
 

 

 
 در صنعت بانکداری ای حرفهاخالق 

 با رویکرد اعتمادآفرینی و وفادارساختن مشتریان

 

 تألیف

 دکتر مجتبی مالکی

 

 

 

 



 

 :  عنوان و نام پدیدآور
 ويراست:  وضعيت ویراست

 .0931بانک ملی ايران، اداره کل آموزش، : تهران:  مشخصات نشر
 :  مشخصات ظاهری

 .8بانک ملی ايران، اداره کل آموزش؛ :  فروست
 :  شابک

 :  نویسي وضعيت فهرست
 :  موضوع
 :  موضوع

 :  شناسه افزوده
 :  رده بندی کنگره

 :  بندی دیویي رده
 :  ملي شناسي کتاب شماره
 :  عنوان 
 کل آموزشاداره  -بانک ملی ايران :  ناشـر

 0931خرداد :  چاپ اول
 :  چاپ دوم

 :  چاپ سوم
 :  چاپ چهارم

 :  مـچاپ پنج
 :  مششچاپ 
 :  مهفتـچاپ 
 :  مهشتچاپ 

 :  چاپ نهـم
 :  چاپ دهم

 :  چاپ یازدهم
 :  چاپ دوازدهم
 :  چاپ سيزدهم

 :  چاپ چهاردهم
 شرکت چاپ و نشر بانک ملی ايران:  صحافي  وچاپ 

 

اقتباس و تكثير آن منوط به كسب . كليه حقوق اين كتاب براي بانك ملي ايران محفوظ است

 .باشد ميايران  ملي بانك كل آموزش اجازه كتبي از اداره

  



 أ 
 

 

 1 .................................................................................................................. شگفتاریپ

 2 ...................................................................................................................... مقدمه

 3 ................................................................................................ نگاه کی در کتاب فصول

 5 ........................................................................................... اخالق علم یمبان - اول فصل

 5 ................................................................................................................................................ مقدمه – 1-1

 6 ................................................................................................................................ اخالق شناسي واژه -1-2

 6 ................................................................................................................................. اخالق علم فیتعر -1-3

 7 ..................................................................................................... رذیلت و فضيلت -1-3-1

 7 ................................................................................................................................... اخالق علم قلمرو -1-4

 8 .................................................................................................................................. اخالق علم اهميت -1-5

 9 ........................................................................................... اخالق علم ایدهف و هدف -1-6

 11 .............................................................................................................. اخالق مکارم و محاسن فیتعر -1-7

 11 .................................................................................. اخالق مکارم و محاسن تفاوت -1-7-1

 11 ............................................................................ اخالق مکارم و محاسن به یابيدست -1-7-2

 11 ............................................................................................................................ فردي اخالق اصول -1-8

 12 ............................................................................................ کرامت اهل یها نشانه -1-8-1

 14 ...................................................................................................................................... اول فصل سؤاالت

 16 .............................................................................................یا حرفه اخالق - دوم فصل

 16 ............................................................................................................................................ مقدمه – 2-1

 16 .................................................................................................................................... حرفه فیتعر -2-2

 17 ....................................................................... یا حرفه افراد اتيخصوص و ها یژگیو -2-2-1

 11 ................................................................................................................................ تيمسئول فیتعر -2-3

 11 ............................................................................................. انسان تيمسئول ماقسا -2-3-1

 21 ........................................................................................................................ یا حرفه اخالق فیتعر -2-4

 21 ......................................................................................................................... یا حرفه اخالق اصول -2-5

 26 .................................................................................................................. سازمان در یا حرفه اخالق –2-6

 27 ................................................................ سازمان در یاخالق رفتار کننده نييتع عوامل -2-6-1

 31 ...................................................................................................................................... دوم فصل سؤاالت

 32 ........................................................................... یبانک نظام در یا حرفه اخالق - سوم فصل

 32 ............................................................................................................................................ مقدمه – 3-1

 32 .............................................................................................. یبانک نظام در یسازمان یها ارزش گاهیجا – 3-2

 33 ............................................................ یخارج یها بانک در یسازمان یها ارزش نمونه-3-2-1

 34 ............................................................. یداخل یها بانک در یسازمان یها ارزش نمونه -3-2-2



 ب 

 

 36 ...................................................................................................................... آن اقسام و رفتار فیتعر -3-3

 36 ...................................................................................................................رفتار یاستانداردساز لیدال -3-4

 37 ................................................................ انیمشتر یبرا رفتار یاستانداردساز یایمزا -3-4-1

 37 ................................................................. کارکنان یبرا رفتار یاستانداردساز یایمزا -3-4-2

 37 .................................................................... بانک یبرا رفتار یاستانداردساز یایمزا -3-4-3

 38 ............................................................................................. یمشتر با برخورد در یا حرفه رفتار اصول -3-5

 42 ......................................................................................................... یمشتر یبرا شتريب ارزش خلق -1 -3-5

 44 ....................................................... م؟يکن رفتار چگونه بانک در دشوار یها تيموقع در -3-5-2

 46 ............................................................................................................... یبانک نظام در یرفتار یکدها -3-6

 47 ..................................................................................................... یگفتار یکدها -3-6-1

 51 ................................................................................................... بدن زبان یکدها -3-6-2

 52 ................................................................................................. اءياش زبان یکدها -3-6-3

 52 ...................................................................................................... پوشش یدهاک -3-6-4

 53 ............................................................................................. یفرد بهداشت یکدها -3-6-5

 54 ..................................................................................................................................... سوم فصل سؤاالت

 56 .......................................................................... یمل بانک در یا حرفه اخالق - چهارم فصل

 56 .............................................................................................................................................. مقدمه -4-1

 56 ...................................................................................................... یمل بانک تيمؤفق رمز ینیآفر اعتماد -4-2

 58 ...................................................................................................یا حرفه اخالق با اثربخش ارتباط رابطه -4-3

 61 ................................................................................................ انیمشتر یوفادار با یا حرفه اخالق رابطه -4-4

 64 ................................................................................................................. یمل بانک یاخالق یها ارزش-4-5

 65 .......................................................................................... انیمشتر با تعامل در یمل بانک یرفتار یکدها -4-6

 65 .................................................................................................. خود معرفي نحوه -4-6-1

 65 ......................................................................................................... تعامل هنحو -4-6-2

 61 ......................................................................................................... پوشش آیين -4-6-3

 71 ............................................................................................... مشتري اسرار حفظ -4-6-4

 71 .............................................................................................. کامل اطالعات ئهارا -4-6-5

 72 ....................................................................................................... یمدار قانون -4-6-6

 73 .................................................................................................................................. رمچها فصل سؤاالت

 55 ......................... نیاجمع اهلل صلوات طهارت و  عصمت تیب اهل از یاخالق ثیحد چهل  - 1 وستیپ

 08 ................................................................. السالم هیعل سجاد امام حقوق رساله  - 2 وستیپ

 99 ..................................................................................................................... منابع

 



 

1 
 

 

 پیشگفتار

بداخالقي " بسياري از مشكالتي كه گريبان سازمان و كسب و كارهاي امروزي را گرفته است حكايت از

رسند، بيماراني كه ديگر رخت ريزد، مسافراني كه هرگز به مقصد نميهايي كه فروميخانه. باشدمي "ايحرفه

 سالمت 

اي در هر صنعت و كسب و همه ناشي از عدم پايبندي به اخالق حرفه... كيفيتي يك محصول و پوشند، بينمي

مه آموزشي خود منطبق با اداره كل آموزش بانك ملي ايران در راستاي استانداردسازي برنا. باشدكاري مي

هزار نفر پرسنل محترم  43و با عنايت به رسالت آموزشي خود كه متولي آموزش بيش از  Iso10015استاندارد 

کتاب اولين مجموعه از ( عج)عصر باشد با استعانت از خداوند متعال و در سايه توجهات حضرت وليبانك مي

ويكرد اعتماد آفريني، وفادار ساختن مشتريان و ارتقاي با ر ای در صنعت بانکداری ایراناخالق حرفه

 .اي در بانك را تهيه تا به زيور طبع آراسته نمايداخالق حرفه

توان به اين نكته اشاره داشت كه حسب تاكيدات مقام محترم مديريت با نگاه به چرايي تأليف اين كتاب، مي

-مبني بر طراحي و برگزاري دوره اخالق حرفه 6431سال عامل بانك در تور آموزشي ويژه مديران ارشد بانك در 

اي در صنعت بانكداري ويژه رؤسا، معاونين و كاركنان شعب سراسر كشور و سپس تسري آن به كليه كاركنان 

بانك ملي ايران، اين اداره كل ضمن طراحي دوره مذكور بمنظور تدوين محتوي جامع و كامل طرح درس مربوطه 

ش جناب آقاي دكتر مالكي استاد محترم دانشگاه، اقدام به چاپ محتوي دوره برخواسته از با كمك، همت و تال

هاي ديگر هاي ديني و اخالقي در قالب كتاب مذكور نموده تا فرصت الزم براي انعكاس مطالب به اليهآموزه

شده و تأكيد بر صيانت  وجه تمايز اين كتاب، كاربردي بودن مطالب مطرح. سازماني بانك، به شايستگي فراهم آيد

   ميرود همكاران گرادر پايان انتظار مي. از شعار بانك ملي در عمل و رفتار است

هاي اخالقي بانك مبين شعار بانك ملي به در خواندن مطالب كتاب، اهتمام ويژه مبذول داشته و با پايبندي به ارزش

-نام کارکنان بانک ملی ایران میهر جا سخن از اعتماد است "اين عبارت ارزشمند باشند كه، 

 ."درخشد

كه با توجه به نود سال حضور مؤثر بانك ملي در ساختار صنعت بانكداري ايران مجموعه حاضر بتواند اميد آن

 .اي بانكداران عزيز برداردهر چند اندک در توسعه اصول اخالقي و رفتار حرفه مي گا

 

 رئیس اداره کل آموزش بانک ملی ایران

نیاملکداود   

79خرداد   
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 مقدمه

 ءاقتصادهاي با نظام مالي بانك محور ايفا به ويژهامروزه صنعت بانكي نقش اساسي در ساختار اقتصادي كشورها و 
ي كالن اقتصادي از ها ي اصلي در سياستها به عنوان اهرم ها بانكنظام اقتصادي ايران، بانك محور است و. كند مي

وسعه د و تواسطه معرفي ابزارها و محصوالت مالي نوين، بسترهاي مناسب رشه و ب گذاريطريق تأمين مالي سرمايه 
، مؤسسه اقتصادي ها رنگ تر شده چرا كه امروزه بانك در نظام نوين مالي اين نقش پر. كنند مي اقتصادي را فراهم 

ي مالي ها بخشعموماً و اقتصادي  يها بخش  ميرا دارا بوده و در تما ها گردند كه انواع و اقسام دارايي مي محسوب
  مينظام بانكي ايران، شعبه محور است؛ يعني تما. كنند مي و در شعب خود خدمات بانكي را ارائه خصوصاً فعالند

گيرد و نوع تعامل با مشتري در فروش خدمات بانكي  ميدر اختيار مشتريان قرار  ،خدمات و محصوالت بانكي در شعب
 . بسيار مؤثر است

و منابع مالي جهت تأمين  ي اقتصادي نياز به جذب مشتريها از يك سو به عنوان بنگاه ها اين اساس بانكبر 
جذب، . و وفادار ساختن آن دارند سرمايه داشته و از سوي ديگر به عنوان سازمان خدمات محور نياز به حفظ مشتري

بوده و در اين ميان نقش اخالق  ها شعب بانكحفظ و وفادار ساختن مشتري سه گام اصلي در تعامل با مشتريان در 
ي پيشرو در ها به نحوي كه بانك. و تأثيرگذار است از مشتري، نقشي كليدي مراقبتدر اين مسير به منظور  اي حرفه

به سمت كسب مزيت رقابتي پايدار حركت  اي حرفهو تربيت بانكداران  اي حرفهتالش هستند تا با نهادينه سازي اخالق 
و وفادار  با جذب، حفظ اي حرفهچيست؟ چه رابطه اي بين اخالق  اي حرفهبه راستي مباني اخالق و اخالق   .كنند

اعتماد آفريني و كسب مزيت رقابتي  تواند باعث ميچگونه  اي حرفهساختن مشتريان در نظام بانكي وجود دارد؟ اخالق 
. يك نگاه جديد در چهار فصل به آن پاسخ داده شودشده است تا با  سؤاالتي كه تالش شود؟براي بانك ملي پايدار 

به معرفي مباني علم اخالق پرداخته، فصل دوم با  مسئولیت فردی در رعایت اصول اخالقی فصل اول با رويكرد
پرداخته، فصل سوم با رويكرد  اي حرفه به معرفي ابعاد اخالق مسئولیت شغلی در رعایت اصول اخالقیرويكرد 

در نظام بانكي پرداخته و فصل  اي حرفهبه معرفي اخالق  ای حرفهرفتار در رعایت اصول  ای حرفهمسئولیت 
درخشد  مینام بانک ملی ایران  ؛هر جا سخن از اعتماد استچهارم با رويكرد تفسير شعار بانك ملي يعني، 

 . پردازد مي اي حرفهو رابطه اعتماد آفريني با اخالق در بانك ملي  اي حرفهبه معرفي اخالق 
و رساله  صلوات اهلل عليهم اجمعين عصمت و طهارت در پيوست كتاب به چهل حديث اخالقي از اهل بيت سپس

الزم به ذكر . و حقوقي مطرح شده باشد حقوق امام سجاد عليه السالم اشاره گرديده، تا تكميل كننده مباحث اخالقي
 اي حرفهو معاونين شعب بانك ملي دوره اخالق  اي رؤسااستان كشور بر 61با حضور در  6431است كه در طول سال 

تاب پيش رو فرصت مقتضي براي تهيه و تأليف كتوسط اينجانب برگزار و در ادامه به پيشنهاد اداره كل آموزش بانك، 
ي جناب آقاي دكتر ترابي مديرعامل محترم مركز مطالعات ها دانم از تالش ميواجب در پايان بر خود . فراهم آمد

كنولوژي دانشگاه صنعتي شريف و آقاي ملك نيا رئيس اداره كل آموزش بانك ملي كه در يك كار مشترک زمينه ت
نژاد  ميبه ويژه از آقايان فقيهيان معاون اداره كل آموزش و قائ .نمايمچاپ اين كتاب را فراهم نمودند؛ صميمانه تشكر 

 . باعث افزايش غناي مطالب اين كتاب شدندو بهنگام خويش  كارشناس آموزش كه با راهنمايي ارزنده
ي بي شمار نشر ها كه با تحمل رنج  ميشود به ساحت ملكوتي امام سجاد عليه السالم اما ميكتاب حاضر تقديم 

 . دهنده حقوق الهي در عمل و رفتار انساني بود

 

 و اهلل المؤفق و هو المستعان

 مجتبی مالکی

 دانشگاه  میت علأعضو هی       
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مسئولیت حرفه ای    •
در رعایت اصول           

 رفتار حرفه ای

هر جا سخن از اعتماد •
است نام بانک ملی 
 ایران می درخشد

 

مسئولیت فردی در •
رعایت اصول 

 اخالقی

 

مسئولیت شغلی در •
رعایت اصول 

 اخالقی

  فصل دوم

 اخالق حرفه ای

 فصل اول

 مبانی علم اخالق

 فصل سوم

اخالق حرفه ای 

 در نظام بانکی

  فصل چهارم

اخالق حرفه ای 

 در بانک ملی

رساله حقوق  امام :  2پیوست 

 سجاد علیه السالم

چهل حدیث اخالقی :  1پیوست  

 از اهل بیت علیهم السالم
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 اخالق علم مبانی  - اول فصل

 یاخالق اصول رعایت در فردی مسئولیت

 مقدمه – 1-1

 :فرمايند مي 41و  43خداي متعال در سوره فصلت آيات 

کَأَنَهُ وَ ال تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَ الَ السَیِئَةُ ادْفَعْ بِالَتى، هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَذى بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ عَداوَةٌ 

 إِالّ ذو حَّظٍ عَظیمٍوَ ما یُلَقّاها إِالَ الَذینَ صَبَروا و ما یُلَقّاها  وَلىٌ حَمیمٌ

 دوستان چون هم سرسخت دشمنان تا كن دفع خوبى با را بدى نيست، يكسان بدى و خوبى هرگز

 بهره كه كسانى جز و رسند،يمن مقام اين به استقامتند و صبر داراى كه كسانى جز امّا .شوند مىصمي و گرم

  .گردندنمى نايل آن به دارند (تقوا و ايمان از) مىعظي

 ختهسا آشنا اجتماعي خوب اخالق با را مردم كه نيست اين تنها اسالم جمله از الهي، اديان عالي هدف

 كرامت مزاياي از و دهند پرورش انساني عالي سجاياي با را آنان خواهند مي آن بر عالوه بلكه كنند تربيت و

 :فرمايند مي (سلم و آله و علیه اهلل صلی) اكرم رسول دليل همين به و نمايند برخوردارشان انسانيّت و

 و تتميم را اخالق مكارم تا ام شده مبعوث (خداوند طرف از) من همانا : قاالخال کارممَ ممِتَالُ عثتبُ ماانّ»

 تقسيم كلي دسته دو به را اسالم مبين دين از رسيده اخالقي دستورهاي توان مي كلي طور به .منماي تكميل

 و مادي منافع جلب و اجتماعي روابط به مربوط شود؛ مي ياد اخالق محاسن نام به آن از كه اول دسته .كرد

 نام به آن از كه دوم دسته .گردد مي انسان دنيوي زندگي بهبود موجب و بوده ديگران با معاشرت چگونگي

 و باال طبع و بزرگواري از و است انسانيّت معيار كه بوده اخالقيّات بردارنده در شود؛ مي ياد اخالق مكارم

 يها ارزش تقويت ضرورت به توجه با بانكداري صنعت در .كند مي حكايت انسان اتمعنوي و روح تعالي

 اين بر  .است كننده تعيين و مؤثر بسيار جايگاهي اخالق، جايگاه اجتماعي و فردي مناسبات در الهي و ديني

 و فردي اتارتباط حوزه در و سو يك از شتريم و بانكداران بين تعامل و سازماني اتارتباط حوزه در اساس

 .دانست اهميت واجد را اخالقي اصول به پايبندي توان مي ديگر سوي از متعال خداي با انسان تعامل

خويش،  در دعوت و رسالت (صلی اهلل علیه و آله و سلم)حضرت رسول   از رموز موفقيت

، امتياز بارز آن مظهر رأفت و آن حضرت«  خلق سنحُ». اخالق نيكو و برخورد شايسته و جذاب با مردم بود

ها را به  ساخت، كينه كرد، دشمنان را دوست مى را جذب مى ها دل«  اعظماكسير » با همين . بود رحمت 

و به همين  ها را با دست ها دست ،ها را با دل ها داد، دل آفريد و پيوند مى كرد، الفت مى مهربانى مبدل مى

 گفتار شايسته، رفتار نرم، كالم .كرد دريافت عظيم  خداى از را «عَظِيم خُلُق كَ لَعَلَىوَ إِنَ»سبب مدال 
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 سنحُ هاى جلوه و مظاهر از بشاش، و گشاده چهره و بردبارى و حلم فراوان، تحمل دار، جاذبه و مؤدبانه

 همين به .شد آشنا اخالقي اصول با نخست تسباي مي رفتار در خلق سنحُ سازي نهادينه جهت .است خلق

 و فردي اخالق اصول اخالق، مكارم و محاسن ،قاخال علم اخالق، شناسي واژه هب فصل اين منظور

 پاسخگو شايستگي به را اخالقي اصول رعايت در افراد شخصي مسئوليت تا پرداخته كرامت اهل يها نشانه

 .باشد

 اخالق شناسی واژه -1-2

 انسان فسنَ يها ويژگي به خُلق .است خُلُق و لقخُ واژه جمع و عربى اى كلمه فعالاَ وزن بر اخالق

  :بگوييد آينه در كردن نظر هنگام است رسيده (سلم و آله و علیه اهلل صلی) اسالم مىگرا پيامبر از .شود مي گفته

 نيكو مرا لقخَ گردانيدي نيكو كه همچنان خداوندا يعني :رزقی و لقىخُ سنفحُ لقىخَ نتحسکما هماللّ

 صفات همچون را او نفس فاتص كه كند مي طلب خداوند از پيامبر دعا اين در   مرا رزق و لقخُ گردان

 كه است اين منظور نيكوست، اخالق داراى شخصي كه شود گفته هرگاه بنابراين .دفرماي نيكو بدنش

 نفساني صفات اگر يعني اوست نفسانى ىها ويژگي با متناسب انسان اعمال كه چرا .نيكوست او صفات

 انجام خوبي اعمال همواره كسي وقتي دليل همين به .بود دخواه نيكو هم او اعمال ؛باشد نيكو كسي

 به  اتيكوس يوناني واژه از 6اخالق كلمه انگليسي زبان در   .تاس خوب او اخالق ويند؛گ مي دهد، مي

 شناسان زبان از برخي .است شده گرفته آن نظاير و روش سرشت، خوي، و لقخُ خصلت، عادت، معني

 به و است؛ شخصيت آن لغوي مفهوم كه شده اقتباس 3اتوس يوناني كلمه از 4اتيكس واژه كه معتقدند

 و نهادها ،ها گروه افراد، رفتار كه شود مي اطالق ميآد منش با مرتبط يها ديدگاه و باورها از اي مجموعه

 گروهي و فردي رفتاري اصول :كند مي تعريف گونه اين را اخالق 1زنبرگور .كند مي هدايت را ها ملت

 .اند شده تصور قبول قابل غير يا قبول قابل غلط، يا درست بد، يا خوب كه

 اخالق علم تعریف -1-3

 تدبير و ها خوي نيك و بد دانش آن و است عملي حكمت شعب از يكي اخالق تهذيب يا اخالق علم

  خاص تن يك يا خود نفس براي است انسان

 با اخالق علم در .كند مي ييشناسا را انسان نفسانى رذايل و فضايل كه است مىعل اخالق علم

 كمال با متناسب فعل كدام كه شود مى معلوم قوا اين از يك هر كمال و انسان سنف قواى شناخت

                                                           
1Ethics 
2Etikos 
3Ethics 
4Ethocs 
5Rosenborck 
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 نفساني ملكه كدام بفهميم توانيم مي چيست، نفس قواي از يك هر كمال بدانيم وقتي .تاس نفسانى قواى

 س،نف قواى كمال شناخت با ديگر عبارت به آن؛ مانع ملكه كدام و است كمال اين آورنده پديد

 الزم فضايل اخالق علم گوئيم مي ينبنابرا .شناخت هيمخوا را كمال به رسيدن براي الزم نفساني فضايل

 شناسايي بر عالوه اخالق علم .كند مي شناسايي را آن به رسيدن از مانع رذايل و كمال به رسيدن براي

  .كند مي مشخص نيز را انسان افعال ارزش رذايل، و فضايل

 رذیلت و فضیلت -1-3-1

 ناميده فضيلت هستند، نيكو افعال منشأ كه ملكاتي .هستند او بد و نيك افعال منشأ انسان نفس ملكات

 و دنيا نيكي و انساني كمال موجب فضايل .دارند نام رذيلت هستند، بد افعال منشأ كه ملكاتي و شوند مي

 كه گفتيم .سازند مي تباه را او آخرت و دنيا و كنند مي دور واقعي كمال از را انسان رذايل، و است آخرت

 افعال شود مي باعث كه است نفساني اي ملكه خلق :است آمده خُلق تعريف در است خُلق جمع اخالق

 پايدار نفساني صفات يعني نيكو خلق .شود صادر تأمل و فكر به نياز بدون و سادگي به انسان از خاصي

 .دارد نام رذيلت بد خلق و است فضيلت نيكو خلق بد؛ پايدار نفساني صفات يعني بد خلق و نيكو

 اخالق علم قلمرو -1-4
 درباره اخالق علم عبارتي به هستند؛ درست و خوب افعالي نوع چه كه دهد مي نشان ما به اخالق علم 

 مختلف ىها عرصه به توجه با .كند مي بحث زندگى ىها عرصه همه در انسان فعل خوبى و درستى

 افعال .داد جاى آن تعريف در و نمود مشخص تر روشن طور هب را اخالق علم قلمرو بايد زندگى

  :شوند مي گروه دو كلى بندى تقسيم در انسان

  دهد، يعني اعمالي كه در  ميگروه نخست اعمالي است كه انسان در رابطه با خويشتن انجام

 .ارتباط با هيچ كس يا هيچ چيز ديگري غير از خود انسان نيست

 گروه دوم اعمالي است كه در ارتباط با افراد يا چيزهاي ديگر غير از خود انسان است. 

 اند گونه دو هستند مرتبط انسان عمل با كه چيزهايى و افراد

 فناپذير و محدود موجودى •

 نامحدود و فناناپذير موجودى •

گيرد و افعالي  مي افعا لي كه در ارتباط با موجود نامحدود و فناناپذير است رابطه انسان و خدا را در بر

 تنظيم و برقرار را پيرامون محيطكه با موجود يا موجودات محدود و فناپذير ارتباط دارد، رابطه انسان با 

  .ندكن مى

 طبيعى محيط(               انسانى محيط( 6: ستا گونه دو انسان محيط
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 محيط غيره و ها جنگل ،ها دشت درياها، رودها، ،ها كوه مانند است طبيعت همه شامل طبيعى محيط

 اجتماعات انسان، افراد گفت بايد ترتيب اين به است انسانى مصنوعات و ها انسان همه شامل انسانى

 شامل شهري محيط و آالت ماشين ... و دنيا در جهاني جامعه و ملى نژادى، صنفي، معجوا شامل انسانى

 مجموع در پس .دهند مي تشكيل را انساني محيط ...و خصوصي و  ميعمو اماكن ،ها خيابان ،ها ساختمان

 :است قرار اين از كند مى تقسيم را او افعال كه انسان روابط انواع

 خود با انسان رابطه 

 خدا با انسان رابطه 

 با انسان رابطه و طبيعي محيط با انسان رابطه :شود مي تقسيم دسته دو به :محيط با انسان رابطه 

 :است متصور ذيل حالت چهار نيز انساني محيط با انسان رابطه مورد در ؛انساني محيط

 اشخاص 

 جامعه 

 شهرى محيط 

 بشرى مصنوعات 

 هر در را درست و خوب فعل و كند بحث انسان روابط انواع همه درباره تواند مى اخالق علم 

 خدا و خود با انسان رابطه به بيشتر اخالق عالمان دور، يها گذشته در .كند معرفي ها عرصه اين از يك

 در جديدي يها شاخه نيز امروزه .است شده توجه انسان گوناگون روابط به اسالم در اما اند داشته توجه

 .است زيستي اخالق و پزشكي اخالق ها آن مشهورترين جمله از كه است آمده پديد اخالق علم

 بانكي، اخالق، ها مسئوليت اجتماعي سازمان :مانند .دارد وجود اخالق علم در نيز ديگري يها شاخه

  ...و اداري اخالق

 اخالق علم اهمیت -1-5
 بررسي مختلفي زواياي از توان مي را اخالق اهميت .است اخالق اهميت سبب به اخالق علم اهميت

 روابط همه اصالح عناىم به آن اصالح بنابراين .گيرد مي بر در را انسان چهارگانه روابط اخالق .كرد

 و آرزوها كه است اين انسان واقعي تعادل از مقصود .بود خواهد واقعي تعادل به رسيدن آن نتيجه و انسان

 متعادل انسان يها ويژگي شناخت براي .شود هماهنگ او وجودي غايت و نيازها استعدادها، با انسان افعال

 شناخت را او يها نيازمندي و او استعدادهاي انسان، وجودي غايت بايد يعني كرد؛ آغاز ها هست از بايد

 او وجودي جايگاه و كرامت با متناسب و يافتني دست آرزوهاي سوي به را او يها انگيزه توان مي گاه آن

 به رسيدن براي مقدمه ترين مهم .كرد فراهم را آرزوها به رسيدن براي الزم مقدمات و بخشيد جهت
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 در را آگاهي اين اخالق علم و است آن به رسيدن يها راه و كمال از آگاهي انسان، شايسته آرزوهاي

 .گذارد مي انسان اختيار

 از اعم جوامع همه و اند كوشيده اجتماعي و فردي تعادل به رسيدن براي ها انسان تاريخ، ادوار همه در

 تنظيم بودند، اخالقي بعضاً كه ضوابطي و قواعد چارچوب در را خود روابط ديني ريغ و ديني جوامع

 آتش از و نداشتيم اميد پاداش و بهشت به اگر :فرمايند مي روايتي در السالم عليه علي حضرت .اند نموده 

 و نجات راهنماي ها آن كه زيرا بخواهيم؛ را اخالق مكارم كه بود شايسته هراسيديم، مين عقاب و جهنم

 .گواراست اش زندگي باشد، نيكو اخالقش كه كسي در .اند پيروزي

 اخالق علم فایده و هدف -1-6 
 كه قوايي تحقق يعني است؛ كمال به رسيدن يعني انسان حيات غايي هدف همان اخالق، علم هدف

 براي را انسان رذايل، و فضايل دادن نشان و درست افعال شناساندن با اخالق علم .است نهفته او وجود در

 سوي به انسان حركت در كه تأثيري بر عالوه رذايل، و فضايل شناختن .كند مي راهنمايي كمال، به رسيدن

 گيرد؛ مي نظم اجتماعي روابط درست، و خوب رفتارهاي شناختن با .دارد نيز ديگري فوايد دارد؛ كمال

 صحيح، رفتار شناخت و آنهاست ميان مناسب روابط و برقراري موجب جامعه افراد اخالقي رفتار زيرا

 فوايد ديگر از .است سالم جامعه تحقق اخالق، علم فوايد از يكي پس .است اخالقي عمل ضروري مقدمه

 كار دو در انسان راهنماي اخالق، علم فوايد ديگر از .است سالم روابط با سالم جامعه تحقق اخالق، علم

 :است

 رفتار اصالح 

 نفس در فاضله ملكات آوردن پديد 

 از و كند مي آسوده را خويش اخالقي وجدان سويي از ،ها آن انجام و صحيح رفتار شناخت با انسان

 موجب اخالقي، وجدان آسودگي و اجتماع تائيد .گيرد مي قرار جامعه پذيرش و تائيد مورد ديگر سوي

 .كند مي جلوگيري بيروني و دروني تضادهاي از ناشي رواني يها تنش بروز از و شود مي فرد رواني تعادل

 گناه احساس از حاصل اضطراب و شود مي گناه احساس دچار كمتر دارد درستي اخالقي رفتار كه كسي

 و اخالقي وجدان ميان نزاعي او درون در و نيست دروني كشمكش دچار فردي چنين آزارد، مين را او

 سازنده تالش براي را او و شود مي خرسندي احساس موجب آسودگي همين .دهد مين رخ گذشته اعمال

 قرار تائيد مورد خود اجتماع و  اطرافيان سوي از كه ييها انسان .كند مي آماده زندگي اهداف سوي به

 اجتماعي فقيتمو براي الزم مقدمات و يابند مي جلب را ديگران با مشاركت و همكاري زمينه گيرند، مي

 و كند مي جلب را ديگران اعتماد است؛ صحيح اخالقي لحاظ از رفتارش كه كسي .آورند مي بدست را

 روابط اخالق خوش يها انسان .آورد مي  بدست اقتصادي و اجتماعي فعاليت براي بيشتري يها فرصت
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 براي نشاط و زندگي از رضايت احساس آنان در بيشتر يها مؤفقيت و دارند تري فقمو شغلي و خانوادگي

  .آورد مي بوجود بيشتر كوشش

  اخالق مکارم و محاسن تعریف -1-9
 اگر ماا پسنديده و خوب خوي :بگوييم بايد كنيم ترجمه فارسي به را اخالقي محاسن بخواهيم اگر

 هم با دو اين و ؛نفس كرامت و بزرگواري :بگوييم بايد كنيم ترجمه فارسي به را اخالقي مكارم بخواهيم

 است رفيع ميمقا داراي سازماني در كه كسي به   بزرگواري و بزرگي بين است فرق و دارند بسيار فاصله

 ؛است بزرگتر و بزرگ گويند مي است كرده عمر بيشتر سن جهت از كه كسي و است بزرگ گويند مي

 از كسي است ممكن و است بلند طبع و نفس بزرگواري معناي به اخالق مكارم   بزرگوار گويند مين ولي

 باشد نداشته مالي تمكن كسي است ممكن و باشد نفس بزرگواري داراي ولي باشد پايين خيلي مقام نظر

 مقام رفعت و روح بزرگواري نفس، كرامت يعني اخالق مكارم بنابراين .باشد نفس رفعت داراي اما

  .باشد داشته بسيار يها گذشت تواند مي آن پرتو در كه انسان يك معنوي

 اخالق مکارم و محاسن تفاوت -1-9-1

 و مكارم در كه روايتي دو به نمونه عنوان به اخالق مكارم و محاسن تفاوت شدن تر روشن براي

 روايتي در .است شده ذكر مصاديقي ها اين از يك هر براي كه كنيم مي اشاره شده وارد اخالقي محاسن

 به مردم با :فرمود چيست؟ خلق سنحُ حدّ شد؛ سؤال (سالملا علیه) الحسين اباعبداهلل حضرت از :است آمده

 و متبسّم ادرانتبر با مواجهه در و بگويي سخن دبا كمال در و منزه و پاک كني، برخورد ميگر و مينر

  .باشي روي گشاده

  :است شده ذكر باشد، داشته خلق سنحُ فردي كه اين براي صفت سه روايت اين در
 مردم با نرم برخورد 

 خوش کالم  

 مؤمن برادر با رویی خوش  

 مورد در ديگري روايت در است، كرده ذكر خلق سنحُ ايبر نمونه عنوان به را مرزهايي روايت اين

 :فرمايد مي جندب ابن به خطاب حضرت كه است آمده اخالق مكارم

 بریده، تو از که کسی با کن پیوند 

 نموده، محروم را وت که کسی به کن عطا  

 کرده، بدی تو به که کسی آن درباره کن نیکی  

 داده، دشنام را تو که کسی به کن سالم  

 نموده خصومت تو با که کسی آن مورد در ده انصاف  

 است کرده ستم تو به که را کسی ببخش و.  
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 برتري وجه ،مذكور روايت دو اين به توجه با .است شده بيان اخالقي مكارم مرزهاي نيز روايت اين در

 آن :كه گفت چنين اخالق محاسن تعريف در توان مي و شود مي روشن اخالق محاسن بر اخالق مكارم

 هماهنگ نفساني تمايالت و حيواني غرايز با و شده شناخته ممدوح مقدس شرع در كه خويي و لقخُ قسم

 قسم آن :شود مي گفته خالقا مكارم تعريف در و است خلق سنحُ ؛ندارد تضادّي ها آن با الاقل يا است

 خويش غرايز كشش و خود نفس هواي با بايد يا دهد انجام بخواهد كسي اگر كه رفيعي و عالي خلقيّات

 اعتنا بي آن به نسبت و دانگار ناديده را ها آن نداي الاقل يا بردارد قدم ها آن مخالف جهت در و بجنگد

 بنابراين .يابد ءارتقا اخالق مكارم از درجاتي به تا برود خود معنوي كمال و انساني صفت پي در و باشد

 مقابل نقطه در اخالق مكارم اام است آهنگ هم نفساني تمايالت با اخالقي محاسن كه گفت توان مي

  .تاس غرايز

  اخالق مکارم و محاسن به دستیابی -1-9-2

 بايد اخالق مكارم يعني دوم گام به ابيدستي براي و است اخالق محاسن رعايت ،اخالق در اول گام

 اجتماعي روابط تحكيم موجب و بهزيستي مايه اخالقي محاسن كه چرا ؛كرد سپري موفقيّت با را اول گام

 به دستيابي .كند مي ايجاد محبّت و مهر جامعه، در و دارد مي وا متقابل احترام و ادب به را مردم و است

 يا دير الزم يها مراقبت و تمرين با توانند مي همه و است ميسّر افراد همه براي بيش و كم اخالقي محاسن

 در كه اخالقي مكارم اام ؛سازند متخلّق فردي اخالق اصول و اجتماعي خوب اخالق به را خويشتن زود

 نفس هواي بر و عبور اخالقي محاسن از كه بشوند متخلّق بدان توانند مي كساني تنها دارد قرار باالتر مرتبه

 .باشند نموده آزاد اسارت از را خويشتن و زده پا پشت خويش غيرانساني يها خواهش به و كرده غلبه خود

 انساني جنبه احياي براي اخالق مكارم و است مادي زندگي و بشري حيات تأمين براي اخالق محاسن پس

 .تاس بوده الهي اولياي و انبياء هدف نهايي گام اين و است معنوي جهات تكميل و

 فردی اخالق اصول -1-8

 كرامت روايات، در .است انساني كرامت فردي اخالق اصول تيرعا در متعالي مفاهيم از يكي از

 و پستي از دوري و  پسنديده صفات و اخالقي يها فضيلت به آراستگي يعني آن لغوي معني مانه به

 همان انسان كرامت منشاء .ندويگ كريم را پستي هر از منزه و بزرگوار روح و است آمده فرومايگي

 تقويت داستعدا و است نهفته او ذات در كرامت كه است اي گونه به انسان خلقت .ستا الهي فطرت

    .دارد وجود خلقت متن در كرامت

                                                                        :فرمايند مي كريم قرآن در متعال خداوند

  07 آيه اسرا سوره ... ديمبخشي كرامت را آدم فرزندان ما ... آدم بنی منارّکَ قدلَ و 
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 .است يحقيق و ذاتي كرامتي بلكه نيست اعتباري كرامت يك شده مطرح انسان براي كه كرامتي

 و دارد وجود ها آن خلقت نوع در كه برخوردارند ذاتي كرامت يك از ها انانس كليه قرآن، نظر از بنابراين

 اين از . است نفس كرامت به انسان رسيدن الهي تربيت و تعليم محور .اند بهره بي آن از ديگر موجودات

 و بهره بي كرامت از تربيت و تعليم اگر و دنباش برخودار كرامت از بايد انسان تربيت و تعليم شئون تمام رو

  .رساند نخواهد كمال به را انسان و است انحرافي تربيت و تعليم باشد، دنائت و پستي به آلوده

  کرامت اهل یها نشانه -1-8-1

 اين .است شده نهادينه هستند كرامت صاحب كه افرادي در متماير ويژگي شش كلي طور به

 :از عبارتند ها ويژگي

 و بماله عرضه صان من الکریم :فرمايند مي السالم عليه علي حضرت :مال بر آبرو ترجیح 

 حاضر كه دارد اهميت او براي اي اندازه به كريم انسان آبروي - بعرضه ماله صان من اللئیم

 .دبگذر خود مال از آن حفظ براي است

 كساني .است ناسازگار كرامت با گويي بيهوده يا سرايي بيهوده :بیهوده کارهای از اجتناب 

 بطالت به را خود عمر فايده بي كارهاي انجام با و شوند مي مشغول بيهوده امور به كه

 اذا و" :فرمايند مي  0 آيه فرقان سوره در متعال خداوند .نيستند برخودار كرامت از گذرانند مي

 كرامت با بگذرند اي بيهوده امر به وقتي كه هستند كساني خدا بندگان " کراما مروا باللغو مروا

 .كنند مي عبور آن از

 گرد نگشتن و لئيمان با آنان همسويي عدم كريم يها انسان بارز يها نشانه از :پستی از تنفر 

 اما بكنند هم افتخار آن به و بدهند كارهايي به تن پست يها انسان بسا چه است پست كارهاي

 السالم عليه علي حضرت .متنفرند كارهايي چنين از قلباً بلكه زنند مين آن به دست تنها نه كريمان

 پست افراد افتخارات از بزرگوار شخص - اللئیم به بفتخر یزدجر الکریم :فرمايند مي باره اين در

 .تاس متنفر

 و گرفته ناديده را ديگران نارواي كارهاي از بسياري كريم يها انسان :خطاها از پوشی چشم 

 بين از ديگران آبروي و خالف اعمال زشتي بدينوسيله تا دهند مي نشان خبر بي آن از را خود

 باره اين در السالم عليه علي حضرت .كنند پيدا فرصت خود خطاي اصالح براي افراد و نرفته

 چشم كريم انسان اخالق بهترين از "یعلم عما تغافله الکریم اخالق اشرف من"  :فرمايند مي

  .داند مي كه است چيزهايي از او پوشي

 از گويي دروغ كه طور همان .است صداقت و راستگويي كريم فرد صفت پنجمين :صداقت 

 شفا علی الصادق " :فرمايند مي باره اين در السالم عليه علي حضرت .است فرومايه افراد صفات
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 و است كرامت و نجات به مشرف راستگو "مهانه و مهواه شرف علی الکاذب و کرامه و منجاه

  .است خواري و سقوط پرتگاه در دروغگو

 جفاي و بدي مقابل در كه است اي گونه هب افرادي چنين بزرگواري :نیکی به بدی پاداش 

 حضرت .دهند مي را آنان پاسخ نيكي و احسان با بلكه كنند مين مثل به مقابله تنها نه ديگران

 بدي كرامت با انسان ،باالحسان االسائه جازی من الکریم :فرمايند مي باره اين در السالم عليه علي

 .هدد مي پاسخ نيكي با را
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 اول فصل سؤاالت
 دارد؟ معنايي چه شناسي واژه نظر از اخالق .6

 كنيد؟ تعريف را اخالق علم . 

 چيست؟ در رذيلت و فضيلت بين تفاوت .4

 شود؟ مي مواردي چه شامل اخالق علم قلمرو .3

 چيست؟ اخالق علم فايده و هدف .1

 دهيد؟ توضيح دارند، هم با تفاوتي چه اخالق مكارم و محاسن .1

  دهيد؟ توضيح برده، نام را كرامت اهل يها نشانه .0

 

 

 

 

 

  



 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 فصل دوم

 اخالق حرفه ای
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 ای حرفه اخالق  - دوم فصل

 یاخالق اصول رعایت در شغلی مسئولیت

 مقدمه – 2-1

 مسئول خود اختياري رفتارهاي و افعال به نسبت اختيار داراي و حقيقي شخص يك عنوان به فرد هر

 گزيند مي بر را خاصي شغل فرد كه ميهنگا .است اخالقي اصول و آداب سري يك رعايت به ملزم و بوده

 يها مسئوليت يكسري شخصي، اخالقي مسئوليت آن بر عالوه شود، مي فعاليت و كار مشغول آن در و

 حرفه يا شغل او اگر كه نحوي به گيرد؛ مي قرار او عهده بر ،برگزيده كه شغلي لحاظ به ديگري اخالقي

 فردي هر بنابراين .كرد مي تغيير او حرفه يا شغل حيث از او اخالقي يها مسئوليت كرد، مي انتخاب ديگري

 مسئوليت و شخصي اخالقي مسئوليت شامل اخالقي مسئوليت نوع دو حقيقي شخص يك عنوان به

 بر ديگران با ارتباط در تعامل سطح دو مسئوليت دو اين با متناسب فرد .دارد عهده بر شغلي اخالقي

 با تعامل انساني سطح در ديگر عبارت به كسب و كار سطح ديگري و انساني سطح يكي ؛گزيند مي

 اخالق اصول رعايت به ملزم كسب و كار سطح در و شخصي اخالق اصول رعايت به ملزم ،ديگران

 و مسئوليت تعريف و اي حرفه افراد خصوصيات و حرفه با ابتدا فصل اينلذا در  .است اي حرفه يا شغلي

 تا پرداخته اي حرفه اخالق اصول معرفي به اي حرفه اخالق تعريف با ادامه در و شده شناآ آن اقسام

 .يمباش پاسخگو را اخالقي اصول رعايت در افراد شغلي مسئوليت

 حرفه تعریف -2-2
 طور به .شد آشنا آن ابعاد و حرفه مفهوم با بايست مي آن يها ويژگي و اخالق مفهوم با آشنايي از بعد

 از خاصي نوع به محدودتر معني در اما است شخص يك شغل معناي به كلمه وسيع معناي در 1حرفه كلي

 .خورد مي گره اخالقي اصول با و شود مي خاصي موقعيت داراي آن با همراه شخص كه دارد اشاره فعاليت

 آن ييها ازمانس .است اجتماعي مرتبتي و شأن داراي و بردارد در را دانش و ها نظريه از اي مجموعه حرفه

 دانشگاهي يها رشته ميان در ها حرفه معموالً .اند مشغول آن به نظر و عمل در گروهي و كنند مي ترويج را

 حرفه مفهوم و تعريف در .باشند مي خود خاص ارزشي و اخالقي معيارهاي داراي و دارند جايگاهي

 :از عبارتند ها آن مهمترين گفت توان مي كه دارد وجود اصلي عنصر و مؤلفه چندين
 شغل 

 اشتغال طریق از آوردن بدست روزی 

 کار در اختیار 

                                                           
6Profession 
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 اجتماعی یتبمطلو یا بودن مفید بودن، ثمر مثمر محوری، خدمت 

 توانایی و مهارت دانش، از برخورداری  

 نيست يكي شغل و كار با حرفه كه؛ است اين آيد مي بدست حرفه مختلف تعاريف از آنچه حال هر به

 حرفه فعاليتي و كار هر به يعني .است خاص و عام حرفه، و كار رابطه منطقي لحاظ به گفت توان مي و

 راهزني و بردگي مثال عنوان به .پذيرد مي صورت فعاليتي و كار آن در قطعاً اي حرفه هر اما شود مين اطالق

 مهارت دانش، از برخورداري حرفه ويژگي مهمترين .هستند كار مشغول راهزنان و بردگان اما نيستند حرفه

 آموزگاران، پزشكان، رسمي، حسابداران :مانند .است آن بودن مثمر و  اجتماعي مطلوبيت  ،توانايي و

  روانشناسان و وكال

 ای حرفه افراد خصوصیات و ها ویژگی -2-2-1

 يها ويژگي و خصوصيات با كه است مناسب كار، و شغل با آن بيشتر تمايز براي حرفه، تعريف از پس

 خصوصيات .شود مي اطالق اي حرفه صفت فرد يك به زماني چه بدانيم يعني .شويم آشنا نيز اي حرفه فرد

 :نمود خالصه ذيل صفت هفت در توان مي را اي حرفه افراد ويژگي و

 معلومات، از اي مجموعه بيانگر واقع در و است تجربه و علم حاصل تخصص : تخصص .6

 علت به اي حرفه فرد .آنهاست كردن روزآمد و ها آگاهي و اطالعات دانش ،ها مهارت

 اتالف از و داشته موجود منابع از مفيدتري و بيشتر وري بهره تواند مي صفت اين از برخورداري

 و اندازه و حد در چيز هر از خويش تجربه و علم بواسطه زيرا .كند جلوگيري ها آن شدن ضايع و

  بيشتر فايده و كمتر هزينه يعني اين و كند مي استفاده خود جايگاه

 امر؛ يك به نسبت فرد روحيه و انگيزه ورزي، عشق دلبستگي، اشتياق، عالقه، يعني تعلق : تعلق . 

 و خاطر تعلق همين و ورزد مي عشق وجود همه با خود حرفه و بكار كه است كسي اي حرفه فرد

 و گرديده اش حرفه و كار در فزاينده تحرک و بالندگي پويايي، شادابي، باعث او ورزي عشق

 شاهكارها خلق باعث و كند مي ايجاد او در تكامل و تحول براي را ها انرژي و نيروها بزرگترين

 و پول نه است عشق ساخته شاهكار :فرمايد مي باره اين در مطهري شهيد كه همچنان .گردد مي

  .كرد ايجاد شاهكار توان مين پول با ولي ايجاد كار توان مي پول با .درآمد

 و ها ارزش و اخالقي رموز و اصول از اي مجموعه به واقعي و ميدائ پايبندي يعني تعهد : تعهد .4

 خويش حرفه و كار سرلوحه را مداري قانون و نظامندي كه كسي يعني اي حرفه فرد هنجارها؛

 .گيرد مي او اي حرفه مسير در را خطاها و لغزشها از بسياري جلوي پايبندي و تعهد اين و داند مي

                                                           
7Expertise 
8Belonging 
9Obligation. 
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 ارتباط حفظ و حرفه در ماندگاري و پايداري اي حرفه افراد يها ويژگي از ديگر يكي :  تداوم .3

 و اطالعات تقويت و تحكيم همچون متعددي ثمرات ماندگاري و پايداري اين .ستها اي حرفه با

 و احترام و آرامش و ها اي حرفه ميان در اعتماد و ارتباط حرفه، بر تسلط و احاطه فرد، معلومات

 ايفاء او كار و حرفه تكامل و تحول در ميمه نقش و آورده ارمغان به او براي مخاطبين در اعتماد

 .كند مي

 رود خسته گهی و تند گهی که نیست آن رهرو 

 رود پیوسته و آهسته که است آن رهرو                                                                                  

 ميدان تحول زيرا .هستند پذير تحول و آفرين تحول گرا، تحول اي حرفه افراد :  تحول .1

 تحول البته .است توسعه و پيشرفت و رشد باعث و اي حرفه مزيت براي تازه يها ايده و ها فرصت

 سهل خاطر به كه اين نه آنهاست خود انتخاب و اراده و ميل اساس بر معموالً اي حرفه افراد در

 تغيير و تحول به مجبور اضطراري، شرايط وجود يا اتفاقات مقابل در تسليم يا رخوت و انگاري

  .باشند شده

 تنها با ارتباط و ها قدرت همه از فراتر قدرتي به نسبت باور و اعتقاد ايمان، يعني توكل :  توکل .6

 شكست دره عمق و بالندگي و پيروزي قله اوج در تواند مي او و نيازمندند او به همه كه نيازي بي

 چنين از كه است كسي اي حرفه فرد .باشد ها انسان به رسان ياري و كننده كمك درماندگي، و

 در كه ميهنگا نتيجه در و داند مي خود رفتار ناظر و ديها  حامي، را خدا و گرفته بهره نيرويي

 اعتقاد و توكل نيروي از گيري بهره با شود، مي روبرو ييها سختي و موانع مشكالت، با خود امور

 آمده فائق ها آن بر تواند مي ،ها قدرت و نيروها همه از برتر اي كننده كمك و فريادرس وجود به

 توكل خدا بر كس هر :فرمايند مي طالق سوره سوم آيه در متعال خداوند .دهد تنجا را خود و

 یقین به .رساند می انجام به را اش اراده خداوند زيرا كند، مي كفايت را او خداوند ورزد،

 .است داده قرار ای اندازه چیزی هر برای خداوند

 اي حرفه فرد .است هميشگي جويي كمال ،اي حرفه افراد خصوصيات از ديگر يكي :  تکامل .0

 وجود در نهفته يها قابليت و ها شايستگي ،ها توانايي و استعدادها كوشد مي كه است كسي

 كمال ،ها آن رساندن فعليت با و كند حركت ،ها آن با متناسب مسير در و كرده كشف را خويش

  .دهد افزايش را خويش وجودي

                                                           
10Continuity 
11Transformation 
12Trust 
13Evolution 
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  مسئولیت تعریف -2-3
 براي مرتبه بلند جايگاهي مسئوليت بنابراين .ديگران يا خود بر انسان تأثير از است عبارت مسئوليت

 در اما است گرفتن قرار پرسش مورد معناي به لغت در مسئوليت .اوست تكريم مثابه به و دارد انسان

 همين بر .اوست خود نيرود و بيروني محيط عناصر حقوق همه قبال در سازمان يا فرد پايبندي اصطالح

 مفهوم در پاسخگويي از مراد .داد تقليل پاسخگويي مفهوم سطح تا را پذيري مسئوليت مفهوم نبايد اساس

 يكي پاسخگويي .است انتظار مورد عملكرد خاطر به شخص يك برابر در گويي جواب كلمه، اصطالحي

  .است مسئوليت مصاديق از

 انسان مسئولیت ماقسا -2-3-1

 قوانين از ناشي حقوقي يها مسئوليت ؛اخالقي يا و است حقوقي يا ميآد يها مسئوليت اول نگاه در

 قوانين به پايبندي يعني حقوقي پذيري مسئوليت لذا .است قانوني و اجرايي ضمانت داراي و بوده موضوعه

 ديگران؛ يا خويش حقوق قبال در الزام و تعهد يعني اخالقي مسئوليت اما ؛ها نامه آئين و مقررات موضوعه،

 .است ذينفع و حق صاحب نهادهاي يا افراد حقوق به پايبندي اخالقي، پذيري مسئوليت از مراد بنابراين

 امام رساله اين در .است آمده السالم عليه سجاد امام حقوق رساله كتاب دوم پيوست در بيشتر آشنايي براي

 قالب در و مدون شكلي به را باشد داشته آگاهي آن به نسبت بايست مي فرد يك كه حقوقي السالم عليه

 حق ،گوش حق ،زبان حق ،خودش بر انسان حق ،اهلل حق :از عبارتند ها آن فهرست كه فرموده ذكر حق 17

 رهبر حق ،قرباني حق ،صدقه حق ،روزه حق ،نماز حق ،عورت حق ،شكم حق ،دست حق ،پا حق ،چشم

 حق ،شوهر بر زن حق ،عالم بر جاهل حق يا استاد بر متعلم حق ،رعيت حق ،مالك حق ،استاد حق ،سياسي

 ،است نموده احسان تو بر كه كسي حق ر،براد حق ،مادر و پدر بر فرزند حق ،پدر حق ،مادر حق ،مملوک

 ،همنشين حق ،جماعت امام حق ،مؤذن حق ،است نموده تو براي خوبي كار كه كسي حق ،كرده آزاد حق

 ه،علي مدعي حق ،مدعي حق ،معاشر حق ،طلبكار حق ،مال حق ،شريك حق حبت،ص هم قح ،همسايه حق

                  ،شونده نصيحت حق هي،خوا مي مشورت او از كه كسي حق ،خواهد مي مشورت تو از كه كسي حق

 كه كسي حق هد،خوا مي كمك تو از كه كسي حق ها،كوچكتر حق ،بزرگترها حق ،كننده نصيحت حق

 به نكبتي او سبب هب كه كسي حق ،است شده تو خوشحالي سبب كه كسي حق ،خواهي مي كمك او از تو

                                                 .نباشند مسلمانان با جنگ حال در كه مسلماناني غير حق وم،عم طور به مسلمانان همه حق ،است رسيده تو

 خوبي به آن مطالب كهزيرا  ؛گردد مطالعه خوبي به رساله اين در شده ذكر حقوق گردد؛ مي پيشنهاد

 تبيين شايستگي به را آن ثغور و حدود و نموده مشخص را ديگران با تعامل در انسان رفتاري چارچوب

 امام نگاه از رفتاري چارچوب اين كه است اين داند مي الزم را آن ذكر جا اين در كه ميمه نكته .كند مي
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 ذكر كتاب اين در معصوم غير از كه مطالبي ساير و است قصن بي و گيرد مي شكل السالم عليه معصوم

 .است تصور قابل عقالً آن در نقص احتمال ؛شده

 :گردند مي تقسيم ذيل دسته 1 به انسان يها مسئوليت ،تكميلي نگاه در

 خود شغلي رفتار به نسبت كارفرما قبال در شاغل فرد مفهوم، اين در :ای حرفه مسئولیت (6

 (جانبه دو توافق چارچوب در مسئوليت) دارد مسئوليت

 .باشد موضوعه قوانين از ناشي كه مسئوليتي :حقوقی مسئولیت ( 

 كرده وارد ديگري به كه است ريضر رفع بر شخص قانوني تعهد :مدنی حقوقی مسئولیت (4

 .است

 و تكليفي مسئوليت بعد دو) نواهي ترک و الهي اوامر انجام به انسان تكليف :شرعی مسئولیت (3

 (وضعي مسئوليت

  .است ديگران و خويش حقوق قبال در سازمان يا فرد الزام و تعهد :اخالقی مسئولیت (1

 ای حرفه اخالق تعریف -2-4

 چون ييها واژه اي حرفه اخالق جاي به اين، از پيش .است حرفه در اخالق معناي به 63 اي حرفه اخالق

 شده تشكيل حرفه و اخالق مفهوم دو از اي حرفه اخالق .رفت مي بكار 61 شغل اخالق و 61كار اخالق

 يها حرفه اخالقي مسائل به كوشد مي كه است اخالق جديد يها شعبه از يكي اي حرفه اخالق .است

 و مسائل به اي حرفه اخالق ديگر عبارت به .شود متصور خاص اصولي آن براي و داده پاسخ گوناگون

 محيط در اخالق بر ناظر و پردازد مي اي حرفه نظام يك اخالقي يها ارزش و  اصول و اخالقي يها پرسش

 در را اخالقي قوانين مجموعه اي حرفه اخالق مفهوم كه نمود بيان طور اين توان مي واقع در .است اي حرفه

 اي حرفه اخالق وظيفه نخستين ترتيب بدين .اند شده استخراج حرفه يك ماهيت از اصوالً كه گيرد مي بر

 :دارند توقع دو اخالق دانش از حرفه صاحبان .است مختلف يها حرفه در اخالق پايه بر قوانين تدوين

 در حرفه اخالق مسائل اثربخش حل دقيق تشخيص ديگري و حرفه در اخالقي مسئوليت نظامند بيان يكي

 شده  پذيرفته اخالقي هاي واكنش و ها كنش از اي مجموعه به اي حرفه اخالق گفت توان مي ديگر تعريف

 ايبر را ممكن اجتماعي روابط ترين مطلوب تا شود مي مقرر اي حرفه مجامع يا ها سازمان سوي از كه

 اي مجموعه برگيرنده در اخالق اين .شود مي اطالق ؛آورد فراهم اي حرفه وظايف اجراي در خود اعضاي

 جايگاه سازماني منظر از .آنهاست اجراي براي دستورهايي و سلوک، و رفتار تكاليف ارزشي، احكام از

                                                           
14Professional Ethics 
15Work Ethics 
16Job Ethics 
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 منشور اخالقي، منشور ارزش، بيانيه در سازمان هر منتخب سازماني يها ارزش مبناي بر اي حرفه اخالق

 اساس بر ها سازمان بهتر عبارت به .يابد مي تجلي رفتاري كدهاي يا رفتار استانداردسازي سازماني، شهروند

 اين دوم مرحله در .كنند مي انتخاب سازمان براي را ييها ارزش نخست ،خود وجودي فلسفه و مأموريت

 ارزش بيانيه ابعاد تشريح به سوم مرحله در و شود مي ياد ارزش بيانيه به آن از كه نموده تفسير را ها ارزش

 رفتاري كدهاي يا رفتار استانداردسازي سازماني، شهروند منشور اخالقي، منشور كه پردازند مي خود

 يك اي،  حرفه اخالق حقيقت در .است سازمان يك كاركنان رفتاري يها قالب در ارزش بيانيه مشروح

 چه را ييها ارزش چه سازمان در كه است امر اين كردن محقق آن هدف كه است عقالني تفكر فرايند

 .نمود اشاعه و حفظ بايد موقع

  ای حرفه اخالق اصول -2-5
 :داد قرار توجه مورد را ذيل گانه ده اصول توان مي اي حرفه اخالق سازي نهادينه براي كلي طور به

 داري امانت رويكرد با امور دادن انجام و مسئوليت و كار از امانتدارانه تلقي :داری امانت اصل  .6

 حرمت گمان بي د،نبدان امانت را مسئوليت و كار كاركنان اگر .است اي حرفه اخالق در اساسي اصلي

 عليه علي حضرت .سازند بالنده و برده پيش را آن خوبي به كه كنند مي تالش و دارند مي پاس را آن

 در و بدانند امانت را مسئوليت و كار كه خواست مي خود اداري نظام كاركنان و كارگزاران از السالم

   :نوشت قيس بن اشعث به خطاب چنانكه كه چنان .نمايند داري امانت خود روابط و مناسبات

 برايت اي طعمه توست برعهده كه كاري همانا» أَمانَه عنُقِک فِی ولکِنَه بِطُعمهٍ، لَک لَیس عملَک إنّ«

 بايد و است مردمان امانتدار اداري مرتبه هر در هركس مبنا اين بر .گردنت بر است امانتي بلكه نيست،

 اميرمؤمنان منظر در .كند پاسداري را آنان شرافت و حيثيت و حدود و حقوق و امكانات و اموال

  .است امانت به تعدي و امت به خيانت خيانت، زرگترينب السالم عليه علي حضرت

 و كارگزاران همه و است مردم به خدمتگزاري اداري، نظام وجودي فلسفه :خدمتگزاری اصل  . 

 مادام .است مطرح اداري ظامن در اصل يك عنوان به امر اين .اند مردم خادمان مراتب تمام در كاركنان

 و مالكانه رفتار مردم با اداري نظام كاركنان و كارگزاران باشد، داشته وجود احساسي چنين كه

 به خدمت وسيلة كه دانند مي نعمتي را خود موقعيت و جايگاه بلكه داشت، نخواهند فرمانروايانه

 بيشتر كارگزار و كار ارزش باشد، تر كامل خدمتگزاري روحيه امور، دادن انجام در چه هر .است مردم

 فرموده حضرت آن .كرد ركتح جهت اين در بايد كه كنند مي سفارش السالم عليه علي حضرت است

 :ندا

 »لتهنو بتعجیلها و لِتَظْهرَ وبِاستبکْتَامِها لِتَعضُم، بِستِصغَارِها :ثبِثَال إِلّا قَضَاءالْحوائِجِ یستَقِیمسالَ«



 

22 
 

 

 آشكار تا آن پوشيدن نمايد، بزرگ تا آن شمردن خُرد :نشود محقق چيز سه با جز حاجت ساختن روا

 ترين مطلوب مردمان، به خدمتگزاري اصلي، چنين به پايبندي .شود گوارا تا آن در كردن شتاب و گردد

 صورت خدمات در نمايي بزرگ هيچ و بود نخواهد منتي هيچ آن دادن انجام در و شود مي شمرده كارها

 در سالملا عليه علي حضرت .افتاد نخواهد اتفاق اي وعده خالف و شكني پيمان هيچ و گرفت نخواهد

 منت مردمان بر خود نيكي با كه بپرهيز :اند فرموده سفارش چنين عليه اهلل رحمه نخعي اشتر مالك عهدنامه

 منت كه آري، خالف وعده در و دهي اي وعده را آنان يا ،بشماري بزرگ اي كرده را چه آن يا گذاري،

 و خدا خشم وعده، خالف و گرداند، خاموش را حق نور شمردن بزرگ را كار و ببرد را نيكي اجر نهادن

 انجام و بگوييد را چيزي كه خدا نزد است دشمني بزرگ: است فرموده تعالي خداي و برانگيزد را مردم

 .ندهيد

 هر كه اي گونه به است مبنايي اصلي ،اي حرفه اخالق در پذيري مسئوليت :پذیری مسئولیت اصل .4

 .ستها راستي نا و  ها كجي در نهادن گام و درست مسير از شدن بيرون مفهوم به مسئوليتي بي نوع

 خود به را او خدا كه است اي بنده خدا، دنز در مردمان ترين شمند :فرمايند مي السالم عليه علي حضرت

 كار به خوانند، اش دنيايي كار به اگر بردارد، گام راهنما بي و نهد بيرون راست پاي او و واگذارد؛

 وا بر كند كار آن براي چه آن گويي ،نمايد كاهلي و سستي خوانند، اش آخرتي كار به اگر و پردازد

 پذيري مسئوليت به آدمي، كمال  ناخواسته او از ورزد كاهلي و  سستي آن در آنچه و است، بايسته

 كسي چه هر و بود خواهد بيشتر كارش در تباهي ورزد، سستي پذيري مسئوليت در كسي چه هر .اوست

 آن .يابد مي دست اي حرفه و فردي اخالق نظر از بيشتري كمال به باشد، داشته بيشتري پذيري مسئوليت

 خواسته خود كاركنان و كارگزاران از و نموده تعيين گستره بسيار را پذيري مسئوليت حيطه حضرت

 اهللَ إِتَقْوا« باشند پذير مسئوليت خود مناسبات و روابط نيز و اقدامات، و كارها كليه به نسبت است

 و بندگانش حق در بترسيد خدا از» والْبهائِمِ الْبِقَاعِ عنِ حتَی مسؤُولْونَ فَإِنَکُم وبِالدِهِ، عِبادِهِ فِی

  چهارپايان و ها سرزمين برابر در تيح هستيد مسئول شما زيرا شهرهايش،

 هرگونه از پرهيز و ترتيب و نظم آراستگي، پذيري، سامان يعني كاري انضباط :کاری انضباط اصل .3

 و سازمان هيچ و  است اي حرفه قاخال آداب ترين عمده از امور اين .كار در ساماني بي و سستي

 اصل گذاشتن پا زير با ها نظام و ها سازمان بهترين .برد نخواهد جايي به راه امور اين رعايت بدون مينظا

 بدون مينظا .گردد مي ارزش بي نيز ها آن مثبت وجود همه و شوند مي كشيده تباهي به كاري، انضباط

 كاري اضباط اصل گذاشتن پا زير با ها نظام و ها سازمان بهترين .برد نخواهد جايي به راه امور اين رعايت

 كارگزاران و مديران تواناترين .گردد مي ارزش بي نيز ها آن مثبت وجود همه و شوند مي كشيده تباهي به

 نخواهند كسب توفيقي نيست، حاكم آن بر كاري انضباط اصل كه اداري مجموعه يك در كاركنان و
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 المنتظمه االمور «:فرمانيد مي السالم عليه علي حضرت   .برد نخواهند اي بهره نيرو اتالف جز و كرد

 در حضرت آن .شود مي تباه اريك خالف و مخالف سبب به ضبطنم و منظم كارهاي» الخالف یفسدها

 از شود؛ حفظ كاري انضباط كه نمايد عمل اي گونه به گه كنند مي سفارش مكرر اشتر مالك به عهدنامه

 همان در را روز هر كارهاي »فیه ما یوم لکل فان عمله، یوم امض و« :اند نموده سفارش چنين جمله

 بپرهيز :فرمايند مي حضرت آن ديگر جاي در .رددا خود به مخصوص كاري روز هر زيرا بده انجام روز

 ممكن دادنش انجام چون آن در سستي يا نرسيده، آن دادن انجام هنگام كه كارهايي در شتاب از

 كه گاه آن ورزيدن سستي يا است، ناپايدار آن در راست راه كه كارهايي در ستيزيدن يا هدگردي

 .بگذار آن هنگام به را كاري هر و بدار آن جاي در را چيز هر پس .است آشكار

 هر .يابد مين تحقق كارها جدي پيگيري با جز سازماني اهداف بردن پيش و اداري امور :پیگیری اصل .1

 پيگيري روحيه وجود بدون و برسد مطلوب نتيجه به تا است اساسي تالش و جدي پيگيري نيازمند كاري

 يها دستورالعمل و ها فرمان در السالم عليه علي حضرت پذيرد، مين صورت درستي به كاري هيچ كارها در

 آنان از و است نموده سفارش امور پيگيري به را كاركنانش و كارگزاران خود اداري و حكومتي

 فرموده چنين العملي دستور در حضرت آن .كنند عمل پيگيرانه مردمان خدمتگزاري در كه است خواسته

 و نياوريد خشم به درخواستش از را كسي »صبته عن تحبسوه ال و حاجته، عن أحذا تحشموا ال و « :اند

 به نبايد اداري نظام .مداريد باز اوست مطلوب چه آن از را كسي و مگذاريد ناكرده روا را كسي حاجت

 حبس .آيند گرفتار سرگرداني به و گردد معطل كارشان يا و شوند گم در سر مردم كه باشد اي گونه

 جدي، پيگيري روحيه با جز كه است اداري نظام آفات بزرگترين از كارها ساختن متوقف و امور كردن

  .شود مين اصالح كارها

 اي حرفه اخالق در هنر ترين اصلي مهرورزي سر از خدمتگزاري و كارها دادن انجام :مهرورزی صلا .1

 و يابد مي انساني كامالً و زيبا صورتي شود توأم مهرورزي با امور دادن انجام اگر كه چنان ؛است اداري و

 .آورد مي بوجود معنوي انقالبي اداري، مناسبات و رفتار در و شود مي ها قلب الفت و ها جان پيوند موجب

 رفتار و عمل مهرورزانه امور همه در اداري نظام كاركنان و كارگزاران كه كند مي ءاقتضا خردورزي

 عليه  علي حضرت بيان به .گشايد مين را ها گره و زدايد مين را ها سختي مهرورزي مانند چيز هيچ كه كنند

 مردم با كه كسي .است خرد از ميني ورزيدن دوستي »أحبوه الناس تألف من العمل، نصف التودد« السالم

 بهترين و است مؤثري و عظيم نيروي اجتماعي، نظر از محبت نيروي .دارند دوستش مردم گيرد، الفت

 اهتمام و تأكيد مهرورزي بر چنان السالم عليه علي حضرت .شود اداره محبت نيروي با كه است آن اجتماع

 مرتبه هرچه :فرمايند مي و نموده معرفي كارگزاران گردن بر مردمان جانب از حقي را آن كه داشته

  .شود بيشتر مردمان بر آنان مهرورزي زانمي بايد رود باالتر كارگزاران
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 اصل طبق و نيستند يكسان همه قطع، طور به سازمان يك در شاغل يها انسان :پوشی عیب اصل  .0

 طبيعي .متفاوتند يكديگر با فكري و ميجس يها توانايي و استعدادها روحيات، نظر از فردي يها تفاوت

 موجب را عيوب و صنواق از بسياري فكري، و فرهنگي يها نارسايي و تربيتي كمبودهاي كه است

 مورد اين در چه آن .نباشد ميسر سادگي به است ممكن آن از ناشي يها خسارت جبران كه شود مي

 برمالكردن از بايد مدير .اشدب مي كاركنان يها نارسائي و عيوب با مدير برخورد شيوه باشد، مي مهم

 زيرا بپرهيزد ، سازد مي فراهم را آنان شخصيت و روحيه شكستن موجبات كه خود همكارن عيوب

 حرارت و شور موارد بسياري در بلكه كند مين دوا را دردي تنها نه كاركنان و همكاران عيوب افشاي

 اشتر مالك به خطاب عهدنامه در السالم عليه علي حضرت   .نمايد مي مبدل افسردگي به نيز را كار محيط

 حاكم بعيو آن پوشاندن براي افراد سزاوارترين كه است ييها عيب را مردم همانا مالك، اي :فرمايند مي

 آشكار تو بر چه آن كه داري وظيفه بلكه مباش، مردم پنهايي عيوب كشف درصدد .است جامعه مدير و

 بدانجا تا پس .كرد خواهد كمحُ اش درباره خود خداوند است، مخفي تو از چه آن و كني اصالح است،

 نگردد، فاش مردم براي يدار مي دوست كه را عيوبي خداوند تا بپوشان را مردم عيوب تواني مي كه

  .بدارد پنهان همچنان

 فراوان آن ثمرات كه است مبنايي اصلي اداري، مناسبات و روابط در ورزي رفق :ورزی رفق اصل .8

 رفق .بود بسيار او بر و شاخ آرد، بار به ورزي رفق نهال كه هر السالم عليه علي حضرت بيان به .است

 گشايش اسباب كه است آنان خود كمال بستر و آرامش مايه تنها نه كاركنان و كارگزاران ورزي

 امور در ورزي رفق :است فرموده باره اين در سالملا عليه علي حضرت .است مقاصد به نيل زمينه و ها سختي

 من«  :فرمايند مي حضرت ديگر جاي در .سازد آسان را سختي يها سبب و نمايد سهل را ها دشواري

 «.شود آسان برايش دشواري و سختي هر گيرد، بكار مدارا و رفق كه هر »الشدید له الن الرفق استعمل

 آن به پيرد، دريش مدارا و رفق خويش، امور در كه هر »الناس من یرید ما نال أمره فی رفیقا کان من

 توفيق وسيله بهترين ورزي رفق السالم عليه اميرالمؤمنين ديدگاه در .شود نايل خواهد مي          مردم از چه

 وارد حضرت آن از كه چنان دارد، يساسا و كارگشا نقشي اي حرفه اخالق در گمان بي و است امور در

 فأنه بالرفق، علیک«.گردد مؤفق كند، عمل مدارا و رفق با كه هر  »وفق بالرفق عامل من« :است شده

 مختصات از و درستي كليد آن زيرا مدارا، و رفق به باد تو بر »االلباب اولی سجیه و الصواب مفتاح

 مدارا و رفق مبناي بر كه داند مي آن را مديريت و سياست بهترين السالم عليه علي حضرت .است خردمندان

 و تندي در نكبت و بدي و است ماليمت و مدارا در بركت و خير كه »الرفق السیاسه رأس« باشد

  خشونت
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 واصول  به فرد پايبندترين بايد سازمان هر در مدير :روابط جای به ضوابط به پایبندی اصل  .3

 مبتني اصل اين .فراخواند مهم اين رعايت به نيز را خويش كارمندان و همكارن و باشد سازماني مقررات

 در كه سازماني زيرا .داشت خواهد بر در را تشكيالت و سازمان قوام و بوده انصاف و عدالت اصل بر

 جهت در تواند مين بگيرد را مقررات و اصول ضوابط، جاي ها بازي پارتي و ها بازي باند روابط، آن

 بر نزديكان و خواص ترجيح اسالمي، مديريت در .برسد مقصود منزل سر به و كند سير تعالي و كمال

 اشتر مالك به خود نامه در السالم عليه علي حضرت .است گرفته قرار انتقاد مورد شدت به ديگران

 گرفتاري، هنگام در و بارتر گران اني،آس و رفاه هنگام در مدير و رئيس براي كس هيچ :دنفرماي مي

 روزگار يها سختي آمدن پيش هنگام و تر ناراضي عدالت، و انصاف اعمال هنگام در و تر كننده ياري

 :نمايند مي معرفي گونه اين را خواص سپس .نيست خواص از تر سست استقامت، و شكيبايي در

 گرفته خو انصاف ميك و درازدستي و گردنكشي و خودسري به كه خويشاونداني و نزديكان مسئولين،

 منافع و بدهي خواص اين به را ويژه امتيازات مبادا :كنند مي  توصيه مالك به السالم عليه امام ادامه در .اند

 آنگاه تو؛ براي آخرت و دنيا در آن سرزنش و عيب و ماند مي خواص براي ويژه، امتيازات اين

 دورتر افراد مورد در چه و نزديكان مورد در چه كن اجرا است، شايسته كه آن براي را حق :فرمايند مي

 .باشد خويشان و خود ضرر بر چه اگر كن استقامت حق، اجراي در و

 .ستها پيمان و ها وعده برابر در تعهد انسان، زيباي يها خصلت ترين عالي از يكي :عهد به وفای  .67

 برد مي لذت وفاداري، از فطرتاً انسان لذا .است ضروري رشد و تعالي و زندگي ادامه براي خصلتي چنين

 اجتماعي مختلف قراردادهاي و تعهدات كه اجتماعي در .است متنفر عهد نقض و شكني پيمان از و

 فرماست حكم ميمسمو فضاي نكنند، مسئوليت احساس ،ها پيمان برابر در جامعه آن افراد و شود شكسته

 جايگاهي و اهميت چنان از پيمان و عهد به وفاي اسالم، نظر از .است ممكن غير آن در تنفس كه

 رسالت مقام همچنين .است كرده ذكر مؤمنين يها نشانه از را آن متعال خداوند كه است برخوردار

 مردم يها هنشان از را پيمان و عهد به وفاي السالم عليه علي حضرت و دانسته عهد به وفاي را دينداري شرط

 گسترش جهت در را تالش بيشترين بايد اهداف به دستيابي براي مدير، سازمان يك در .داند مي ديندار

 و گردد صميميت و آرامش از مملو فعاليت، فضاي آن پناه در تا گيرد بكار اطمينان تيتقو و اعتماد

 و عهد به وفاي باشد، داشته بسزايي نقش آرامش و اعتماد آمدن بوجود در تواند مي كه مؤثري عامل

 مي ناشي كار محيط در شكني پيمان زشت خوي از كه ييها زيان و ها خسارت از برخي .است پيمان

  :از عبارتند ؛شود

 اطمينان و اعتماد رفتن بين از 

 افراد بين صميميت و صفا به زدن لطمه 
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 شود مي حاصل كردار و گفتار بين تضاد از كه دورويي و نفاق روحيه پرورش. 

 سازمان معنوي و مادي يها سرمايه نابودي و افراد وقت و عمر اتالف 

 سازمان مجموعه ثباتي بي و تشكيالت كل بر اضطراب و تزلزل حاكميت 

 در الهي فرايض ترين مهم از يكي عنوان به را عهد به وفاي اشتر، مالك به خود نامه در السالم عليه علي امام

 هرگاه :مايدفر مي و ندانسته جايز نيز را دشمنان برابر در پيمان شكستن حتي و شمارد مي بر بشري اجتماع

 را تعهدت و باش وفادار خود پيمان به پوشاندي او بر امان لباس و ساختي برقرار پيماني دشمنت و خود بين

 در خدا واجبات از امري هيچ زيرا ده، قرار سپر پيمان، از نگهباني در را خويش و كن رعايت نيكي به

 به نسبت وفاداري از تر مهم خويش وها انديشه پراكندگي و گوناگون يها خواسته همه به بشري جامعه

 آينده زيرا دانستند مي الزم خود بر را عهد به وفاي مسلمانان، از پيش هم مشركان حتي و نيست ها پيمان

 خيانت خود، عهد در و مباش شكن پيمان هرگز پس بودند آزموده را شكني پيمان شوم نتيجه و ناگوار

  . مكن
 سازمان در ای حرفه اخالق –2-6

 عبارت به .است سازمان وجوه ساير و انساني منابع بودن اخالقي سازمان در ای حرفه اخالق از منظور

 سازماني مناسبات وظايف، شرح مقررات، فرايندها، بودن اخالقي كالن نگاه يك در سازماني اخالق ديگر

  :است ذیل چارچوب شامل و گیرد می بر در را سازمان يها مسئوليت و
  

 

 

 سازمان اخالق

 

 

 

 

انسانی منابع  

 فرایندها و نظام های حرفه ای

 سیستم

 شایستگی های اخالقی

 مسئولیت های اخالقی

 بهینه سازی فرایندها

 ممیزی اخالقی شرح وظایف

اخالقی فرایندهاتشخیص و حل مسائل   

 مسئولیت های اخالقی سازمان

 ویژگی سازمان اخالقی

 رهبری اخالقی سازمان
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 و ها شايستگي بردارنده در و است انساني منابع در اي حرفه اخالق كتاب اين در اي حرفه اخالق از مراد

 .يابد مي تجلي ها آن اي حرفه رفتار در كه است بانكدران اخالقي يها مسئوليت

 سازمان در اخالقی رفتار کننده تعیین عوامل -2-6-1

 سازماني يا فردي عوامل توسط اخالقي غير يا اخالقي صورت به كردن رفتار براي كاركنان تصميمات

 .است اخالقي يها ارزش و سن تحصيالت، فردي، عوامل از منظور .گيرند مي قرار تأثير تحت گوناگون

 سازماني اخالقي جّو و خدمت ترک تنبيه، و پاداش نظام چون عوامل برگيرنده در سازماني عوامل

 تعيين منفي يا مثبت پيامدهاي بروز باعث توان مي را عملكرد و رفتارها نبودن يا بودن اخالقي .باشد مي

  .كرد اشاره اداري فساد يا سالمت بروز به توان مي جمله آن از .دانست سازمان سطح در اي كننده

 :از عبارتند اداري سالمت يها جلوه گرفته صورت تحقيقات اساس بر
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 مالي سالمت 

 سازمان سودآوري 

 جديد بازارهاي و محصوالت به دستيابي 

 آن از سازمان تقدير و ها گيري تصميم در كاركنان مشاركت 

 مستمر يادگيري 

 مشتريان با مؤثر ارتباط 

 روشن اهداف 

 عملكرد صحيح مديريت 

 كاركنان منطقي ترفيع نظام  

 :از عبارتند ها سازمان كردن اخالقي در مديران وظايف از برخي

 كاركنان اخالقي عملكردهاي ارزشيابي و پايش 

 سازمان اهداف اخالقي بعد به توجه 

 سازمان در اخالقي مصاديق و ها ارزش ترويج 

 اخالقي موازين به فردي پايبندي 

 سازمان اخالقي مسائل با مواجهه در عقالني و منطقي برخورد 

 اخالقي يها آموزش به دادن بهاء 

 اعضاء ميتما مشاركت با سازمان به مربوط اخالقي منشور تدوين و تهيه  

 :از عبارتند ها سازمان در اي حرفه اخالق توسعه و رشد يها چالش و موانع

 اي حرفه اخالق به راهبردي نگرش فقدان 

 سيستمي تفكر نداشتن 

 فرافكني  

 اصيل نه ابزاري مداري مشتري 

 انگيزش فقدان  

 :از عبارتند سازمان بودن اخالق بركات و آثار

 سازمان به بيروني محيط اصيل اعتماد ايجاد 

 وري بهره افزايش 

 اي حرفه انساني منابع حفظ و جذب 

 فرصت به تهديد تبديل و تعارض مديريت 
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 بازار سهم افزايش و وفادار مشتري به مشتري تبديل 

 راهبردي برتري و رقابتي برتري 

 سازمان در ميعمو مشاركت افزايش 

 سازمان سرآمدي 

 ثروت ايجاد و افزوده ارزش افزايش 

 رواني آسايش و امنيت 

 خدمات و كاال كيفيت 

 هيگرو توان افزايش  
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 بانکی نظام در ای حرفه اخالق  - سوم فصل

 ای حرفهرفتار  اصول رعایت در ای حرفه مسئولیت

 مقدمه – 3-1
 ها بانك ،آن از دوري و دارد بانكي نظام آينده به معطوف مؤفقيت در راهبردي نقش اي حرفه اخالق

 اقتصادي رونق ساز زمينه بانكي نظام به مردم اعتماد حفظ اساس اين بر .كرد خواهد پذير آسيب سخت را

 ايجاد آفريني اعتماد سايه در كه امنيتي .آورد خواهد ارمغان به را گذاري سرمايه امنيت و بوده كشور در

 مزيت خلق موجب اي حرفه اخالق به بانك دستيابي كلي طور به .بود خواهد پايدار امنيت شود؛ مي

 بهينه با اخالق و آنهاست فرداي بازار ،بانك كاركنان امروز عملكرد كه چرا شده؛ بانك براي استراتژيك

 فروش اصوالً .شود مي پايدار رقابتي مزيت كسب و فردا بازار سهم افزايش باعث ،امروز عملكرد سازي

 .دارد عهده بر كليدي نقش رابطه اين حفظ و ايجاد در اي حرفه اخالق و است محور رابطه بانكي خدمات

 داشت خواهد بانك آينده مؤفقيت در حياتي نقشي مشتري با تعامل در بانكداران عملكرد منظور همين به

 به را اي حرفه بانكدار يك نقش بانك در تا كرد خواهد كمك بانكداران به اي حرفه رفتار اصول رعايت و

 با متناسب رفتاري كدهاي يا اردهااستاند رعايت ،اي حرفه بانكدار نقش از منظور .نمايند ايفاء شايستگي

 ويژه توجه با فصل اين در .است سازمان در ها ارزش تحقق بر معياري كه بوده بانك در منتخب يها ارزش

 و رفتار تعريف سازمان، در اي حرفه اخالق سازماني، يها ارزش معرفي به بانكي نظام در كاركنان رفتار به

 سپس .است آمده بانك و مشتريان كاركنان، براي رفتار استانداردسازي يها مزيت و پرداخته آن اقسام

 نمونه صورت به رفتاري كد 68 و مطرح كاربردي شكلي به را مشتريان با برخورد در اي حرفهرفتار  اصول

 با تعامل در خود كردعمل اي حرفه شكل به بتوانند ميگرا بانكداران آن، شناخت پرتو در تا است؛ شده ذكر

 .بخشند مانسا را مشتري

 بانکی نظام در سازمانی یها ارزش جایگاه – 3-2
 اركان را ها آن و گرفته نظر در ركن سه سازمان يبرا درجه 417 نمايي استراتژي كتاب در غفاريان وفا

 سازماني يها ارزش و مأموريت ،انداز چشم سازمان در استراتژي اركان از منظور .است نهاده نام استراتژي

 آرماني وجه از كه نيعقال وجه و آرماني وجه ؛بوده وجه دو داراي انداز چشم .هستند (محوري يها ارزش)

 ،ها روش ؛مأموريت از .گيرد مي شكل سازمان اهداف آن عقالني وجه از و سازماني شعار انداز، چشم

 شناسد مي اصلي عنوان به را ارزش كار و كسب نامه واژه .گيرند مي سرچشمه سازمان يها برنامه و فرايندها

 محوري يها ارزش .كند مي هدايت نيز خارجي جهان با روابط بر عالوه را سازمان داخل رفتار كه
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 رفتاري يها ويژگي كليه ديگر عبارت به ؛كند مي عمل آن مبناي بر سازمان يك كه هستند ييها پايه

 ،سازمان مأموريت اساس بر ساختاري نظر از .گيرند مي سرچشمه سازمان محوري يها ارزش از كاركنان

 مرحله در .گذارند مي سر پشت را تكاملي مرحله سه كاركنان رفتار دهي شكل مسير در و انتخاب ها ارزش

 ها ارزش ،ارزش بيانيه قالب در سپس .شود مي انتخاب سازمان براي ارزش 0 تا 3 نبي معمول طور به اول

 ادامه در كه ؛شوند مي تفسير رفتاري كدهاي و اخالقي منشور چارچوب در ادامه در و گردند مي تبيين

 .آمد خواهد رفتاري كدهاي نمونه و خارجي و داخلي يها بانك در سازماني يها ارزش نمونه

 خارجی یها بانک در سازمانی یها ارزش نمونه-3-2-1

 MIZUHO بانک :ژاپن

 ان،يمشتر دگاهيد از يجهان يمال سسهمؤ نيبهتر به شدن ليتبد يبرا تالش : بانک ماموریت 

 در مشاركت :از عبارتند بانك نيا تيمامور ياساس عنصر دو ؛جامعه و كاركنان سهامداران،

 و اي حرفه يها حل راه ارائه قيطر از اعتماد قابل كيشر كي عنوان هب انيمشتر داريپا رشد

 ياجتماع يها تيمسئول يفايا و كشور ياقتصاد توسعه يبرا تالش و نوآورانه

  بنیادین یها ارزش 
 

 Global perspective جهاني رويكرد •

 Leading-edge innovation پيشرو نوآوري •

 Organization with diversity تنوع عين در سازماندهي •

 Best partner to our customers مشتريان شريك بهترين •

 Advanced professionals اي حرفه متخصصين •

 Leadership and teamwork تيمي كار و رهبري •

 

 BARCLAYS بانک :انگلستان

 انداز چشم 

  يجهان تيفعال با جامع و كپارچهي بانك نيبرتر به شدن ليتبد •

 سهامداران از كي هر براي ايمزا نيبهتر نمودن فراهم •

 منتخب بازارهاي در شرويپ كار و كسب به شدن ليتبد •

 كپارچه؛ي و تيفيك با برندهاي از ييرتفووپ تدارک •

 رفتاری يتعال و باال ييكارا بر يمبتن يفرهنگ به يابيدست •
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 ها ارزش  

 شانيا مشاركت و همكاران براي شدن قائل ارزش و احترام : احترام •

 شفاف و ياخالق منصفانه، رفتار : صداقت •

 تيفعال و توجه مركز در انيمشتر دادن قرار : يرسان خدمت •

 داريپا و نهيبه جينتا كسب جهت منابع و ها مهارت ل،يپتانس از استفاده  :برتري •

 بانك مستمر ارتقا و بهبود  :منابع تيريمد و زيير برنامه •

 داخلی یها بانک در سازمانی یها ارزش نمونه -3-2-2

 مسکن بانک

 مأموریت بیانیه  

 پشتيباني با كه است شهري توسعه و مسكن حوزه در تخصصي – اي توسعه بانك مسكن، بانك

 در موثري نقش آن، رونق و مسكن بخش كيفي و ميك توسعه در دولت كالن اهداف اجراي از

 توسعه يها طرح بانكي -مالي هاي برنامه اجراي مالي، تأمين مسكن، فاقدين مالي توانمندسازي

 .نمايد مي ايفا شهري بازآفريني و شهري توسعه و مسكن حوزه در دولت اي

 محوری یها ارزش 

 بانكي اي حرفه اخالق و اصول رعايت به متعهد •

 ذينفعان تمام با صداقت و شفافيت به متعهد •

 مشتريان به كارآمد خدمات ارايه در پذيري مسووليت به متعهد •

 اجتماعي يها مسووليت به پايبندي و گويي پاسخ به متعهد •

 سپه بانک

 موریتمأ بیانیه  

 گسترده بانكي تجربه و دانش بر تكيه با تا كند مي تالش ايراني بانك نخستين عنوان به سپه بانك

 و ايران در زيربنايي و اقتصادي مختلف هاي حوزه در بانكي نوين هاي عرصه به ورود در

 و رشد سپه، بانك .كند مشاركت فعاالنه كشور اقتصادي نظام اعتالي در المللي بين بازارهاي

 خدمات و محصوالت ارائه در بودن پيشرو بانك، و مشتريان منافع سازي بيشينه در را خود تعالي

 نهادينه و انساني سرمايه توسعه پشتوانه به منابع تخصيص و تجهيز بهينه مديريت نوين، و متنوع

 به پايبندي با بانك اين .داند مي بانك در اي حرفه و ميعل مديريت نوين رويكردهاي سازي

 امنيت اصول اجراي در اطمينان و مداري مشتري اي حرفه اصول ربا، بدون بانكداري اصول
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 و مثبت تصويري ايجاد درصدد جامعه، رفاه سطح ارتقاء از حمايت و بانكي امور در اطالعات

 .است ميعمو اذهان در مطلوب

 بنیادین یها ارزش 

  پذيري رقابت و نوآوري •

  مداري مشتري و اي حرفه اخالق به پايبندي  •

  اجتماعي يها مسئوليت ايفاي  •

  المللي بين و ملي اقتصاد در آفريني نقش •

 تدول كالن يها سياست با همسويي •

 ملت بانک

 مأموریت و انداز چشم 

 كشاورزي و صنعتي تجاري، از اعم اقتصادي يها فعاليت تسهيل •

   ايراني پيشگام بانك يك به شدن تبديل •

 مشتريان براي فرد به منحصر يها ارزش ايجاد •

 جامعه به مؤثر خدمات ارائه •

  پول بازار در مطلوب خدمات ارائه •

 سازمانی یها ارزش 

  جمعي تالش •

   مشتاقانه خدمت •

  نوآوري •

 آفريني ارزش •

  سرآمدي •

 هدتع •

   مشتريان اعتماد  •

 مشتريان وفاداري  •

  سادگي و سهولت •

 صميميت  •

 پذيري مسئوليت •
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 آن اقسام و رفتار تعریف -3-3

 مجموعه اين .گويند مي رفتار را زند مي سر فرد يك از كه ييها فعاليت مجموعه :رفتار تعریف

 حادث اشخاص از كه عملي هر ديگر عبارت به .گردد مي شامل نيز را ذهني يها فعاليت حتي ها فعاليت

 :است ذيل اقسام داراي كه است رفتار ؛گردد مي

 فرد يك كلي طور هب .باشد فرد يك منطق و عقالنيت بر مبتني كه است رفتاري :ارادی رفتار 

 .زند مي سر وي از رفتاري و كند مي عقاليي گيري تصميم منطق، اساس بر

 دهد مي      رخ خارجي يها محرک به واكنش در بيشتر كه است رفتاري :ارادی غیر رفتار. 

 زدن پلك مثل . باشد داشته فرد يك عقاليي گيري تصميم در دخالتي كوچكترين كه اين بدون

 وجود انسان يك در ناخوشايند يا خوشايند عصبي يها رشته بر مبتني رفتاري :احساسی رفتار 

 شادي مقابل در غم و عشق مقابل در تنفر شجاعت، مقابل در ترس همچون .دارد

 وي در ناخوشايند يا و خوشايند بصورت يا كه است فرد احساسات ابراز بيشتر :عاطفی رفتار 

  .است يادگرفتني و اكتسابي بيشتر عاطفي رفتار .گردد مي نمايان

 يك احساسات اگر .است فرد يك احساسات بر مبتني بيشتر كه است رفتاري :هیجانی رفتار 

 .گردد مي بروز انيجهي رفتار ؛گردد خارج نرمال حد از ردف

 آن يها ارزش و نبايدها بايدها، هنجارها، بر مبتني بيشتر كه است رفتارهايي :اجتماعی رفتار 

 .باشد مي جامعه

 به ملزم فرد يك و باشد مي بانك مقررات و قوانين بر مبتني كه است رفتاري :بانکی رفتار 

 .باشد مي آن رعايت

 بانك استاندارد كدهاي و الزامات بر مبتني كه رفتارهايي :استاندارد یا ای حرفه رفتار 

 انواع در بتواند كه بود خواهد اي حرفه و استاندارد زماني فرد يك رفتار اين، بر عالوه .باشد مي

 و اداره را خود عاطفي و هيجاني رفتارهاي بتواند مثالً .باشد اي حرفه نيز فوق رفتارهاي مختلف

 .كند كنترل

  رفتار استانداردسازی دالیل -3-4
 هر ها نآ  بدون .هستند بانكي نظام در مشتري به خدمات ارائه فرايند مهمترين رفتاري استانداردهاي

 كه زماني .كند حفظ پايدار طور هب را خودش سطح نتواند است ممكن خدمت، ارائه براي ابتكاري

 از بانك و نانككار مشتريان، يعني زير دسته سه شود اجرا و تدوين بانك در رفتاري استانداردسازي

 .گردند مي مند بهره آن مزاياي
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 مشتریان برای رفتار استانداردسازی مزایای -3-4-1

 باشند داشته بانك از انتظاراتي چه بايد كه دانست خواهند مشتريان. 

 كنند مي اعتماد بانك خدمات به. 

 است اتكاء قابل و كننده تامين شده ارائه خدمات كه شد خواهند مطمئن.  

 بود خواهد بخش لذت برايشان بانك با مراوده و معامله. 

 بود خواهد مؤثر مشتريان جذب و حفظ در.  

 كرد خواهند دريافت بانك از يكسان يها پاسخ مشتريان. 

 شد خواهد استاندارد كاركنان اي حرفه رفتار به واكنش در مشتريان رفتار. 

 شوند مي جذب اي حرفه رفتار با تنها كليدي مشتريان. 

 داشت خواهد همراه به را مشتريان رضايتمندي سطح افزايش. 

 کارکنان برای رفتار استانداردسازی مزایای -3-4-2

 خواهند مي چه ها آن از بانك و مشتريان دانند مي كاركنان. 

 كاركنان در شغلي رضايتمندي سطح افزايش 

 كند مي جلوگيري افكار و آراء تشتت و ميسردرگ از. 

 گردد مي سنجش استانداردها و ها شاخص براساس كاركنان عملكرد. 

 رفت خواهد بين از آنان نابرابري و تبعيض احساس. 

 يافت خواهد كاهش آنان جسماني و رواني فشارهاي. 

 يافت خواهد افزايش آنان نفس به اعتماد. 

 شد خواهد نهادينه قانونمند رفتارهاي. 

 گردد می نمایان ای حرفه رفتارهاي. 

 بانک برای رفتار استانداردسازی مزایای -3-4-3

 شده بيني پيش اهداف به آسان دسترسي 

 اي حاشيه يها فعاليت و انرژي اتالف از جلوگيري 

 باال كميت و كيفيت با و منسجم خدمات ارائه 

 ضروري غير يها زمان و هزينه كاهش 

 كاري دوباره و موازي يها فعاليت كاهش  

 مشتريان نارضايتي كاهش 

 بانک به اعتباربخشي 
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 كليدي مشتريان بر تمركز 

 ها بانك بين در رقابتي مزيت خلق 

 انسانی منابع مديريت بهبود 

  مشتری با برخورد در ای حرفهرفتار  اصول -3-5
 هاا  آن باه  باناك  كاركناان  سوي از كه توجهي و احترام واسطه هب بايد را اهميت اين و اند مهم مشتريان

 مشاتريان  باه  را حاس  ايان  اماور  انجام در اي حرفه رفتار طريق از بايد كاركنان و كنند درک شود، مي ارائه

 باراي  اي حرفاه  رفتاار  حيااتي  يهاا  ويژگاي    از مشاتري  با ارتباط در خوب حس انتقال توانايي .كنند منتقل

 باا  تعامال  در را ذيال  اخالقاي  اصاول  رعايات  ،اي حرفاه  بانكداران است الزم راستا اين در .است بانكداران

 .دهند قرار خود همت وجه مشتري

 مشتری احترام رعایت و دبانهمؤ فتارر -1

 تمايال ) باودن  مددكار ،(داشتن دوستانه ذهنيت زدن، لبخند) بودن دلپذير و دلنشين يعني احترام و ادب 

 عباارات  باردن  بكاار  كاردن،  صادا  ناام  باه  را مشاتري ) بودن قدرشناس و ،(خواهد مي مشتري آنچه انجام به

  .نيست مشتريان مقابل در كرنش يا بيجا خنده احترام، معناي (كنم مي خواهش و متشكرم

 براي كمتري اهميت برخي و دارند تري مثبت شخصيت و دارند برخور بيشتري اهميت از مشتريان از بعضي

 باا  احتارام  با ،شعبه در افراد اين حضور هنگام اگر اما .سازند دردسر ها بانك شعب براي حتي و دارند بانك

 .كنناد  انتخااب  آن رفاع  باراي  را بانك كه باشند داشته ديگري مالي نيازهاي است ممكن شود، رفتار ها آن

 شخصايت  از نظار  صارف  مشاتريان  هماه  .كنناد  تحمال  را فوق مشتري دسته دو هر بايد اي حرفه داراننكبا

 گفاتن  باا  كاار  پاياان  در و كارد  برخاورد  لبخناد  باا  بايد ها آن همه با .اند خوب رفتار دريافت مستحق ،ها آن

 .نمود قدردانی ها آن از "شکرممت" عبارت

 مشتری با سیاست با رفتار -2

 ناماه  لغات  در .اسات  سياسات  هوشامندانه  بكاارگيري  كلمه به وابسته اغلب انساني روابط در فقيتؤم

 باا  رفتاار  .اسات  شاده  تعرياف  "هاا  آن به منفي حس القاء بدون ديگران با رفتار توانايي" صورته ب سياست

است به نحاوي كاه بتوانياد حاس خاوب را در ارتبااط باه         سياست اندكي بردن بكار مستلزم مشتريان ميتما

براي انتقال حس خوب به مشتريان جنس و سبك رابطه شما باا مشاتريان بسايار مهام     . مشتريان تزريق كنيد

 :باشيد داشته خاطر به را نكات اين ؛دهيد مي ارائه را خدمتي مشتريان به كه ميهنگا. است

 ديگران توسط او با مشتري محرمانه گفتگوي كه دهد نمي اجاره هرگز سياست با نكداربا يك  

 .شود شنيده

 بايد موقع چه و كند پرهيز بايد موضوعي چه كردن مطرح از كه داند مي سياست با بانكدار  
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 .كند مطرح احتياط با را موضوعي

 و اسات  سايرين از تر مهم كه كند احساس مشتري هر كه كند رفتار طوري بايد سياست با بانكدار 

 كاه  ؛شاود  ماي  ايجاد مشتري براي بودن مهم احساس نوعي ترتيب بدين .دارد او به خاص توجه بانكدار

 .است مراجعه تکرار برای خوبي انگيزشي عامل

 پایدار و مثبت اولیه ذهنیت ایجاد اهمیت -3

 طاول  در چون كنيد، ايجاد مثبت نگرش ديگران در كه داريد را امكان اين ،اي حرفه بانكدار عنوان هب

 در مشاتري  ياك  اسات  ممكان  لحظاه  هر كه امر اين از آگاهي با .داريد ارتباط و تماس زيادي افراد با روز

 ايجااد  مثبتاي  اوليه ذهنيت و باشيد دبمؤ و مثبت كه شود مي ايجاد شما براي فرصتي گيرد، قرار شما بانك

 سارعت  باه  هستيد آن انجام مشغول كه را كاري هر كند، مي مراجعه شما بانك به مشتري كه ميهنگا .كنيد

 شاما  دوساتانه  رفتاار  اگار  .باشايد  رياا  باي  .كنياد  سالم و بزنيد لبخند كنيد، نگاه او چشمان به بگذاريد، كنار

 .شود می بيشتر نيز مشتري سوي از احساس اين به مثبت پاسخ احتمال باشد، خالصانه

  مشتری برای راحتی ایجاد اصلی هدف -4

 محيطاي  افاراد  از برخاي  باراي  تواند مي بانك .باشد مشتريان براي راحتي ايجاد شما اصلي هدف بايد

 .شاوند  ماي  ماي درگ سر دچار بانك در خود مالي امور انجام شيوه دليل به مشتريان از بعضي .باشد زا استرس

 .شاود  ايجااد  ابهاام  و پيچيادگي  ياا  و آيد پيش اشتباهي كارها در كه باشند اين نگران مشتريان است ممكن

 و ميرسا  شاكل  باه  و صابري  باي  باا  را كارها اگر .كنيد غلبه مشكل اين بر تان دوستانه رفتار با توانيد مي شما

 از كاه  اسات  ايان  راحتي ايجاد براي ديگر مناسب روش .كند مي ناراحت بيشتر را افراد دهيد، انجام خشك

 تصاور  مشاتري  كه شود مي باعث رفتار اين .بگوئيد امدخوش او به و كنيد صدا نام با را او مشتري ورود بدو

 .دارد هويت بلكه ؛شود نمي شناسايي حساب شماره با مشتري حالت اين در .دارد فرق ديگران با كند

 ندهید بروز مشتری به را خود ناراحتی -5

 شاما  باه  نسابت  مشاتريان  دهياد،  نشاان  رفتارتاان  در را ناراحتي اين و باشيد ناراحت دليلي به شما اگر

 شاما  اگار  و شاود  مي اشتباه دچار زندگي طول در كس هر كه بدانيد .دارد خواهند نشان منفي العمل عكس

 .بفرستيد شعبه رئيس نزد را او كه است آن كار بهترين كنيد، حل را فرد مشكل توانيد نمي

  شعبه شلوغی زمان در سرعت -6

 در سارعت  و شاتاب  باه  نيااز  كاه  ميهنگاا  اماا  اسات،  مهام  امور انجام در سرعت شلوغي، ساعات در

 از خواهياد  ماي  شاما  كه كند مي منتقل مشتري به را احساس اين امور، انجام در كردن عجله نباشد، عمليات

 بلكاه  كنياد  نمي حمايت ها آن از مشتريان امور انجام با شما كه باشيد داشته خاطر به .شويد خالص او دست

 مشتريان .كنند مي حمايت شما از خود، مالي امور انجام براي شما بانك به مراجعه با كه هستند مشتريان اين
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 باناك  باه  شاان  مراجعاه  جهت به پس .بروند رقيب هاي بانك از يكي به شان مالي امور انجام براي توانند مي

 باناك  عناوان  باه  را ما شعبه كه اين از :بگوييد مشتريان به توانيد مي مثال طور به .كنيد قدرداني ها آن از شما

 .متشكريم شما از صميمانه ايد؛ كرده انتخاب خودتان

 کنید صحبت لبخند با -7

 شعب رؤساي بزرگ مسئوليت است؟ بوده موقع چه ديده را شما لبخند مشتري يك كه باري آخرين

 لبخناد  كه است آن هستند مشتريان با مستقيم ارتباط در و دارند قرار ها باجه پشت در كه بانكداراني ساير و

 چهاار  زنياد  ماي  لبخناد  كه ميهنگا زيرا دهيد، انجام توانيد مي كه است كاري بهترين اين .نكنند فراموش را

 :داشت هدخوا همراه به را مثبت پيامد

 باه  شاكايت  باراي  مشاتريان  اگر حتي .كنيد مي ايجاد تعامالت انجام براي دوستانه حالتي فوراً .6

 .كنيد برخورد ها آن با بيشتري ماليمت با آيند، مي شما نزد

 ياك  شايساته  او كاه  دهياد  مي نشان مشتري به كار اين با .كنيد مي ستايش را ديگران نوعي به . 

 .زيباست لبخند

 و زيبااتر  واقعااً  آياا  زنناد  مي لبخند افراد اين كه ميهنگا .كنيد مي ايجاد خود از بهتري تصوير .4

 .بكنيد را كار همان هم شما پس آيند؟ نمي نظر به بهتر

 شعبه در .كند سرايت ديگران به تواند مي كه ستا آن لبخند حسن بهترين .بزنيد لبخند ريا بي .3

 صاحبتي،  هار  از پايش  زيارا  شاوند؛  نماي  دياده  اخاالق  باد  مشتريان هرگز داراننكبا از برخي

 .دنبر مي بين از را مشتري بدخلقي ريا بي و خالصانه لبخندي با اي حرفه بانكداران

 بزنید صدا را افراد نام -8

 باردن  بكار با شما .كنيد صدا نيز را او نام زدن، لبخند بر عالوه مشتري، با واقعي ارتباط برقراري براي 

 عالقاه  دهناده  نشاان  داريد لب بر كار اين انجام هنگام كه لبخندي و گذاريد مي احترام ها آن به مشتريان نام

 از را افاراد  ناام  تاوان  ماي  .كنيد پيدا را نامش كه كنيد سعي دانيد نمي را كسي نام اگر .است مشتريان به شما

 مشاتري  خانوادگي نام ،نام از منظور) .كرد پيدا بانكي دفترچه يا چك روي يا اسناد ظهرنويسي ها، حواله روي

 (شود مي ادا ...خانم سركار يا ...آقاي جناب پسوند با همراه و مؤدبانه شكلي به كه است

 کنید استفاده متشکرم واژه از -9

 اري،گزسپاسا  مفهاوم  كنناده  بياان  تشاكر  واژه .كنياد  اساتفاده  نياز  متشککرم  واژه از لبخناد،  بر عالوه

 خاود،  باناك  در مشاتريان  باانكي  عملياات  انجاام  بابت شما است ممكن .است شناخت و تصديق قدرداني،

 باه  را شاما  باناك  كاه  باشيد مشتريان قدردان امر اين خاطر به كه است الزم اما باشيد نداشته امتنان احساس

 شاما  و كناد  مي شغل ايجاد شما براي مشتريان بانكي عمليات انجام حال هر به .اند داده ترجيح ها بانك ساير
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 كاه  است آن كلمه اين گفتن براي شيوه بهترين .باشيد داشته اعتراف و آگاهي امر اين به نسبت بايد حداقل

 گفاتن  و مشاتري  ناام  بردن بكار زدن، لبخند "متشكرم" بگوئيد و بزنيد لبخند صادقانه كنيد، نگاه مشتري به

 كاه  محيطي عنوان هب شما بانك كه شود مي باعث عمل اين و است مفيد بانك و شما براي "متشكرم" واژه

 خاوش  و خاوب  فارد  ياك  عناوان  هبا  شاما  و يابد شهرت شود، مي انجام ثرمؤ طور به بانكي عمليات آن در

 .شويد شناخته برخورد

 کنید نگاه مشتری به -11

 نگااه  اصالً ها آن به كه است آن سپارند نمي خاطر به را ديگران چهره افراد بيشتر كه دليلي بزرگترين 

 .نشاود  ثبات  ذهان  در ساادگي  هب ها آن چهره كه شود مي باعث جديد افراد به گذرا و سريع نگاه .كنند نمي

 در مساتقيم  باياد  بلكاه  گاردد،  هاا  آن نااراحتي  موجب كه شوند خيره افراد به چنان آن نبايد اننكداربا البته

 .كنند حك خود ذهن در را او چهره آگاهانه كنند سعي و كنند نگاه فرد چشمان

 کنید استفاده " لطفاً /کنم می خواهش" عبارت از -11

 .هساتيد  صورتحسااب  تهيه براي همكارتان به كمك حال در شما و است خالي شما شعبه كنيد فرض

 باه  باياد  .دارم كاار  من سفم،متأ" :گوئيد مي و كنيد مي نگاه او به شما .گيرد مي قرار شما مقابل مشتري يك

 شاما  باا  او .كناد  مراجعه ديگر باجه به خواهد نمي مشتري كه است اين حقيقت "كنيد مراجعه ديگري باجه

 آن جااي  باه  اسات  بهتر .كند مراجعه ديگري بانك به حتي توانست مي خواست مي مشتري اگر و دارد كار

 :بگوئيد ".دهم انجام را شما كار توانم نمي من .برويد ديگر باجه به كنم مي خواهش " بگوئيد مشتري به كه

 جملاه  گفاتن  ".كناد  كماك  شاما  باه  شاود  ماي  خوشاحال  همكاارم  .برويد ديگر باجه به كنم مي خواهش"

 كاه  بوديد مجبور وقت هر .كند سرايت نيز ديگران به تواند مي كه است اي ساده عادت "كنم مي خواهش"

 "كانم  ماي  خاواهش " باا  را خاود  جملاه  بپرسايد،  او از سئوالي خواستيد يا دهد انجام كاري بگوئيد كسي به

 درخواسات  ياك  به تبديل درخواست و شود مي درخواست به تبديل فرمان يك ترتيب اين به .كنيد شروع

 .شد خواهد همكاري براي دوستانه

 است آینه یک شما شعبه -12

 ياا  كارمناد  هار  مخصاوص  باجاه  همان فضا اين .دارد اي شده تعريف كاري مكان شعبه در دارنكبا هر 

 آن بينناد؟  ماي  چاه  كنند مي نگاه شما باجه به مشتريان وقتي دانيد مي آيا .است شعبه رئيس مخصوص فضاي

 مشاتري  باشاد،  ريختاه  بهام  و كثياف  فضا اين اگر .شماست بانك و شما از انعكاسي بينند، مي ها آن كه چه

 .دهيد مي انجام درهم و كثيف نيز را كارها شما كه كند مي تصور

 (مشتري براي بيشتر ارزش خلق) بدهید اضافی خدمات-13

 صانعت  رقاابتي  شارايط  در .اسات  كاار  در ادب و صاحت  دقات،  از بيش چيزي اضافي خدمات مفهوم
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 بهاره  و سپرده سود نرخ) موارد بيشتر در بانكي محصوالت و ها بخشنامه شدن يكسان به توجه با و بانكداري

 رفتاار  باا  شما كه است اضافي خدمات است؛ تأثيرگذار مشتريان انتخاب در همه از بيش چه آن ؛(تسهيالت

 و اسات  بانكي نظام در مشتريان وفادارساختن كليد شاه خدمات اين .كنيد مي ارائه مشتريان به خود اي حرفه

 مشاتري،  به خدمت ارائه اصول مداري، مشتري يها دوره برگزاري با تا هستند تالش در رو پيش يها بانك

 .سازند نهادينه خود سازمان در را فرهنگ اين ...و مشتري از مراقبت نوازي، مشتري

 برای مشتری خلق ارزش بیشتر  -1 -3-5
و باعاث خلاق ارزش    كنيد ارائه مشتريانتان به توانيد مي شما كه اضافي خدمات از مورد هشت به زير در

 اعتمااد  مسير در مشتريان رضايت جلب ضمن كه خدماتي ؛است شده اشاره شود؛ ميبيشتر براي مشتريانتان 

 :ساخت خواهد چندان دو را شما سرعت وفاداري و تعهد افزايش ،آفريني

  ؛كنناد  تارک  را شاما  كاه  آن از پايش  دارناد  شاكايتي  شما مشتريان اگر :کنید تکرار را خدمت 

 شاد  الزم اگار  .نفرساتيد  ديگاري  شاخص  نازد  را هاا  آن هرگز .باشند شده راضي كه شويد مطمئن

 .كنيد تكرار برايشان را نظر مورد خدمت

  ساازد  غيارممكن  را امار  اين تواند مي طوالني هاي فاصله و بزرگ فضاي البته :باشید دسترس در. 

 آمااده  ممكان،  كماك  هرگوناه  ارائاه  و مشاتريانتان  هاي حرف شنيدن براي توانيد مي كه هرگاه اما

 .باشيد

  از شاما  كاه  اي انادازه  باه  مشاتريان  كاه  بدانياد  بايد :کنید کمک ها آن به مشتریان مشکالت در 

 نظار  باه  باديهي  شاما  براي كه چه آن .نيستند آگاه داريد، اطالعات بانكي عمليات انجام چگونگي

 باه  تواند مي شما بانك كه را هايي شيوه .باشد مترقبه غير امر يك ها آن نظر از است ممكن ؛رسد مي

 .كنيد پيشنهاد ها آن به ؛كند كمك بانكي عمليات درک براي مشتريان

  بياان  در حتاي  .باشايد  كاار  درسات  و صاادق  ،مشاتريان  باانكي  عملياات  انجاام  در :باشکید  صادق 

 خادمات  فاروش  در صداقت تعريف .باشيد صادق نيز ها آن به ممكن هاي حل  راه ارائه و مشكالت

 مشاتري  باه  كاه  حرفاي  آن ليكن ؛نگوئيد مشتري به را ها راست همه كه است اين مشتريان به بانكي

 .بوده و صادقانه بيان شود درست زنيد، مي

  قاول   كاه  مادتي  هماان  در را آن دهياد،  انجام را كاري كه ايد داده وعده اگر :باشید اعتماد قابل

 كاه  دكتاري  دوره يهاا  كاالس  در اياران  بازارياابي  پادر  ميابراهي دكتر آقاي .دهيد انجام ؛داده ايد

 ايان  آن و شادند  ماي  متاذكر  را نكتاه  ياك  هميشاه  ؛داشاتم  را ايشاان  يها كالس در حضور افتخار

 ياا  باازار  در كاه  باود  اين عبارت اين بردن بكار از ايشان منظور ؛شما قدرت شما، لغت :بود عبارت

 مشاتريان  باه  اي وعاده  چاه  و زنياد  مي حرفي چه كه كنيد دقت ؛شديد وارد كه كاري و كسب هر
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 .شد خواهيد اعتماد قابل و قوي باشيد؛ داشته عملكرد آن با متناسب اگر دهيد؟ مي خود

  خادمات  كناد،  ماي  تغييار  باانكي  هاي سياست كه ميهنگا :کنید رسانی اطالع خود مشتریان به 

 مشاتريان  شاود،  ماي  ايجاد داشت، خواهد اثر مشتريان بر كه تغييري هر يا و شوند مي ايجاد جديدي

 ساود  نارخ  تغييار  .داشت خواهد ها آن بر اثري چه تغييرات اين كه بگوئيد ها آن به و سازيد آگاه را

 هاا  آن معيشات  و مشاتريان  كاار  و كساب  بار  همگي ...و ارز بازار تغييرات تسهيالت، بهره يا بانكي

 ايفااء  مشاتري  باا  تعامال  در را كااردان  مشااور  ياك  نقش ،غييراتت اين بروز زمان در .تأثيرگذارند

در   643در ساال  . تباديل نماياد   ياك برناده هميشاگي   تواند شما را در شما به  مياين نقش  .كنيد

ي خصوصاي بعاد از   هاا  كالس فروش خدمات بانكي در مشهد مقدس يكي از رؤساي شعب بانك

 : دانم ميكالس به نكته اي اشاره كرد كه ذكر آن را در اين جا الزم 

ايشان گفتند در سال جديد يكي از مشترياني كه مراودات خاارجي باا كشاور ژاپان داشات؛ باراي       

ل جديد به بانك آمد و بعد از تحيات مقدماتي به يك مسأله مهم اشاره كارد و آن ايان   تبريك سا

به اين نتيجاه رسايديم كاه ياك و نايم       (مشتري) ما گذشته، مالي سال دبررسي عملكراز بود كه بعد 

ميلياون   377 شاركت،  در تحقاق ساودآوري   ،ميليارد سود كرديم و نقش شما به عنوان رئيس شعبه

ميلياون توماان از ياك و نايم ميلياارد ساودآوري مشاتري را         377ت ديگر رئيس شعبه به عبار. بود

با تعجب سؤال كردم كه من توانسته ام در سودآوري شما اين گوناه نقاش داشاته    . سبب شده است

يي كه در طاول ساال گذشاته    ها و مشاوره ها آقاي رئيس، راهنمايي: باشم چگونه؟ مشتري ادامه داد

قرار دادياد در خصاوص اعتباارات اسانادي، حسااب ساپرده ارزي، نحاوه انجاام         شما در اختيار ما 

اينجا بود كاه فهميادم   . باعث تحقق اين مهم شده است... مبادالت بانكي و جابجايي پول از ژاپن و

مشتريان مؤفق هستند يادتان باشد . رگذار باشديتواند در كسب و كار مشتري تأث ميتجربه ما چقدر 

و شعب مشاور هستند كاه در مؤفقيات مشاتريان نقاش آفريناي       كنند ميكه بانك خود را سودآور 

 .نمايند مي

 آيا شعبه شما مشاور مشتريان خود هست؟   

  كاه  را كاري كه است آن اضافي خدمات ارائه براي ديگر ثرمؤ راه :نکنید سرگردان را مشتری 

 شاما  از تلفان  طرياق  از وياژه  باه  مشاتري  كاه  ميهنگاا  .نكنيد محول ديگران به شده خواسته شما از

 را سائوالي  پاسخ كه گرفتيد قرار موقعيتي در اگر .ندهيد پاس ديگر افراد به را او خواهد مي پاسخي

 اطاالع  او باه  و يافات  خواهياد  را پاساخ  كاه  بدهياد  قول مشتري به اما بپذيريد را امر اين دانيد، نمي

 .داد خواهيد

  گااه  ايستند، مي شعبه طوالني هاي صف در كه افرادي :دهید نشان را تان کارایی و باشید کارا 
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 ايان  اول .ماند خواهند ساكت ناراحتي، رغم علي حالت، دو در تنها .شوند مي يانعصب انتظار اين از

 كااري  .باشاد  ماي مه كاار  انجاام  حال در كه اين دوم نكند، تلف وقت كارش انجام در بانكدار كه

 انجاام  شاكل  بهتارين  باه  را كارتاان  ،هاا  آن باه  خادمت  ارائاه  باراي  شاما  بدانند مشتريانتان كه كنيد

 كاارا  واقعاي  طور به توانيد؛ ميي كه حد تا بنابراين .هستيد كارا كارتان در امكان حد تا و دهيد مي

 .يديآ نظر به كارا كه كند مي كمك شما به امر اين .ندهيد هدر را ها حركت و  ها گام زمان، .باشيد

 آقاي/خانم :بگوئيد مثالً .است مهم هستيد، آن انجام حال در كه را چه آن بگوئيد مشتريان به نهايتاً

 مشاتري  .داد خواهاد  انجاام  را شاما  كاار  ساپس  بشامارم  را ها پول اين كنيد صبر دقيقه چند لطفاً ...

 مشاتري  حالات  ايان  در .اسات  كاارايي  ناوعي  و مهام  بسيار امري پول صحيح شمارش كه داند مي

 شاما  شاعبه  صاف  در مشاتريان  كاه  ميهنگاا  .باشاد  شاده  تلاف  وقاتش  كاه  كناد  نماي  تصاور  هرگز

 اگار  .اسات  وقات  اتاالف  نوعي مشتري ديد از عمل اين .نشويد تلفن با صحبت مشغول اند، ايستاده

 باا  مانادگار  و اي حرفاه  اي رابطه خلق به توانيد مي كنيد نگاه مسائل به مشتري زاويه از اوقات بيشتر

 .است مشتري نگاه از عملكردمان تحليل ما مؤفقيت رمز .باشيد اميدوار شعبه در مشتريان

 کنیم؟ رفتار چگونه بانک در دشوار یها موقعیت در -3-5-2

 يهاا  بانك در حضور افتخار رفتار استانداردسازي و اي حرفه اخالق زمينه در كه ييها كالس طول در

 اسات؟  مشاتري  باا  حق هميشه هم بانكي نظام در آيا كه شدم مي روبرو سؤال اين با بسيار ؛داشتم را مختلف

 قلاق  باد  مشاتري  باا  كنايم؟  ماديريت  را موضاوع  باياد  چگونه است نامعقول مشتري خواسته كه مواقعي در

 بگذارياد  احترام بانك از مشتريان ذهني تصوير به بايد سؤاالت اين به دادن پاسخ براي كنيم؟ رفتار چگونه

 شاما  باه  ذيال  اصاول  رعايات  .باشايد  داشاته  اي حرفه رفتار داريد؛ عهده بر كه بانكي مسئوليت با متناسب و

 :يابيد دست مهم اين به تا كند مي كمك

 نیست مشتریان با حق همیشه

 عموم زيرا .باشد داشته مردم عموم با روابطش از اي ويژه ذهنيت بايد كارش در تيموفق براي دارنكبا

 را افاراد  هاي پول ها بانك .ندهست فرد به منحصر ها بانك خدمات .دارند خاصي ذهنيت ها آن به نسبت مردم

 بناابراين  .هساتند  جادي  و حساس بسيار خود هاي پول به نسبت مردم و كنند مي كار آن با و دارند اختيار در

 سااير  كاركناان  .دارناد  انتظاار  ديگاران  از بايش  ؛دهناد  ماي  انجام را ها آن به مربوط مالي امور كه كساني از

 خاود  رواباط  توانند مي ساده قانون يك رعايت با دارند، كار و سر مردم با كه نهادها و ها شركت ها، سازمان

 ماالي  سساات ؤم و هاا  باناك  انكنا كار اماا  "اسکت  مشکتری  با حق همیشه" : :كنند تنظيم مشتريان با را

 مشاتريان  ميتماا  باا  كه مشتري، يك با فقط نه لحظه هر در دارنكبا هر .باشند داشته نگرشي چنين توانند نمي

 را واماش  افتااده  عقاب  اقساط بايد يا كند نقد را خود چك تواند نمي مشتري اوقات گاهي .دارد كار و سر
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 مشاتري  كاه  ميهنگاا  .نيسات  مشاتري  باا  حاق  هميشاه  بانكاداري  در پس .كند پرداخت آن جريمه عالوه هب

 چناين  در پاس  .بداند را آن بودن منطقي غير علت بايد است، منطقي غير و ممكن غير كاري انجام خواهان

  .دهد توضيح درستي به را علت مشتري براي بايد دارنكبا شرايطي

 کنید اصالح را نادرست عقاید

 و سارد  رفتااري  هاا  باناك  كاركناان  هماه  و است كم ها بانك كار ساعات كه باورند اين بر مردم عموم

 .كنناد  مي صرف زيادي تالش و پول دوم، مورد ويژه هب عقايد، اين بر غلبه براي ها بانك .دارند غيردوستانه

 كاه  يجااي  تاا  .وندنشا  ماي  را نادرسات  تصاورات  ايان  از بساياري  مشتريان، با زياد ارتباط دليل به داراننكبا

 و هاا  سياسات  تشريح و توضيح طريق از كنيد سعي و باشيد نادرست تصورات اين اصالح درصدد توانيد مي

 .كنيد جلوگيري تصوراتي چنين گيري شكل از دوستانه، اي شيوه به بانك خدمات

 بداخالق و ادب بی مشتریان با شدن روبرو

 .باشد داشته اخالق بد و ادب بي غيرمنطقي، افراد با برخورد از ناخوشايندي تجربه است ممكن كس هر

 باه  نباياد  دارنكا با عناوان  هبا  شاما  اماا  .كناد  مي سرايت ديگران به واگير، بيماري يك مانند معموالً لقيبدخُ

 كاه،  ايان  مطلاب  اولاين  كنياد؟  جلاوگيري  آن باه  ابتال از بايد چگونه اما .شويد مبتال بيماري اين به سادگي

 (بيروناي ) خاارجي  هاي نشانه ادبي بي و لقيبدخُ .كنيد همدلي ها آن با افرادي، چنين با برخورد در توانيد مي

 مقاداري  باداخالق  و غمگاين  افاراد  اين به توانيد مي كه داريد موقعيتي شما .هستند افراد شخصي مشكالت

 .بدهيد مفيد داروي

 باه  امار  ايان  زيارا  ؛اسات  رفتارشاان  از ها آن بازدارنده عامل بداخالق، افراد نام از استفاده و زدن لبخند

  .بشناسند بهتر ميك را خودشان كه دهد مي فرصت ها آن

 و كنناد  ماي  بلناد  را خاود  صاداي  عصابانيت  هنگام افراد كه اند داده نشان مكرراً روانشناسي آزمايشات

 صحبت ديگري با فرياد يا بلند صداي با كسي اگر كه است گونه اين بشري طبيعت عالوه هب .زنند مي فرياد

 در شاما  باه  لهمساأ  اين درک .كند مي بلند او صداي حد تا را صدايش و كند مي چنين نيز مقابل طرف كند

 .كنياد  كنتارل  را خودتاان  زياادي  حاد  تاا  باياد  شارايطي  چناين  در .كناد  مي كمك افرادي چنين با مواجهه

 شاود  ماي  مجباور  مقابال  فرد نهايتاً رفتاري چنين با كه كنيد صحبت دلپذير لحني با و نكنيد بلند را صدايتان

 حضاوري  برخوردهااي  در كاه  اندازه همان به روش اين .كند كنترل را اخالقش و بياورد پائين را صدايش

 چناين  با برخورد در باشيد، داشته نظر در را نكته يك بايد البته .دارد ثيرتأ نيز تلفني مكالمات در است ؤثرم

 ايجااد  مقابال  طارف  باراي  ذهنيات  ايان  باشايد  مراقب كنيد مي ماليم را گفتارتان لحن كه ميهنگا و افرادي

 تار  تهااجمي  و بارد  ماي  لاذت  ترسايده،  مقابلش طرف كند تصور اگر عصباني فرد .ايد ترسيده شما كه نشود

 برخاورد  هنگام در .بيايد كوتاه است مجبور او ؛كنيد رفتار ماليم و اقتدار و اطمينان با اگر اما .كند مي رفتار
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 را خودتاان  و باشايد  دبماؤ  باشيد، آرام باشيد، خونسرد :يدباش داشته خاطر به را نكته چهار اين مشكالت با

 .كنيد كنترل

 کنید حفّظ را مشتریان محرمانه اسرار

 كاه  شاده  دياده  اوقاات  گااهي  خااطر  هماين  باه  و دارناد  عاادت  مجاروح  و بيماار  افاراد  ديادن  به پزشكان

 ايان  نياز  ماالي  سساات ؤم و هاا  باناك  كارمنادان  .گيرناد  نمي جدي كافي اندازه به را كوچك هاي ناخوشي

 افاراد  .كنند تلقي افتاده پا پيش را مالي مسائل كه شده باعث پول با ها آن هميشگي داشتن سروكار .اند گونه

 تاان  لحان  باياد  بپرسايد،  سائوالي  بااره  ايان  در خواساتيد  اگار  پاس  .هساتند  حساس خود مالي امور به نسبت

 .باشاد  محرماناه  هاا  آن مالي مسائل كه مندند عالقه افراد .شود بيشتر پاسخ دريافت احتمال تا باشد تر دوستانه

 مهام  و اصالي  بخاش  ؛دارياد  دسترساي  زياادي  حاد  تاا  محرماناه  اطالعاات  به كه دارنكبا نوانع به بنابراين

 و اسات  بانكادار  ياك  شاغل  از بخشاي  دشاوار  هااي  موقعيت با مواجهه .است مشتريان اسرار حفظ تان شغل

 ؛شاود  وجودتاان  ملكاه  ديگاران  محرمانه اسرار حفظ اگر .است شغل اين حياتي بخش محرمانه اسرار حفظ

 .هستيد اي حرفه كامالً بانكدار يك صورت اين در .شد نخواهيد اشتباه دچار دركارتان

 بانکی نظام در رفتاری کدهای -3-6
 و انتخااب بانك  سازماني يها ارزش ابتدا بانكي نظام در اي حرفه رفتار سازي نهادينه براي كلي طور به

 .گاردد  ماي  ستخراجاكاركنان آن  رفتاري كدهاي و اخالقي منشور ،سازماني يها ارزش با متناسب ادامه در

ي استانداردساازي رفتاار در يكاي از    هاا  يي كه در كالسها براي آشنايي با كدهاي رفتاري به يكي از نمونه

 و ماي كال ارتبااط  نحاوه  بردارنده در رفتاري كدهاي .اشاره خواهد شد ؛نمودم ميي كشور تدريس ها بانك

 كادهاي  و پوشاش  نحاوه  اشاياء،  زباان  بادن،  زباان  گفتااري،  كدهاي :شامل كه بوده مشتريان با ميكال غير

  .گردد مي اشاره آن مصاديق به نمونه طور به تفكيك به ادامه در كه است فردي بهداشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 کدهای گفتاری

 کدهای زبان بدن

 کدهای زبان اشیاء

 کدهای پوشش

 کدهای بهداشت فردی

کدهای رفتاری در نظام بانکی :1-3شکل   
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 گفتاری کدهای -3-6-1

 مشتری به کردن سالم :1کد

 زيرا كنيد دستي پيش مشتري به كردن سالم در بانك، به مشتري مراجعه هنگام در :پیام و توجه 

 .است خودشناسی و نفس عزت نشانه

 ساالم  هنگاام  باه  .اسات  اثاربخش  و مطلاوب  ارتبااط  يك برقراري آغازگر و دريچه سالم :شرح 

 و افاراد  جنسيت و سن به كالم، آهنگ و صدا تن گفتار، لحن بيان، نحوه كلمات، انتخاب كردن،

 .دارد بستگي مخاطب با آشنايي ميزان

 :اثربخش کردن سالم یها نمونه
 .آمدید خوش خودتان بانک به ، سالم •

 بخیر وقت ، سالم  •

 .هستیم شما خدمت در همکارانم و من ، سالم  •

 .آمدید خوش ... بانک به ، سالم  •

 آید؟ می بر من دست از کمکی چه ، سالم  •

 بکنم؟ شما به توانم می کمکی چه ، سالم  •

 .دهم انجام برایتان کاری شوم می خوشحال ، سالم  •

 .حاضرم خدمتگزاری در ، سالم •

 چیست؟ شما امر آمدید، خوش ، سالم  •

 مدگوییاخوش و پرسی احوال :2کد

 پرساي  احاوال  اسات،  ممكان  كاه  جاايي  تاا  و بگوئياد  مداخوشا  مشاتري  باه  :پیکام  و توجه 

 .باشيد داشته ميرس

 باه  شاما  دادن اهميات  و توجاه  دهناده  نشاان  مشتري از گويي مداخوش و پرسي احوال :شرح 

 شاما  باا  پايادار  و اثاربخش  ارتبااط  برقراري به نسبت را مشتريان پرسي، احوال .است مشتري

 .نمايد مي ترغيب

 اثربخش مدگويياخوش و پرسي احوال يها نمونه: 

 كنم؟ كمكتان توانم مي ،قوت خدا •

 .مانديد منتظر كه ببخشيد است؛ خوب شما حال •

 .طلبم مي پوزش شديد، منتظر كه اين از .آمديد خوش ... بانك به •

 (قديمي مشتري با برخورد) شد؟ انجام كارتان نخورديد؟ بر كه مشكلي به •

 .كنيم جلب را شما رضايت بتوانيم اميدوارم آييد؟ مي ... بانك به كه است بار اولين •

 .كنايم  مي تشكر صميمانه ايد، نموده انتخاب خودتان بانك عنوان هب را ... بانك كه اين از •
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 (وارد تازه مشتري با برخورد)

 كنيد توجه نيز زير موارد به: 

 ارتبااط  برقاراري  در احتارام  و ادب باا  هماراه  خاانوادگي،  ناام  باا  مشاتريان  كاردن  خطاب •

 .است مؤثر بسيار اثربخش

 .برسانيد پايان به را سخن شما كه نماييد تالش پرسي احوال و سالم در •

 مشاتري  ارتباط طول و نوع موقعيت، جنسيت، سن، به خوشامدگويي و پرسي احوال نحوه •

 .دارد بستگي بانك و شما با

 :كاه  نمايياد  عناوان  مثاال  طاور  هب .باشيد حساس خدمات انتظار صف در مشتريان به نسبت •

 و اسات  سرد خيلي هوا بيرون يا كنم مي عذرخواهي شديد منتظر كه اين از آمديد، خوش

 .بوديد خدمات ارائه انتظار در شما متأسفانه

 اطالعات بر تسلط و اشراف :3کد

 باه  بتوانياد  تاا  باشايد،  داشاته  اشاراف  باناك  يها بخشنامه و مقررات ضوابط، بر :پیام و توجه 

 .بدهيد درست اطالعات و مناسب پاسخ مشتري

 باه  و باوده  شاما  اي حرفاه  رفتاار  دهنده نشان بانك مقررات و اطالعات بر شما اشراف :شرح 

 بار  شاما  اشاراف  .نماياد  مي كمك بانك و شما به نسبت مشتري ذهن در مثبت ذهنيت ايجاد

 مشااور  عناوان  باه  خادمات،  دهناده  ارائاه  بر عالوه شما به مشتري تا گردد مي سبب اطالعات

  .بنگرد امين و كاردان

 كنيد توجه نيز زير موارد به: 

 “دانم مين” يها واژه از مشتري نظر مورد موضوع يا پرسش يك از اطالع عدم صورت در •

 مان  كاه  كااري  بگويياد  مقابال  در .ننمايياد  اساتفاده  منفاي  يهاا  واژه ساير و “توانم مين” ،

 . كه است اين دهم انجام برايتان توانم مي

 .” دهم ارجاع شعبه رئيس يا و معاون همكارانم، به را شما توانم مي” •

 :بگوئيد مشتري به باشد مين پذير امكان موارد اين از يك هيچ كه صورتي در و •

 را نتيجاه  و نماايم  پيگياري  تار  دقياق  را شاما  نظار  ماورد  موضاوع  يا مطلب دهيد مي اجازه •

 كنم؟ اعالم شما خدمت

 در تاا  بدهياد  را خاود  تماس شماره و آدرس لطفاً شود پيگيري تر دقيق بايد وعموض گويا •

 .نمائيم اعالم شما به را نتيجه وقت اسرع
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 رویه وحدت :4کد

 باشيد داشته يكسان روشي مشتريان، همه به پاسخگويي در :پيام و توجه. 

 رفتاار  يكسااني  و ناوع  از هاا  آن برداشات  و نموده تحليل را شما گفتار و رفتار مشتريان :شرح 

  .بود خواهد اثرگذار بسيار بانك و شما با ها آن تعامل و ارتباط ادامه بر مشتريان به نسبت شما

 چنانچه كه باشيد داشته خاطر به: 

 رفتاار  دو ياا  پاساخ  دو با شما طرف از زمان، دو در واحد موضوعي مورد در مشتري يك •

 ... شود مواجه متفاوت

 ديگار  شعب در حتي شما همكاران و شما طرف از واحد، موضوعي مورد در مشتري يك •

 ... شود مواجه متفاوت رفتار دو يا پاسخ دو با

 مواجاه  وتامتفا  رفتار دو يا پاسخ دو با شما طرف از واحد، موضوعي مورد در مشتري دو •

 .. شوند

 .گردد مي مخدوش خدماتتان و بانك شما، به نسبت ها آن اعتماد :آنگاه •

 دیگران دادن قرار مخاطب نحوه :5کد

 بلكاه  نزنياد،  صادا  بلند صداي با را خود همكار و مشتري كار محل در گاه هيچ :پيام و توجه 

 .شويد نزديك وي به دارد امكان كه قدر هر

 از نشان باشد، مثبت انرژي و محتوا با همراه كه آرام صداي و لحن با ديگران صدازدن :شرح 

 .باشاد  ماي  اساتاندارد  و اي حرفاه  ارتبااط  برقاراري  جهت شما رفتاري گشودگي و نيت حسن

 مشاتري  قراردادن خطاب مورد چگونگي و نمايد مي منتقل افراد به را ييها انرژي انسان كالم

 .باشد مي مؤثر اًنسبت مشتري مثبت ذهنيت ايجاد در شما توسط همكار يا

 مشتری با گفتگو :6کد

 كنياد  مي صحبت ها آن با كه بار هر كنيد، گفتگو اي حرفه صورت هب مشتريان با :پيام و توجه 

 .هستيد اي حرفه قدر چه كه كنند مي قضاوت بانك و شما درباره آنان

 امثاال  و خاواهم  مي معذرت سفم،أمت ،كنم مي خواهش متشكرم، لطفاً، مانند كلماتي از :شرح 

 جاي به .كنيد استفاده .. خانم سركار يا و . .آقاي جناب چون ييها واژه از .نماييد استفاده آن

 .نماييد استفاده خير از نه جاي هب و بله از آره

 باا  دلخاواه  ارتباط تحكيم و تنظيم در زير اي حرفه عبارات بكاربردن كه باشيد داشته خاطر به 

 .است مؤثر مشتري

 ... كه دارم اجازه •
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 ... دهيد مي اجازه •

 ... هستيد مستحضر كه همانطور •

 ...دانيد مي كه همانگونه •

 ... اگر شوم مي متشكر •

 ... اگر است اينجانب افتخار مايه •

 ... كه است بانك مباهات و افتخار مايه •

 شایسته یها واژه از استفاده :9کد

 كنيد استفاده ميرس اما روزمره و ساده كلمات و عبارات از :پيام و توجه. 

 مشاتري  باراي  است ممكن كه بانك فني و تخصصي اصطالحات و ها واژه كلمات، از :شرح 

 و كلمااات از ..(.و وام اسااتمهال ديااون، مثااال طااور بااه) نكنيااد اسااتفده نباشااد، درک قاباال

  .نكنيد استفاده باشد مي مشتريان و شما شأن از دور به كه پايين سطح و عاميانه اصطالحات

 كاه  ايان  از” بگويياد  مثاال  طاور  هبا  كنيد استفاده آمرانه غير و طرفانه بي عبارات و كلمات زا

 را ديگران حقوق لطفاً ” يا و “نماييم مي تشكر شما از كنيد مي رعايت را مشتريان ساير حقوق

 ”فرماييد رعايت

 بسته یها پرسش از استفاده :8کد

 پاساخ  كه بسته يها پرسش از آنان، نيت از اطالع و مشتريان مكالمه كنترل براي :پيام و توجه 

 .كنيد استفاده ندارد، توضيح به نيازي ها آن

 مشاتري  از اگار  كاه  دليال  ايان  به ، باشيد محتاط “چرا” پرسشگر واژه از استفاده هنگام :شرح 

 را خاود  حسااب  داريد قصد چرا” بپرسيد يا و ببنديد؟ را خود حساب داريد قصد چرا بپرسيد

 واكانش  و گرفته قرار تدافعي حالت در است ممكن مشتري ، “كنيد؟ منتقل ديگري بانك به

 كلماه  از مشاتري  نياز و خواست از درست درک تائيديه دريافت جهت است بهتر .دهد نشان

 :مانند .نماييد استفاده مشابه موارد و ” كدام ” ،“آيا” پرسشي

 ؟... است ممكن آيا ؟... داريد قصد شما آيا •

 ؟... حسابتان كدام ؟... كه داريد دوست آيا •

 خونسردی حفّظ :7کد

 و گاو  دشانام  خشان،  عصاباني، ) ناراضاي  مشتري با برخورد و مواجهه هنگام در :پيام و توجه 

 .نماييد آرام را او تا بكوشيد و كنيد حفظ را خود خونسردي ...(و غرغرو

 ساخنانش  باه  پس بشنود، را آن كسي و بگويد را حرفش كه دارد نياز عصباني مشتري :شرح 
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 اعتاراض  كاه  باشيد داشته نظر در .نماييد خودداري واكنشي رفتارهاي بروز از و دهيد گوش

 عصاباني  مشاتري  .نكنياد  گياري  جبهاه  آن باه  نسابت  پاس  نيسات  شاما  متوجه عموماً مشتري

 شاما  باه  تاا  كنياد  تصاديق  صادر  سعه و تدبير با را او پس كند تائيد را او كسي كه خواهد مي

 كاه  دهياد  اطميناان  او باه  پس اوست، خود مشكل حل مشتري، هدف .كند اطمينان و اعتماد

 حال  اگر .گيريد مي بكار وي مشكل حل جهت را خود تالش شما و است حل قابل مشكلش

 باشد مي شما (وظيفه نه) اختيارات از خارج يا و نيست ميسر شما براي ناراضي مشتري مشكل

 .نماييد راهنمايي مربوطه بخش به درست نشاني با را او

 بدن زبان کدهای -3-6-2

 نگاه کنترل :11کد

 مشاتري  باا  كاار  دربااره  كاه  ميهنگا .كنيد متوجه مشتري سوي به را خود نگاه :پیام و توجه 

 ناحياه،  ايان  باه  شدن خيره با .اوست پيشاني روي مثلث يك كه كنيد تصور گوييد، مي سخن

 .است جدي كار كه كنيد اعالم طريق اين از و كنيد ايجاد جدي جو يك توانيد مي

 ارج را وي و شاده  قائال  ارزش وي براي شما كه دهد مي نشان مشتري به ميچش توجه :شرح 

 و تمااس  از لاذا  گيرد مي صورت چشم طريق از مغز به وارده اطالعات از درصد 08 .نهيد مي

 بار  ثانيه سه حدوداً پرسي احوال و سالم هنگام در .نشويد غافل هرگز مشتري به ميچش توجه

 .شويد متمركز خود مشتري صورت

 لبخند و تبسم :11کد

 مواجاه  مشاتري  باا  باز و گشوده اي چهره با و كرده تبسم توانيد مي كه چندان :پیام و توجه 

 باشد مي مشتري با شما ارتباط سرآغاز تبسم و لبخند .شويد

 و خوب احساس دهنده انتقال تا باشد وجودتان و قلب اعماق از بايست مي شما لبخند :شرح 

 .گردد مي مشتريان ميان در خشنودي ايجاد سبب تبسم و لبخند .گردد مشتري به شما مثبت

 اشیاء تقدیم و تحویل :12كد

 دست دو حتماً مشتري، به ...(و سند پول، چك،) چيز هر دادن يا گرفتن براي :پیام و توجه 

 .نگهداريد دست يك با فقط را آن اگر حتي ببريد، جلو را خود

 هار  ارائاه  هنگاام  .اسات  افاراد  باه  احتارام  اداي در هاا  روش ترين اثربخش از يكي اين :شرح 

 پارت  اناداختن،  از .نمايياد  متمركز و معطوف او سوي به را خود نگاه و سر مشتري به چيزي

 .كنيد پرهيز جداً مشتري سمت به اشياء دادن هل و كردن
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 اشیاء زبان کدهای -3-6-3

 همراه تلفن از استفاده نحوه :13کد

 را آن نيااز  صاورت  در و كنياد  خااموش  كارتان محيط در را خود همراه تلفن :پیام و توجه 

 .دهيد قرار سكوت يا منشي حالت در

 حضاور  در چنانچاه  .كنياد  صاحبت  تلفان  باا  آرام لحان  باا  و آهساته  صداي با همواره :شرح 

 .كنياد  عاذرخواهي  وي از مكالمه از بعد و قبل دهيد، پاسخ تلفن به كه هستيد مجبور مشتري

 ايان  زيارا  كنياد،  خاودداري  همراهمتاان  گوشاي  باه  توجاه  از مشتري به خدمات ارائه هنگام

 ماورد  خادمات  و وي به شما توجهي بي خصوص در مشتري منفي برداشت موجب موضوع

  .باشد مي ارائه

 ثابت تلفن از استفاده نحوه :14کد
 و فرهنگ به بايد و است بانكي يها ارتباط برقراري براي شما، كار محل تلفن :پیام و توجه 

 .كنيد توجه آن از استفاده آداب

 را خاود  باناك  و شاعبه  خودتاان،  باياد  نخست كاري، تلفني تماس برقراري هنگام در :شرح 

 تلفان  به وقتي .كنيد عذرخواهي وي وقت تصديع و تماس دليل هب مخاطب از .نماييد معرفي

 پشات  در افاراد  داشاتن  نگاه  منتظار  از .كنيد معرفي را خودتان و شعبه بانك، دهيد، مي پاسخ

 در كاه  (ندهياد  دساتور ) كنياد  خاواهش  هاا  آن از و كنيد خودداري طوالني صورت هب تلفن

 را وضعيت و رفته خط روي بار يك ثانيه 47 هر كه باشد يادتان .بگيرند تماس مقتضي زمان

 .دهيد اطالع مخاطب به

 پوشش کدهای -3-6-4

 مناسب پوشش :15کد

 وي ذهان  باه  را هاا  برداشت اولين مشتري با ارتباط برقراري از قبل شما پوشش :پیام و توجه 

  .نمايد مي القاء

 از .نگذاريد چيزي خود كت فوقاني جيب در .كنيد پرهيز تيره يها پيراهن پوشيدن از :شرح 

 از .كنياد  خاودداري  آن در ديگار  اشاياء  و هماراه  گوشاي  عيناك،  خودكار، مداد، قراردادن

 اساتفاده  ماانتو  و شالوار  و كت براي تزئيني و جانبي وسايل ديگر و برق و زرق پر يها دكمه

 اعتماد يها نشانه از يكي زيرا ؛نكنيد فراموش را خود يها كفش زدن واكس گاه هيچ .نكنيد

 .شماست نفس به
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 بانک در ها خانم و آقایان مناسب پوشش: 

 روشن پيراهن با (خاكستري يا و مشكي اي، سرمه) تيره ميرس شلوار و كت :آقايان •

 (ماليم يها رنگ يا سفيد) رنگ تك و

 (خاكستري يا مشكي اي، سرمه) تيره مقنعه و ميرس مانتو يا چادر :ها خانم •

 رنگ تيره جوراب و كفش :ها خانم و آقايان •

 فردی بهداشت کدهای -3-6-5

 آقایان ویژه صورت و سر اصالح :16کد

 معماول  حاد  از بايش  و باشاد  مرتب بايد سازمان كاركنان صورت و سر موي :پیام و توجه 

  .نباشد بلند

 گذارد مي تأثير شما از مشتريان قضاوت و برداشت در شما صورت و سر اصالح نوع :شرح. 

 زده شاانه  سو يك به بايد موها .نرسد يقه مياني خط از تر پايين به و باشد كوتاه بايد سر موي

 و هاا  گوناه  باياد  حتمااً  ؛گذارناد  مي محاسن كه كساني .نشوند ريخته پيشاني روي به و شوند

 .كند مي نمايان را شما شخصيت از بخشي شما اصالح خط .كنند اصالح را خود گردن

 خوش رایحه :19کد

 باشيد طراوت با و خوشبو هميشه :پیام و توجه. 

 تارش،  و سارد  عطرهااي  .كنياد  اساتفاده  تارش  و سرد ماليم، يها ادوكلن و عطرها از :شرح 

 رفاع  و روحاي  آراماش  باعاث  و كنناد  ماي  القااء  را طاراوت  و تازگي و خنكي حس معموالً

  .شوند مي خستگي

 آشامیدن و خوردن :18کد

 بپرهيزيد جداً مشتري، برابر در آشاميدن و خوردن از :پيام و توجه. 

 كاار،  محايط  در آداماس  جويدن .است ادب از دور گفتن، سخن مشتري با پر دهان با :شرح 

 مشاتري  باا  كه هستيد نوشيدني مصرف به مجاز زماني كار، ميز پشت در .است زننده و زشت

 .نباشيد گفتگو حال در
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 سوم فصل سؤاالت
 دهيد؟ توضيح مثال ذكر با دارند، جايگاهي چه بانكي نظام در سازماني يها ارزش كلي طور به .6

 دهيد؟ توضيح دارد، ييها ويژگي چه بانكي نظام در استاندارد يا اي حرفه رفتار . 

 چيست؟ بانكي نظام در مشتريان براي رفتار استانداردسازي مزاياي .4

 چيست؟ بانكي نظام در كاركنان براي رفتار استانداردسازي مزاياي .3

 چيست؟ بانكي نظام در بانك براي رفتار استانداردسازي مزاياي .1

 ببريد؟ نام را مشتري با برخورد در بانكي اخالق اصول .1

 چيست؟ مشتري با برخورد در سياست با رفتار از منظور .0

 دهيد؟ توضيح دارد، مشتري با برخورد در تأثيري چه پايدار و مثبت اوليه ذهنيت ايجاد .8

 گيرد؟ مي شكل انمشتري به اضافي خدمات ارائه قالب در چگونه بيشتر ارزش خلق ايجاد .3

 دهيد؟ توضيح است، مشتري با حق هميشه بانكي نظام رد آيا .67

 كرد؟ رفتار اخالق بد و ادب بي مشتريان با اي حرفه شكل به توان مي چگونه .66

 دهيد؟ توضيح هستند، تقسيم قابل دسته چند به بانكي نظام در رفتاري كدهاي . 6

 دهيد؟ توضيح برده، نام را بانكي نظام در گفتاري كدهاي .64

 دهيد؟ توضيح برده، نام را بانكي نظام در بدن زبان كدهاي .63

 دهيد؟ توضيح برده، نام را بانكي نظام در اشياء زبان كدهاي .61

 دهيد؟ توضيح برده، نام را بانكي نظام در پوشش كدهاي .61

 دهيد؟ توضيح برده، نام را بانكي نظام در گفتاري كدهاي .60

 دهيد؟ توضيح برده، نام را بانكي نظام در فردي بهداشت كدهاي .68
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 فصل چهارم

اخالق حرفه ای  

 در بانک ملی
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 ملی بانک در ای حرفه اخالق  - چهارم فصل

 درخشد می ملی بانک نام است اعتماد از سخن جا هر

 مقدمه -4-1
 اعتبار ملي، بانك قدمت .است ارزنده بسيار و ويژه جايگاهي ايران بانكي نظام در ملي بانك جايگاه

 اذهان در پايدار و مثبت ذهني تصوير كه است اي گونه به ملي بانك بودن دار ريشه و اصالت ملي، بانك

 در اي حرفه رفتار سازي نهادينه  با تنها ارزشمند ميراث اين حفظ و گذاشته يادگار به مشتريان و مردم

 رفتار در ملي بانك شعار عملي تحقق ديگر عبارت به .است ميسر بانك اين كاركنان و مديران عملكرد

 از سخن جا هر كه كرد تفسير بايد گونه اين را بانك شعار و يابد تجلي بايست مي بانك اين كاركنان

 و مشتري با رفتار اي حرفه اصول شناخت .درخشد می ایران ملی بانک کارکنان نام است اعتماد

 ميراث اين حفظ و آفريني اعتماد براي فرصتي تواند مي بانك اين در اي حرفه اخالق سازي نهادينه

 ارتباط برقراري نحوه معرفي به آفريني اعتماد وجوه تبيين با ادامه در منظور همين به .اشدب ارزشمند

 .شد خواهد اشاره الزم رفتاري كدهاي به ادامه در و پرداخته ملي بانك در مشتريان با اثربخش

 ملی بانک تیمؤفق رمز آفرینی اعتماد -4-2
 سازمان با محيط ارتباط درستي و آساني سبب اعتمادي، گونه هر .دارد مختلفي يها گونه اعتماد

 شود، مي تلقي ملي بانك پيروزي رمز چه آن .نيست مؤفقيت به نيل طاليي كليد اعتمادي هر .شود مين

 حيث از ملي بانك به اعتماد خرن چه هر .است فراگير و پايدار راسخ، اصيل، يعني وجهي چهار اعتماد

 بيشتر بحراني شرايط در ويژه به بانك مؤفقيت باشد، بيشتر پايداري و فراگيري بودن، دار ريشه اصالت،

 بيشتر را ملي بانك به نسبت ميعمو اقبال ...و اقتصادي سياسي، فرهنگي، رواني، عوامل گاهي .است

 عموماً دولتي يها بانك به مراجعه براي مردم ميعمو اقبال اقتصادي ركود شرايط در مثال طور به .كند مي

 مدتي از پس و است كاذب و ناپايدار موقت، امري اعتماد اين ليكن .است بيشتر خصوصاً ملي بانك و

 اعتماد به صرفاً گاهي .است متفاوت نيز ملي بانك آفريني اعتماد شعاع .گيرد مي را آن جاي ترديد و شك

 در زماني و كند مي بسنده خود سازماني درون محيط اعتماد به ملي بانك گاهي و شود مي توجه دولت

 و ملي بانك سازماني ابعاد تمام و باشد فراگير بايد اعتماد .شود مي مؤفق نيز غيرمستقيم محيط اعتماد ايجاد

 .گيرد بر در را آن پيرامون محيط عناصر
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 يعني دروني، اعتماد ايجاد با ملي بانك .دانست آفريني اعتماد از نياز بي توان مين را سازماني هيچ

 سازماني يها تنش بروز مانع نتيجه در ؛سازد مي بيشتر و تر دروني را آنان انگيزش مديران، و كاركنان

 كاهش و انگيزش افزايش .شود مي كاري وجدان بروز سبب و داده افزايش را مشاركت اعتماد، .گردد مي

 در اصيل آفريني اعتماد با ملي بانك .شود مي سازمان در منفي انرژي و شايعات كاهش سبب نيز تنش

 و مالي منابع جذب كاهش، را رقابتي فضاي در محيطي تهديدات تسهيل، را مشتريان جذب بيروني، محيط

 وفاداري افزايش سبب آفريني اعتماد .آورد مي بوجود را بازار سهم افزايش امكان و افزايش را اعتباري

 هر ملي بانك .است سودآوري و رشد وراي در پنهان نيروي ،ريچهلد تعبير به هم آن و شود مي سازماني

 سودآوري به شود پيروز بهتر ...و دولت مردم، كاركنان، مشتريان، ميان در وفاداري آفرينش در چه

 از آن به نيل براي مديران ريزي برنامه و است ملي بانك نياز مهمترين آفريني اعتماد پس .رسد مي بيشتري

 پله به بهتر عبارت به .شود مي محسوب پله آخرين بانك مؤفقيت به رسيدن در و راهبردي يها تصميم

  .است ملي بانك مؤفقيت بعدي پله كه برس اعتماد ايجاد

 مهم ملي بانك سازماني محيط در اعتماد از مديران تلقي نخست :دارد اساسي شرط دو آفريني اعتماد

 اعتماد، به دستيابي براي خود ريزي برنامه در مديران .است آفريني اعتماد فرايند شناخت دوم شرط و است

 دنبال به را عقيم يها ريزي برنامه وارونه يا ناقص تصور .كنند مي عمل اعتماد از خود تصور با متناسب

 ؟شود مي مؤفقيت باعث چگونه نييآفر اعتماد و    چيست اينجا در اعتماد از مراد پرسيد بايد بنابراين .دارد

 تا كرد طي را آن مختلف مراحل بايد چگونه و كرد آغاز بايد كجا از يافت؟ دست آن به توان مي چگونه

  است؟ تصور قابل اي حرفه اخالق و اعتماد بين اي رابطه چه نهايت در و آِيد؟ بدست اعتماد ميوه

 مؤفقیت نردبان ای حرفه اخالق که کرد آغاز عبارت این با توان می شده مطرح سؤاالت به پاسخ در

 بانکی رقابتی فضای در ملی بانک کارکنان اخالقی پذیری مسئولیت دیگر عبارت به .است ملی بانک

 باعث ،پذیری بینی پیش این و داشته بینی پیش قابل رفتار که کند می فراهم بانک برای را امکان این

 اعتماد

 اصیل

 راسخ

 پایدار

 فراگیر

وجوه اعتماد آفرینی : 1-4شکل   
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 ارتباط اين .داشت خواهد همراه به را بانك با محيط درست و آسان ارتباط و شده بانك به مردم اعتماد

 .آورد خواهد ارمغان به را سازماني مؤفقيت و شده بانك سرمايه درست و آسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای حرفهرابطه ارتباط اثربخش با اخالق  -4-3

كليد طاليي كاميابي كاركنان بانك را . اگر كليد طاليي مؤفقيت بانك ملي را از جنس رابطه بدانيم

حال اين سؤال . عنصر اصلي كاميابي، رابطه خوب و اثربخش است. بايد در ارتباط اثربخش جستجو نمود

ن است يا رابطه شود كه منظور از رابطه در اينجا، رابطه خوب كاركنان بانك ملي با مشتريا ميمطرح 

خوب مشتريان با بانك؟ در پاسخ بايد گفت كه مؤفقيت بانك ملي در گرو رابطه خوب مشتريان با بانك 

بايست رابطه خوب با  ميدر گام نخست ما . كنيم مياست كه ما از آن به رابطه خوب محيط با بانك ياد 

شرط كافي  مياولي شرط الزم و دو. كنند مشتريان برقرار كنيم تا مشتريان نيز رابطه خوب با بانك برقرار

است كه در دو سطح انساني و  اي حرفهمنظور از رابطه خوب با مشتريان رابطه اي اخالق مدار و . است

در سطح انساني ارتباط، رعايت اصول اخالقي راهگشا بوده و در سطح كسب . شود ميكسب و كار نمايان 

، ارتباط اي حرفهكه در مجموع به برقراري ارتباط مبتني بر اخالق  اي حرفهو كار ارتباط، رعايت اصول 

 .شود مي اثربخش يا رابطه خوب اطالق

ملی بانک  

اخالقی پذیری مسئولیت  

 پیش بینی پذیری

 اعتماد محیط به بانک

 ارتباط آسان و درست محیط با بانک

 تبدیل محیط به سرمایه

 ملی بانکمؤفقیت 

 بانک مؤفقیت نردبان ای حرفه اخالق : 2-4شکل 

 ملی
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 سطوح ارتباط                  

 

 

فرض كنيد آقاي محمدي كه يكي از : شدن موضوع به يك مثال كاربردي توجه كنيدبراي روشن  

ي توليدي خود وارد شعبه بانك ها مشتريان شعبه است براي اخذ تسهيالت بانكي به منظور توسعه فعاليت

در ابتداي شروع رابطه با آقاي محمدي، رئيس شعبه با برقراري يك رابطه انساني و اخالق . شود ميملي 

گويد و بعد از يك پذيرايي مناسب، فرصت شنيدن درخواست  ميدار به مشتري سالم كرده و خوشامد م

كند، در اين مرحله كه مشتري مشكل كاري خود را مطرح و منتظر پاسخ از رئيس شعبه  ميمشتري را مهيا 

ه حل بانكي رئيس شعبه با ارائه را اي حرفهاست سطح كسب و كار ارتباط، خودنمايي كرده و برخورد 

رئيس شعبه در دو سطح انساني و كسب . شود ميدر نهايت مشتري راضي از شعبه خارج . شود ميمثمر ثمر 

، اي حرفهو كار به خوبي عمل نموده و عالوه بر حفظ احترام و برخورد خوب و شايسته با مشتري به شكل 

به سطح انساني ارتباط . نمايد ميمشكل كسب و كار مشتري را نيز در قالب ارائه يك راه حل بانكي حل 

شود؛  ميايجاد شده، ارتباط اخالقي و به سطح كسب و كار ارتباط ايجاد شده كه منجر به ارائه راه حل 

الزمه . شود ميگفته  اي حرفهدر مجموع به هر دو سطح ارتباط، اخالق . شود مياطالق  اي حرفهارتباط 

درجه از محيط  417عمل كردن شناخت  اي حرفهاخالقي عمل كردن آشنايي با اصول اخالقي و الزمه 

 . رقابتي صنعت بانكداري است

 :درجه محیط رقابتی صنعت بانکداری عبارت است از 361منظور از شناخت 

 ؛ ها شناخت محيط سازماني بانك ملي و آخرين بخشنامه 

  آخرين تغييرات بازارهاي طال، ارز، مسكن، بانك و بورس؛ شناخت محيط بازار و 

 شناخت محيط رقابتي و آخرين وضعيت رقبا؛ 

 و در نهايت شناخت مشتريان و شرايط نياز، خواسته و تقاضاي آنان است. 
  

اخالق: سطح انسانی  

با اخالق حرفه ای اثربخش رابطه ارتباط:  3-4 شکل  

 اخالق حرفه ای

حرفه: سطح کسب و کار  



 آن

60 
 

 

ارتباط 

 حرفه ای

شناخت  
 بازار

شناخت  
 بانک

شناخت  
 رقبا

شناخت  
 مشتری

 

 

 

 

 

 

ای حرفه الزمه ارتباط:  4-4 شکل     

به منظور حل  در صنعت بانكداري ارائه راه حل بانكي اي حرفهالزمه ارتباط گردد كه  ميمجددا تأكيد 

 . شود ميمشكل كسب و كار مشتري است و اين مهم با شناخت كامل حاصل 

  با وفاداری مشتریان ای حرفه رابطه اخالق -4-4
 سابد مشاتريان  باياد باه داشاتن     به گفته فيليپ كاتلر در بازاريابي نوين، به جاي داشتن سابد محصاوالت  

، بهترين راهكار براي افزايش ها ي خدمات محور مانند بانكها بازاريابي رابطه مند در سازمان .داشتتوجه 

  .مشتري در سبد مشتريان است

 ايان  كه شركت ذينفعان و مشتريان با روابط و ارتقاي نگهداري ايجاد، از ستا عبارت مندرابطه بازاريابي

 عناوان  باه  مند رابطه بازاريابي واقع در. شود مي محقق تعهداتبه  عمل نتيجه در اعتماد ايجاد طريق از امر

 ارتقااء  و كارده  نگهاداري  توساعه،  جذب، را مشتريان با رابطه كه شود مي تعريف بازاريابي انواع از يكي

 در صارف  تفكار  از حركات  آن كرده و ايجاد بازاريابي در عمده تغيير يك مند رابطه بازاريابي .دهد مي

 مند رابطه بازاريابي. باشد مي متقابل همكاري و وابستگي مورد در تفكر به سمت تعارض، و رقابت مورد

 فروشاان  خارده  و ها واسطه كنندگان، توزيع كنندگان، تأمين مختلف مانند يها طرف از همكاري اهميت

 رابطه بازاريابي(. 766 ،60وگهام)دهد  مي قرار توجه را مورد هدف مشتريان به ارزش بهترين عرضه براي

 از حتاي بعاد   مشاتريان،  باراي  ها آن ارزيابي كه خدمات، بودن ناملموس بر غلبه جهت يك استراتژي مند

 و رابطه مناد ايجااد پيونادهايي باين شاركت      اساس بازاريابي. باشد مي ؛است مشكل بسيار استفاده و خريد

 باين  پيوناد  چناد  ياا  ايجااد ياك   نيازمند خدمت دهنده ارائه و مشتري بين روابط توسعه لذا ؛است مشتري
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عالوه بار توجاه باه    : توان اذعان داشت ميبا توجه به موارد مذكور  (.764 ،68لين و همكاران )است  طرفين

بايست در دستور كار قرار گيرد تاا بتاوان مشاتريان     ميجذب مشتريان در بانك ملي، مراقبت از مشتري نيز 

اري مشاتري در چهاار مرحلاه ذيال قابال ذكار اسات؛ كاه         مسير نيال باه وفااد   . وفادار براي بانك خلق كرد

 .شود ميتكميلي آن در ادامه تقديم توضيحات 

 

 

ثيري عمده بر حفظ مشتريان و در نتيجه أرضايت مشتري، ت : (شروع رابطه) رضایت مشتری  . 

ها به رضايت  شكست يا موفقيت سازمان امروزه،. در عرصه رقابت داردبانك و موفقيت  سودآوري

كه قادر به نگهداري چند درصد از مشتريان خود هستند،  مشتريان از محصوالت يا خدمات و به اين

حفظ تعداد زياد مشتريان كه بر اساس سطح رضايتمندي مشتريان امكان پذير است، . بستگي دارد

فيت كاالها و خدمات از طريق شود و كمك بزرگي به سنجش جامع كي يك موفقيت محسوب مي

هاي رقابتي و پوياي امروزي، توليد كاال  در محيط. كند گيري كيفيت رفتار واقعي مشتري مي اندازه

لزوگو و )خواهد داشت بر ها در سازمانبراي مشتري را  بقايرضايت و  ،و خدمات با كيفيت عالي

در مرحله نخست ارتباط با مشتري، اگر عملكرد ما با انتظار منطقي مشتريان تطابق (. 761 ،63اوگبا

داشته باشد، مشتري از بانك ملي راضي شده و رضايت از عملكرد بانك، نتيجه شروع رابطه 

يادمان باشد كه ما سفيران بانك ملي در شعب هستيم و . با مشتري را رغم خواهد زد اي حرفه

 رفتار مبتني بر اخالق .كنند ميرفتار ما را به حساب عملكرد بانك، تفسير  مشتريان در ذهن خود

 .شود ميدر گام نخست باعث كسب رضايت مشتريان  اي حرفه

اعتماد، اشاره به اين . اولين بنيان بازاريابي رابطه مند، اعتماد است : (طول رابطه) اعتماد مشتری  .2

.  رسد ميدارد و به او در رابطه بازاريابي، آسيبي ن كند كه طرف مشتري ما صداقت و درستي مينكته 

موفقيت در بازاريابي رابطه مند . اعتماد اشاره دارد به ديد مثبتي كه در اين شراكت وجود دارد

رابطه به  ،اعتقاد يك طرف(. 6333 7 مورگان وهانت)مستلزم وجود اعتماد و تعهد در رابطه است 
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 Lin et al 
11

 Izogo & Ogba 
21

 Morgan. & Hunt 

 رضایت

برآورده نمودن 
 انتظارات

 اعتماد

 طول رابطه

 تعهد

 عمق رابطه

 وفاداری

 استمرار رابطه

مسیر تحقق وفاداری مشتریان:  5-4 شکل  
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شكل گيري اعتماد در رابطه، متضمن . شود ميرف ديگر تعريف و تعهدات ط ها قابل اتكا بودن گفته

. ي طرف مقابل استها و وعده قول داشتن سطحي از اطمينان هر يك از طرفين به راستي و درستي

 ضرورت آن براي شكل ،مند عنوان يك متغير بازاريابي رابطه همچنين علت تأكيد بر اعتماد به

به همين منظور بعد از شروع رابطه با مشتري و كسب رضايت آن  .باشد مي ت رابطه ايالگيري مباد

منظور از اعتماد در اينجا طول رابطه ما با مشتريان . شويم ميوارد مرحله دوم رابطه يعني اعتمادسازي 

اگر در مسير ارائه خدمات بانكي بر مدار كسب رضايت مشتري حركت كنيم؛ شروع به . است

ي نموده و طول رابطه ما با مشتري بيشتر شده و كسب اعتماد مشتري ره با مشتر اي حرفهتوسعه رابطه 

شود و حفظ  مييادمان باشد كه فروش خدمات بانكي در طول زمان انجام . آورد اين مرحله است

اعتقاد دارند مشتري داماد ماست و  ها شود ژاپني ميدر طول زمان باعث كسب اعتماد   اي حرفهرابطه 

 ها و حرمت ها كنند حريم ميشتري يك رابطه بلند مدت را در ذهن دارند و سعي در طول ارتباط با م

در ارتباط با مشتري  ها و حرمت ها منظور از حفظ حريم. را در ارتباط با مشتريان خود حفظ كنند

يكي از رموز حفظ ارتباط . ي اجتماعي در ارتباط با مشتري استها و حرمت ي قانونيها حفظ حريم

در . ي شخصي از مشتريان توسط بانكداران استها كليدي عدم مطرح كردن درخواستبا مشتريان 

به گفته يكي از همكاران بانكي . گردد ميطول ارتباط با مشتري رعايت فاصله قانوني پيشنهاد 

؛ (ته باشيماشي شخصي دها درخواست) مشتري مثل آتش است؛ اگر زياد به آن نزديك شويم

بانك از مشتري )مشتري دور شويم گرماي آن را بانك حفظ نخواهد كردسوزيم و اگر زياد از  مي

حفظ يك فاصله منطقي با مشتري در طول ارتباط با مشتري و انجام امور مشتري به (. گردد ميمنتفع ن

در گام  اي حرفهرفتار مبتني بر اخالق  .رمز ارتباط با مشتريان كليدي و ارزنده است اي حرفهشكل 

 .شود ميدوم باعث كسب اعتماد مشتريان 

. دومين بنيان در نظر گرفته شده براي بازاريابي رابطه مند تعهد است : (عمق رابطه) تعهد مشتری  .3

تعهد  ميهنگا. تعهد به مفهوم تمايل پايدار هر يك از شركاي تجاري به حفظ روابط ارزشمند است

طرفين به اهميت رابطه اعتقاد داشته باشد و براي  به يك رابطه شكل خواهد گرفت كه يكي از

اي براي  شده، وسيله ي دادهها تعهد به وعده. تضمين حفظ يا ارتقاي رابطه، حداكثر تالش را كند

شود  ميدستيابي به رضايتمندي، حفظ مشتريان و تضمين سودآوري بلندمدت آنان است كه باعث 

مورد شركت  رد، ذهنيت مشتريان را ها ادن تعهدات ووعدهندانجام . دوجود آي اعتماد در مشتريان به

. دادن تعهدات، يكي از ابعاد مهم در موفقيت روابط مشتري است بنابراين، انجام. كند ميدار  خدشه

ي متقابلي مانند ها شالاند، ت يي كه در گذشته كسب كردهها خاطر منفعت به المشتريان با تعهد با
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بعد از شروع رابطه و حركت در مسير  (.764 ،6 يستوفر و همكارانچير) كنند ميتبليغ از شركت 

وارد مرحله سوم ارتباط اثربخش يعني  ها ارائه خدمات كارآمد به مشتريان و كسب اعتماد آن

در اين مرحله عمق رابطه ما با مشتريان بيشتر شده و . شويم ميافزايش تعهد مشتريان به بانك ملي 

به شكلي كاربردي و با  ها مشتري و ارائه محصوالت مختلف براي رفع نياز آنقابليت تأمين نيازهاي 

رمز كسب تعهد مشتريان انجام امور . ي اين مرحله استها ي پيشنهادي متنوع از ويژگيها بسته

بايد  اي حرفهيك بانكدار . خاص مشتري و نزديك شدن به كسب و كار مشتري است اي حرفه

رفتار مبتني بر . ي ويژه ارائه دهدها راه حل يق كسب و كار مشتري به اودرصدد باشد تا با شناخت دق

 .شود ميدر گام سوم باعث افزايش تعهد مشتريان  اي حرفهاخالق  

ي بازاريابي گذشته كارايي ها روش ،در شرايط جديد : (استمرار رابطه) وفادارساختن مشتری  .4

بازارها بلوغ يافته و با رقابت فشرده و عرضه بسيار بيشتر . زم را نداشته و سودآوري كمتري دارندال

به  ميرفراوان تر از تقاضا مواجه هستند، در اين شرايط، مشتريان جديد به سختي يافت و لذا نياز مبّ

در جستجوي  دائماً ها شركت .ودش مياحساس  ها حفظ و نگهداري مشتريان فعلي به شدت در بنگاه

ا با مشتريان ارزشمند حفظ كنند، زيرا مشتريان وفادار مهمترين منبع يي هستند كه ارتباطشان رها راه

بعد از شروع رابطه و كسب رضايت مشتري و (. 773 ،  و بانسل بوس). هستند ها سودآوري آن

وارد مرحله  ها حركت در مسير ارائه خدمات متناسب با نياز مشتريان و كسب اعتماد و تعهد آن

اين مرحله از . شود ميچهارم ارتباط اثربخش شده كه از آن به مرحله وفادارساختن مشتري ياد 

در اين مرحله در مسير ارتباط با مشتري، در سطح كسب و كار . حساسيت بيشتري برخوردار است

كند و با  ميمشتري اتفاق خاصي رخ داده و مشتري نياز شديد به استفاده از خدمات بانكي پيدا 

شود و اين  ميي متعدد در نهايت با بسته پيشنهادي بانك ملي، نياز مشتري تأمين ها مراجعه به بانك

به عبارت ديگر زماني كه مشتري به ارائه يك خدمت . شود ميمهم باعث وفاداري مشتري به بانك 

در كنار خود  ها اير بانكاز بانك نياز مبّرم دارد بانك ملي را به شايستگي با پيشنهادهاي بهتر از س

ي وفاداري، شروع تبليغ دهان به دهان از ها نشانه. شود ميبيند و اين مسأله باعث وفاداري به بانك  مي

طرف مشتري به نفع بانك است به نحوي كه بانك ملي را به دوستان، آشنايان و حتي اعضاي 

بهترين تبليغ . بانك، استفاده كنند كند كه از خدمات جديد ميخانواده خود پيشنهاد نموده و توصيه 

راه رسيدن به اين مرحله برقراري ارتباط اثربخش . براي بانك اين است كه مشتريانش مبّلغ آن باشند

، نزديك بودن به كسب و كار اي حرفهبا مشتريان در سطح انساني و سطح كسب و كار به شكل 
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. اهبردي بهتر از رقبا به مشتريان استمشتري، مذاكره هدفمند با مشتري و ارائه پيشنهادهاي ر

يادتان . پيشنهادي كه راه حل غير منتظره براي مشتري به ارمغان آورد و مشتري را مشعوف سازد

فتار مبتني بر ر .باشد كه در اين سطح بايد براي مشتري كار ويژه و خاص متمايز از رقبا انجام دهيد

شود و در اين مرحله انتظار  ميمشتريان  باعث كسب وفاداري آخردر گام  اي حرفهاخالق 

در . دور از ذهن نخواهد بود طرفداري، هواداري و در نهايت شريك تجاري در تعامل با مشتريان

ي خارجي واژه شريك تجاري بسيار قابل رؤيت است كه اين مهم ها چشم انداز و شعارهاي بانك

ي بزرگ دنيا در مسير تحقق چشم انداز خود، مسير ويژه اي در ها نشان دهنده آن است كه بانك

اين مسير را به شايستگي طي  اي حرفهتعامل با مشتريان خود برگزيده اند و با تربيت بانكداران 

انگلستان در يك دستورالعمل رفتاري اثربخش، رابطه بين  HSBCبه طور مثال بانك . كنند مي

ان خود را به شكلي منسجم و كارآمد مشخص نموده و كليه ي سازماني و رفتار كاركنها ارزش

مسائل رفتاري كاركنان در تعامل با مشتري تعريف شده و بر مبناي آن مسير ارتقاء شغلي ترسيم شده 

 .است

 ملی بانک اخالقی یها ارزش-4-5
 ارائه به ملي منافع حفظ درجهت و هستي خالق اراده به ايمان با ايران ملي بانك كاركنان •

  .دانند مي امورخود سرلوحه را آنان رضايت جلب و پردازند مي مشتريان به بانكي خدمات

 حضور و هستند بانك واقعي يها سرمايه مشتريان كه باورند اين بر ايران ملي بانك كاركنان •

   .شمارند مي مغتنم خود شعب در را آنان

 آماده پذيري مسئوليت و شناسي وقت ، آراستگي ، نظم رعايت با ايران ملي بانك كاركنان  •

  .باشند مي بانك واحدهاي در همگان پذيرش

 اين واحدهاي به مراجعان تكريم و احترام عزت، كه باورند اين بر ايران ملي بانك كاركنان  •

 وجايگاه شخصيت تا نمود خواهند سعي و است آنان يها مسئوليت مهمترين از بانك،

  .باشد محفوظ متقابل ارتباطات فرآيند در مشتريان

 و دانسته ضروري ممكن زمان ترين كوتاه در را مراجعان امور انجام ايران ملي بانك كاركنان  •

  .نمايند جلوگيري بانك واحدهاي در آنان وقت اتالف از نمود خواهند كوشش

 اي شيوه به و مطلوب كيفيت با را خود خدمات هستند مصمم ايران ملي بانك كاركنان  •

   .دهند قرار بانك مشتريان اختيار در نوين و مناسب

 نياز مورد اطالعات هرگونه خود كاري حوزه در تا دارند وظيفه ايران ملي بانك كاركنان  •

   .آورند فراهم آنان براي مقررات به توجه با و سرعت به را مشتريان
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 ميزان و نظرات آنان يها فعاليت ارزيابي مبناي كه باورند اين بر ايران ملي بانك كاركنان  •

  .است مشتريان رضايت

كاركنان بانك ملي ايران دريافت هرگونه انتقاد نظر يا پيشنهاد از سوي مشتريان را ارج نهاده و  •

 .از آن به عنوان زمينه ساز رشد و ارتقاء بانكي استقبال مي كنند

 مشتریان با تعامل در ملی بانک رفتاری کدهای -4-6
 خود معرفی نحوه -4-6-1

 .گيريم مي پيشي همكار يا مشتري از كردن سالم در هميشه •

 .كنيم مي برقرار چشمي تماس ها آن با همكار يا مشتري به خود معرفي هنگام در •

 كه پرسيم مي و كنيم مي معرفي را خود و كنيم مي استقبال مشتري از مشتري، مراجعه هنگام •

 آيد؟ مي بر دستمان از كمكي چه

 .كنيم مي معرفي خالصه ولي كامل صورت به ديگران به را خود رسا و بلند صداي با ما •

 و نداشته تكبر ايران ملي بانك در عضويت خاطر به خود معرفي حين كه مراقبيم هميشه ما •

 .نكنيم تحقير را مقابل طرف

  .كنيم مي بيان را ها واقعيت و كنيم نمي اغراق خودمان يها شايستگي معرفي حين در •

 و كرده عذرخواهي شويم، نمي متوجه را شخصي نام افراد، معرفي هنگام كه صورتي در ما •

 .است تر مناسب افراد نام اشتباه تلفظ از كار اين نماييم، مي سؤال مجدداً

 جلب را حضار توجه كه ثيرگذارتأ و مؤدبانه بسيار كلمات از معرفي هنگام امكان صورت در •

 .كنيم مي استفاده ؛نمايد

 تعامل نحوه -4-6-2

 او از خندان و مهربان اي چهره با بنابراين است؛ ميمه لحظه شعبه به مشتري ورود لحظه •

 .كنيم مي پذيرايي و استقبال

 به هميشه رو اين از ؛باشيم داشته تعامل مشتريان با رويي گشاده و تبسم با كه مكلفيم ما •

 .كنيم مي بدرقه را آنها رفتن هنگام و گوئيم مي خوشامد و زده لبخند مشتريانمان

 به آن ارجاع از و دهيم مي انجام بربيايد دستمان از كه كاري هميشه مشتري، با برخورد در ما •

  .كنيم مي خودداري همكاران

 كوشا مشتري انتظارات رفع در و كنيم مي صحبت مشتري با احترام با مشتري، با برخورد در ما •

 .هستيم

 .كشيم نمي خميازه مشتري با تعامل و گفتگو حين هرگز •
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 .كنيم نمي همكارمان با كاري هاي بحث مشتريان، حضور در هرگز ما •

 .كنيم نمي قطع را ها آن كالم مشتريان با گفتگو هنگام در هرگز ما •

 .كنيم نمي برخورد مشتريان با عصباني چهره و لحن با هرگز ما •

 او با و شويم مي جويا را علت و كرده عذرخواهي او از مشتري نارضايتي صورت در هميشه ما •

  .كنيم مي همدردي

 اطالع وي به شود نمي محقق موعود زمان در مشتري به مان وعده شويم متوجه كه صورتي در •

 .كنيم مي عذرخواهي او از و داده

 هاي راه يافتن براي را خودمان و دهيم مي گوش خود مشتريان به صبورانه و دقت با هميشه ما •

 .دانيم مي متعهد آنان نيازهاي به پاسخگويي و ها آن مشكل حل براي جديد

 تشويق را ها نگرش و ها ويژگي ها، انديشه گوناگوني و گذاريم مي احترام مشتريان همه به ما •

 و قوميت نژاد، جنسيت، مبناي بر آتي يا و كنوني مشتريان بين و كنيم مي استقبال آن از و كرده

 .شويم نمي قائل تبعيض مليت

 صورت در مشتري از و داريم تأكيد مشتري به مناسب زمان در خدمات ارائه بر هميشه ما •

 .كنيم مي عذرخواهي زماني يها مهلت نكردن رعايت يا شدن معطل

 چه هستم، شما خدمت در من" گوييم مي و شده بلند خود جاي از مشتري، مراجعه حين •

 ."بكنم توانم مي كمكي

 مانع كه دهيم مي قرار اي گونه به را ءاشيا ديگر و مانيتور هميشه ميز، روي يا پيشخوان در •

 .نشود مشتري با ما چهره به چهره ارتباطات

 .كنيم مي راهنمايي نشستن براي را وي و بينم مي تدارک مشتري نشستن براي را جايي هميشه •

 .كنيم مي استفاده پيشخوان از مشتري پر واحدهاي طراحي در •

 رو اين از ،كنيم رسيدگي صحيح شكلي به و معطلي بدون  مشتري يها شكايت به متعهديم ما •

 و دانيم مي خود واحد در را شكايت و مديريت هاي رويه و مراحل كه كنيم مي حاصل اطمينان

 .دهيم مي ارجاع مربوطه هاي بخش به را شكايت به مربوط امور معطلي بدون

 .دهيم نمي ،كرد عملي را آن توان  نمي كه هايي وعده مشتريان به هرگز ما •

 را مشتريان و ؛كنيم مي استفاده مشتري رضايت جلب براي آميز محبت يها عبارت از هميشه ما •

 .كنيم مي صدا خانوادگي نام با

 رفع براي راهكارهايي و كرده يابي ريشه را فرآيندها و خدمات از شكايات علل هميشه ما •

 (مربوطه واحد) .انديشيم مي ها آن
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 مشتريان با تكبر با هرگز رو اين از ،است ارزش يك ايران ملي بانك در فروتني و تواضع •

  .كنيم نمي صحبت

 نگاه در كه آوريم نمي زبان به بيهوده و لغو سخنان دشنام، و فحش زشت، سخنان هرگز ما •

  .شويم  اعتبار بي و كوچك مشتريان

 دست دادن قرار مانند رفتارهايي يا اطراف به توجه از افراد، با آشنايي و خود معرفي هنگام به •

  .پرهيزيم مي ...و جيب در

 دهيم، نمي فشار متعارف حد از كمتر يا و تر بيش را مقابل طرف دست دادن، دست هنگام به •

 دهيم، نمي دست دست، مچ يا و خيس دست با وجه هيچ به است، خيس ما دست اگر

 .بگذاريم احترام ايستاده و نموده عذرخواهي كافيست

 نگهداري براي كه كمدي از كنيم مي راهنمايي را مشتري جلسات، سالن به ورود بدو در •

 براي ديده آموزش خدماتي نيروي و كند استفاده ؛شده داده تخصيص ..و چتر پالتو، باراني،

 .دهد مي سرويس مشتري به كار اين

 .كنيم مي عمل طرفانه بي همواره و نشده شعب در مشتريان داخلي دعواي وارد هرگز ما •

 .شويم مين متحد ديگر يها بانك با مشتريان عليه هرگز ما •

 چهره كه فعاليتي هرگونه متعهديم و هستند شهرت حسن داراي كه داريم مراوده افرادي با ما •

  .دهيم گزارش كند، مي مخدوش را بانك

 تصوير ،هديه اين كه شويم مي مطمئن دهيم،مي يا و كنيممي قبول را ايهديه كه هنگامي ما •

 هدايا به مربوط ضوابط با مطابق صورت اين غير در ،كندنمي ايجاد مشتري ذهن در ناشايست

 .كنيم مي عمل

 نماينده كنيم، مي برقرار ارتباط مشتري با بانك از نيابت به كه زماني بود خواهيم مراقب ما •

 .كنيم مي تالش آن منافع افزايش جهت ممكن حد تا و بوده بانك واقعي

 قائل ارزش واقعي و هنصادقا ها آن براي بدانند هميشه مشتريان كه كنيم مي رفتار اي گونه به ما •

  .پرهيزيم مي دروغين نمايشي رفتارهاي از و هستيم

 ارائه كنند نمي تاييد مشتريان كه را خدماتي و كنيم مي اجرا ايم داده وعده كه را آنچه ما •

 .دهيم نمي

 (.رويي خوش) باشيم داشته تعامل مشتريان با رويي گشاده و تبسم با كه مكلفيم ما •

 (.بويي خوش) هستيم آماده مشتريان به خدمت براي مطلوب رايحه با هميشه ما •
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 با مصاحبت و پرسي احوال ثانيه 67 مدت به مشتري، به خدمت يا كاال ارائه شروع از قبل •

 (.گويي خوش) داريم مشتري

 كنيم مي رفتار مشتريان برابر در پذيري انعطاف و روي ميانه و معتدل خوي و خلق با ما •

 (.خويي خوش)

 .پرهيزيم مي مشتريان جلوي مورد بي هاي شوخي از •

 .دهيم مي شفاف و درست اطالعات مشتريان به خدمات كيفيت درباره •

 ضمن باشند، ميكال يا حركتي جسمي، ناتواني داراي بانك مشتريان برخي كه صورتي در •

 .اندازيم مي راه را ها آن كار سرعت به ها آن درک

 .كنيم مي رعايت مشتريان براي را نوبت آرا، صف از استفاده جمله از الزم يها روش با •

 را مشتري درخواست و مشكل مرتبط، سواالت طرح با كنيم مي تالش مشتري با برخورد در •

 .كنيم درک و كشف

 هست ديگري كار آيا پرسيم مي او از مشتري به اهميت دادن نشان براي مشتري با تعامل در •

 .دهيم انجام كه

 .كنيم مي تشكر ملي بانك در حضورش از مشتري، با برخورد در •

 .كنيم مين كار (همراه تلفن حتي) تلفن با كار، هنگام هرگز •

 .دهيم مي نشان دبانهمؤ و مناسب واكنش (بد يا خوب) مشتري سخنان به هميشه •

 را او مشكل ما و است مهم ما براي مشكلش كه كنيم مي متوجه را او مشتري، با تعامل در ما •

 .كنيم مي درک

 .پذيريم مي صادقانه را مشتري انتقاد و بگويد را نظرش آزادانه مشتري دهيم مي اجازه ما •

 .كنيم مي حفظ را خود خونسردي ناراضي يا و عصباني مشتري با برخورد در •

 او داريم باور زيرا دهيم مي گوش دقت به ناراضي و عصباني مشتري يها صحبت به هميشه •

  .بشنويم را او صحبت ما دارد انتظار

 ما به تا كنيم مي آرام را او مناسبي روش به پس دارد تاييد به نياز عصباني مشتري كه دانيم مي •

 .كند اعتماد

 كنيم مي حل لحظه همان در را او مشكل داريم اختيار و قدرت اگر مشتريان، مراجعه هنگام در •

 .گيريم مي تماس كند، حل را او مشكل تواند مي كه كسي با صورت، اين غير در و

 با ارتباطي يها بحران از بسياري از عبور حل راه كردن عذرخواهي كه باوريم اين بر ما •

 .كند مي حل را ها نارضايتي از بسياري و است مشتري
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 هميشه پس كنند مي ترک را ما نامناسب، رفتار خاطر به مشتريان از درصدي كه دانيم مي ما •

 .هستيم رفتارهايمان مراقب

 پيدا هزينه كه دانيم مي و شود مشتريان حفظ موجب تواند مي ما رفتار كه باوريم اين بر ما •

 .است موجود مشتري نگهداري و حفظ هزينه برابر چند جديد مشتري يك كردن

 .خواهد مي او كه كنيم مي رفتار گونه آن مشتري با ما •

 پوشش آیین -4-6-3

 .كنيم مي انتخاب كار شرايط و محل فصل، ،شغل با متناسب را خود پوشش همواره ما •

 .اندازيم نمي شلوار روي را خود پيراهن هرگز •

 نظر مورد پوشش از هرگز راحت، و آزاد پوشش به اهميت و خود سليقه به اهميت عين در ما •

 .كنيم مي رعايت را استاندارد پوشش و كنيم نمي عدول بانك

 قرمز،) زننده يها رنگ با لباس پوشيدن از ،لباس انتخاب در گرن تنوع به اهميت عين در ما •

 .كنيم مي اجتناب (...و نارنجي

 كند، مي پرت را ديگران حواس و كند مي ايجاد صدا و سر كه ييها كفش هرگز ما •

 .پوشيم نمي

 ديگران و نبوده الزم اندازه از بيش كه مراقبيم ولي كنيم مي استفاده ادكلن و عطر از هميشه ما •

 .ندهد آزار را

 خانوادگي خاص مراسم در كه روز مدهاي و قيمت گران بسيار يها لباس پوشيدن از ما •

 .كنيم مي خودداري كار محل در است، متداول

 .شويم نمي حاضر كار محل در آلوده يا و چروک لباس با هرگز ما •

 محسوب كار محيط در رسمي پوشش عناصر از را مرتب و مناسب كفش و جوراب داشتن ما •

 .كنيم مي

 .نشود ديده كه پوشيم مي لباس اي گونه به كنيم، مي استفاده بند گردن از كه صورتي در •

 .كنيم مي خودداري كار محل در نما بدن و چسبان يها لباس پوشيدن از ما •

 .پرهيزيم مي كننده توجه جلب ناخن يها طراحي و متداول غير سبك به موها آرايش از ما •

 .نيستيم پاپيون يا گردن دستمال يا كراوات از استفاده به مجاز المللي بين رسمي جلسات در ما •

 .كنيم  نمي تجاوز آن متعارف حد از كردن آرايش در هرگز ما •

 .كنيم مي رعايت را مذهبي مضامين و جامعه عرف با متناسب پوشش هميشه ما •

 .اندازيم نمي خود دوش روي را خود پالتوي يا كت هرگز •
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 كت بخواهيم اگر استثنايي شرايط در و شويم مي حاضر شلوار و كت با ميرس جلسات در •

 .گيريم مي اجازه مقابل طرف از دربياوريم را خود
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 مشتری اسرار حفّظ -4-6-4

 گوش مشتريان شخصي مكالمات به و كنيم مي رعايت را مشتريان خصوصي حريم هميشه ما •

  .دهيم نمي

 مشتري اعتماد سلب موجب مشتري محرمانه اطالعات از نامناسب استفاده گونه هر دانيم مي ما •

 از مشتريان اعتماد حفظ به متعهد بنابراين ؛باشد مقررات و قانون نقض است ممكن و هشد 

 .هستيم ها آن خصوصي اطالعات از حفاظت طريق

 صورت به هم و كاغذي صورت به هم ،مشتريان به مربوط اطالعات رازداري به ما •

 ؛نيست مجاز كه كسي توسط يا نامناسب طور به نبايد اطالعات اين .داريم كيدأت الكترونيكي

 .دنشو فاش يا استفاده

 شماره ايميل، آدرس اعتباري، كارت اطالعات مانند مشتريان شخصي شناسايي اطالعات ما •

 .كنيم مي حفظ و دانيم مي محرمانه را دستخط يا و انگشت اثر رانندگي، گواهينامه تلفن،

 خودداري قطار و هواپيما مانند  عمومي هاي مكان در مشتريان محرمانه اطالعات خواندن از •

 اجتناب ؛دارد وجود ها آن مجدد استفاده امكان كه جايي در ها آن انداختن دور از و  كرده

 .كنيم مي

 مانند) حمل قابل هاي دستگاه در را مشتريان محرمانه اطالعات كه كنيم مي حاصل اطمينان ما •

 كرده گذاري رمز  اينترنت، طريق از انتقال هنگام در يا و (تاپ لپ ها، ديسك ،USB ،تبلت

 .ايم

 با مدام ما شود، مي تغيير دستخوش مدام مشتريان اطالعات از حفاظت مقررات كه آنجايي از •

 سوال مشتريان اطالعات از مناسب استفاده مورد در و مطالعه را بانك و مركزي بانك نامهبخش

 .كنيم مي

 يا و استفاده سوء موجب كه باشد اطالعاتي حاوي نبايد الكترونيك پست با ارسالي يها پيام •

  .شود مشتريان به رساني آسيب

  .كنيم نمي استفاده سوء شخصي منافع براي مشتريان محرمانه اسناد از هرگز ما •

 ايجاب ها آن منافع كه زماني تا ،ها آن با ارتباط قطع از پس حتي را مشتريان به مربوط اسرار ما •

 .نماييم مي حفظ كند، مي

 کامل اطالعات ارائه -4-6-5

 .دهيم مي ئهاار مشتريان به را واقعي اطالعات نيرنگ و تزوير بدون و اي حرفه ،صادقانه ما •
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 بانك، بخشنامه با متناسب پرسيدند، ما خدمات خصوص در سؤالي مشتريان كه صورتي در •

 ارجاع مطلع افراد به آگاهي عدم صورت در و دهيم مي ارائه ها آن به را دقيق و كامل اطالعات

 .دهيم مي

 پيگيري و (نباشد ما كار محدوده در اگر حتي) دهيم مي پاسخ مشتريان هاي نامه همه به •

 .باشد گرفته را خود پاسخ مشتري كنيم پيدا اطمينان تا كنيم مي

 اطالع مشتري به را كار نتواستن داليل بدهيم، انجام را مشتري تقاضاهاي نتوانستيم اگر •

 .دهيم مي

 .دارد را كاري چنين انجام توان بانك كه كنيم مي حاصل اطمينان مشتري به دادن قول از قبل •

 اجازه با) گذاريم مي اشتراک به مشتريان با ندارد محرمانه جنبه كه را اطالعاتي صرفاً ما •

 (.مسئول مقامات

 وي حفظ و جذب در شدن برنده براي آميز اغراق اطالعات ارائه و مشتري دادن فريب از •

 .پرهيزيم مي

 بخش انگيزه و اثربخش هاي واژه از مشتري با جلسات در صحبت زمان در مدير عنوان به ما •

 .شود بحث به ها آن در بيشتر عالقه و توجه موجب تا كنيم مي استفاده

 .رويم مين طفره الزم خدمات ارائه از و نكرده جويي بهانه مشتري به پاسخ در ما •

 به اطالعات ارائه و مشتري با برخورد در كاركنان همه بين رويه وحدت رعايت به معتقد ما •

 .هستيم وي

 مداری قانون -4-6-6

 .است ارزش ضد يك ايران ملي بانك داخلي هاي نامه آيين و كشوري قوانين از تخطي •

 .گذاريم نمي پا زير را قوانين ،...(و اطالعات جستجوي) رقبا بر شدن چيره براي •
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 چهارم فصل سؤاالت
 شود؟ مي ملي بانك مؤفقيت باعث چگونه اعتمادآفريني .6

 يا مؤافق .درخشد مي ايران ملي بانك كاركنان نام است اعتماد از سخن جا هر جمله، با آيا . 

 دهيد؟ توضيح خود داليل ذكر با هستيد، مخالف

  اخالق با خوب رابطه بين اي رابطه چه و گيرد مي شكل چگونه مشتريان با خشباثر ارتباط .4

 دارد؟ وجود اي حرفه

 دهيد؟ توضيح ساخت، محقق را مشتري ساختن وفادار ملي بانك در توان مي چگونه .3

 ببريد؟ نام را مشتريان با تعامل در ملي بانك رفتاري كدهاي .1

 است؟ چگونه ملي بانك در رفتاري كدهاي اساس بر مشتري، با برخورد در خود معرفي نحوه .1

 است؟ چگونه ملي بانك در رفتاري، كدهاي اساس بر مشتري با تعامل نحوه .0

 است؟ چگونه ملي بانك در رفتاري، كدهاي اساس بر پوشش آيين .8

 گيرد؟ مي شكل چگونه ملي بانك در رفتاري، كدهاي اساس بر مشتري اسرار حفظ .3

 است؟ چگونه ملي بانك در رفتاري، كدهاي اساس بر كامل اطالعات ارائه .67

 گيرد؟ مي شكل چگونه ملي بانك در رفتاري، كدهاي اساس بر مداري قانون .66
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 پیوست ها

چهل حدیث          

 و رساله حقوق
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 اجمعین اهلل صلوات طهارت و  عصمت بیت اهل از اخالقی حدیث چهل  - 1 پیوست

 اخالقی تربیت .1

 َإِلَی قَوِّدُوها بِالمحاسِنِ،وَ اَخْالقَکُمْ ذَلِّلُوا» (:السالم علیه)اَبیطالب بْنُ عَلِیُّ اَمیرُالمُوْمِنینَ قال 

 «الْحِلْمَ اَنْفُسَکُمُ عَوِّدُوا وَ الْمَکارِمِ
 دهيد عادت بردباري به را خود و بكشانيد يشانها بزرگواري به و كنيد ها خوبي رامِ را خود اخالق. 

 پست کارهای از دوری و مردم بر گیری آسان .2

 َعَظِّمُوا وَ بِوَزْن، وَزْنًا النّاسَ التُداقُّوا» (:السالم علیه) اَبیطالب بْنُ عَلِیُّ اَمیرُالمُوْمِنینَ قال 

 «مُورِاالُ مِنَ الدَّنِیِّ عَنِ افُلِبِالتَّغ اَقْدارَکُمْ
 بريد باال پست كارهاي از گيري كناره با را خود قدر و نكنيد، گيري خرده زياد مردم، به نسبت. 

 خدا با رابطه .3

 َبَیْنَهُ ما اللّهُ اَصْلَحَ اللّهِ بَیْنَ وَ بَیْنَهُ ما اَصْلَحَ مَنْ» (:السالم علیه)اَبیطالب بْنُ عَلِیُّ اَمیرُالمُوْمِنینَ قال 

 کانَ واعِّظٌ نَفْسِهِ مِنْ لَهُ کانَ مَنْ وَ .دُنْیاهُ اَمْرَ لَهُ اللّهُ اَصْلَحَ آخِرَتِهِ اَمْرَ اَصْلَحَ مَنْ وَ النّاسِ بَیْنَ وَ

 «.حافِّظٌ اللّهِ مِنَ عَلَیْهِ
 را خود آخرتِ كار كه آن و كند مي اصالح را مردم و او ميان خدا كند، اصالح را خدا و خود ميان كه آن 

 او بر را خدا است، واعظي خويشتن بر خود از را او كه آن و دهد سامان را او دنياي كار خدا كند، درست

 .است حافظي

 گرفتاری کتمان و پنهانی خیر .4
 َالصَّبْرُ وَ الْعَمَلِ إِخْفاءُ وَ الْبِرُّ الْجَنَّهِ کُنُوزِ مِنْ (:السالم علیه)اَبیطالب بْنُ عَلِیُّ اَمیرُالمُوْمِنینَ قال 

 .الْمَصائِبِ کِتْمانُ وَ الرَّزایا عَلَی
 يعني) ها گرفتاري كردن نهان و ها مصيبت بر صبر و [نيك] كار نمودن پنهان و كردن نيكي ت؛بهش يها گنج از 

 .است (ها آن از شكايت عدم

 عالمانه سخن .5
 َاَقْدارُکُمْ تَبَیَّنَ الْعِلْمِ فِی کَلَّمُوا (:السالم علیه)اَبیطالب بْنُ عَلِیُّ اَمیرُالمُوْمِنینَ قال. 
 گردد روشن شما قدر تا گوييد سخن عالمانه. 

 اخالقی خوش .6
 اَخْالقا؛ اَحْسَنُکُمْ اللّه اِلَى اَحَبُکُمْآله و علیه اهلل صلی پیامبر 

 شماست ترين اخالق خوش خدا، نزد در شما ترين محبوب  

اسالم زینت .9

 النّاسِ؛ بَیْنَ فیما الْحَسَنَةُ االَخاْلقُ االْسْالمَ یُزَیِنُ مِمّا اِنَ (:السالم عليه) صادق امام 

 است اسالم زينت مردم، بين در اخالقى خوش.

اخالق مکارم .8

 فى اَخاهُ الرَجُلِ مُواساةُ وَ النّاسِ عَنِ الصَفْحُ االَخْالقِ؟ بِمَکارِمِ اُحَدِثُکَ اَال (:السالم عليه) صادق امام 

 کَثیرا؛  اللّه ذِکْرُ وَ مالِهِ
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 بسيار و خود (دينى) برادر به مالى كمك مردم، از كردن گذشت چيست؟ اخالق مكارم كه بگويم شما به آيا 

بودن خدا ياد به

 عهد به وفای .7

 قالَ الّدینِ، شَرایِکعِ بِجَمیعِ اَخْبِرنىِ السالم علیه الْحُسَینِ بْنِ لِعَلىِ قُلْتُ (:السالم عليه) سجاد امام 

 بِالْعَهْدِ؛ الْوَفاءُ وَ بِالْعَدْلِ الْحُکْمُ وَ الْحَقِ قَوْلُ :السالم علیه
 حق :فرمودند السالم عليه امام كنيد، آگاه دين دستورهاى تمام از مرا :كردم عرض (:السالم عليه) سجّاد امام به 

عهد به وفاى و عادالنه قضاوت گويى،

 افراد بهترین .11
 اَحاسِنُککُم قالَ .اللّه رَسولَ یا بَلى :قالوا بِخیارِکُمْ؟ اُنَکبِکئُککُمْ اَالآله و علیه اهلل صلی پیامبر 

 یُؤْلَفونَ وَ یَأْلِفونَ اَلَذینَ اَکْنافا، اَلْمُوَطِکئُونَ اَخاْلقا

 اخالق خوش :فرمودند حضرت ؛خدا رسول اى چرا، :كردند عرض هم؟ند خبر افرادتان بهترين از را شما آيا 

پذيرند مى الفت و انس ديگران از و گيرند مى انس ديگران با آزارند، بى و خو نرم كه آنان شما، ترين

اخالق تشخیص .11

 مَذْمومِها؛ قَمْعُ وَ مَحْمودِها اِظْهارُ وَ خْالقِاالَ بَیْنَ التَمْییزُ لْعِلْمِا رَأْسُ (:السالم عليه)على امام 

 ناپسند اخالق سركوب و پسنديده اخالق كردن آشكار و يكديگر از اخالق تشخيص دانايى، درجه باالترين 

.تاس

اخالقی خوش آثار .12

 الفُجّارُ جانَبَهُ وَ خْیارُاالَ اَحَبَهُ خُلْقَهُ اَحْسَنَ مَنْ (:السالم عليه) صادق امام 

 است امان در نابكار ىها آدم تعرّض از و است برخوردار خوب مردمان دوستى از اخالق، خوش انسان

ادب نشانه .13

 غَیْرِكَ؛ مِنْ تَککْرَهُ ما تَجَکنُکبُکَ اَدَبا کَفاكَ :(السالم عليه)عسكرى حسن امام 

 كنى دورى آن از پسندى، مىن ديگران از را آنچه كه بس همين تو ادب براى

بهشتیان یها نشانه .14
 یَدٌ وَ رَحیمٌ قَلْبٌ وَ لَطیفٌ لِسانٌ وَ مُنْبَسِطٌ وَجْهٌ :عَالماتٍ اَرْبَعَ الْجَنَةِ هْلِالَ اِنَ (:السالم عليه) صادق امام 

 مُعْطیَةٌ؛

 دهنده دستِ و مهربان دل نرم، زبان گشاده، روى :دارند نشانه چهار تيانبهش

روزی ازدیاد .15

 الْرْزاقِ؛ کُنوزُ االْخْالقِ سَعَةِ فى (:السالم عليه) على امام 

 است نهفته اخالق وسعت در روزى ىها گنج

گوارا زندگی .16

 الْخُلُقِ؛ حُسْنِ مِنْ اَهْنَأُ عَیْشَ ال (:السالم عليه) صادق امام 

 نيست پسنديده رفتار و اخالق از گواراتر زندگى هيچ.
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اخالقی بد از دوری .19

 الصَبْرِفاَل قِلَةَ وَ الْخُلْقِ سوءَ وَ الضَجَرَ وَ ایّاكَ بُنَىَ یا :الِبْنِهِ لُقْمانُ قالَ (:السالم عليه) صادق امام 

 مَؤوناتِ عَلى صَبِرْ وَ كَاُمورِ فى التُؤَدَةَ نَفْسَکَ اَلْزِمْ وَ صاحِبٌ الْخِصالِ هذِهِ عَلى یَسْتَقیمُ

 خُلْقَکَ؛ النّاسِ جَمیعِ مَعَ حَسِنْ وَ نَفْسَکَ خْوانِاالْ

 اين تحمل دوستى هيچ كه كن دورى تابى بى و اخالقى بد و حوصلگى بى از !فرزندم :فرمود فرزندش به لقمان 

 اخالق خوش مردم همه با و صبور برادران زحمات تحمّل در بردبار، و آرام كارهايت در .ندارد را ها خصلت

 .باش

افراد شدن عزیز .18

 خُلْقُهُ؛ اَعَزَهُ ذَلیلٍ وَ خُلْقُهُ اَذَلَهُ عَزیزٍ رُبَ (:السالم عليه)على امام 

 كرد عزيز را او خوبش اخالق كه ذليلى بسا چه و ذليل را او بدش اخالق كه عزيزى بسا چه  

حساب آسانی .17

 حِسابَکَ؛ اللّه یُخَفِفِ خُلْقَکَ حَسِنْ (:السالم عليه) على امام 

 گرداند آسان را حسابت خداوند تا كن خوب را اخالقت.

نرم گفتار .21

 النُطْقُ؛ لَطُفَ الْخُلْقُ حَسُنَ اِذاالسالم عليه على امام 

 شود مى نرم گفتار نيكو، اخالق با

اخالقی خوش معیار .21

 عَلَى التَکوَسُعُ وَ الْحَاللِ طَکلَبُ وَ الْمَحارِمِ اِجْتِنابُ :ثَالثٍ فى الْخُلْقِ حُسْنُ (:السالم عليه)على امام 

 الْعِیالِ؛

 براى رفاه و آسايش آوردن فراهم و حالل طلب حرام، از كردن دورى :است چيز سه در اخالقى خوش 

خانواده

اخالق مکارم صفت ده .22
 االْخاْلقِ،فَامْتَحِنوا بِمَكارِمِ آله و عليه اهلل صلي اللّه رَسولَ خَصَ تَعالى وَ تَبارَکَ  اللّه اِنَ (:السالم عليه) صادق امام 

 وَ القَناعَةُ وَ اليَقينُ :عَشَرَةً فَذَكَرَها .مِنْها الزّيادَةِ فِى اِلَيْهِ ارْغَبوا وَ عَزَوَجَلَ فَاحْمَدُوااللّه فيكُمْ كانَتْ فَاِنْ اَناْفُسَكُمْ،

 الْمُروءَةُ؛ وَ الشَجاعَةُ وَ الْغَيْرَةُ وَ وَالسَخاءُ الْخُلْقِ حُسْنُ وَ الْحِلْمُ وَ الشُكْرُ وَ الصَبْرُ

 نيز شما پس .گردانيد مخصوص اخالق، مكارم به را آله و عليه اهلل صلي خدا رسول تعالى، و تبارک خداى 

 بيشتر را مكارم اين خدا از و گوييد سپاس را عزّوجل خداى بود شما در صفات اين اگر بيازماييد، را خود

 بخشندگى، اخالقى، خوش بردبارى، شكر، صبر، قناعت، يقين، :برشمردند را صفت ده آن سپس .بخواهيد

جوانمردى و شجاعت غيرت،

خوب نیت .23
 النَجاحَ؛ مَباغيكَ فى تُدْرِکْ الْمَقْصَدِ، جَميلَ وَ النِيَةِ حُسْنَ نَفْسَكَ عَوِدْ (:السالم عليه) على امام 

 شوى موفق يتها خواسته در تا ده، عادت زيبا مقصد و خوب نيّت داشتن به را خودت

اخالقی خوش تفسیر .24
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 لَمْيَسْخَطْ؛ يُصِبْهُ لَمْ اِنْ وَ يَرْضى الدُنْيا اَصابَ ما :الْخُلْقِ حُسْنِ تَفْسيرُ اِنَماآله و عليه اهلل صلي پيامبر 

 و خشمگين نكرد رو اگر و باشد خشنود و راضى كرد، رو انسان به دنيا اگر كه است اين اخالقى خوش تفسير 

 .دنشو ناراحت

انسان توشه نخستین .25
 خُلْقِهِ؛ حُسْنُ الْقيامَةِ يَوْمَ الْعَبْدِ ميزانِ فى يوضَعُ ما اَوَلُآله و عليه اهلل صلي پيامبر 

 اوست خوب اخالق شود، مى گذاشته بنده اعمال ترازوى در قيامت روز كه چيزى نخستين .

شخصیت حفّظ .26

 تَقْریعٌ؛ الْمَلَأ بَیْنَ اَلنُصْحُ (:السالم عليه) على امام 

 است شخصيت كردن خُرد ديگران، حضور در كردن نصيحت  

 عبادت بهترین .29

 افالعف العبادة أفضل : یقول علیه اهلل صلوات أمیرالمؤمنین کان.  

 است عفت عبادت بهترين :فرمود مي (السالم عليه) اميرالمؤمنين (:السالم عليه) صادق جعفر امام. 

 نیت خلوص .28

 َبدالعَ إنَ :قالَ ؟ اهلل رسولِ ابنَ یا ذاك یفکُ و :قیل قلالعَ لةقِ االّ فرالکُ و االیمان بین یسل 

 ؛ذلک نمِ أسرع فی ریدیُ الذی ألتاه هلل نیته خلصأَ لوفَ خلوقمَ الی غبتهرَ عُرفَیَ

 پسر اي چگونه :شد عرض .نيست عقلي كم جز اي فاصله كفر و ايمان ميان (:السالم عليه) صادق جعفر امام 

 متوجه نيت خلوص با اگر كه صورتي در شود، مي مخلوق متوجه خود حاجت در خدا بنده :فرمود پيغمبر؟

 .رسد او به وقت آن از نزديكتر در خواهد آنچه شود خدا

 مصافحه به توصیه .27

 ؛بالسخیمة تذهب فإنها تصافحوا 

 برد مي را كينه مصافحه زيرا كنيد، مصافحه يكديگر با (:السالم عليه) صادق جعفر امام. 

 داری زنده شب .31

 ؛اسالن عن استغناؤه عزه و اللیل قیام المؤمن شرف  

 تاس مردم از نيازي بي به عزتش و داري زنده شب به مؤمن شرافت (:السالم عليه) صادق جعفر امام. 

 واقعی مؤمن .31

 من سنة و نبیه، من سنة و ربه، من سنة ، خصال ثالث فیه تکون حتی مؤمنا المؤمن یکون ال 

 ولیه من السنة اما و الناس، فمداراة نبیه من السنة اما و سره، فکتمان ربه من السنة فاما .ولیه

 ؛الضراء و البأساء فی فالصبر

 ،و پيامبرش از سنتي و  پروردگارش از سنتي :باشد او در خصلت سه كه آن مگر نيست، واقعي مؤمن مؤمن 

 مردم با رفتاري نرم و مدارا پيغمبرش، سنت اما است، خود راز پوشاندن پروردگارش، سنت اما .امامش از سنتي

 .است حالي پريشان و تنگدستي زمان در كردن صبر امامش سنت اما است،

 عقل بودن کامل معیارهای .32

http://www.hadith.net/post/742/%DA%86%D9%87%D9%84-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%BE%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%87/
http://www.hadith.net/post/742/%DA%86%D9%87%D9%84-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%BE%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%87/
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 یستکثر مأمون، منه الشر و مأمول، منه الخیر خصال، عشر فیه تکون حتی مسلم امرء عقل یتم ال 

 یمل ال و الیه، الحوائج طلب من یسأم ال نفسه، من الخیر کثیر یستقل و غیره، من الخیر قلیل

 من الیه احب اهلل فی الذل و الغنی، من الیه احب اهلل فی الفقر ، دهره طول العلم طلب من

 ! العاشرة ما و العاشرة : (السالم علیه) قال ثم .الشهرة من الیه أشهی الخمول و عدوه، فی العز

 ؛أتقی و منی خیر هو :قال اال أحدا یری ال (:السالم علیه) قال هی؟ ما : له قیل

 امان در او بدي از باشد، خير اميد او از :باشد دارا را خصلت ده كه اين مگر نيست، تمام مسلمان شخص قلع 

 خواهند او از حاجت چه هر شمارد، اندک را خود بسيار خير شمارد، بسيار را ديگري اندک خير باشند،

 خواري باشد، محبوبتر توانگري از خدايش راه در فقر نشود، خسته طلبي دانش از خود عمر در نشود، دلتنگ

 :فرمود سپس .باشد تر خواهان ميپرنا از را ميگمنا باشد، محبوبتر دشمنش با عزت از خدايش راه در

 بهتر من از او بگويد كه اين جز ننگرد را احدي :فرمود چيست؟ :شد گفته او به !دهمي چيست و چيست ميده

 .است رپرهيزگارت و

 ایمان ارکان .33

 الی التفویض و اهلل، ألمر التسلیم و اهلل، بقضاء الرضا و اهلل، علی التوکل :أرکان أربعة االیمان 

 ؛اهلل

 خدا به كار واگذاشتن خدا، امر به تسليم خدا، قضاي به رضا خدا، بر توكل :است ركن چهار ايمان 

 دیگران اندوه کردن برطرف .34

 ؛القیامة یوم قلبه عن اهلل فرج مؤمن عن فرج من  

 سازد برطرف قلبش از را اندوه قيامت روز در خداوند ، نمايد برطرف مؤمني از را مشكلي و اندوه كس هر. 

 مؤمن برای خوشحالی یجادا .35

 ؛المؤمن علی السرور إدخال من افضل الفرائض بعد عزوجل اهلل عند االعمال من شیء لیس  

 نيست بزرگ خداوند نزد مؤمن، براي خوشحالي ايجاد از بهتر كاري واجبات، انجام از دبع. 

 نیک یها خصلت .36

 و أرومته، فی الوثاقة تعرف لم من :الَخرة و الدنیا من لشیء ترجوه فال فیه تکن لم من خمس 

 ؛لربه المخافة و نفسه، فی النبل و خلقه، فی الرصانة و طباعه، فی الکرم

 اعتماد نهادش در كه كسي :باش نداشته او به آخرت و دنيا از چيزي اميد نباشد كس هر در كه است چيز پنج 

 در كه كسي و نبيني، استواري اش خوي و خلق در كه كسي و نيابي، كرم سرشتش در كه كسي و نبيني،

 .دنباش ترسناک خدايش از كه كسي و نيابي، نجابت نفسش

 محمد آل دوستی معیار .39

 تدعوا ال ،(السالم علیهم) محمد آل حب علی اتکاال العبادة فی االجتهاد و الصالح العمل تدعوا ال 

 دون أحدهما یقبل ال فإنه ، العبادة علی اتکاال ألمرهم التسلیم و (السالم معلیه) محمد آل حب

 ؛الَاخر

 آل دوستي مبادا و  كنيد، رها (السالم عليهم) محمد آل دوستي اتكاي به را عبادت در تالش و نيك اعمال مبادا

 .شود مين پذيرفته تنهايي به دو اين از كدام هيچ زيرا بدهيد، دست از عبادت اتكاي به را آنان براي تسليم و محمد
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 حسادت و بخل حرص، از پرهیز .38

 حر فی تکون ال عاهة فإنها البخل و ایاکم و السالفة، االمم أهلکا فإنها الحسد، و الحرص و ایاکم 

 ؛مانیاال خالف إنها مؤمن، ال و

 اي آزاده و مؤمن هيچ كه نباش بخيل و كرد، نابود را گذشته يها امت ، دو اين كه بپرهيز حسادت و حرص از 

 .است ايمان با مغاير بخل .شود مين مبتال بخل آفت به

 مسلمانان کردن شاد .37

 لیس فإنه عنهم، المکروه دفع و علیهم السرور إدخال و المؤمنین حوائج قضاء علی احرصوا 

  المؤمن علی السرور إدخال من افضل الفرائض بعد عزوجل عنداهلل االعمال من شیء

 مسلمان كردن شاد از باالتر واجبات از بعد عملي هيچ باشيد، حاجتمندان حاجت قضاي دنبال به حريصانه 

 .نيست

 عمل در اخالص .41

 ْمَصْلَحَتِهِ افْضَلَ لَهُ عَزَوَجَلَ اللّهُ اهْبَطَ عِبادَتِهِ، خالِصَ اللّهِ إلىَ اصْعَدَ مَنْ :السالم علیها قالَت.  

 را خود بركات و ها مصلحت بهترين خداوند دهد، انجام خدا براى خالصانه را خود كارهاى و عبادات ركسه 

 .نمايد مى تقدير او براى

السالم علیه سجاد امام حقوق رساله  - 2 پیوست
 واجب تو بر  را آن رعايت خود حق عنوان به مقدس ذات آن كه ستا حقي تو بر خداوند حقوق بزرگترين

 حق دوم درجه در و شود مي متفرع و منتشر دياگر حقاوق آن از و است حقوق اصل كه حقاي است؛ نموده

 تو بر متعال خداوند پس .شود مي شامل را وت پاي كف تا سر فرق از حقوق اين كه باشد؛ مي خودت بر خودت

 حق و شكمت حق و پايت حق و يتها دست حق و زبانت حق و گوشت حق و چشمت حق رعايت كرده واجب

 براي اي وسيله عنوان هب اعضا اين از و باشد مي تو اعمال و افعال سبب گانه؛ هفت اعضاي اين كه را؛ عورتت

  .يينما مي استفاده آرزوهايت و اميال به رسيدن

 اشتذگ تو گردن بر پس قرارداد را حقوقي تو عهده به نيز تو كردار و افعال براي از متعال خداوند سپس

 همه شود مي صادر تو از كه ييكارها و افعال ساير چنين هم و را قرباني حق و صدقه حق و روزه حق و نماز حاق

 از دارد برتو تو غير كه را حقوقي گاه آن .است شده جعل متعال خداي طرف از كه است حقاوقي تو عهده بر را

 واجب تو بر را آن رعايت و حقوق آن خداوند و باشند مي برتو الرعايه واجب و الزم حقوق داراي كه كساني

 اين .باشد مي نزديكان حقوق بعد و زيردستان حقوق بعد پيشوايان؛ حق آن؛ ترين واجب پس ؛است نموده

 .شود مي منتشر آن از و برگشته حقوق اين به ها حق تمام و است حقوق ساير اصل و ريشه شد ذكر كه حقاوقي

 است؛ قسم سه است؛ نموده واجب را آن رعايت و است اشتهذتوگ برذمه خداوند كه پيشواياني حقوق پس

 است حكومت در تو پيشواي كه كسي حق.  

 است علم در تو پيشواي كه كسي حق بعد و.  
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 به تو پيشواي ؛كند اداره جهتي از را وت كه هركسي و است مُلك در تو پيشواي كه كسي حق بعد و 

  .آيد مي حساب

 خداوند كه است قسم سه نيز دارند قرار تو سرپرستي تحات انحاء از نحوي به كه كساني يا رعيت حقاوق

 و دارد حقاي تو بر دارد قرار تو حكومت و سياطره تحات كه كسي است؛ نماوده واجب تاو بر را آن رعايات

 تو تكفال تحت كه كسي و .است عالم رعيت جاهل كه زيرا ؛دارد حقي تو بر گيرد مي فرا علم تو از كه كسي

  .دارند حقوقي برتو همه ؛هستند تو مملوک كااه كساني يا اي نموده ازدواج او با كه زني مثل ؛دارد قرار

 بر خداوناد و انسان نزديكان و اقارب تعداد ندازها هب است؛ زياد آنان حقاوق پس هستند؛ تو رحم كساني اما

 ساير حق بعد و خواهرت و برادر حق.و فرزندانت حاق و پدرت حق و مادرت حق ؛است نموده واجاب تو

 ولي و موال حاق بعد .دارد قرار اولويت در حقش رعايت و است تر مقدم ؛است تر قريب كه هر پس نزديكانت؛

 كه كساني حق بعد و يينما مي احسان او به تو كه هست نوكرت و غالم حاق بعد و كند مي احسان تو بر كه تست

 بعد و است نماز در تو امام كه كسي حاق بعد و نماز براي گوينده اذان حق بعد و اند نموده احسان تو به نسبت

 حق و مال حق و شريك حق و رفيق حق و همسايه حق سپس .باشد مي تو نشين هم يا مجلس هم كه كسي حاق

 حق و دارد معاشرت تو با كه كسي حق و اي گرفته قرض او از كه كسي حق و اي داده قرض او به كه كسي

 حق و خواهد مي مشورت تو از كه كسي حق و باشي مي او مدعي تو كه كسي حاق و باشد مي تو مدعي كه كسي

  .خواهي مي مشورت او از تو كه كسي

 بزرگتر كه كسي حق و هست كرده راهنمائي را وت كه كسي حق و اي نموده راهنمائي را او كه كسي حق سپس 

 چيزي او از تو كه كسي حق و خواهد ميتو از چيزي كه كسي حاق و است؛ تر كوچك كه كسي حق و است

 از اعام خطا؛ روي از يا عمد روي از چه است؛ رسيده تو به او از خوبي يا بادي كه كسي حق و خواهي؛ مي

 در كاه ها مسلمان غير حق و عموم؛ طاور به ها مسلمان همه حق بعد رفتار؛ يا باشد گفتار بدي يا خاوبي آن آنكه

 .افتد مي اتفاق و آيد مي پيش كه آمدي پيش و حادثه هر حقوق بعد و نباشند؛ ها مسلمان با نبرد و جنگ حال

 و حقوق از است كرده واجب او بر كه چه آن انجام بر نمايد كمك را او خداوند كه كسي حال به خوشا پس

  .نمايد اش راهنمائي و دهد توفيقش و آن رعايت

 و عبادت در و باشي او بنده فقط كه ستا آن تو گردن بر است؛ حاق بزرگترين كه خداوند حق پس :اهلل حق -1

 كه كند مي واجب خود بر نيز خداوند شدي؛ او مخلص بنده و بودي چنين كه وقتي پس نورزي؛ شرک بندگي

  .نمايد حفظ تو براي داري مي دوست آخرت و دنيا از كه را چه آن و نموده كفايت را وت آخرت و دنيا

 كني استفااده خداداديت؛ نيروي و قوه تمام از كه ستا آن خودت بر خودت حق اما :برخودش انسان حق -2

 و را چشمت وحق را گوشت حاق و را زبانت حق نمائي ادا پس دهي؛ قرار خداوند طاعت مسير در را خودت و

 به و بخواهي كمك خدا از حقوق اين اداي در و را عورتت حق و را شكمت حق و را پايت حق و را دستت حق

 .كني اتكاء او

 ءاعضا حقوق
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 و خوب كلمات گفتان به و نگهداري دورش منكرات و ءفحشا از كه ستا آن تو بر زبانت حق اما :زبان حق -4

 دهان در چرخيدن خود بي و گفتن زياد از و گويد سخن خوب و ادب با كه كني وادارش و دهي عادتش نافع

 و باشد داشته آخرت و دنيا براي نفعي و باشد تكلم به نياز كه ييجا در مگر كند رعايت را سكوت تا يينما منعش

 شااود خارج تو دهان از نيست؛ متصور آن در حاصلي زيان و ضرر جز و ندارد نفعي و دهيفا كه سخني اريذنگ

 و گفتار خوبي در عقلش به عاقل زينت كه زيرا دارد؛ داللت آن بودن بد و بودن مضر بر نقل و عقل كه آن از بعد

  بزرگ خداوند قوه و حول به مگر نيست اي قوه و حول و است گفتن سخن درست

 براي مگر باشد تو قلب سوي به راهي كه اين از كني پاک و منزه كه ستا آن تو بر گوش حق اما :گوش حق-3

 زيرا گردد؛ نيكي خلق كسب سبب كه آن يا نمايد؛ ايجاد خيري تو قلب در كه مفيدي و خوب مطالب شنيدن

 يا ها خوبي تمااام با باشد مي قلب به معاني اقسام و انواع انتقال موجاااب و است قلب سوي به سخن دروازه گوش

 پروردگار قدرت و قوت مگر نيست قدرتي و قوت و دارد وجود آن در كه يها بدي

 نموده منع آن ديدن از را وت خداوند كه چيزي از را آن برگرداني كه ستا آن تو بر چشمت حق اما :چشم قح -1

 و بصيرت سبب يا باشد عبرتي و پند موجاب كه ييجا در مگر نكني؛ نظر چيز هر و طرف هر هب جهت بي و است

  .است گرفتن عبرت و پند دروازه چشم زيرا شود استفاده آن از علمي يا و گردد بيداري

 را پا و نكني استفاده حرام طرف به رفتن براي اي وسيله عنوان به آن از كه ستا آن تو بر پاهايت حق اما :پا حق -1

 سير و كنند مي حمل را وت پا دو اين كه زيرا ندهي؛ قرار شود مي تو زبوني و استخفاف سبب كه راهي در مركب

  دگار پرور قوت به مگر نيست قوتي و خوب كارهاي در گرفتان سبقت و دين مسير در دهند مي

 در خداوند عذاب و عقوبات سبب زيرا نشود دراز حرام سوي به كه ستا آن تو بر دست حق اما :دست حق -0

 نموده واجب خداوند كه چيزي از نكني منع را دستهايت و بود؛ خواهد دنيا در مردم سرزنش و مالمت و آخرت

 حرام كه يزهايچ تمام از كااه بيان اين به نما گبزر و  موقر را دستهايت مشروع؛ و صحيح استفاده با بلكه .است

 صورت ينا در پس اري؛ذگ آزادش و باز اسات مفيد كه چه آن آوردن بدست براي و نگهداري دورش است

  .گرفت خواهي قرار آخرت در خداوند اجر و پااداش و دنيا در ديگران احترام مورد كه است

 زياد يا باشد كم چه حارام شدن جمع براي ظرفي عنوان به آن از پس دارد برتو شكمت كه حقي اما :شکم حق -8

 خوراک از تقويت براي و كن رعايت كامالً را اعتادال حاد نيز حالل يها خوراكي در حتي بلكه نكن؛ استفاده

 انصاف و مروت و نباش ديگران گرفتن ناديده و حلقوم تا خودت شكام كردن پر فكر هب وقت هيچ و كن استفاده

 اعمال انجام و يينيكو و صالح و خير از را وت و است كسالت و تنبلي پرخوري نتيجه كه زيرا .نكن فراموش را

  .بود خواهد عقلي بي و جهالت و سخافات نيز مايعات نوشيدن در روي زياده نتيجه كه چنان دارد؛ مي باز صالحه

 ؛يينما حفظش حارام از بتواني كه آن براي و حرام از آن حفظ از است عبارت عورت؛ حق اما :عورت حق -3

 را خودت و باش مرگ ياد به زياد چنين هم و است كننده كمك بسيار چشم كه برگردان حرام از را چشمت

 كن كمك طلب او از و نما بلند نياز بي خالق سوي به نياز دسات و بترسان خدا از و كن خداوند عذاب به تهديد

  خداوند قوه و حول به مگر نيست اي قوه و حول كه زيرا
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 افعال حقوق

 متعال خداوند برابر در تاو و است متعال محضرخاداوناد در حضور آن كه بادان پس نمااز حاق اما :نماز حق -67

 عبد مانند محضر اين در شوي حاضر كه ستا آن تو براي سزاوار شدي نكته اين متوجه وقتي پس اي؛ ايستاده

 داري هراس (گناهانت سبب به) او از كه درحالي و  دارد را مواليش به شدن نزديك و تقرب به رغبت كه ذليلي

 بزرگ را او محضار در حضور و بپرداز زاري و تضرع به بيچارگي و مسكنت با و باش اميدوار او كرم و لطف بااه

 از را آزاديت كرده بيچارگي اظهار و تواضع جان و انس معباود باه كامل توجه و جان و جسم آرامش با بدان؛

 و اند؛ برده نيستي و هالكت سوي هب و اند كشيده بند در را تو خطاها و گناهان كه زيرا كن تمنا آتش و عذاب

  متعال خداوند قوت باه مگر نيست قاوتي

 و عورت و چشم و گاوش و زبان بين متعال خداوند كه ستا حجابي آن كه بدان پس روزه حق اما :روزه حق -66

 اهلل صلي رسااول حضرت از چناچه نمايد؛ حفااظ عذاب و آتش از را وت تا است؛ آويختاه جهنم آتش و تو شكم

 اين با را جوارحت و ءاعضا اگر پس "است جهنم آتش برابر در سپري روزه" كه است شده وارد سلم و اله و عليه

 آزاد و العنان مطلق را اعضايت اگار اما .بود خواهي امان در نيز عذاب و آتش از كه باش اميدوار پوشانيدي حجاب

 تعيين اعضايت براي خدا كه حدي از و نكردي رعايت كامالً را آن يا نكردي استفاده حجاب اين از و اشتيذگ

 از صورت؛ اين در پس او؛ عذاب و خداوناد از ترس بدون و انگياز شهوت يها نگاه با كردي؛ تجاوز بود نموده

 خداوند قوت به مگر نيست قوتي چهي و مباش امان در آن از خروج و حجاب شدن پاره

 متعال خداوند نزد تاو از امانتي و پروردگار؛ نزد در ستوت ذخيره آن كه بدان پس صدقه حق اما :صدقه حق - 6

 به خداوند نزد ديگران اطالع بدون و مخفيانه كه آنچه به شدي؛ جهت اين متوجه وقتي پس ندارد؛ شاهد به نياز كه

 ست؛ا آن تو براي سزاوار بنابراين .آشكار و علني طور به كه را آنچه تا بااش مطمئن بيشتر اريذگ مي امانت

 ديگران اخبار و آن اعالن از و اريذبگ مخفيانه صورت به اريذميگ خداوند نزد امانت عنوان به كه را هرچيزي

 امانات به بايد تو و ندهي؛ قرار امانتت شاهد را ها چشم و ها گوش و باشد؛ خدايت و تو بين فقط و يينما داريخود

 نمي بر تو به را وت امانت او نباشد شاهدي اگر كني فكر كه اين نه باشي؛ مطمئن بيشتر ديگران اطالع و شاهد بدون

 و توهين مورد را خودت وگرنه باشد مي تو از صدقه كه زيرا ارذنگ منت بركسي صدقه دادن با هرگز .گرداند

 كار اين اگر و اي نكرده اراده آن از را خاودت اشتن؛ذگ منت صورت در كه آن براي اي داده قرار خودت تحقير

  متعال خداوند قوت به مگر نيست يقوت و دادي مين قرار منت مورد را ديگري كس دادي مي انجام خودت براي را

 داشته نظر در را او قبول و رحمت و باشد متعال خداي براي اي هديه كه ستا آن قرباني حق اما :قربانی حق -64

 و تكلف دهي؛ انجام را قرباني نيت؛ در خلوص اين با كه وقتي پس را؛ ديگران نمودن تعريف و ديدن نه باشي

 آسان با شود مي قصد خداوند كه بدان و بس؛ و شده قصد آن در خدا فقط زيرا داشت نخواهد تو براي زحمتي

 بر هرگاز و گرفته آسان خود بندگان بر نيز خداوند خود كه چنان ديگران و خود بر گرفتن سخت با نه و گرفتن

  .است خداوند پيشگاه در بيچارگي و تذلل اظهار كردن قربان وقت در تو براي سزاوار و .است نگرفته سخت آنان

 رهبران حقوق
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 امتحان و فتنه او براي تو كه بدان پس كناد؛ مي رهبري را وت سياسي امور كه كسي حق اما :سیاسی رهبر حق -63

 در از و كن نصيحت مخلصانه را او .است شده مبتلي امتحان اين به دارد تو بر كه اي سلطه خاطر به او و هستي

 را او بخشش و بذل شد؛ خواهد او و خودت نابودي سبب تو كار اين كه زيرا مشو؛ وارد او با مخالفت و معارضه

 بدون نمائي؛ دينيت امور براي استفاده بخشش ازين تواني مي بلكه كند نمي وارد دينت باه ضرري آن قباول اگر

 قطع او با تو دشمني نتيجه زيرا نااكن معانده و معارضه حكومتش در او با و ير؛ذبپ تواضع و گشاده جبين با و تكبر

 ضرر تو به كه اي نموده وادار را او ات معارضه با كه هستي تو ايان و است؛ عداوت و كينه ايجاد و دوستي رابطه

 در شوي مي حساب او شريك و معين و ياور تو كه حالي در گرداند دچار نابودي و هالكت باه را خودش و بزند

 خداوند قوت به مگر نيست قوتي و است شده مرتكب تو به نسبت او كه آنچه

 احترام و تكريم و تعظيم در كه ستا آن تو بر دهد مي تعليم را وت كه كسي حق اما :(علمی رهبر) استاد حق -63

 دهي فرا گوش درس حال در او گفتاار به احسن نحو به و شماري بزرگ را او مجلس و محضر نكرده؛ كوتاهي او

 را استاد نيز خود تو باشد فقؤم تو آموزش در بتواند كه آن براي .كني استقبال درسش و گفتارش از باز پيشاني با و

 دقت و كن آماده كامالً را ذهنت استاد؛ سخنان شنيدن و درس حال در كه بيان اين باه كان كمك امر ايان در

 به كرده فراموش حال آن در را خاطراتت و بگردان پاک شنوي مي آنچه پذيرش براي را دلت و قلب و باش داشته

 به يآموز مي او از كه را آنچه تا داري رسالت استاد و معلم طرف از تو كه بدان و .نكن فكر شهواني امور و لذايذ

 نكني اضافه آن به يا كم آن از چيزي و دهي انتقال ديگران به اي شنيده كه همانطور بايد و يينما منتقل خودت غير

  متعال خداوند به مگر نيست قوتي و

 اين با مگر دارد حكومات تو بر كه است كسي حق مثل پس ست؛وت مالك كه كسي حق اما :مالک حق -61

 در را مالك كه است الزم تو بر پس !نيست آن مالك حاكم و سلطان كه است مالك را چيزي مالك كه تفاوت

 نداشته متعال خداي فرمانبرداري و اطاعت با منافات او از اطاعت كه وقتي تا يينما اطاعت بزرگ و كوچك امور

 كه وقت هر پس باشد؛ نكرده پرده و حايل خدا بندگان ديگر حقوق و خدا حق و تاو بين را خودش حق و باشد

  .كن ادا را مالكت حق و گرد بر نمودي؛ ادا را خدا بندگان ديگر و خدا حقوق

 دستان زیر حقوق

 بر را رعيت كه بدان اي گرفته بدست را ها آن امور زمام و كني مي حكومت مردم بر كه كسي اي :رعیت حق -60

 ضعف و تو قوت از ناشي ها آن بر تو حكومت كه بدان .باشي مي آن رعايت به ملزم كه است حقوقي تو گردن

 ساخته تو رعيت را او ناتوانيش و ضعف كه را كسي كني رعايت و كفايت كاه ستا آن بهتر پس است؛ ايشان

 قيام تو عليه حقش استيفاي براي و پاردازد مخالفت به تو با كه تواند نمي و گردانيده نافذ او بر را وت حكم و است؛

 اتكاء كسي به تواند نمي تو از رهائيش براي كه چنان .ندارد قدرتي و قوت چون كند سرپيچي را فرمانت و نمايد

 و رعيات ناموس و مال و جان حفاظت براي و باش مهربان و رحيم رعيت به نسبت پس .متعال خداوند به مگر كند

 برخورد ايشان با بردباري و حلم با و كن تالش ها آن آرامش و آسايش براي نباش؛ غافال اي لحظه آنان از حمايت
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 زيرا باش؛ شكرگزار را خدا پس اي آورده بدست را حكومات او لطف و خداوند فضل به تو كه بداني بايد و نما

 خداوند قوت به مگر نيست قوتي و كند مي عطا به بيشتري نعمت خداوند باشد شاكر كه كسي

 خداوند بداند كه ستا آن معلم بر متعلم يا عالم بر جاهل حق اما :عالم بر جاهل حق یا استاد بر علممت حق -68

 او بدست را حكمت خزانه كليد و است نموده عطا او به كه علمي جهت به است داده قرار راهنما و امام را او متعال

 به مهرباني با نموده عطا او به خداوند كه علمي از و نمود نيكي و احسان دانند نمي كه ها آن با اگر پس است؛ داده

 و جهال از جامعه نجات براي و برداشت؛ قدم حوصلاه و صبر باا آنان ييراهنما و نصيحت در و آموخت ها آن

 گر هدايت و شده هدايت معلم و عالم ايان كرد؛ انفاق است اشتهذگ او اختيار در خدا كه علمي خزانه از ناداني؛

 از را خود علم و نكند انفاق ؛داند مي آنچه از اگر اما .است انساني جامعه خدمتكار ايمان؛ و اعتقاد روي از و است

  .گردد مي محسوب ظالم خداوند خلق به نسبت و بوده خيانتكار بدارد؛ دريغ ديگران

 بداني؛ كه ستا آن تو بر شاود؛ مي حساب تاو رعيت ازدواج جهت به كه كسي حق اما :شوهر بر زن حق -63

 نفر دو هر بر پس تو؛ براي انيس و نگهدارنده و بخشنده آرامش و دهنده تسكين را او است داده قرار متعال خداوند

 ايان كه زيرا نمائيد؛ تشكر نعمت اين خاطر به متعال خداوند از و بدانيد را مصاحبت اين قدر كه است واجب شما

 و لطف و مهرباني با و شاود نگاه احترام و تكريم بديده خداوند نعمت با كه است واجب و اوست ناحياه از نعمت

 تا است واجب شوهرش از زن اطاعت و بزرگيست حق زن بر را شوهر كه گرچه .نمائيد برخورد آن با ييخوشرو

 با كه است شوهر بر پس نماياد رعايت بايد كه دارد حقوقي شوهر بر نيز زن اما نباشد؛ خداوند معصيت آن در وقتي

 او بر برد مي خويش زن با زندگي از كه لذتي خاطر به زيرا .باشد همدم و انيس او با و بوده مهربان خويش همسر

 متعال خداوند قوت به مگر نيست يقوت و باشد مي بزرگي حق حق اين و كند ادا را لذت اين حق كه است واجب

 ستوت پروردگار مخلوق او بداني كه ستا آن تو بر (زوكني غالم) مملوک حق اما (:خدمتکار) مملوك حق -7  

 روزي نه و او چشم و گوش آفرينناده نه و او سازنده نه هستي او مالك تو و شود مي حساب تو خون و گوشت و

 عهده به او از صيانت و حفظ كه است اشتهذگ تو نزد در امانتي را او و داده قرار امين را وت خداوند بلكه او؛ دهنده

 او به خوري مي خودت آنچه از كن؛ رفتار او با تو كند مي رفتار تو با خداوند كه همانطوري پس .باشد مي تو

 نكن؛ تكليف باشد مي قدرتش و تاوان از باالتر كه آنچه به را او و بپوشان او به پوشي مي خودت آنچه و بخوران

 او از چون و نما؛ راحت را او و خودت نمودن تبديل و استبدال با يا و كن آزادش آيد؛ نمي خوشت او از اگر

 توانا پرودگار قوت به مگر نيست قوتي و نده قرار اذيت و آزار مورد را خداوند مخلوق آيد؛ نمي خوشت

 اقارب و ارحام حقوق

 حاضر كس هيچ كه طوري ماه نه را وت است كرده حمل او بداني كه ستا آن تو بر مادر حق اما :مادر حق -6 

 نيست حاضر ديگر كس هيچ كه قسمي است خورانده را جانش شيره تو به و كند حمل را ديگري چنين اين نيست

 و اعضا جميع و بدنش پوست مويش؛ پايش؛ دستش؛ چشمش؛ گوشش با وجود؛ تمام با و دهد انجام را كار اين

 و غم و درد و رنج و داده انجام عشق و شوق روي از را كار اين و است نموده مواظبت و حمايت را وت جوارحش

 عالم به رحم عالم از را وت متعال خاداي كه وقتي تا است؛ نموده تحمل تو خاطر به را بارداري دوران گرفتاري
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 باشي؛ داشته لباس تو و بماند برهنه باشي؛ سير تو و بماند گرسنه بود حاضر كه بود مادر اين پس .داد انتقال خارج

 در تو تا كند تحمل را ناراحتي كني؛ استراحت آرام او سايه در تو تا بنشيند آفتاب در باشي؛ سيراب تو و بماند تشنه

 دست لذيذ استراحت و راحت خواب به او نوازش اثر در و يينما رشد و داده اداماه زندگي به آسايش و نعمت

 بود؛ تو نگهدارنده و حافظ او خود و تو كننده سيراب او سينه و تو گهواره او آغوش و تو خانه او شكم .يابي

 به باش مادر ارذشكرگ پس .كني زندگي نعمت و ناز و آسايش در تو تا كرد؛ مي تحمل را دنيا گرمي و سردي

  .متعال خداوند توفيق و عنايت به مگر يينما دانيقدر او از تواني نمي و است؛ كشيده زحمت تو براي كه اي اندازه

 او اگر و هستي؛ او شاخه و فرع تو و ست؛وت ريشه و اصل او بداني كه ستا آن تو بر پدرت حق اما :پدر حق -  

 باش متوجه گردد؛ مي تو در غرور شدن پيدا موجاب كه بيني مي چيزي خودت در وقت هر پس نبودي؛ تو نبود

 به كن تشكر او از و كن ستايش بزرگ نعمت اين خاطر به را خداوند و است نعمت آن اساس و اصل پدرت كه

 متعال خداوند قوت به مگر نيست قوتي و است نموده ارزاني تو به كاه نعمتي اندازه

 خويش بد و نيك در جهان اين در و توست از او بداني كه ستا آن تو فرزند حق :مادر و پدر بر فرزند حق -4 

 در او به رساندن ياري و پروردگارش راه به او كردن راهنمايي و خوب دادن پرورش به نسبت تو با و توست وابسته

 كيفر و گيري مي پاداش مسئوليت اين اساس بر و هستي مسئول او حق هم و خودت درباره هم خداوند اطاعت

 و كند مي آراسته خويش اثر حسن به دنيا اين در را كارش كه كن عمل كسي همچون فرزند كار در پس بيني مي

 نزد اي گرفته او از كه الهي نتيجه و اي كرده او از كه خوبي سرپرستي و او و خود ميان رابطه حسن سبب به تو

  متعال خداوند قوت مگر نيست قوتي و باشي معذور خويش پروردگار

 كه توست باعث و باشد مي تو پناه و پشت و تو قدرت بازوي و دست كه ستا آن برادرت حق اما :برادر حق -3 

 معصيت راه در او از مبادا پس بري مي حمله -دشمن به– وسيله بدان كه باشد مي تو توان و نيرو و هستي او به متكي

 او ياري و كمك دهي قرار خدا حق كردن پايمال و ظلم راه در ابزاري همچنين و كني استفاده اسلحه عنوان هب خدا

 و بود پروردگارش امر مطيع او اگر همه اين با مكن ترک را دشمن مقابل در وي از پشتيباني و نفس هواي مقابل در

  ...باشد او از عزيزتر و او بر مقدم تو نزد دخداون بايد اگرنه و بهتر چه بود پذيرا خوبي هب را دستور

 نیکوکار حقوق

 ملك يا دوستي خاطر به است نموده كمك را وت كه كسي حق اما :است نموده احسان تو بر که کسی قح -1 

 و ديگران بردگي و بندگي ذلت از را؛ وت ماال صرف با و شتهذگ مالش از او باداني كه ستا آن تو بر ... و قرابت يا

 و رهانيده؛ ديگران اسارت از را وت و است چشانيده تو به را آسايش و آزادي مزه و است داده نجات آن وحشت

 زندان از را وت او .است رسانيده تو مشام به را آزادي و عزت خوش بوي و نماوده باز تاو از را باردگي زنجيرهاي

 تو با انصاف زبان و ييخوشرو و خوشي با و نموده دور تو از را سختي و حرج عسر و آورده بيرون جبر و قهر

 به كه ساخته البال فارغ را وت و است بخشيده تو به (است نموده كه احساني جهت به) را دنيا تمام و گفته سخن

 ترين نزديك او كه بدان .است نموده تحمل و تقبل را مالي ضرر راستا اين در و پردازي پروردگارت عبادت

 مواقع در كه است ديگران از سزاوارتر و خواهرت و برادر و مادر و پدر از بعد تو به نسبت است خداوند مخلوق
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 در وقت هيچ را خودت و يينما ياريش است نموده تو براي كه احساني و خادا خاطر به و بشتابي او كمك به لزوم

 ييننما مقدم اوست نياز مورد كه اموري

 كه بدان پس ا قرابات يا ملك يا دوستي خاطر به ا اي كرده كمك او به تو كه كسي حق اما :کرده آزاد حق -1 

 به تو تقرب سبب و وسيله را او و است داده قاارار او كنناده آزاد و حامي و كننده ياري و نگهدارنده را وت خداوند

 دنيا در و نماود خواهد دور جهنم آتش از را وت آخرت در خداوند يينما كمك او به تو چهنچنا اگر .متعال خداوند

 وارث يا نماند باقي او از ارثي اگر و گرفت خواهاد تعلق تاو به ميراثش (باشد نداشته ثيوار مذكور شخص اگر)

 براي خداوند كه پاداشي جهت باه اين و افزايد مي تاو دارائي و مال بر ديگر جاي از متعال؛ خداوناد باشد؛ داشته

  .متعال بخداوند مگر نيست قوتي و .است گرفته نظر در تو

 آن است؛ داده انجام خوبي كار تو براي كه كسي حق اما :است نموده تو برای خوبی کار که کسی حق -0 

 مخلصانه او حق در و يينما منتشر را خوبيش و نكني؛ فراموش را خوبيش نموده سپاسگزاري و تشكر او از كه است

 جبران خوبي با را او خوبي تواني مي اگر و اي نموده اريذشكرگ پنهان و ظاهر در نمودي؛ چنين اگر كه كني؛ دعا

 مشكلش رفع براي فوراً كرد پيدا مشكلي اگر تا باش مراقب و متاوجه نيست كمك نيازمند فعالً او چناچه و نما

  يينما اقدام

 جماعت نماز حقوق

 اذان بداني؛ كه ستا آن سازد؛ مي نماز وقت متوجه را منانؤم و گويد مي اذان كه كسي حق اما :مؤذن حق -8 

 بر كننده ياري بهترين او باشد؛ مي  فايده و سود سوي باه تو كننده دعوت و ها دل در خداوند آورنده ياد به گو

 و كني؛ تشكر نيكش كار اين خاطر به او از بايد پس است؛ نموده واجب تو بر خداوند كه ستا اي فريضه انجام

 متهام چيزي باه را او و بوده خوشبين باياد قضيه اين در هستي؛ بدبين او كارهاي از بعضي به نسبت دل در اگر

 ارذشكرگ و داشته شايسته و نيكو برخوردي بايد خداوناد نعمت با و است؛ خداوند يها نعمت از نعمتي او كه نكني

  باشي خويش پروردگار

 و تو بين سفارت او كه بداني بايد پس باشد؛ مي نمازت در تو امام كه كسي حق اما :جماعت امام حق -3 

 و گويد مي سخن تو طرف از او باشد؛ مي خداوناد آن ميزبان كه يا ميهماني در و است گرفته عهده به را خدايت

 تو و خواهد مي تو براي او و كني نمي دعا او براي تو و كند مي دعا تو براي او و ييگو نمي سخن او طرف از تو

 .كني نمي كفايت را او تو و خداوند برابر در حضور اين در را وت كند مي كفايت كاه اوست و خواهي نمي او براي

 حساب او شريك تو شود گناهي مرتكب اگار و تو نه است مقصر او باشد؛ تقصيري اعمال اين انجام در اگر حال

 كني مي حفظ و او پناه در را خودت كني مي حفظ چون و .بود نخواهد برتري و فضل او بر را تو و شوي نمي

 و كن؛ تشكر او از دهد مي انجام تو براي كه خدمتي خاطر به و باش؛ سپاسگزار را او پس او نماز پناه در را نمازت

  متعال خداوند به مگر نيست قوتي

 ارتباط و دوستی حقوق



 آن

88 
 

 

 تواضع با و شده او يرايذپ ييخوشرو كماال با كه ستا آن تو بر نشين هم و مجلس هم حق اما :همنشین حق -47

 رانهمتكبّ يها نگاه از نباشي؛ وحده متكلم تو و گويد سخن هم او كه دهي اجازه و يينما استقبال او از خاطر طيب و

 او كه بگو سخن قسمي به ييگو مي سخن وقتي و كن پرهيز گيرد مي صورت چشم گوشه با كه زيتحقيرآم و

 وارد تو بر او اگر و كني تركش بخواهي وقت هار كه هست خاودت با اختيار اي؛ شده وارد او بر تاو اگر و بفهمد

 كه صورتي در) او اجازه بدون تو اما .نمايد ترک را وت با مجالست بخواهد كه هست خودش با اختيار است؛ شده

  .يينما ترک را او مجالست نداري؛كه حق (باشد تو بر وارد او

 در او كرامت حافظ و غيابش در او منافاع حافظ كه است واجب تو بر پس همسايه حق اما :همسایه حق -46

 و نكن تجسس او يها عيب يافتن براي باشي او اركمدد و يار (غياب و حضور) حال دو هر در و باشي؛ حضورش

 بپوشان را او وعيب باش زخيمي پرده و محكم دژ چون شدي؛ او در عيبي متوجه قصد بادون و ناخودآگاه اگر

 به خداوند اگر و ارذنگ تنهايش گرفتاري در .نشود تو ناحيه از عيب آن متوجه عنوان هيچ به كس هيچ كاه طوري

 حركت ناداني روي از گاهي اگر ر؛ذدرگ خطاهايش از و ببخش را يشها لغزش نورز؛ حسد كرد عطا نعمتي او

 او ديگران ارذمگ .باش صفا و صلح در او با هميشه و كن برخورد بردباري و حلم با داد انجام تو باه نسبت نادرستي

 حرف كسي اگر و كن ممانعت او به خيانت از نمايند؛ نقل جا آن و جا اين را او يها عيب و ها بدي و گويند بد را

 نيست قوتي و باش داشته انساني و نيكو معاشرت ات همسايه با .نكن باور داد نسبت او به را زشتي سخن يا بدي

  متعال خداوند به مگر

 قسمي او با تواني مي و داري كمالي و علم اگر كه ستا آن تو بر صحبت هم و رفيق حق اما :صحبت هم حق - 4

 و كني استفاده تو تا كند صحبت او بده اجازه وگرنه كن صحبت پس بياموزد و كند استفاده تو از كه كني صحبت

 و نيك كارهاي در كه كن كوشش .كند حفظ را وت احترام او داري دوست كه همانطوري دار نگه را احترامش

 در و كن تالفي وجه بهترين به هم تو رساند تو به نفعي و گرفت پيشي او اگر و باشي قدم پيش هميشه دهيفا رساندن

 به او از بالها و ها گرفتاري در و كني نصيحت را او كه بدان الزم خودت بر نكن؛ كوتاهي او با محبت و دوستي

 كه نمايد گناه و معصيت طرف باه ميل كه اين مگار باش؛ او ياور و يار موارد تمام در و يينما محافظت توان قدر

 متعال خداوند به مگر قوتي نيست و نقمت و عذاب ناه باش؛ رحمت او براي و داري باز را او بايد صورت اين در

 حساب مساوي او با را خود حضورش در و كني كفايتش غيابش در كه ستا آن شريك حق اما :شریک حق -44

 باشي؛ مالش حافظ .نكني عمل او با تمشور بدون خود نظر به و نگيري تصميم او تصميم بدون وقت هيچ و يينما

 است؛ شركاء با خداوند دست " است رسيده ما به كه زيرا يينما پرهيز كوچك و بزرگ امور در او به خيانت از و

 متعال خداوند به مگر نيست قوتي و "نكنند خيانت ديگر هم به كه وقتي تا

 از و كني مصرف حالل باه و نماوده كسب حالل از كاه ستا آن تو گردن به ييدارا و مال حق اما :مال حق -43

 پس است خداوند آن از داري آنچه وقتي .باشد داشته دنبال باه را آخرت و دنيا خيار كه يينما صحيح استفاده آن

 و مادي ترقيات براي كه نكن حساب جانت از عزيزتر را مالت و ده قرار خداوناد باه تقرب سبب و وسيله را آن

 به كه تو مال از و نباشد تو فكر به هرگز كه اريذبگ كسي براي را آن نتيجاه در و نكني؛ استفاده آن از معناويت
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 استفادهء اگر و گردي؛ محسوب او جرم شريك كار اين در تو و نمايد وحاارام غلط استفاده است؛ رسيده او

 قوتي و تو آن از آخرت عذاب و ندامت و حيرت و گناه و باشد او آن از فائده و سود پس نمايد درست و صحيح

 متعال خداوند به مگر نيست

 توان اگر كه ستا آن است؛ رسيده آن پرداخت موعد و است داده قرض تو به كه كسي حق اما :طلبکار حق -41

 را خود قرض تو از اگر و ندار نگه خود نزد را مردم مال جهت بي و بپرداز معطلي بدون داري؛ را قرض پرداخت

 اداي در تعلل" :فرمود وسلم اله و عليه اهلل صلي مصطفي محمد حضرت كه زيرا نده او به رد جواب خواهد مي

 وقت تمديد طلب و عذرخواهي با نداري را آن پرداخت توان اگر و ؛"است ظلم آن پرداخت در خيارأت و قارض؛

 را قرضش هم كه اين ناه بساز؛ راضي خودت از را او تقدير و تشكر با و آور بدست را مال صاحب رضايت قرض

  لمتعا خداوند به مگر نيست قوتي و بود؛ خواهد تاو پستي نشانه كه ي؛ينما نثارش دشنام و فحش هم و نپردازي

 اجتناب به خيانت از و نساخته وارد او به ضرري كه ستا آن دارد معاشرت تو با كه كسي حق اما :معاشر حق -41

 او با دشمنان چون ؛يينما پرهيز به نسبت نيرنگ و خدعه از و نكني اغفالش و نكرده تكذيب را سخنش ي؛ينما

 خودت منافع خاطر به رساندن ضرر كه بدان و بداري مقدم برخودت را او نمود؛ اعتماد تو به اگر و نكرده برخورد

  متعال خداوند به مگر نيست قوتي و شود مي قلمداد ربا است؛ نماوده اعتمااد تو هب كه؛ كسي به

 خصومت حقوق

 در اگر كه ستا آن شود؛ مي حساب تو خصم و نموده دعوي اقامه تو عليه كه كسي حق اما :مدعی حق -40

 باطل باراي و نباش دليلش و حجت كردن اعتبار بي پي در اوست؛ طرف به حق و است صادق تو عليه دعوايش

 حق به حكم وجدانت كه آن براي اي؛ كرده دشمني خودت با بلكه وجدانت با زيرا نكن؛ تالش دعوايش نماودن

 حق پس هست؛ خصمت طرف به حق كه اين بر هستي گواه و شاهد بهترين خودت و نمايد مي مقابلت طرف بودن

 در اگر اما .باشد مي بندگان عهاده بر متعال خداوند حقوق از يكي حق يرفتنذپ كه يرذبپ چرا و چون بدون را

 دليل برايش كند مي پيروي كه ديني و مذهب هر از و بترسان خادا از را او و كن؛ مدارا او با است؛ كاذب دعوايش

 منافي سخنان از .دار برحذر باطل راه از را او مرگ و قيامت عذاب يادآوري با و شود كارش زشتي متوجه تا بياور

 خواهد رشَ شدن انگيخته بر موجب و نموده تيزتر را تيغش و بيشتار را دشمان يدشمن زيرا ؛كن پرهيز اخالق و ادب

 متعال خداوند به مگر نيست قوتي و كند مي نابود را رشَ ؛ خاوب سخن اما شد؛

 بر دعوايت در اگر كه ست؛ا آن تو بر اي نماوده دعوي اقامه او عليه تاو كه كسي حاق اما :علیه مدعی حق -48

 زيرا شود؛ پيدا خصومت و دعوي فصل و حال براي راهي تا بگو سخن مهرباني و خوبي به او با هستي صادق و حق

 را برهانت و حجت پس شود؛ مي ناراحت كلمه اين شنيدن از تو خصم و نيست خوبي كلمه شكايت و دعوي كلمه

  .كند فكر تا بده مهلت او به داشت كردن فكر به نياز اگر و كن بازگو او براي مادارا و رفق با

 مشاوره حقوق

 خوبي نظر اگر پس خواهد؛ مي مشورت تو از كه كسي حق اما :خواهد می مشورت تو از که کسی حق -43

 خودت اگر كه ارذبگ او پاي پيش را راهي و نكن كوتاهي او ييراهنما و نصيحت در باشد؛ مفيد او باراي كه داري
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 مهرباني و گفتن سخن نرم زيرا كن صحبت او با زباني خاوش و نرمي با و رفتي مي را راه همان بودي او جاي

 و بترس مبدل را محبت و انس تندي و غلظت كه حالي در كند مي الفت و انس به تبديل را ترس و وحشت

 اعتماد او به خود كه شناختي مي را كسي و كني ييراهنما را او تا نرسيد ذهنت به چيزي اگر و سازد مي وحشت

 است صورت اين در و كن ييراهنما شخص همان سوي هب را او كني عمل نظرش و يأر به بودي حاضر و داشته

 به مگر نيست قوتي و اي نداشته پنهان او از را درست و صحياح راه و اي ننموده كوتاهي دادن مشورت در كه

 كه آن براي بپرهيز؛ جنجال و جار و قال و قيل از .بگردان خودت حق متوجه را او واضح بياني با .متعال خداوند

  متعال خداوند به مگر نيست قوتي و گرداند مي ضايع ترا پاداش و اجر شده برهانت و حجت شدن ارزش بي سبب

 كاه ستا آن تو بر خواهي مي مشورت او از كه كه كسي حق اما :خواهی می مشورت او از که کسی حق -37

 مردم بين انظار و آراء كاه زيرا نكني متهم خيانت به را او بود؛ تو خواسته مطابق او نظر دادن؛ مشورت در اگار

 او نظر كه داري اختيار كامالً تو البته .معمول و متداول ستا امري نظريات و آراء در آنان اختالف و است مختلف

 ناصواب و كني متهم را نظر اصل تواني مي نديدي صواب مطابق را او نظار چنانچاه و كني؛ رد يا يينما قباول را

 اگر .نمودي مراجعه او به جهت همين به و دانستي مي مشورت اهل را او تو چون هرگز؛ را او خود اما بخواني؛

 روزي اگر و باش سپاسگزار را خادا و نموده تشكر را او پس رسيدي خواستي مي آنچه به و نمودي عمل را نظرش

 خيانت از دور به و صحيح طور به را او و نموده احسان نيز تو بخواهد؛ مشورت تو از و كند مراجعه تو به او

  .متعال خداوند به مگر نيست قاوتي و كن ييراهنما

 نصیحت حقوق

 آن تو بر كني نصيحتش كه است خواسته تو از يا كني مي نصيحتش كه كسي حق اما :وندهش نصیحت حق -36

 و توان حد از و كند عمل آن به بتواند او كه ييبگو چيزي و يينما نصيحت حق به و صحيح را او :كه ستا

 فكر و تعقل نظر از همه كه زيرا باشد او درک و فهم خاور در كه بگوي سخن او با قسمي و نباشد؛ بيرون قدرتش

 و نارم كردن نصيحت حال در روشت و باشد مي عقل از اي مرتبه داراي انساني هر بلكه نيستند حد يك در

  متعال خداوند به مگر نيست قوتي و باشد دوستانه نياز گفتارت

 با و باشي متواضع او برابر در كاه ستا آن كند مي نصيحت را وت كه كه كسي حق اما :کننده نصیحت حق - 3

 شوي؛ متوجه گويد مي هرچه تا دهي قرار او اختيار در را گاوشت و كني؛ سياراب را قلبت يشها نصيحت شنيدن

 اين خاطر باه را خداوند و ير؛ذبپ ديدي صواب و درست را نصايحش چنانچاه كن تفكر او گفتار در شنيدن از بعد

 زيرا نكن متهم را او و رذبگ كنارش از مهرباني با تشكر ضمن يافتي؛ ناصواب را آن چنانچاه و باش؛ شاكر نعمت

 و شناسي مي قبل از را او كه اين مگر است؛ كارده اشتبااه اما ديگر چيز نه داشت نصيحت قصد او داني مي كه

  .نكن اعتماد و اعتناء او نصيحت به صورت اين در نيست؛ خيرخواهي آدم او كه داني مي

 اجتماعی و اخالقی حقوق

 در سابقه و فضل چنانچاه و يينما احترام سنش خاطر به را او كه ستا آن تو بر بزرگتر حق اما :بزرگترها حق -34

 نكني مقابله او با پرداخت منازعه به تو با اگر و داري مقادم خود بر و دهي قرار تجليلش و تكريم مورد دارد اسالم
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 بود؛ جاهل مطلبي به چنانچه و نكني حركت او روي پيش و نگيري سبقت او از بوديد؛ همراه راهي در اگر و

 حق زيرا كني؛ شتذگ سنش و اسالم خاطر به نموده تحمل خواند جاهل را وت او اگر و نكشي رخش به را جهلش

  متعال خداوند به مگر نيست قوتي و است اسالم در سابقه حق اندازه هب سن

 او تعليم و تربيت در بوده مهربان او باه نسبت كاه ستا آن بزرگتر بر كوچكتر حق اما :کوچکترها حق -33

 كمكش مشكالت در و نموده رفتار مدارا باه او با بپوشاند؛ او بار را عيبش گرفته ناديده را خطاهايش بكوشد؛

 زيرا دارد نگه مستور زند؛ سر او از اي بخردانهنا حركات و اعمال جواني؛ و سن ثتحدا خاطر باه چون و نمايد؛

  .شود مي او رشد مانع كه نكند مخاصمه و نزاع او با و شاد خواهد او توبه سبب كه

 در اگار كه ستا آن خواهاد مي كمك تو از كه كسي حق اما :هدخوا می کمک تو از که کسی حق -31

 او به داري آماده صدقه اگر سازي؛ برآورده را حاجتش و نموده اقدام نيازش رفع براي هست توانت و قدرت

 شد پيدا دلت در ترديد و شك گفتارش صدق در چنانچه كن؛ دعا حقش در گرفتاريش رفع براي و نموده عطا

 و شك اين نيست؛ بعيد كه بدان و ننموده اعتناء گمان و شك اين به پس گويد مي دروغ كه بردي گمان و

 به تو تقرب مانع و نموده محروم ثواب اين از را وت خواهد مي كاه باشد شيطان يها وسوسه از گماان

 او كه نرم و زيبا سخنان با كني خوارش كه آن بدون و محترمانه ندادي؛ او به چيزي اگر پس .شود پروردگارت

 است شتهذگ دلت در آنچه رغم علي و آمدي غالب شكت بر چنانچه .كن جوابش نسازد خاطر آزرده را

  .است اطمينان قابل و مهم كارهاي از اين كه بدان نمودي كمكش

 كه؛ آنست او حق پس اي خواسته كمك او از كه كسي حق اما :خواهی می کمک او از تو که کسی حق -31

 پيدا بد گمان او به نسبت كند كمكت نخواست اگر و يريذبپ قدرداني و سپاس و تشكر با كرد عطا تارا چيزي اگر

 كه بدان و باش داشته ظن حسن و كان آن بر حمال را منعش و نموده جستجو ذهنت در عذري برايش بلكه نكن

 دهد؛ مين ديگري به را مالش كه اين خاطر به را كسي و است نداده تو به خودش مال از كرده؛ منع را وت او اگر

 يها نعمت كننده كفران و ظالم بسيار انسان پس است؛ نموده ظلم كارش اين با اگر و كنند؛ نمي سرزنش و مالمت

  .است متعال خداوند

 تاو خوشحاالي و سارور سبب را او خداوند كه كسي حاق اما :است شده تو خوشحالی سبب که کسی حق -30

 و حمد از بعد و نماوده ستايش را خداوند نموده مسرور را وت خودش خواسته و آگاهي با اگر پس ؛است داده قارار

 اول كه است جهت آن از او عمل برتري كه زيرا كن؛ قادرداني كارش ارزش اندازه به شخص آن از الهي ثناي

 سبب قصد بدون و ناخودآگاه اگر و .شوي خوشحاليش و سرور سبب او در نيز تو تا باش مراقب است؛ نموده اقدام

 و است؛ داده اختصاص آن باه را وت كه اوست ناحيه از نعمت اين كاه بدان و باش سپاسگزار را خاداي است؛ شده

 او يبرا و است خداوناد يها نعمت اسباب از سببي چون بدار دوست است شده تو سرور سبب كاه را شخصي

 به مگر نيست قوتي و باشد قصد بادون چه اگر است؛ بركت مايه باشد جا هر نعمت اسباب كه زيرا كن خير طلب

  متعال خداوند
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 نكبت سبب رفتارش؛ يا گفتار خاطر هب كه كسي حق اما :است رسیده تو به نکبتی او سبب هب که کسی حق -38

 را او كه ستا آن بهتر است رسانيده ضرر تو هب آگاهي و عمد روي از اگر كه ستا آن است شده تو گرفتاري و

 برخورد آزار بدون و دبانهؤم خدا خلق با و دارد بر دست آينده در كار اين از كه شود مي موجب عفو زيرا ببخشي

 و ايراد نيست؛ او بر ايرادي طلبد، ياري شدن مظلوم از بعد كاه كسي و - :فرماياد مي متعال خداوناد زيرا نمايد

 عاذاب آنان براي دارند مي روا ظلم ناحااق به زمين در و كنند مي ستم مردم بر كه است كساني بر مجازات

 مجازات خواستيد هرگاه و .است ارزش پر كارهاي از اين كنند؛ عفو و شكيبائي كه كساني اما است؛ دردناكي

 -است بهتر شكيبايان براي كار اين كنياد ييشكيبا اگار و ! دهيد كيفر شده يتعد شما باه كه مقاداري به تنها كنيد؛

 بر ستم از باشد؛ بوده عمدي غير است رسيده تو به كه ضرري اگر اما .باشد كار در عمدي كه است صورتي در اين

 به او با بلكه .نرساني است شده عملي مرتكب خطا روي از كه كسي به عمدي ضرر تا كن پرهيز انتقام نيت به او

 خداوند به مگر نيست قوتي و بده؛ پاسخ داري توان در كاه لطفي و مهرباني با را خطايش و كن؛ رفتار مدارا و رفق

 متعال

 كدورتي آنان به نسبت دل در كه ستا آن تو بر مسلمانان همه حق اما :عموم طور به مسلمانان همه حق -33

 بيان الفت ايجاد و اصالح جهت به و فشانيابي ايشان خطاكاران سر بر را لطفت و مهرباني بالهاي و باشي نداشته

 براي ها آن نيكي و احسان كه كساني نداري؛ درياغ ها آن نيكاوكاران از را سپاست و شكار و بكوشي خاود و ها آن

 و نرسانند اوت هب آزاري كه وقتي هست نيز تو هب احسان خودشان به ها آن احسان كه زيرا ست؛وت باراي و خااودشان

 كن دعا مسلمانان همه براي پس .دارند نگه دور تو هب رساندن آسيب از را خود و نكنند آزار آن دفع گرفتار را وتا

  .ده قرار تكريم و عنايت مورد دارند كه مراتبي در را هماه و بشتاب ها آن هماه ياري به و

 حال هر در و نيستند؛ مسلمان كه كساني حق اما :نباشند مسلمانان با جنگ حال در هک مسلمانانی غیر حق -17

 آنان از يريذبپ كه ستا آن اند؛ يرفتهذپ را اسالمي مملكت در زندگي شرايط و نيستناد هم ها مسلمان با جنگ

 و است شده منعقاد اسالمي دولت و ها آن بين كه پيماني و عهاد باه كني وفا و است يرفتهذپ خدا كه را چيزي

 ها آن در كن حكم و نشوي؛ هستند آن به مجبور كه آنچه به و خواهند مي شان خود از كه آنچه در آنان مزاحم

 پرده و حائل و معامله؛ از ها آن و تو بين شود مي واقع آنچه در است؛ نموده حكم تو بر خداوند كه نه و همانگ

 اهلل صلي پيامبر از زيرا را؛ خدا رسول و خدا عهد به وفا و خداوند پيمان ها آن به ظلم بين و خاود بين باده قرار

 او خصم من دهد قرار ظلام مورد را معاهد و ذمي كافار كاه كسي :فرمود كه است رسيده بما سلم و اله و علياه

  متعال خداوند به مگر نيست قوتي و كن پيشه را الهي تقواي پس .بود خواهم

 خارج احوال از حالی هیچ در حقوق این از و است کرده احاطه ار وت که است حقی پنجاه این

 از کمک و مساعدت طلب و آن ادای برای تالش و حقوق این رعایت ؛است واجب تو بر نیستی؛

 مخصوص سپاس و حمد و متعال خداونکد به مگر قوتی نیست و حقوق؛ این رعایت بر متعال خداوند

  .است مقدس ذات آن

  

 باهلل االّ توفیقی ما و 
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 طباطبايي عالمه الميزان تفسير 

 االخبار معاني 

 االنوار مشكات 

 البيان مجمع 

 االسناد قرب 

 الوسايل مستدرک 

 الشرايع علل 

 االنبياء قصص 

 اول جلد شيرازي، مكارم قرآن، در اخالق 

 قمري هجري 6373 الرساله، موسسه بيروت، االفعال، و القوال سنن في العمال كنز علي، هندي، متقي 

 هشتم و هفتم جلدهاي قمري، 6361 دارالحديث، ،همالحك ميزان محمد، شهري، ري 

 ،6401 دولتي، مديريت آموزش مركز انتشارات مديريت، فصلنامه تهران، اخالقيات، مبناي بر گيري تصميم الگوي سيدحسين، ابطحي 

 ،6431 روز، اديبان انشارات ،اي حرفه اخالق ليال، ميرطاهري، حسين، بهرامي 

 6434 آها، انتشارات ،اي حرفه اخالق مليحه، عنابستاني، مهدي، كيا، سعيدي 

 ،6431 دهم، چاپ نو، نگارش انتشارات ،اي حرفه اخالق فرامرز، قراملكي 

 ،6480 سرآمد، انشارات تهران، ،اي حرفه اخالق بر درآمدي احد، فرامرز، قراملكي 

 ،6413 كبير، امير انتشارات تهران، فارسي، فرهنگ محمد، معين 

 ،6401 نما، سايه انشارات تهران، وري، بهره مديريت با آشنايي غالمرضا، خاكي  

 ،6483 اسالم، در تربيت و تعليم مرتضي، مطهري 

  ،6430مالكي، مجتبي، مقاله تأثير كيفيت خدمات و بازاريابي رابطه مند بر حفظ مشتريان در بانك ملي 

 ملي بانك ، اركان استراتژي، منشور اخالقي و كدهاي رفتاريسايت 

  سايت و كدهاي رفتاري بانك ملت 

 سپه بانك سايت 

 مسكن بانك سايت 

 انگلستان باركليز بانك سايت 

 ژاپن ميزوهو بانك سايت 

 سايت بانكHSBC  انگلستان 

 

 


