مبنای نظری اخالق حرفه ای در سازمان –بخش

 1-1-1دیدگاه اخالق مبتنی بر عمل:

ایي دیذگاُ هعتقذ تِ ایي اصل است کِ اگر فاعل در اًجام فعلص دارای اًگیزُی ضایستِ تَدُ ٍ عولص صرفا تِ خااعر ارشضا
تَدى ٍ فضیلتهٌذ تَدى آى صَرت گرفتِ تاضذ ،آى عول اخالق است ٍ اگر ًِ غیر اخالق ٍ ًاصَاب است .ایي دیذگاُ کِ تاِ رٍیکارد
ضٌاخت یا ٍظیفِ گرای ًیز هَسَم است ،هعتقذ است ،ارشش یک عول تِ ًتیجِ ٍ آثار آى تستگ ًذارد ،تلکِ تِ ایي کِ تراساس اصَل
اخالق تاضذ ،تستگ دارد .اصَل ّذایت کٌٌذُ عول ّواى هاّیت اخالق است .فضائل ًاض اش اصَل ّساتٌذ( .هاشمی  )0931 ،تارای
تثییي تیطتر اتتذا الشم است تِ سِ ًوًَِ ،اش دیذگاُّای هثتٌ تر عول اضارُ کٌین:
الف  -یک دیذگاُ هعتقذ است کِ قَاعذ اخالق تاعث ه ضَد کِ افراد ،کارّای را اًجام دٌّذ یا اش کارّای صرف ًظر کٌٌذ ٍ
ایي افعال ه تَاًٌذ تَسظ کساً کِ فاقذ فضائل گًَاگًَ ّستٌذ ،اًجام تگیرًذ .چٌاًکِ ه تَاًٌذ تَسظ کساً کاِ ٍاداذ آى فضاائل
ّستٌذ ،اًجام گیرًذ .ایي دیذگاُ هَسَم تِ دیذگاُ هثتٌ

تر عول تِ قَاعذ ه تاضذ( .پات من)0331 ،

الثتِ یک اضکال عوذُ ایي دیذگاُ ،ایي است کِ ارتثاط عل ّ تیي فضیلت ٍ عول را ًادیذُ ه گیرد ٍ اضکال دیگر ایي کاِ ایاي
ًظریِ فقظ قَاعذی را کِ تاعث اًجام عول ه ضًَذ ،هعیي ه کٌذ؛ درحال کِ قَاعذ اخالق دیگری ًیز ٍدَد دارًذ کِ فضائل را ایجاب
ه کٌٌذ.
ب ـ ومُوً دیگر ایه کً گفتً میشُد ،فضائل اخاللی ،امیالی ترای پیرَی از لُاعذ اخاللی ،یعىیی تیرای اوجیا ییا عیذ
اوجا افعال معیىی ٌستىذ .طثك وظریً مطاتمت درتاب فضائلٌ ،ر فضیلتی مطاتك تا یک اصل مىاسة اخاللی است .ایه دیذگاي
1
مشٍُر تً وظریً ساختارگرا میتاشذ( .صادقی)0911 ،
ترای ردّ ایه وظریً میتُان تً گفتً ارسطُ استىاد کرد کً میگُیذ:
اتتذا تایذ میل تً فضییلت َویُد داشیتً تاشیذ ،یعىیی دَسیت داشیته بوویً خیُب َ شایسیتً اسیت َ تىفیر از بوویً کیً تیذ َ
واشایستً است .تىاترایه اگر دَ شخص را در وظر تگیریم کیً اعمیال بوٍیا تیً وریُ تراتیر صیریا اسیت ،امیا در وگرشیٍای بویان
تفاَتی َوُد دارد .یکی از مُفمیتٍای دیگران خُشرال َ از شکستٍای بوان واراحت میشُدَ ،لیی دیگیری از شکسیتٍای بویان
خُشرال َ از مُفمیت بوان واراحت می شُد ،تا زماوی کً افعال بوان در خارج ،یکسان است ،لائالن تً اخالق مثتىیی تیر عمیل،
ٌر دَ را تً ورُ یکسان اخاللی می داوىیذ در حیالی کیً از وظیر لیائالن تیً اخیالق مثتىیی تیر فضییلت ،شیخص دَ فالیذ گیرای

reductionist Thesis
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اخاللی السامی است ،از ایه رَ تکلیف اخاللی دارد کً گرای خُد را عُض کىذ .تىاترایه دیذگاي مثتىی تر عمل ،اییه َیگگیی
اخالق را وادیذي میگیرد َ اخالق را تً اعمال ،ترُیل میترد َ کاٌ میدٌذ (پات من.)8991 ،
ج  -دستً سُ  ،تذیه صُرت است کً گفتً مییشیُد ،فضیائل اخاللیی ٌیی ارز راتیی وذارویذ ،تلکیً ارز اتیساری
داروذ .فضائل فمط از ایه وٍت کً اوگیسي اعمال صریا می شُوذ ،اٌمییت دارویذ ،اییه دییذگاي مُسیُ تیً وظرییً اتیساری ارز
میتاشذ.
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الثتِ ایي دیذگاُ اتزاری درتارُ فضائل ،تَسظ قائالى تِ اخالق هثتٌ تر فضیلت ،اًکار ه ضَد .فضائل دارای ارشش رات ّستٌذ
ٍ صرف اتزار ًیستٌذ ،تلکِ تخط اش حیات ًیکَ ه تاضٌذ .تٌاترایي خیر صرفا تِ خاعر اهَر دیگر خیر ًیست ،تلکِ خَدش ارشش حیات
دارد.
در اداهِ سِ دیذگاُ اصل هَدَد در حَشُی اخالق هثتٌ تر عول تِ عَر خالصِ در قالة دذٍل ارائِ ضذُ است:
جدول شیاره  :سه دیدگاه اصل موجود در حوزهی اخالق مبتن بر عیل

عنوان دیدگاه

نقطه/نقاط ضعف

رویکرد دیدگاه به فضایل اخالق


ًادیذُ گرفتي ارتثاط عل ّ تیي فضیلت ٍ عول

دیذگاُ هثتٌ تر عول تِ قَاعذ

عذم ارتثاط قَاعذ اخالق تا فضائل
گًَاگَى

فقظ قَاعذی را کِ تاعث اًجام عول ه ضًَذ را

تعییي ه کٌذ

ًظریِ ساختارگرا

فضائل اخالق  ،اهیال ترای پیرٍی اش
قَاعذ اخالق ه تاضٌذ



تحَیل اخالق تِ اعوال

ًظریِ اتزاری

فضائل اخالق ّیچ ارشش رات ًذارًذ ٍ
دارای ارشش اتزاری ه تاضٌذ



ًادیذُ گرفتي ارشش رات فضائل

مىثع :پاتمه8991( ،

instrumental value
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