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 چكيده 

های اخالق را مورد مطالعه قرار دهد و این مقاله قصد دارد تا مروری بر مبحث اخالق نموده و نظریه

مطالعات کتابخانه وهمچنین با توجه به .  چهارچوبی را دربارة آموزش اخالق جهانی بررسی نماید

در اینجا مشخص شد ما نیاز داریم .ای نقش مدیریت در اخالق اسالمی را مورد بازنگری قرار دادیم 

 .از اخالق اسالمی در مدیریت و اخالق  حرفه ای سازمانی استفاده کنیم

 

 مدیریت اسالمی -اخالق اسالمی -اخالق: هاي كليديواژه
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 مقدمه

هر چند هدف اصلی سازمانها، افزایش کارآیی و کسب سود است، ولی در عصر اطالعات و جهانی سازی برای دستیابی به موقعیت، 

اهداف اقتصادی سازمان  باید به انتظارات اجتماعی و احکام اخالقی، واکنش مناسب نشان دهند و به بهترین شکل اینگونه انتظارات را با

رعایت اخالق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی از راه افزایش . ]1[تلفیق کنند، تا دستیابی به اهداف باالتر و واالتری را امکان پذیر سازند

تی موفقیت سازمان مشروعیت اقدامات سازمان، استفاده از مزایای ناشی از افزایش چندگانگی و افزایش درآمد، سودآوری و بهبود مزیت رقاب

پایبندی رهبران و مدیران سازمانها به اصول اخالقی، توجه به میزان مشروعیت اقدامات سازمان از نظر . ]1[دهدرا تحت تأثیر قرار می

های کارکنان ، توجه و تأکید بر اصول اخالقی جهان شمول، تدوین منشور اخالقی سازمان، اقدامات متناسب و سازگار با خواست و حساسیت

 . ]2[های آموزش اخالقیات برای مدیران و کارکنان، از جمله اقداماتی است که مدیران می توانند در این زمینه انجام دهند جامعه، برنامه

ها، توجه به فوریت نیاز سازمانها ها و سازمانهای مالی شرکتموج ورشکستگی و رسوایی. ای جدید نیستاخالق سازمانی پدیده

عالوه بر سازمانهای عمومی، سازمانهای تجاری نیز به این . پذیری اجتماعی و اخالق سازمانی را به اوج خود رسانده استبه مسئولیت 

اخالق سازمانی از جمله آموزش اخالق، . ]3[اند که مجبورند عالوه بر حداکثر سازی سود بر رفتارهای اخالقی روی بیاورندتشخیص رسیده

در پاسخ به تخلفات حقیقی و ادراک شده دولتها و شرکتها . باشدشهای خصوصی و دولتی در سراسر جهان میهای مشترک بخیکی از ویژگی

 .]1[های اخالق را در همة سازمانهای دولتی و خصوصی یافتتوان عمالً برنامهمی

ه یا اصالحی محسوب میاخالقیات در هر شکلی که باشد به بدنه سیاست و شرکت گره خورده است و به عنوان اقدام پیشگیران

ا شود که در راستای کمک به مبارزه با فساد، افزایش اعتماد میان شهروندان و نهادها و نیز ارتقاء سطح اطاعت و پیروی از قوانین و رونده

 .]1[گیرد مورد استفاده قرار می

تولید، امنیّت و ایمنی کارکنان و  نهادینه سازی اخالقیات در سطح سازمان راهی است جهت ارتقای کمیت و کیفیت محصوالت،

جامعه، مبارزه با فساد مالی و اخالقی کارکنان، توجه به شأن و منزلت کارکنان، رعایت منصفانه قوانین و مقررات، ایجاد پویایی در سطح 

ایش کیفیت زندگی کاری و نیز بطور کلی نهادینه ساز اخالق در سازمان راهی است برای افز. سازمان، جذب و انتصاب افراد به دور از تبعیض

 ]4[کند ای که سازمان در آن فعالیت میکیفیت جامعه

ها و البته تئوری. در دو دهة گذشته، بررسی رفتار اخالقی در سازمانها، مورد عالقه بسیار محققین و نیز متخصصان بوده است

تأثیرگذار بر تصمیمگیری را در سطوح مختلف تجزیه و تحلیل ها و اجزاء و عوامل های پیشنهاد شده نتوانسته به وضوح مؤلفهچهارچوب

های عملی تناقض در مدلهای نظری و یافته. یکپارچه نموده و تعریف عملی از آنچه که سازنده رفتار اخالقی در کسب و کار است را ارائه دهد

متعددی بررسی شده است که هر یک جهت گیری های شود که اخالقیات در کسب وکار، از دریچه رشتهحاصله، از این حقیقت ناشی می

 .]5[های خود بهره برند ای در بررسیاند از رویکرد میان رشتهمتدولوژیکی متفاوتی داشته و تنها تعداد اندکی تالش داشته

باشد که از می های اخالقی سنتیها و رفتار اخالقی ارائه شده است عمدتاً برگرفته شده از نظریهگیریمنطقی که در روند تصمیم

های کاربردی کسب و کار که براساس اصول اجتماعی و اقتصادی و جامعه شناختی بنیان نهاده شده است، اقتباس رشته فلسفه و از نظریه

قی را ها و انتخابهای اخالهای هنجاری و سنتی، گزینهدر حالیکه در رویکردهای فلسفی، رفتار اخالقی با بهره گیری از نظریه. گردیده است

گرا و فضیلت مدار قرار گرا و وظیفههایی که در حوزة چهارچوبهای اخالق غایتیعنی گزینه. پردازدشرح داده و به بررسی رفتار اخالقی می

شود که برای اما در رویکردهای کاربردی کسب و کار چهارچوبهای توصیفی و تجویزی ارائه شده و از روشهایی بهره گرفته می. می گیرد

 .]6[کند سی و روابط میان متغیرهای سازمانی از طیف وسیعی از شواهد حکایت گونه استفاده میبرر

 

 پيشينه  -2
اخالق سازمانی نیز به عنوان .  ]7[به معنی اقتدار رسوم و سنت است ethikosاخالق نشأت گرفته از واژه یونانی  یواژه یریشه

اصول اخالقی نیز راجع به چگونگی بودن افراد و این که در سازمان . ]8[ظهور نموده است یک مفهوم علمی در غرب از نیمة دوم قرن بیستم

به طور کلی واژه اخالق با استانداردهای مربوط به درست و غلط بودن رفتارها سر و کار دارد . مطبوع خود چطور رفتار کنند مطرح می شوند

اخالق . کنندشوند که ارزشها را به عمل تبدیل میرند و به عنوان ابزاری نگریسته میاخالقیات ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با ارزشها دا. ]9[

اعتماد، صداقت، درستی ، وفای به عهد نسبت به دیگران، عدالت و مساوات و فضائل شهروندی و خدمت به جامعه را در بر : مفاهیمی چون

از بد، همیشه موضوع مورد بحث فالسفه بوده، آنها به عنوان یکی از اخالق در معنا، تشخیص درست از نادرست و خوب . ]11[گیرد می

بسیاری از دانشمندان . لیکن واقعیت این است که تشخیص درست از غلط همیشه ساده نیست. اندهای فلسفه، در مورد آن سخن گفتهشاخه
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ار درست مطلق وجود دارد و برخی دیگر معتقدند که کنند که با توجه به اصول اخالقی در مقام عمل، همیشه یک راهکعلم اخالق ادعا می

 . ]11[راهکار درست به موقعیت و شرایط بستگی دارد و تشخیص اینکه کدام راهکار درست است، در نهایت به عهدة خود فرد است 

نسبیت . دارند بیشتر استانداردها و قواعد اخالقی در یک فرهنگ نسبت به فرهنگهای  دیگر و در زمانهای مختلف دیگر تفاوت

شود آنچه که در یک جامعه علمی درست دیده می شود در فرهنگ یا جامعه ای دیگر نادرست تلقی شود و میزان گرایی اخالقی باعث می

 .]11[ابهام و بعضاً تعارض در ارزشها افزایش یابد 

 

 هاي اخالق نظریه -3
از نقطه نظر سازمانی و کسب . دهای خاصی را به بار خواهند آوردشوند که پیامتصمیمات سازمانی با توجه به این فرض اتخاذ می

گیری نه تنها پیچیده البته، سیستمهای تصمیم. شوندو کار، تصمیمات به منظور ایجاد اعمال و عملکردهای اخالقی در سازمان تدوین می

های اخالقی خاص گره همچنین این سیستمها با برخی از نظریهآورد که قابل پیش بینی نیستند، بلکه ای را نیز به بار میبوده و نتایج ثانویه

باشند که بسادگی قابل اینها جزء اعمالی می. باشندمدار میگرا و فضیلتگرا ، وظیفههایی که غایتخورده است، همانند همان نظریه

 .]1[ت مورد ارزیابی قرار داد توان آن را به عنوان رفتارهای اخالقی یا غیراخالقی ؛ غلط یا درسشناسایی بوده و می

باشد، دهد که هدف از تصمیمات بهبود منافع بلند مدت برای تصمیم گیرنده میهای تجربی در مورد غایت گرایی نشان میافتهی

. خواهد بودتصمیماتی با چنین رویکردهایی قطعاً مشکل زا . دانند های کسب و کار خود آن را مشروع نمیمنافعی که اکثر مدیران در شیوه

شود تا کیفیت تصمیمات اتخاذی به دلیل عدم ها باعث میهای اخالقی در سازمانگرایی در تصمیم گیریدر عمل، اتخاذ  نقطه نظر عایت

کنندة عملکردهای سازمان در محیط کسب و کار ، های درگیر و نیز به دلیل تعارض با مقررات هدایترعایت و کسب منافع تمامی گروه

 .]5[یابد تقلیل 

گرایی بیان برای مثال وظیفه. دارندهایی که غایت گرا نیستند، به جای تأکید بر نتایج و پیامدها، بر ماهیت عمل تأکید مینظریه

رویکردهای . باشددر واقع بنابه این نظریه وظیفه هدایت کننده رفتار فردی می. دارد که رفتار افراد باید براساس وظایف افراد باشدمی

دارند که فرد خود را ملزم نماید که رفتار اخالقمند داشته باشد، جزء عادت خود قرار داده عاصرتر با توجه به دیدگاه فضیلت مداری بیان میم

 .]5[و باید آن را توسعه دهد 

: دهدقرار می های سنتی اخالقی، فرآیند تصمیم گیری اخالقی در کسب و کار را از دو جنبه اصلی مورد توجهبطور کلی، نظریه

یعنی )داند ها بر اشتراک میان افراد و محیط کسب و کار تأکید دارد  و جهت گیری تصمیم گیرنده را به جهت کسب نتایج میاین نظریه( 1

گیری  های سازمانی و قانونی که راهنما یا محدود کننده این جهتو بر محدوده( منافع خود در برابر حداکثرسازی نتایج مثبت برای همگان

 . باشد، تأکید دارد

گرایی برای حل مسائل و معضالت اخالقی، منوط به تعامالتی است که مابین گرا و نسبیتپذیرش رویکردهایی همچون وظیفه( 2

 . ]12[خصوصیات فردی و کدهای اخالقی سازمان وجود دارد 

قولی است که در راستای مرتبط ساختن رفتار فرد های سنتی اخالق، تالش معهای اخالقی با توجه به نظریهگیریتوصیف تصمیم

پردازد و در های سنتی تنها به شرح و توصیف الگوهای منطقی تصمیم گیری میالبته نظریه. گیردبا رویکردهای هنجاری سازمان صورت می

 .]5[کند شود، توجهی نمیاین میان به ماهیت عوامل فردی که باعث تفاوت مواضع اخالقی افراد می

 

 منشور اخالقی  -4
کدهای اخالقی گویای رفتار مناسب . منشورهای اخالقی در شکل گیری رفتارهای مناسب سازمانی از اهمیت واالیی برخوردارند

از این رو کدها . بین اعضای یک گروه ، بین فرد به عنوان عضو گروه با گروه به عنوان یک مجموعه و همچنین با افراد خارج از گروه هستند

 .]13[کنند ها و سایر سازمانها را ارائه میهای عمومی هستند که اصول اخالقی انطباق یافته با حرفهاعالمیه

منشور اخالقی شامل مجموعه از روشهایی است که نسبت به دیگر ارزشها برای سازمان در اولویت قرار گرفته است و باید توسط 

د وفاداری، صداقت، احترام، عدالت و انصاف ، متانت، پاسخگویی ، تقسیم منافع ، کمال جویی، ارزشهایی مانن. کارکنان و مدیران پیروی شوند

 .]13[... دلسوزی ، بی طرفی، ثبات رای ، استقالل و 

ای از قوانین مدون هستند که در حل مشکالت موضوعات خاصی که افراد با آن مواجه می شوند منشور اخالقی به عنوان مجموعه

ای در تعیین اقدام مناسب فراهم میهای الزم را برای افراد حرفهبخشند و راهنماییباورها و رفتارهای اخالقی را بهبود می مفید هستند،

 .]3[کنند ها کمک میگیری راجع به موضوعات اخالقی و معنوی به آنای که به طور مستمر و پایدار در تصمیمنمایند، به گونه

 ESPاخالق صيانت از خود  -5
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گردد های رفتاری و نادیده گرفتن واقعیات سطح خارجی سیستم، بر پایه میراث علم زدگی استوار میمدیریت طی ادغام با غفلت

این . شودتحت این شرایط فرهنگ سازمانی تضعیف شده و شدت نفوذ فرهنگهای سازمانی نارسیستی در اخالق صیانت از خود تقویت می. 

از این رو، اخالق . انگیزه مورد نیاز در بقاء ، امری ضروری در تداوم زندگی است . شودا وضوح بیشتری نمایان میرخداد در بازارهای تجاری ب

 . ]14[ابی بنیادی در سازمان مدرن است یصیانت از خود بانک سیستم ارزش

 

 چهارچوب نهادي براي آموز ش اخالق جهانی -6
ی همچون ملل متحد، اعالمیه جهانی حقوق بشر، اعالمیه جهانی مسئولیتهای اجزای نهادی آموزش اخالق جهانی بر سازمانهای

کند، که منعکس کننده نظرات کانت و حقوق اقتصادی و ، بر کرامت ذات انسانی تأکید می1948سند سال . انسانی متمرکز شده است

که در رابطه با حقوق  1997سند سال . باشدیسیاسی پایه مربوط به شرایط کار و پرداخت غرامت و سطح معاش مناسب و استاندارد م

این اسناد . سیاسی است، حقوق اقتصادی ، حفاظت زیست محیطی و حل صلح آمیز مناقشات بین المللی را نیز در خود گنجانده است

همانطور که . باشدمداری میهای مهم فلسفه اخالقی یعنی غایت گرایی، وظیفه گرایی ، و فلسفه گرایی و فضیلت سازمان ملل، بیانگر رشته

به تمامی افراد بشر عقلو وجدان اعطاء شده است و از این رو باید نسبت به یکدیگر به مثابه برادری و خواهری : کندتصریح می 1997سند 

 .]1[رفتار نمایند 

حده و فرانسه به وجود امد و توسط مدیران ایاالت مت 1986توان به میزگرد کاکس اشاره نمود که در سال در جبهه اقتصادی می

سازمانهایی همچون بانک جهانی فرانسه، ماتسوشیتا، زیمنس و منهتن در این میز گرد عضویت . و اعضای آن از اروپا ، ژاپن و آمریکا هستند

نی و ارائه مدلی از هدف اصلی این میز گرد، تدوین یک اخالق جها. امروزه دفتر مرکزی این مقر در توکیو، الهه و مینیاپولیس است. دارند

تالشها به ویژه معطوف به ارزیابی رفتار اخالقی شرکتی در سطح جهان بود و نیز هدف این میزگرد تأکید بر . مسئولیت پذیری شرکتی بود

اصول کاکس، جرم و جنایت . حفظ کرامت انسان از جمله حقوق بشر و مفهوم ژاپنی آن کیوسی یا همکاری در جهت منافع مشترک بود

 .]1[کند انی، از جمله فساد ، رشوه، پول شویی، تجارت اسلحه، قاچاق مواد مخدر و تروریسم را محکوم میجه

 

 اخالق اسالمی -7
فرزندانش را با دستورات ( ع)بی تردید سابقه مباحث اخالقی به درازای زندگی انسان به روی زمین برمی گردد، زیرا حضرت آدم 

زمانی که خداوند او را در بهشت آفرید مسائل اخالقی را با اوامر و نواهی به او آموخت پیامبران الهی نیز  اخالق الهی آشنا ساخت، بلکه از

یکی پس از دیگری سرلوحه کار خویش را تهذیب نفوس و تکمیل اخالق قرار دادند، در این میان حضرت عیسی که بخش عظیم دستوراتش 

اما پیامبر گرامی اسالم با دامنه گسترده تر مباحث اخالق را مطرح . شناسندمعلم اخالق میدهد را به عنوان را مباحث اخالقی تشکیل می

وَ إِنَّکَ »: رو خداوند او را به نیکی ستود و فرموداز این. انما بعثت ال تمم مکارم االخالق: کرده، که آن را هدف بعثت خویش بیان کرد و فرمود

 .]15[« تو را خویى واالست؛ و راستى که   خُلُقٍ عَظِیم  لَعَلى

 

 :تالزم مدیریت و اخالق در اسالم  -8

مدیریت در نظام مقدس اسالم، ذاتاً ارزشمند نیست، بلکه امانت و مسئولیت است که مدیر در زمان مدیریت خویش بدوش می

وسیله ای برای احقاق حق و ادای امانت شود، مگر اینکه بتواند قدرت سیاسی را کشد، و برای مدیر هیچ نوع کمالی و افتخاری محسوب نمی

رفتم که ( ع)نزد امیرمومنان علی « ذی قار»کند که هنگام خروج به سمت بصره در محلی به نام عبداهلل ابن عباس نقل می. الهی قرار دهد

اللَّهِ لَهِیَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ إِمْرَتِکُمْ إِلَّا أَنْ وَ »َ ارزشی ندارد، فرمود : بهایی این نعلین چند است؟ گفتم : زد، از من پرسید نعلین خود را پینه می

و مالک اشتر یاد  –اشعث ابن قیس  –در نامه های خود که به فرمانده سپاه اسالم در آذربایجان ( ع)حضرت علی «  أُقِیمَ حَقّاً أَوْ أَدْفَعَ بَاطِال 

 .]15[آن را طعمه و لقمه شیرین پندارید شود که در مدیریت، رعایت اخالق الزامی است، مبادا آور می

 

 صالحيت علمی مدیران از دیدگاه اسالم -9

پس از بیان مطلبی که ناظر به ضرورت . پردازیمی شرایط و لوازم مدیران ورهبران میاکنون به تبیین دیدگاه کلّی اسالم درباره

 .]16[پردازیم تخصّصی میهای ، به بیان ضرورت آگاهی«حق مدیریت»صالحیت تام است، با عنوان 

 

 حق مدیریت -9-1



 561-511، ص 5931جلد دوم ، تابستان ، 6، شماره اجتماعیرویکردهای پژوهشی در علوم 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

شود که توفیق در مدیریت نه فقط در باب مدیریت و رهبری مستفاد می:ی معصومین از مطالعه و دقّت در روایات و بیانات ائمّه

ها از این قابلیتی کسانی است که های علمی، تخصّصی واخالقی است، بلکه مدیریت و زمامداری، حق و شایستهمستلزم داشتن صالحیت

 .برخوردارند

ای از های پارهکفایتیآورد وبیوقتی سخن از حکومت و فرمانروایی به میان می نهج البالغه ای در، در موارد عدیده(ع)امام علی 

هایی که صالحیتخاطر شمارد و خود را بهمی:شود، حکومت و خالفت را حق خویش و اهل بیت رسول گرامی اسالم حکّام را متذکّر می

 (همان منبع) :شناسداز دیگران می« احق»برای این امر دارد 

 «.جمع است( محمّدآل)شود در آنان ویژگی هایی که موجب حق حکومت و رهبری می»؛ «ولهم خصائصُ حق الوالیه... » -1

 «.تر و سزاوارترمهرکس شایسته دانید که من برای خالفت و رهبری ازشما می» « لقد علمتم انی احقُ بها من غیری»  -2

از این رهگذر، تأکید اسالم این است که شخصیّت حقوقی مدیران باید مقارن شخصیّت حقیقی آنان باشد؛ یعنی اگر در شؤون 

ث اینک به چند حدی. حقوقی و اعتباری خویش معلّم و مربّی و رییس و فرمانده است، شخصیّت حقوقی مناسب آن شؤون را هم داشته باشد

 :کنیمتوجّه می

 :نقل شده است که فرمود(ص) از پیامبر اسالم 

   «.من تقدّم علی المسلمین و هو یری انّ فیهم من هو افضل منه، فقد خان اهلل و رسوله و المسلمین»

و با تر کسی که بر مسلمین پیشی گیرد و امام و پیشوای آنان گردد در حالی که می بیند در میان مسلمانان کسی شایسته»

 «.است تحقیق، نسبت به خدا و پیامبر او و مردم مسلمان خیانت کردهتر از او وجود دارد، بهفضیلت

 :فرمود7امام علی 

 « .من احسن الکفایة استحقّ الوالیة»

 «.هرکه خوش کفایت باشد و امور را نیکو اداره کند سزاوار فرماندهی و رهبری است»

 :عنوان مثالبه. اندای مطلق، زشت شمرده و تفبیح نمودهگونهطلبی را بهتای از روایات، ریاست و ریاسپاره

 :فرمود(ع)امام صادق 

 « .من طلب الرّیاسة هلک»

 «.گردددنبال ریاست رود هالک میهرکه به»

 :و هم ایشان فرمودند

 « .ملعونٌ من تراّس، ملعونٌ من همّ بها، ملعونٌ من حدّثَ بها نفسهُ»

که در رسیدن به آن همّت گمارد، ملعون سختی وتکلّف ریاست را به خود بندد، ملعون است آنکه بهاست آن از رحمت خدا دور

 «.که به فکر ریاست باشداست آن

حسن و قبح ریاست، تابع . ی امور مادّی یا معنوی مردم، به خودی خود، مذموم و زشت نیستعنوان ادارهبدون تردید، ریاست به

 :احادیث فوق به ریاستی نظر دارند که. کندتی است که رییس تعقیب میاهدافی و منویّا

 .اندکنند، و ریاست را ابزاری برای چپاول وتسلّط بر مردم قرار دادهرؤسای آنها اهدافی سودپرستانه را تعقیب می -اواّلً

ریاست تکیه زدند و یا در طلب آن میهیچ شایستگی بر مقام های علمی واخالقی هستند و بیرؤسایی که فاقد صالحیت -ثانیاً

 .]16[کوشند 

 

 علوي مدیریت با عصر حاضر در مدیریت ارتباط -11

آمد  میان به آمریکایی اجرایی و دانشگاهی محافل در مدیریتی آن که ویژه به مدیریت در دانش ، طرف این به 1971 سال از

 مسئولیتهای یکی : بود مطرح بحث دو در واقع . شد مطرح مدیریت بخشهای همه در اصل یک عنوان به "اي حرفه اخالق" نام به چیزی

 این مترجمان درصد شدند، هشتاد می ترجمه زبان فارسی به آنها درکتابهایی متأسفانه .مدیران ای حرفه اخالق دیگری و مدیران اجتماعی

 . ]17[می کردند  حذف بحثها را

عنی ناظر به مشکالت فرهنگی باشد اخالق حرفه ای در جامعه اسالمی باید ی دوابسته باش "فرهنگ "باید به ای حرفه اخالق

( ع)اسالمی کاربردی و عملی باشد اخالق حرفه ای یک دانش میان رشته ای است که برای تکمیل آن به فقه احتیاج داریم امیر المومنین

 .]17[اخالق را در مدیریت اصل میدانست نه ابزار 

درمدیریت اسالمی انسانیت مهمتر از هر چیز دیگر .در مدیریت و سازمان اسالمی به وضوح روشن استبنابراین ضرورت اخالق 

 .است
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 رهبری این که آنجا از و پردازد می ت جامعهی هدا به ی اخالق اصول چارچوب در قدرت گونه این به توسل با اسالمی جامعه رهبر

 .]18[شود  می تعریف باورها همین برمبنای نیز اخالقی ولدارد اص مسلمانان دینی باورهای و اعتقادات در ریشه

 

 :نتيجه گيري -12

 و میکر قرآن رو نیا از. ستین انکار قابل جامعه کردن سکوالر و ینید طور نیهم و جامعه انحطاط و شرفتیپ در تیریمد نقش

 یزمان اسالم، در تیریمد. است داشته دیتأک آن بودن اخالقمند بر و پرداخته جامعه در ریمد نقش بر متعدد، موارد در نیمعصوم ائمه

 آن یاجرا به و باشد افتهی تحقق حق احقاق که ،یاخالق یها گزاره کردن یکاربرد و قیتطب پرتو در که است، احترام قابل و ارزشمند

 اخالق و نمود ترکیب اخالق با را آن است دین اسالم همانا که دین کاملترین از توان می اخالق، مقوله در دین اهمیت به توجه با بپردازد

 .نمود مدیریت و رهبری مختلف جوامع ها و سازمان در را آن و نمود ایجاد را اسالمی
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