت و کیفیت برخورد با دیگران گفت این است:  ةتوان دربارحکمت که می ۀترین کلمجامع
 به یک، فرزندم، تو در رفتارت با دیگران« فرمایند: می حضرت علی». اخالق پسندیده، خودت هستی

شته باشی تا به تو اي بمعیار و مالك احتیاج داري و باید وسیله راي سنجش و تشخیص رفتار خوب دا
ارم، کهم(براي انسان، همیشه این سؤال مطرح است که با مخاطبم  .»بگوید چگونه با دیگران رفتار کنی

و مالك برخوردم با دیگران چیست و چه باید باشد؟ (مصباح،  ؟) چگونه برخورد کنم،...مرئوسم ،سمیرئ
  ).227ص  ،1 ج ،1390

 ر، اربابیران، روابط افراد با مدیمد ویژهبهنان ســـازمان کارکار توســـط ین معینظر قرار دادن ابا مد
را هر فرد خود را یز ؛خواهند داشت يشتریران قدرت نفوذ بیم خواهد شد و مدیاران تنظکرجوع و هم
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 د را بهترخو ۀفیوظ ،جهینگرد و در نتیت میار و مســـئولکبه  ،گذارد و از منظر اویم يگرید يجابه
 ،هدست آوردط سازمان بهیها و شراتیها، حساستیاز موقع يتربهتر و درست كدهد و دریص میتشخ

  ابد.ییانجام امور م يبرا يشتریب ةزیانگ
  رد:کتوان اشاره یمبه چند نکته  ،ارین معیل ایدر تحل

ــ   یی وسیع در اختیار افرادااین معیار یک مالك ارزشی واال، با کار ،ع: از لحاظ کاربرديیاربرد وسکـ
سقرار می سازمان گوناگون، يهاطیهاي رفتاري در محلیت آنان را در تمام حوزهئودهد و م ها از جمله 

 کند.ن میمعیّ
و  یشــناســیگران مربوط به مباحث هســتیبا د هابرخورد گونهنیا ۀشــیار: ریان معیعلت بــــــ 

 و یق، حقوی، فرهنگیدتیعق يهاها فارغ از تفاوتتمام انسان ،دگاه اسالمیرا از دیز؛ است یشناسانسان
سانی با ينژاد سانیت و کرامت ان سانتوقّ بر این، عالوه .هم برابرند در ان  يگریل دیلز دین یعات متقابل ان
شته باشن ماانتظار داشت دیگران با  توانه نمیکان ین بیبه ا است،ار ین معیا يبرا ولی  ،درفتار خاصی دا

ابل همدیگر توقع متق آنکهبراي  ،رو. ازاینیمنسبت دیگران، آن رفتار و آن اهتمام متقابل را نداشته باش اب
را بفهمیم و بدانیم چگونه با دیگران رفتار کنیم، باید خود را در جاي طرف مقابل فرض کنیم که اگر 

 او هم چنین توقعی از من دارد. اکنون ؟جاي او بودم چه توقعی داشتمبه
 ،هاها و فرهنگتینوع رفتارها و هم در نزد مل حیثهم از  است،شمول جهان ارین معیا ،قتیدر حق

با توجه . )230ـ228، ص1ج ،1390 مصباح،( رندیاست تا در شمول آن قرار بگ یافکو انسان بودن افراد 
صادیم ،كن مالیبه ا ضیتوان م سالم برشمرد  یهوش اخالق يبرا گوناگونی يهالتیق و ف ه کاز منظر ا
  :است از عبارتآنها  نیتراز مهم یه برخکرند یگیم يجا یلک كن مالیدر ا

  يدار. امانت١
ار را مطرح ک یم وقتیرکمهم در اخالق اســـت. قرآن  یامانت، اصـــلعنوان به تیار و مســـئولکنگاه به 

انجام  یخوبهب یعلم يارهایاز نظر مع ه هم بتواند آن راکد یبده یسکار را به دست کد: یفرمایند، مکیم
، به مقام شامخ وزارت اقتصاد یلیاز زندان تحم پس وسفیحضرت  یدار باشد. وقتدهد و هم امانت

  :گفت ،دیشور مصر رسک ۀو بودج ییو دارا
 ؛ثروت مصر را به من بده او گفت: ).55 :وسفی(» مٌیظٌ علیحف یخزائنَ األرضِ إنّ یعل یقالَ اجعَلن«

 .)230ـ228، ص1، ج 1390مصباح، ( ار، آگاه و عالم هستمکن یچون هم حافظ منافع مردمم و هم در ا
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سورة انفال میهمچن ولَ وَ اللَّهَ تَخُونُوا ال آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا«د: یفرماین در  ُ س   وَ  مْأَماناتِکُ تَخُونُوا وَ الرَّ
  در] نیز[ و نکنید خیانت او پیامبر و خدا به اید،آورده ایمان که نىکســا اى)؛ 27 انفال:( »تَعْلَمُونَ أَنْتُمْ

    .]کرد خیانت نباید که[ دانیدمى خود و نورزید خیانت خود هاىامانت
شتن به ی، خيف عبادیردن وظاکت نیه رعاکگونه همان ست و احترام نگذا سبحان ا انت به خداوند 

و محترم نشــمردن  یف اجتماعیندادن وظا انت به حضــرت اوســت، انجامیخ رمکرســول ا يرهبر
ت و یولمسئ يردن به مقتضاکپست و مقام و خدمت نتصدّي نداشتن در  یافک ییاراکگران و یحقوق د

ضیآیم شماربه »انت در امانت مردمیخ«عنوان به سمت، همه سالمع حقوق امّیید و ت سوب  یت ا مح
 .)163ـ162، ص1369جوادي آملی، ( شودیم

  يريپذتي. مسئول٢
سئول« یمهم در هوش اخالق يردهاکارکاز  یکی ست »يریپذتیم سئول یسکقدر . هرا  يریپذتیدر م

ست ش يباالتر یهوش اخالق یسک قدرشتر خواهد بود، و هریارش بکدر  یورزد تباه یس شته با د دا
سئول شت. ام يشتریب يریپذتیم سئول ۀطیح یرمؤمنان علیخواهد دا س يریپذتیم سترده یرا ب ار گ

سبت کخواهند یران خود میدانند و از مدیم سئولکبه تمام ه ن شنیپذتیارها و اقدامات خویش م   د:ر با
» ْ از  ؛)167 خ، 1379البالغه، نهج(» لُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاعِ وَ الْبَهَائِمؤواتَّقُوا اللَّهَ فِی عِبَادِهِ وَ بِلَادِهِ فَإِنَّکُمْ مَســ

شه کنید سید و تقوا پی شهرها و خانه ؛خدا بتر سئول بندگان خدا و  شگاه خداوند م شما در پی ها و زیرا 
  حیوانات هستید.

 يارهاکد نسبت به تمام ی، باهسته ک ياس در هر مرتبهکه هر کآموزد یم »يریپذتیمسئول«اصل 
  به مردم را ندارد. یاحترامین اهانت و بیترکوچکحق  سکهیچ ،ن مبنایخود پاسخگو باشد. بر ا

  يمهرورز. ٣
ن اصل در یت ایاست. رعا ین ارزش در هوش اخالقیواالتر ياز سر مهرورز يگزارارها و خدمتکانجام 

  گردد.ها میارکدر  يورش بهرهیت، سبب افزایشود و در نهاها میوند قلبیانجام امور، موجب پ
یۀٌ، فمن تألَّفها أقبَلَت علیهِ«ند: یفرمایباره منیدر ا نیمؤمنرالیام ِ ــ غه، (نهج البال» قلوبُ الرِّجالِ وَحش

  بدو نهد. يه با آن الفت برقرار سازد، روکپس هر  .ان رمنده استیآدم يهادل ؛)50ح
ـــت. قرآن مجیثبات و ادامۀ ح يبرا یروها عامل بزرگیر با نین مدیمحبت ب ـــازمان اس  دیات س
ُّ  الْقَلْبِ غَلیظَ فَظا کُنْتَ لَوْ وَ لَهُمْ لِنْتَ اللَّهِ مِنَ رَحْمَۀٍ مافَبِ«د: یفرمایغمبر میخطاب به پ ض  مِنْ واالَنْفَ
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تَغْفِرْ وَ عَنْهُمْ فَاعْفُ حَوْلِکَ ْ  یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ عَلَى فَتَوَکَّلْ عَزَمْتَ فَإِذا الْأَمْرِ فِی شـاوِرْهُمْ وَ لَهُمْ اسـ
  اگر و شدى،] مِهر پُر و[ نرمخو آنان با الهى، رحمت] برکتِ[ به )؛ پس159عمران: آل( »الْمُتَوَکِّلینَ

  مرزشآ برایشان و درگذر آنان از پس،. شدندمى پراکنده پیرامونت از قطعاً بودى دلسخت و تندخو
شورت آنان با] ها[کار در و بخواه، صمیم چون و کن، م   خداوند زیرا کن؛ توکّل خدا بر گرفتى ت
  دارد. دوست را کنندگانتوکّل

  مدارا. ٤
منزله رده و آن را بهکد کیأبر آن ت دارد و معصــومان ییگاه واالی، مدارا با مردم جایفرهنگ اســالم در

ــرِ ــته س  كرِتریغ یف باهللا، مُداراةُ الناسِ مانِیرَاس العقلِ بعد اال«فرمایند: می رمکامبر ایاند. پعقل دانس
شعبه حرّانی، ( »حقٍّ ساس عقل پس از ا ؛)42 ، صق1394ابن  ست؛ کمان به خدا، مدارا یا ردن با مردم ا

 يه مرا به اداکگونه ســـبحان همان يند: خدافرمودمین یهمچن .نجامدیه به وانهادن حق نک ییمدارا
  .)117، ص2، ق، ج 1388خوانده است (کلینی، ردن با مردم کبه مدارا  هواجبات فرمان داد

ثبت م يامدهایتوانند از پیران مینان و مدکارکدارد و  یات فراوانکو مدارا با مردم آثار مثبت و بر رفق
فرد  يهاهبه خواستدستیابی  است از: مثبت رفق و مدارا عبارت يامدهایاز آثار و پ یمند شوند. برخآن بهره

  .)1383گران، یدروز و یپ( یل روابط اجتماعیالت، و تسهکگران، فائق آمدن بر مشیاز د

  يرفتارخوش. ٥
ــن رفتار  ــتگاه ادار یکنان کارکحس  کیت یگر و ارباب رجوع از عوامل مهم در موفقیدیکبا  يدس

ه او را در کی، هنگامبن عباسعبداهللاخود به  یومتکدر آغاز فرمان ح ســـازمان اســـت. امام علی
دیدار و در مجالس رسمى و در مقام با مردم به هنگام « ن فرمودند:یخود گماردند، چن يجابصره به

رو باش و از خشم بپرهیز، که سبک مغزى به تحریک شیطان است، و بدان آنچه تو داورى، گشاده
ــازد از آتش جهنبه خدا نزدیک مىرا  ــازد، به آتش جهناز خدا دور مى م دور، و آنچه تو راس م س

  .)76ن  البالغه،نهج» (کندنزدیک مى
غاز یهمچن من در آ باش، نرمخو و «ند: یفرمایگونه منی، ارکبیمحمدبن اب ۀعهدنا با مردم فروتن 

  .)27ن ، همان(» مهربان باش، گشاده رو و خندان باش

  يبردبار. ٦
ارها کدر انجام  یحوصـــلگمکز از یبر پره اطهار ۀار اســـت. ائمّکشـــرفت یپ ۀدر امور الزم يبردبار
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و  ییباکینان را به شـــکارکران و یمد ،شیخو یومتکح هايدر دســـتور ی. امام علاندکردهســـفارش 
  .)51ن ، همان( »دیورز ییباکیمردمان ش يهادر برآوردن حاجت«خواندند: یمفرا يبردبار

ــان در انتخاب و گزین ایهمچن ــتند،  ار مدّیمع یکعنوان به را ينش فرماندهان، بردباریش ز انظر داش
ــپاهبراى فرمان« ند:یفرمایم اشــتر کمال ۀدر عهدنام رو،این کســى را برگزین که خیرخواهى او  ،دهى س

شتر، و دامن او پاك براى خدا و پیامبر شدو تر، و امام تو بی سانى که د ؛شکیبایى او برتر با یر به از ک
  .)53، ن همان» (دند، و عذر پذیرتر باشنخشم آی

ـــد و یمطلوب نم ۀجیار به نتک ،يبدون بردبار ـــد يبردباره ک یســـکرس دچار  نداشـــته باش
  نادرست خواهد شد. يهايریگمیتصم

  يدادورز. ٧
سبات اداریرعا صاف در روابط و منا صل ،يت عدل و ان ست  یا ساد و تباهکا ر یگبانیگر یه بدون آن، ف

ست  نظامی یاخالق يشود. نظام اداریم ينظام ادار تمام روابط  ودر آن وجود دارد  یهوش اخالق کها
با «: فرمایندمی اشتر کمال ۀدر عهدنام علیحضرت رو، اینزا. است يآن بر اساس دادورزو مناسبات 

شاوندان نزدیک و با افرادى از رعیّت خود صاف را  ،خدا و با مردم و با خوی ست دارى، ان که آنان را دو
شترعایت کن ستم روا دا ستم روا دارد ايه، که اگر چنین نکنى  جاى هخدا ب، و کسى که به بندگان خدا 

دا سر جنگ دارد، با خ ورا نپذیرد،  محبتشبندگانش دشمن او خواهد بود، و آن را که خدا دشمن شود، 
  .)53، ن همان» (گردد، یا توبه کندگاه که بازتا آن

 تغافل. ٨

و  میرکمردم  هايویژگیاز  یکیو  یارم اخالقکن میترفیاز شر یکی »تغافل« نیمنؤالمریدگاه امیاز د
  ؛)3256، ش2، جق1407، آمدي تمیمی(» ریمِ تغافُلُهُ عمّا یعلمُکأشرف أخالقِ ال«است:  يبزرگوار ۀنشان
  داند.یه مکاست  يزین صفت شخص بزرگوار تظاهر او به غفلت از چیترفیشر

ــت، بلیقطعاً تغافل همه جا ممدوح ن ــوب مکاز م ییه تغافل در جاکس ــود یارم اخالق محس ه کش
دن یشکا به رخ نی يگریب دیدن عیشکه مسئله به رخ کبل نباشد،ر کاز من یامر به معروف و نه موضوع

  ).92ص، 1374 ،يشهر ير ي(محمد باشد ب اویع
شناخت روکنیت به ایبا عنا سی، مستادادها و قدرت اراده یه تغافل محصول  سا  یتواند دو نقش ا

  ند:کفا یدر سازمان ا
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الت است و چون نسبت کار در سازمان برخورد با مشک ۀالزم :التكت برخورد با مشئجرالف. 
ستردگ ش ،تیریمد ۀطیح یبه گ ستردهیالت آن نکم شود یشود، تغافل موجب میتر مز گ

شیمد شئند و به خود جریز ببیار را ناچکالت کر م سارت برخورد با م   ۀمالت و اداکت و ج
  ).95ص، همان( ها را بدهدیار در سختک

 يریگشین پکش و اعصاب خردکبیجا، وقت يهايریتغافل، از درگ برخوردها: يفضا يسازب. سالم
ــالمکیم ــازند و با س ــا يس ــ يارهاکه به کند کیم کمکبرخوردها، به افراد  يفض ــاس بپردازند. امام  یاس

رِ مِألُ مِیصـــالحُ حالِ التَعا« ند:یفرمایم صـــادق ُ ي (محمد» ثُلثُهُ تغافلٌالٍ ثُلثاهُ فِطنَۀٌ و کیشِ و التَّعاشـــ
 یشت و معاشرت در صورتیمع ي)؛ فضا264 ، صق1394ابن شعبه حرّانی، ؛ 14923، ح1386شهري، ري

  گردد. سوم تغافل پریکو  کیریبا دوسوم ز يامانهیه مانند پکشود یسالم و صالح م
 ارکهمیه بکـ چراند کاران خود برخورد کنقاط ضعف هم ۀتواند با همینه م ،ر در سازمانیمد ،مثالً

ـــ و نه م ماندیم ه کست ن ایر ایعقل و تدب يمقتضا ،نیبنابرا .ردیده بگیآنان را ناد يضعفا ۀتواند همیـ
ل هم از تغاف ،ن حالیباشـــد و در ع کیریه غلبه با زکزد یامیهم ب با ياگونهو تغافل را به کیریر زیمد

  ).96ص، 1374، يشهر يرمحمدي غافل نماند. (

  يريگجهينت
و  ،بپسند هم گرانید يبرا يپسندیخود م يهر چه برا« ةشدار مطرحیبا عمل به مع ،ران در سازمانیمد

نه شدن یموجبات نهاد نیرالمؤمنیت امیدر وص» مپسند هم گرانید يبرا يپسندیخود نم يهر چه برا
دست و ارباب رجوع ریار، زکس، همیرئ يخود را به جا ه فردکینند. هنگامکیآن را در سازمان فراهم م

 (هوشدارد ص درست از نادرست را یدست آورده، توان تشخها بهتیاز موقع يگذارد شناخت بهتریم
ــبی) و میاخالق ــد و  یتواند انتخاب رفتار مناس ــته باش ــده را در کذ یهوش اخالق يردهاکارکداش ر ش

ــازمان ــازمان يادیحجم ز ،جهیار ببندد. در نتکبه س ــادها، اختالفات، ک ،از توان س ه معطوف به رفع تض
ستفاده از روش ست و ع متعدد و متنوّ ینترلک يهاا شا ت یوجاد و تقیجمله ااز يگریالت دکتبعات و م

  گردد.یشود، آزاد میحس عدم اعتماد را موجب م
شدن ایبا نهاد سازمان داراین معینه  سازمان را موفقیه موفقکخواهد بود  ینانکارک يار،  دانند. یمت خود یت 

  برسد. يورت، سازمان به بهرهیرند تا در نهایگیار مکشان بهت سازمانیجه، تمام توان خود را در راه موفقیدر نت
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