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شایستگی ها: 
• راست گویی در حرفه
• پرهیز از ربا و رشوه

استاندارد عملكرد پودمان:
نشان دادن درستكاری در موقعیت های شبیه سازی شده و واقعی در انجام تكالیف كاری
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معنای لغوی درستكاری
معنای استوار کار، حکیم، آنکه کارهایش به راستی و درستی انجام گیرد، درست کردار، 
کردار،  درست  درست،  ثقه،  امین،  امانت دار،  درستکاری  مترادف  و  است  آمده  معتمد  و 

صحیح العمل، فریور، مؤتمن، مصیب و نیکوکار است و متضاد آن دغل است.

تعریف اصطالحی درستكاري
ریشة درستکاري، »عزت نفس« است. به این معنا که انسان براي رسیدن به مقاصدش 
به نیروها و استعدادهاي خدادادي خود تکیه کند و در این راه چشم به دیگران ندوزد و 

شخصیت، شرافت و آبروي خود را به دیگران نفروشد.
البته انسان موجودي اجتماعي است و براي بقاي خود به رابطه با دیگران نیازمند است. 
پس الزم است در ارتباط با دیگران، نرمخو، مهربان و خوش گفتار باشد؛ اما در عین حال 
نباید خود را خوار و زبون نماید و نیازهاي خود را با تملق و چاپلوسي از دیگران بخواهد. 
بلکه در عین ادب و احترام، با حفظ عزت نفس بداند که روزي ده حقیقي و مسبب االسباب 

خداوند است و دیگران هر کس و هر چه باشند فقط ابزار و وسیله هستند.
کسي که احساس عزت نفس مي کند، در برابر هیچ عظمتي جز خداوند متعال سر خم 
نمي کند و خود را در پیشگاه خداوند و مردم مسئول مي داند، کم کاري نمي کند، کار و 
ارائه نمي کند، دروغ نمي گوید، در مقابل هیچ ظلمي تسلیم  خدمت بي کیفیت به مردم 
نمي شود و همیشه از حق و حقیقت دفاع مي کند و خود نیز در عمل، به دیگران ظلم و 
ستم نمي کند، اهل فریب و خیانت نیست و خالصه کار و خدمت خود را صادقانه و به 
درستي در اختیار دیگران قرار مي دهد و خالصه: آنچه را براي خود مي پسندد براي دیگران 

هم مي پسندد و آنچه را براي خود نمي پسندد براي دیگران هم زشت و ناپسند مي داند.
و  تخلف  هرگونه  منشأ  شرافت،  و  افتخار  دادن  دست  از  و  نفس  ضعف  دیگر،  سوي  از 
زشتکاري اجتماعي است. کسي که چشم به این و آن دارد در واقع اراده و شعور خود را 
باور ندارد در نتیجه تملق دیگران را مي کند، هر چه دیگران بخواهند )هرچند غلط و خالف 
قانون( انجام مي دهد، به هر کار خالفي تن مي دهد، به هر ستمي راضي مي شود، از زیر بار 
مسئولیت شانه خالي مي کند، به خاطر منفعت کلي زودگذر از کم و کیف کار مي کاهد، 

دچار کم کاري و کم فروشي مي شود و... .
وظیفة افراد نسبت به اجتماع

وظیفه هر فرد در اجتماع مانند هر عضو از بدن است. همان طور که اعضاي بدن در کنار 
هم و در تعامل و همکاري با هم باعث بقا و دوام حیات بدن مي شوند، افراد اجتماع نیز در 

تعامل و همکاري با هم، یك جامعة سالم، پویا و رشید را به وجود مي آورند.

درستکاری
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هر عضوي از بدن، وظیفة مربوط به خود را انجام مي دهد و از منفعت کار خود و منافع 
اعضاي دیگر بدن نیز بهره مند مي شود. یعني منافع خود را در ضمن منافع اعضاي دیگر 
تأمین مي کند و در شعاع زندگي اعضاي دیگر، به زندگي خود نیز ادامه مي دهد. حال اگر 
هر عضوي از بدن، خودخواهي به خرج داده و بخواهد تك روي کرده و به درد اعضاي 
دیگر نخورد مثاًل جایي که دست مشغول کار باشد، چشم با بینایي خود با آن همکاري 
نمي کرد و یا دهان تنها برای لذت بردن غذا را می جوید و براي رفع نیازمندي معده، غذا 
را فرو نمي برد، همة اعضا و در مجموع کل بدن از بین مي رفت و درنتیجه همان اعضاي 

خودخواه محور نیز مي مردند.
وظیفة تك تك افراد در یك جامعه نیز چنین است. یعني آدمي در عرصة حیات اجتماعي 
و در تعامل خویش با دیگران، ضمن اینکه باید منافع خود را در نظربگیرد تا از زحمت 
خودش بهره مند گردد، به دیگران نیز نفع برساند تا خود نیز بتواند نفعي ببرد و در این 
ارتباط متقابل، به حیات فردي، و اجتماعي خویش تداوم و تکامل بخشد مثاًل از حقوق 
دیگران دفاع کند تا حقوق خودش نیز از بین نرود، به دیگران خیر برساند تا دیگران نیز به 
او خیر برسانند، به دیگران احترام بگذارد تا دیگران نیز به او احترام بگذارند، براي دیگران 
کار باکیفیت انجام دهد تا دیگران نیز کار او را باکیفیت انجام دهند، به دیگران دروغ نگوید 

تا دیگران نیز به او دروغ نگویند و ...
برهمین اساس است که پیامبر اکرم  افراد جامعة اسالمي را یك دست، یك دل و 
یك جهت مي داند و مي فرماید: »کسي که به امور جامعة اسالمي اهمیت ندهد در واقع 

مسلمان نیست1«.

1-آموزش دین، عالمه طباطبایي، ص 220
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شایستگی

اهداف

راست گویی در حرفه

 نشان دادن وفاداری به عهد و پیمان از طریق برنامه ریزی زمانی 
 پذیرش فعالیت کاری در حوزه تخصص و توان شایستگی حرفه ای 

 پرهیز از رقابت به طریق فروش کاال با قیمت کمتر در مدت کوتاه به منظور سودجویی 
در بلندمدت )دمپینگ( 

 پرهیز از جانشینی برند خارجی با کاالهای ساخت داخل 
 ارائه اطالعات صحیح در مورد کاال و خدمات به مشتریان

 ارائه پیش برگه خرید یا فروش )پیش فاکتور( بر اساس استاندارد 
 تمایز غّش در معامله با دسته بندی محصوالت در تولید و فروش

1

ضرورت و اهمیت

ایمان و اعتقاد به اینکه همواره در محضر داوري عالم، عادل و قادر هستیم که روزي همة 
اعمال و افکارمان را مطابق با استعدادها و امکاناتي که به ما عنایت فرموده است، ارزیابي 
نموده و به ما پاداش یا کیفر عادالنه عنایت مي نماید، نقش بسیار مهمي در بازدارندگي 
ما از خطاها به خصوص خطاهایي که یك سوي آنها مردم هستند مانند خیانت در امانت، 

دروغگویي، رشوه خواري، کم فروشي، کم کاري، مسئولیت گریزي و ... دارد.
افراد یك اجتماع بیشتر به وسیله سخن گفتن، با یکدیگر ارتباط برقرار مي کنند تا بتوانند 
نیازهاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، فکري، هنري، بهداشتي، امنیتي و ... خود 
و دیگران را برطرف کنند. هر سخن و گزارة راست و منطبق با واقع که حقیقتي را براي 

بشر بیان مي کند، یکي از ارکان ضروري شکل گیري جوامع و تمدن بشري است.
لذا آحاد جامعه باید مبناي همة روابط خود را بر پایة صدق و راستي بنا نهند تا تمدن و 

جامعه اي رشید و بالنده شکل بگیرد و روابط بین آنها توسعه و تداوم یابد.
رابطه اي که مبتني بر دروغ باشد نه تنها دوام ندارد بلکه سالمت رواني افراد را نیز به هم 

مي زند.
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 بحث و گفت و گو
در محل زندگي و یا کار و فعالیت خود کدام یك از موارد بي توجهي و یا کم توجهي را 
که به مردم آسیب مي زنند، مشاهده کرده اید؟ براي حل این مشکالت چه راه حل هایي 

پیشنهاد مي کنید؟

فعالیت 
کالسی 1

راه حل پیشنهاديكم توجهي یا بي توجهيردیف

در انبار کردن مایحتاج مردم1 موقع  به  را  خود  تولیدي  کاالهاي 
اختیار مردم قرار مي دهم.

زیاده روي در مصرف سوخت، 2
انرژي، آب

- از وسایل حمل و نقل عمومي استفاده 
مي کنم.

- موقع وضو، استحمام، مسواك زدن و... 
شیر آب را بي دلیل باز نگه نمي دارم.

3

4

5
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نشان دادن وفاداری به عهد و پیمان از طریق برنامه ریزی زمانی

 بحث و گفت و گو
در  را که  تفکیکی مشاغلی  به صورت  نفره(  تا 8   6( بزرگ  در گروه های  هنرجویان 
آن وفای به عهد و بیان در قالب زمان بسیار با  اهمیت است بررسی و مالك های این 

وفاداری را از نظر مشتری و توسعه شغلی فهرست نمایند. 

فعالیت 
کالسی 2

پذیرش فعالیت کاری در حوزه تخصص و توان شایستگی حرفه ای

 ایفای نقش
هنرجویان با ایفای نقش به عنوان کارفرما، مشتری و دستیار کارفرما موقعیتی را ایجاد 
نمایند و در آن عواقب فنی پذیرش کار بدون توجه به تخصص را نشان دهند و سایر 

هنرجویان بعد از آن به بحث و بررسی سایر عواقب اجتماعی و اقتصادی بپردازند.

فعالیت 
کالسی 3
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پرهیز از رقابت به طریق فروش کاال با قیمت کمتر در مدت کوتاه 
به منظور سودجویی در بلندمدت )دمپینگ( 

 مطالعه كتاب
هنرجویان کتابی با موضوع رقابت و ورشکستگی مطالعه و خالصه آن را در کالس 
ارائه نمایند، موضوع می تواند شرکت های خارجی تلفن همراه یا صنعت خودرو یا لوازم 

خانگی در داخل کشور باشد. 

فعالیت 
کالسی 4
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 سخنران- میهمان )اتحادیه صنفی(
یا منطقه  و  برند در کشور  با موضوع جانشینی  از شنیدن سخنرانی  بعد  هنرجویان 
آثار تخریبی این نحوه از عملکرد را در اقتصاد کشور تحلیل و در کالس ارائه نمایند.

فعالیت 
کالسی 6

پرهیز از جانشینی برند خارجی در کاالهای ساخت داخل

 مطالعه موردی
از  و دسترسی مصادیقی  در حد وسیع  و کشور  بازارهای محلی  بررسی  با  هنرجویان 

کاالهایی که ساخت و یا تولید داخل هستند یا برند خارجی شناسایی و معرفی کنند.

فعالیت 
کالسی 5
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تمایز غّش در معامله با دسته بندی محصوالت در تولید و فروش

 بحث گروهی
و  قیمت  اساس  بر  به موضوع دسته بندی محصوالت  بزرگ  در سه گروه  هنرجویان 
با غش در معامله بپردازند و مالك های تفاوت آن را در جدول  کیفیت و تمایز آن 

تنظیم و ارائه نمایند.

فعالیت 
کالسی 7
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 تكلیف منزل و  ارائه
در جدول زیر آثار و نتایج راست گویی در حرفه را تکمیل نمایید.

فعالیت 
کالسی 8

در ارتباط با
خدا

در ارتباط با 
خود

در ارتباط با 
خلق

در ارتباط با 
خلقت
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شایستگی

اهداف

پرهیز از ربا و رشوه

 پرهیز از رقابت از طریق رانت و پرداخت رشوه با ارزیابی آثار آن در اقتصاد ملی 
 پرهیز از حرص و طمع برای گسترش کار از طریق دریافت ربا به جای تالش در کیفیت 

و کار صادقانه 
 گسترش تدریجی کار در سایه تالش و شایستگی حرفه ای 

 جانشین سازی نوآوری و کارآفرینی به جای رشوه در حوزه کاری 
 تمییز دادن رشوه و ربا با هدیه و دیگر پرداخت ها

2

ضرورت و اهمیت

استعمال رشوه بیشتر در مواردی به کار می رود که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن 
به باطل است. به عبارت دیگر یعنی پرداخت مال )اعم از وجه نقد و سند پرداخت( به 
منظور انجام کار غیرقانونی )اعم از اینکه قانوناً حق فرد باشد و طریق دستیابی غیرقانونی 

باشد یا اینکه اصل عمل غیرقانونی باشد.(
مثاًل اگر یك پزشك، قاضي، معلم، کارمند و... براي انجام وظیفة قانوني خود از کسي پول 
یا هدیه اي مطالبه نماید، او را رشوه خوار و فردي که به او رشوه داده است، رشوه دهنده و 

عمل این دو را ارتشا مي گوییم.
این عمل نیز مانند دروغگویي، خیانت در امانت، کم فروشي و ... آثار زیانباري در روابط 

اجتماعي و شغلي افراد دارد از جمله:
1- آرامش رواني افراد را به هم مي زند؛
2- نفاق را در جامعه نهادینه مي کند؛

3- افراد ضعیف از گرفتن حق و حقوقشان باز مانده و دچار یأس و ناامیدي مي شوند.
4- فساد ریشه مي دواند و در روابط کاري و اداري و دیگر عرصه هاي اجتماعي پول و رانت 

به جاي قوانین و ضوابط حاکم مي گردد.
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پرهیز از رقابت از طریق رانت و پرداخت رشوه با ارزیابی آثار 
آن در اقتصاد ملی 

 بحث گروهی
بعد از توضیحات هنرآموز در مورد مفاهیم رانت، رشوه و مسیرهایی که به موجب این 
نفره( موضوع  تا 8  باز شده است هنرجویان در گروه های بزرگ )6  رویه در جامعه 
رانت، پرداخت رشوه برای انجام کار و یا ایجاد رقابت را با دیدگاه آثار در اقتصاد ملی 

بررسی و در کالس ارائه نمایند.

فعالیت 
کالسی 9

پرهیز از حرص و طمع برای گسترش کار از طریق دریافت ربا 
به جای تالش در کیفیت و کار صادقانه 

 سخنران- متخصص
هنرجویان در یك جلسه گفت و گو محور یا حضور سخنران- متخصص مذهبی موضوع 
ربا را از دیدگاه تکالیف دینی و آثار آن را در زندگی شخصی و اجتماعی بررسی کنند.

فعالیت 
کالسی10
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گسترش تدریجی کار در سایه تالش و شایستگی حرفه ای

 مطالعه موردی
و  تالش  سایه  در  که  مشاغل  صاحبان  کاری  زندگی  محلی  جامعه  در  هنرجویان 
شایستگی حرفه ای گسترش یافته را مطالعه و نتایج آن را با ذکر برخی از ویژگی ها 

به کالس ارائه نمایند.

فعالیت 
کالسی 11

جانشین سازی نوآوری و کارآفرینی به جای رشوه در حوزه کاری

 نمایش
هنرجویان در یك گروه نمایشی در یك شغل خاص )انتخابی( موضوع رشوه به جای 
نوآوری و کارآفرینی را به نمایش بگذارند و در مورد پایداری و ناپایداری مشاغل از 

این دیدگاه بحث کنند.

فعالیت 
کالسی 12
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تمییز دادن رشوه و ربا با هدیه و دیگر پرداخت ها

رشوه: چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می شود. یا آن 
چیزی است که به کسی بدهند تا کاری برخالف وظیفه خود انجام دهد، یا حق کسی را 

ضایع و باطل کند یا حکمی برخالف حق و عدالت بدهد.
ربا: به معنی گرفتن یك مال در عوض پرداخت مالی از همان جنس است به طوری که 

میزان یکی زیادتر از دیگری باشد.

 بحث و گفت و  گو
به سخنان هنرآموز خود در مورد ربا و رشوه گوش دهید. در قانون مجازات اسالمی 

چه مجازاتی برای رشوه و ربا تعیین شده است؟

فعالیت 
کالسی 13
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 بحث و گفت و گو
در کشورهای گوناگون نسبت به هدیه در محیط کار نگرش های مختلفی وجود دارد. در 

بحث و گفت و گو نگرش نسبت به هدیه در کشورمان چگونه است؟

فعالیت 
کالسی 14

 

چین:
هدیه باید خصوصى اعطا شود، به جزء 

هدیه مراسم جمعى در ضیافت ها

جهان عرب:
در اولین برخورد هدیه ندهید، 

چون ممکن است رشوه تلقى شود.

کشور ما:
.........................................................
.........................................................

اروپا:
با دادن هدیه گزاف، ریسک تلقى رشوه

را به جان نخرید.

آمریکاى التین:
هدیه باید در برخوردهاى اجتماعى 
و نه در حین کسب و کار داده شود.
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 تفكر
را که در تصویر می بینید ممکن است در  از جمالت  نگاه کنید. برخی  به تصویر زیر 
محیط کار با آن برخورد نمایید. این جمالت ممکن است نشانه هایی از بروز مسائل و 
مشکالت اخالقی باشند. با کمی تأمل جمالتی دیگر که ممکن است نشانه ای از بروز 

مسائل اخالقی باشند را در شکل بنویسید.

فعالیت 
کالسی 15
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 تكلیف منزل و  ارائه
در جدول زیر آثار و نتایج پرهیز از ربا و رشوه را تکمیل نمایید.

فعالیت 
کالسی 16

در ارتباط با
خدا

در ارتباط با 
خود

در ارتباط با 
خلق

در ارتباط با 
خلقت
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الگوی ارزشیابی پودمان درستكاری

تكالیف عملكردی
استانداردنتایجاستاندارد عملكرد)شایستگی ها(

نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

در  راست گویی   
حرفه

و  ربا  از  پرهیز   
رشوه

صالحیت  بر  تکیه 
در  تالش  و  حرفه ای 
کار  کیفیت  و  تنوع 
براساس استاندارد های 

ملی و بین المللی 

باالتر از 
حد انتظار

 پرهیز از جانشینی نشان تجاری 
)برند( خارجی با کاالهای ساخت 

داخل
و  نوآوری  جانشین سازی   
کارآفرینی به جای رشوه در حوزه 

کاری 

3

در حد 
انتظار

)کسب 
شایستگی(

 پرهیز از رقابت از طریق رانت و 
رشوه با ارزیابی آثار آن در اقتصاد 

ملی
 پذیرش فعالیت کاری در حوزه 
تخصص و توان شایستگی حرفه ای

2

پایین تر از 
انتظار

)عدم احراز 
شایستگی(

_ _ _1

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20


