به نام مهربانش

معارفه

اولین جلسه درس اخالق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسالمی  -دانشکده مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی (ره) – زمستان 1397

www.nekoo.ir

سالم
 سید علیرضا هاشمی نکو
 مهندس نرم افزار دانشگاه تهران ،ارشد کارآفرینی عالمه و دانشجوی دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران

 چندین پروژه خرد و کالن دولتی ،فعالیت در بخش خصوصی
 مدیر پروژه های نرم افزاری و تحقیقاتی ،کارگزاری بورس و مشاور سرمایه گذاری
 تالیف کتب و مقاالت فارسی و انگلیسی در کنفرانس ها و ژورنال های داخلی و خارجی
 مشارکت در رویدادهای کارآفرینانه متعدد
 چندین ترم تدریس دانشگاهی
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لطفا خودتان را معرفی کنید








نام و نام خانوادگی
ترم چندم؟
تجربه کاری
انتظار از هر درس دانشگاهی
انتظار از این درس
آیا خودتان را می شناسید؟؟؟؟!
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خود را بهتر بشناسیم!
Influencer 
 اینفلوئنسر های من چه کسانی هستند؟
 ذینفعان زندگی من کیستند؟
 حق در این رابطه چطور تعریف می شود؟

www.nekoo.ir

مدلی برای معنادار بودن! (کسب و کار بر اساس شناخت از خود)
 همسانی عالقه با کاری که می کنیم ،مهم است!

 معنای زندگی از تالقی این  4جنبه بوجود می آید:
 استعداد من
 اشتیاق من
 نیاز جهان
 وجدان من و دیگران
مدل استفان کاوی
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استعداد
 هوش های نه گانه ی گارتنر:
 منطقی-ریاضی
 زبانی-کالمی
 جسمی-جنبشی
 موسیقیایی
 طبیعتگرا
 میانفردی
 درونفردی
 فضایی-دیداری
 هستیگرا
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اشتیاق
 کاری که آن را زمین نمی گذاریم
 خسته نمی شویم

 ما را به سمت خود می کشد.
 سوال :چرا شنبه هایی که بعد از جمعه ها می آیند کابوس هستند؟
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ارزش ها
 اساسی ترین خواسته من از زندگی چیست؟ چیزی که فکر می کنم به زندگی کیفیت می دهد .بدون ارزش ها
نمی توانیم زندگی کنیم ،آنچه بدون آن می توانم زندگی کنم ارزش بنیادین من نیست 3 .تا  5ارزش بنیادین.
 چه چیزی را معامله می کنم و چه چیزی را خیر؟ ارزش ها مطلقا وابسته به شرایط نیستند.
 یک تمرین برای ارزش شناسی:
 یک خواسته یا کار مطلوب را در نظر بگیریم (پدیده ی الف)
 چرا این مورد برای ما مطلوب است؟ (بعلت ب)
 حاال سوال منتقل می شود ،جای الف ،ب را می گذاریم و این کار را ادامه می دهیم.
 وقتی در مرحله چراجویی متوقف شدیم به یکی از ارزش ها رسیده ایم
 مثال :خرید شیرینی از مغازه دورتر ولی منصف تر!
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جمله را کامل کنید!

پول  .........کسب و کار است.
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پول بعنوان محصول جانبی کسب و کار اخالقی
 بر اساس مدل پورتر برای کسب و کار اجتماعی

 ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی به صورت همزمان
 می توان کسب و کار فرهنگی ،کسب و کار سیاسی و  ...و کسب و کار اخالقی را طرح کرد.
 هدف کسب و کار اخالقی = حیات طیبه و کمال انسان
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کسب و کار اخالقی در اسالم
 توبه  :9إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ (خدا مشتری اصلی کاالی اصلی است)
 نحل  :97مَنْ عَمِلَ صلِحاً مِّن ذَکرٍ أَوْ أُنثی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَوةً طیِّبَةً
 عمل صالح (کارایی  +اثر بخشی) ،نیت ،ایمان
 11 سباء :أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِِّرْ فِی السَِّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إ
 از آهن زره بساز و حلقه زره به اندازه و یک شکل گردان و خود با قومت همه نیکوکار باشید (تفاوت نیکوکاری و نیکخواهی؟)
 کیفیت کار در کنار عمل صالح ،به چه کسی این فرمان داده شده؟
 73 واقعه :نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْکِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِینَ (ارزش تذکره ای و ارزش متاعی یک کاال چیست؟)
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جلسات بعدی
 اخالق حرفه ای چیست؟

 تفاوت اخالق و دین و حقوق؟
 دیدهای مختلف به مفهوم ارزش اخالقی.
 تفاوت ارزش اخالقی با ارزش غیر اخالقی و الزام غیر اخالقی.

 هنجار از دید تئوری های مدیریت و اقتصاد.
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سوال امتحانی
 کاری که باعث آرامش انسان می شود چه ویژگی هایی دارد؟
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