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 چکیده:

پذيرفتده ديدداا  فرهنیدی رد ر  از  ن هاااي در سازماين مقاله با هدف بررسی نهادينه كردن اخالق حرفه

غیرمسئ النه  و غیرقان نی خالقی،امیزان كارهاي غیر و روز افزونی افزون سازمان ها پیچید  ترشدن روز. است

مديريت اخالق معطد ف سداخته  و به بحث اخالق كار راحب نظران را هاي كاري ت جه مديران و محیط در

اندد. اي در ساختار فرهنیی و اجتمدايی ج امدپ پیددا كرد تهجايیا  برجس آن هادر دورة كن نی، سازم است.

سازمان ها با  سازمان. در اول يت بندي ارزش ها براي هدايت رفتارها شناسايی و يبارتست از، مديريت اخالق

برنامه هداي اخدالق بده  .در محیط كار مديريت كنند ت انند اخالقیا  را ايجاد يک برنامه مديريت اخالق می

و يا به ريايدت آن  ه يملکرد اخالقی خ د را حفظ كنندكنند تا بت انند در شرايط آشفت ا كمک میسازمان ه

رنامه رود كه داراي رويکردي ب امروز  مديريت اخالق يکی از زمینه هاي يلمی مديريت به شمار می .بپردازند

 خط مش هدا ورويده هدا، فتار،كدهاي ر ،كدهاي اخالق اين ابزارها يبارتند از: .اي و چندين ابزار يملی است

و از روش اخدالق در سدازمان هدا بد د  اين مقاله به دنبال نقش  ش هاي حل معظال  اخالقی و آم زش.رو

كتابخانه اي براي مطالعا  نظري و تدوين ادبیا  تحقیق آراء انديشمندان و نظر راحب نظران استفاد  شد  

 است.

  ، سازمان، فرهنگ اخالقیكاراخالق  ،حرفه اي اخالق مديريت، کلید واژه:
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 مقدمه 

 ،مهم ترين يامدل در حیدا  ،ارلی اجتماع كن نی اند و مديريت سازمان ها در معناي وسیپ كلمه ركن

ايدن مسدائل  دهندد. مسائل اخالقی به تناوب در مديريت روي می .يا مرگ سازمان هاست رشد و بالندای و

ی و دزدي ب د  و به محدود  هايی نظیر خريداري شدركت هداي تبان ،فراتر از مشکال  مرب ط به ارتشا بسیار

 سیاست هاي بازار يابی و سرمايه اذاري هاي كالن نیز استرش يافته اند.        ديیر،

زيرا آنخا بیدانیر تقابدل بدین يملکدرد  مسائل اخالقی در حقیقت يمد  ترين معظال  مديريتی هستند،

اما بسدیاري  هیت اين تعهدا  در معرض تفسیر هاي متعدد است،ما .قتصادي ويملکرد اجتمايی می باشندا

حفظ بازارهاي رقدابتی و ت لیدد  ،حمايت از كاراران و كاركنان محلیازما قب ل داريم كه اين تعهدا  شامل 

م رد اين است كه اين ا نه متاسفانه مشکل مديريت در اين  .مئن استوارائه محص ال  وخدما  مفید و مط

ها از طريق استانداردهاي مالی ارزيابی می شد د و هدم بدراي  راي سازمان هايی كه يملکردآنهم ب ،تعهدا 

 مديرانی كه در معرض كنترل هاي مالی هزينه آور است.

از منافپ يملکردي ومندافپ  ايم ،ان ومديران داردمديريت اخالق در محیط كار منافپ بسیار زيادي براي رهبر

يصر حاضر كه مديران با ارزش هاي بسیار متن يی در محیط كار سرو كار اين مطلب به خص ص در  .اخالقی

دانشدیاهیان و منتقددان  اما تا كن ن كسانی كه به مباحث اخالق كارپرداخته اند فالسدفه، دارند رادق است.

د  نه مديران. در نتیجه بسیاري از مطالبی كه تا به امروز در بار  اخدالق كدار ن شدته شد اجتمايی ب د  اند و

مطابق با نیازهاي يملی مديران و رهبران سازمان ها نیست. هدف اين مقاله كمک به مديران براي وارد شدن 

 به اين بحث است.

 (است كده داراي چنددين ابدزار يملدی اسدت. PROGRAMMATICمديريت با رويکرد برنامه اي )

برنامه هاي اخالق در پی  يملی دارد.برنامه هاي مديريت اخالق در ديیر زمینه هاي يلم مديريت نیز كاربرد 

امی كده هنید قان ن شکنی ها است تا اين قان ن شدکنی هدا ادزارش داد  شد ند. كشف م ارد غیر اخالقی و

آن رابده مقامدا  مربد ط ادزارش نمدی كنندد مرتکدب جدر   سازمان از وق ع يک قان ن شکنی آاا  است و

تدالش  ،بندابراين .ردی در نظدر ارفتده شدد  اسدته هاي خاشد  است كه در قان ن براي آن جريم«اهمال»

 1،1377-29)ال.تی. هس مر،  .خالقی بايث كاهش جريمه ها می ش دسازمان ها در جهت داشتن يملکرد ا
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 تعاریف کلی

 يدا قبیل سداختمند واژ  هايی از با اغلب آن را اطالق می ش د ارطالح سازمان به چندين چیز سازمان:

مرج متضاد اسدت،  و ش د كه با هرج  همچنین ازسازمان اين مفه   مستفاد میمترادف می دانند  جهت دار

 مرادهايی م ج د است، مقرراتی وج د دارد اهداف و ق ايد و .ثر سازمان ها م يد اين تفسیرهاستمشاهد  اك

 سلسدله مراتدب فرمانددهی ، كه چه كسی بايد با چه كسی افتی  كندد،نم دارهايی جهت تشريح وج د دارد

 ارا ت ریف شد  اند افرادي به انجا  وظايف متفاوتی اشتغال دارند كه با هم هماهنگ وتلفیدق شدد  اندد.آشک

از مرد  خ اسدته  سازماندهی به معنی جهت دهی است بايد روشن اردد كه در جريان سازمان دهی معم ال

 يیري از منافپ بدراي خد د،رها كنند تا به ان اع د آزادي فردي خ د را ري وذيتا بخشی از انعطاف پ ش د می

 مدديريت هسدتند. اهدداف و يا اروهی ديیر از مرد  دست يابند. وج   ارلی سدازمان دهدی م فدق، جامعه،

 .(1373،38،ترجمه ي حسین شکركن میچل، )ترنس آر.

فرايند مديريت متضمن هماهنگ ساختن منابپ انسانی و مدادي بده  (:MANAGEMENTمديريت)

بدا  از آنجا كه تقريبا هر سازمان ن يی تقسدیم كدار دارد، ا يا مرادهاي معین است.منظ ر دستیابی به هدف ه

ايدن افدراد در  ها افراد مختلف به انجا  ايمال متفاو  مدی پردازندد. م قعیت هايی م اجه هستیم كه در آن

است كه كلیه اطالياتی نیاز دارند مسئ لیت مدير اين  م اقپ مختلف براي انجا  وظايف خ د به منابپ مادي و

نخستین . با كارايی حارل ش د كه هدف به م قپ و يکپارچه سازد منظم و ها را چنان هماهنگ، اين فعالیت

هدا  ط ر پی سدته ديدداا  ها بهبار آدا  اسمیت در كتاب ثرو  ملل بحث مديريت را مطرح كرد  است و بعد

ترجمده ي حسدین  میچدل، )تدرنس آر. .یح و هدفمند ت سعه يافته اسدتوانديشه هايی دربار  مديريت رح

 (38، 1373شکركن،

دانند  منزلتی می يا قدر و حد را بیانیر راحب نظران اخالق كار :(BUSINESS ETHISاخالق كار)

اخالق كار ق ي متضمن اين باور است سخت كار كردن رمز م فقیت و سعاد   كه هر فرد براي كار باور دارد.

 رضدايت شدغلی، ابتکارنیداز بده كسدب م فقیدت، ق كار ق ي با بهر  وري،است پژوهشیران دريافتند كه اخال

،ص 1990،س )فارنها  وك رتیسا باورهاي محافظه كارانه ي بیشتري همرا  است. نیرش ها و و درآمد بیشتر

43-55.) 
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زيدرا  ،د  اسدتبرخی از كارشناسان بر اين باورند كه اخالق كاري به وسیله ي برخی از مديران سدرك ب شد

يريت به جاي اينکه اخالق كاري را تق يت نمايد اغلب با اقدا  هايی كه انییز  سدخت ك شدی را سدرك ب مد

 .(25-32،ص 1990)ا ردون ، كند م جبا  بی نتیجه ماندن فعالیت افراد را پديد می آورد. می

 

 اهمیت اخالق در سازمان از دیدگاه اسالم

 قال رس ل اهلل )ص(: 

 االخالقانما بعثت ال تمم مکار  

 تکمیل نمايم. طرف خداوند برانییخته شد  ا  كه مکار  اخالق را تتمیم و من از

 كداربردي و امیرالم منین در سخنان خ يش از راهبرد هايی در مديريت نا   آورد  اندد كده جنبده اخالقدی،

 از جمله ايشان می فرمايند: انییزشی در سازمان دارند.

 ار رياست سعه ربر است. يعنی ابز«آله الرياسه سعه الصدر»

در برابدر  حضر  يلی )ع(در نامه اش به محمد ابن اب  بکر هنیامی كه او را والی مصر می كند می فرمايندد:

نمدا  نظر آن هاو به مساوا  و برابري به  با آنان اشاد  رو باش، .با نرمی با آنان رفتار كن مرد  فروتن باش و

 .ضعیفان از يدالت ت  ماي س نیردند منافپ خ د طمپ نکنند و در را  ،تا بزراان با مشاهد  ستم ت 

جايیا  ويژ  اي يافته است هر چند همیان بر ريايدت ارد ل  ان هاامروز  مبحث اخالق در ادبیا  سازم

 يا غیر اخالقی وحد  نظر وجد د نددارد. اما بر معیارهاي اخالقی ،قی در تصمیم ایري تا كید می كننداخال

هراا  مديري در اتخاذ تصمیما   .م رد تاكید قرار ارفته است ،زير بیشتر از ساير معیار ها یارمعذالک سه مع

 يملکرد وي اخالقی تلقی خ اهد شد: وايمال و رفتار خ د اين معیارها را مد نظر قراردهد،

 ؛تصمیم يا رفتاري اخالقی است كه منافپ يا خ استه هاي ت د  ها را تامین می كند رضايت يم  :-1

 ر يکسدان و منصدفانه برخد رد تصمیم ورفتاري اخالقی است كه با ارو  هاي مختلف مرد  به طد :يدالت-2

 نمايد؛

تصمیم يا رفتاري اخالقی است كه در آن حق ق تمامی افراد ذي ربدط محتدر  شدمرد   شئ  نا  انسانی: -3

 ق اولیه بشر آزادي فکر و بیان است.جمله ريايت حق  از ش د.
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 تار سازمانی اخالق و رف

می شی ع فساد اداري  ترين اثرا  قدر  سازمانی اين است كه بايث بروز و به احتمال زياد يکی از مهم

آن در جهت مقارد غیر اخالقی  س سه استفاد  از و ،قدر  بیشتري در اختیار فرد باشد در واقپ هر چه .ش د

جهت رفتدار غیدر اخالقدی مد رد سد  اسدتفاد   بیشتراست. فرد با قدر  در سازمان نیروي با لق   خ د را در

 سازمان مرتبط است والقی براي رفتار كار كنان زمینه اخالقیا  سازمانی با كاربرد استانداردهاي اخ قراردهد.

بیشدترين  ارائه رفتار مسئ النه اخالقدی در بلندد مدد   بهتدرين و ،يامل يک شركت آمريکايی ه ق ل مديرب

 سازد.را يايد سازمان می منافپ 

 

 علل بروز رفتار غیر اخالقی در سازمان

اوزن   تخريب اليده يملکرد غیر اخالقی در سازمان ها به ا نه اي تاسف انییز امري معم لی شد  است.

 ريختن زباله ها در معابر يم می. تهیده رد ر  ،ايی در رودخانه هاتخلیه م اد شیمی الخانه اي، با ااز هاي 

داقت در بیدان واقعیدت هداي يدد  رد دريافت پ ل بیشدتر از ردندوق دولدت،حساب هاي غیر واقعی براي 

يملکرد غیدر  يلی رغم ناپسند ب دن چنین رفتاري، باشند. و... همه از ان اع يملکرد غیر اخالقی می ،سازمانی

و چرا چنین رفتداري  يلت چیست؟ می ش دغیر اخالقی و روزانه در سازمان ها ديد  اخالقی  به ا نه امري 

به يبارتی ديیر چه امتیازاتی به افراد براي يملکرد غیر اخالقدی در سدازمان  مديران ومسئ الن سر میزند؟ از

يکی از پاسخ ها به اين س ال بر اين يقید  است ار اسدت كده  ؟نندك ایرد كه به انجا  آن اقدا  می تعلق می

 ريايت نمدی نمايندد رد تجاوز قرار داد  ومتاسفانه سازمان ها اغلب به رفتاري كه استانداردهاي اخالقی را م 

بسیاري از سازمان ها ارايش به نهادينه كدردن معیارهداي  ،به يقید  جان سن وف ن الین  دهند. پاداش می

اسدتانداردهاي  مخالف ض ابط اخالقی و اجتمايی داشته وبه آن دسدته از يملکردهداي سدازمانی كده مغداير

 .دهند وبها می باشد ت جه نشان داد  اخالقی حاكم می
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 معیار های اخالقی و اجتماعی درمقابل معیار های مخالف)سازمانی(: 1جدول

 

 معیارهای مخالف)سازمانی( معیارهای اخالقی واجتماعی

 حیله ار ب دن و مرم ز راستی  ب دن رديق و

 طريقی انجا  كار به هر شکل و اجراي ق انین به هر قیمت

   و يا زيان بردناستفاد با دقت هزينه كردن

 ابالی ب دن ال مسئ لیت پذيري

 فقط براي ايتبار خ د كار كردن در تیم و ارو  ب دن

 

 تشویق اخالق در سازمان برای رفتار سازی 

و ايتراض است ولی يد  اي از كاركنان خ د را  دس  استفاد  از قدر  در سازمان براي كاركنان قابل ايرا

در  ي نشسته و نظدار  ادر ضدررهايی كدهدهند كه در كنار بلکه ترجیح می ندوارد معركه افشااري نمی كن

 و جامعه از طريق يملکرد غیر  اخالقی در سازمان باشند . آن هاسازمان به 

دادن آااهی اخالقی در سازمان به كاركنان از وظايف مديران ارشدد مدی   يک پارچیی از راس تا پايین

 .راس به پدايین جريدان پیددا مدی كندد بلکه از خ د به وج د نمی آيداحساس اخالق سازمانی خ د به  باشد

قطعدا همده ي  ،از طريق حرف و يمل تايید نمايندد وقتی مديران تراز اول سازمان استاندارد هاي اخالقی را

 كنند و آن را نهادينه می سازند. ايضاي سازمان از اين مدل رفتار پیروي می

 

 اشاعه اخالقیات در سراسر سازمان

اقداما  اولیه براي اشدايه و  در كلیه سط ح از وارد كردن معیار هاي اخالقی در كلیه مشاغل سازمان و

د كده مايدنن مدير  به نا  رايلین ت ردیه مدی ز محققايکی ا .یارهاي اخالقی در سازمان می باشدت سعه مع

آورد به اين معنی كه مسئ لیت  اخالق بايد در سازمان نهادينه ش د تا بت ان نتیجه هاي م رد نظررا به دست

براي رفتار اخالقی نبايد فقط در فرد كارمند وج د داشته باشد بلکه بايد در خمیر مايه رفتدار هدا و مشداغل 
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می اخالقیا  ن يی استاندارد انجا  كار  ،ضعیتیدر ر ر  استقرار چنین و سازمانی حركتی درونی پیدا كند.

يم می سازمان و فعال شدن اهر  هاي كنترل رفتارهاي غیر اخالقدی و به تق يت هر چه بیشتر وجدان  ش د

 .اردد كمک می

 

 عوامل موثر بر رفتار اخالقی 

يامل به شرح زير به وجد د مدی  3به يقید  شرمر ه رن و چپل ي امل م ثر بر رفتار اخالقی از تركیب 

 آيند:

 نیاز هاي فرد/ استانداردهاي فرد/ نی/ارزش هاي دي اين يامل مشتمل می باشد بر خان اد / شخصیت فرد:-1

 شخصیتی فرد را به وج د می آورد. باال خر  مجم يه اي از آنچه كه خص ریا  و نیرش هاي فرد/

رفتار سرپرست/ نح    سیاست ها/ فرهنگ سازمانی/ /سازمان م اردي از جمله خط مشی هايامل  سازمان: -2

 شی   مديريت را شامل می ش د. ارتباطا  و

 معیارها وارزش هاي اجتمايی و مقررا  وق انین دولتی مدی باشدد. شامل ج  اخالقی در سازمان/ محیط: -3

 (1383، 148-144)فخیمی،ص

 

 اخالقی در سازمانتقویت رفتار و رفتار غیر

خالقی حاكم بر سازمان از نظر ريايت ار ل ا يامل ارزش هاي شخصی و ج  2رفتار اخالقی كار مند به 

درسدت را بده رد ر  مثبدت هنیامی كه سیستم پاداش سازمان به ا نه اي باشد كده رفتدار نابستیی دارد. 

متغلدب و  ،کده بده  افدراد دروغید ه كارهاي نادرست مدی زنندد. هنیامیافراد خ ب هم دست ب ،تق يت كنند

ار هداي ارتقاي مقا  دهد كاركنان اين مطلب را می آم زند كه رفت انجا  می دهند كارهاي خالف راكسانیکه 

  . غیر اخالقی بازدهی هاي مناسب دارند

 

 تعهد اخالقی 

. ركنان بسیار مهم تلقی ارديد  اسدتنقش اخالقیا  در انجا  كار ويملکرد كا در تحقیقا  انجا  يافته،

دانند و با  خ د را از جهت اخالقی م  ظف به تحقق اهداف سازمان می ،ركنان با احساس تعهد اخالقی باالكا
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بدا ايدن  ري در سازمان كار می كنند. آنان انجا  وظیفه در سازمان را يک الزا  اخالقدی دانسدته وش ق بیشت

 .مديريت در سازمان تسهیل می اردد كنترل هاي تفکر،

رفتار  ،ي اخالقی بت اند م  ثر واقپ ارددمديران بايد آاا  باشند كه قبل از آنکه آم زش و اندرز ها ضمنا

 .همکارانشان می ش د یا  زير دستان وست كه الی ي اخالقآن ها

 كدار ،اتحاديده ،ز ان اع تعهد مانند تعهد به حرفهدر يل   رفتاري دربار  تعهد سازمانی نیز به منزله يکی ا

درک  ،م ضد ع كلدی وابسدتیی يداطفی 3آن به به ط ر كلی  راهه پژوهش هاي فراوان ر ر  ارفته است و

با تعهد سازمانی آن اسدت كده آن را  معم لی ترين شی   برخ رد احساس تکلیف مرب ط می ش د. ،هزينه ها

 ن يی وابستیی ياطفی به سازمان در نظر می ایرند. بر اساس اين شی   فردي كه بده شدد  متعهدد اسدت،

و از يض يت در آن لذ  می  با آن در می آمیزد ،در سازمان مشاركت دارد ه يت خ د را از سازمان می ایرد،

 .برد

فتارهداي مبتندی بدر ر وهش ها نشان دادند كه ارتباط بین تعهد سازمانی با يملکرد شغلی وهمچنین پژ

 غیبدت وتاخیركاركندان معکد س و مستقیم و مثبت است،ولی ارتباط آن با تدرک خددمت، ،تابعیت سازمانی

 منفی است.

تعهددا  كداري    ودر بستر سازي براي اجراي الی  ها و روش هاي تعیین شد ، اخالقیايکی از ي امل م ثر 

 :يبارتند از آن هاپايبند باشد.كه برخی از  آن هااست و انتظار می رود هر كس نسبت به 

جبا  همکاري رلح حاكم بر رفتار انسانی كه م  معیار ها و الی  هاي سنجید  و پسنديد  :اخالق كاري -الف

 اشته و به ارزش هدا مدرتبط اسدت واين ن ع اخالق جنبه تکلیفی د .داو  حیا  جمعی را فراهم می سازدت و

 .ايد هاي اجتمايی را تعريف می كندنب بايد و

 MUTUALكمدک  متقابدل) (، PROMISE KEEPINGشامل وفداي بده يهدد) اخالق يم می: -ب

AID )، احتدددرا  بددده افدددراد(RESPECT FOR PERSONS )،  پرهیدددز از خشددد نت(NON 

MALEVOLENCE،) تق يت ايتماد يم می(PUBLIC TRUST)، ، ريايت نظم و انظبداط يمد می 

 ترويج روحیه ي يدالت خ اهی و يدالت اري   ،)  TRUST TELLING ROCK)راستی يی 

 ج(اخالقیا  سازمانی: كه ض ابط آن يبارتنداز:

 ورازتبعیض، جل ایري ازآل دای محیط؛استخدا  به د ،(رقابت يادالنه1

 باالترين كیفیت؛ خدما  در و ه كاالها(تالش درارائ2
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 مشتريان واحترا  به آنان؛ كاركنان،يدالت نسبت به  (ريايت انصاف و3

 ب دن؛ ديروز از بهتر (امروز4

 ؛آن هاچالش براي  ايجادهمچنین  براي كاركنان و معنی دارمشاغل  (ايجاد5

 ري درقبال مشتريان؛(مسئ لیت پذي6

 ريايت ار ل اخالقی ت سط كاركنان؛ محیطی براي (ايجاد7

 فیت زندای كاركنان؛(ت جه به كی 8

 بالندای براي كاركنان؛ ي يادایري وهاي مساو فررت (ايجاد9

 ت منطقی كارها و رضايت ارباب رج ع؛ساختن ق انین براي حرك (انعطاف پذير10

 ي درهمه سازمان؛ن آور خالقیت و (جريان يافتن پ يايی،11

 فرد در مقابل رفتارخ د؛ سئ ل ب دن هر(م12

 ن نسبت به اطاليا ؛انتداري كاركنا(ام13

 فکنی مشکال ؛ يد  فرا يري كاركنان و(مسئ لیت پذ14

 هاي حرفه اي؛ تشکل كنان به يض يت در(تش يق كار15

 ت سط كاركنان؛اداري  سازي فساد (آشکار16

 انجا  وظايف مح له؛ الش كاركنان در(ت17

 سازمان؛ به ار ل اخالقی ت سط افراد(ريايت قان ن وفاداري 18

 ان به كاركنان داراي روحیه شجايت؛سازم (نیاز19

 ايطاي پاداش ت سط سازمان. ،(ريايت انصاف دراستخدا  ها20

 

 معیارهای اخالقی 

يم مدا  يقايدد و ايدن هنجارهدا يک سازمان به شمارمی آيدد. يقايد و هنجارها معیارهاي اخالقی بیانیر

 تمدامی ايضدا اختیدار در پس منتشرشد  وس و بررسی وتعريف می ش ند پیشنهاد، ،ارائه ت سط مديران ارشد

ديیدران انتظاردارندد بده هنیدا   سدازمان از مالک هاي رفتاري هسدتند كده ارشدد هنجارها، ایرند. قرارمی

اخالقی يم ما درقالب  يک معیار در هنجارهاي م ج د يمل كنند.آن هارويارويی بايک وضعیت خاص مطابق 
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 از تر آسان انجا  دهد، هرست كردن كارهايی كه شخص نبايدف زيرا يک سري جمال  منفی بیان می ش ند،

 انجا  دهد. كارهايی است كه بايد م رد دقیق شدن در

 سدازمان از ارشدد مالک هايی كه افراد آن ها هستند: ردهاي تفکراستاندا ،يک معیاراخالقی در م ج د يقايد

هددف تشد يق  بدريکس، ،نیسدت اي سانس راين به معن كنند. رفتار دارند مطابق آن مالک ها ديیران انتظار

 يقايدد ،نتیجده در منتهی مدی ادردد. نظر الی هاي برخ ردي است كه به رفتار م رد روش هاي فکركردن و

 يک معیار اخالقی به شکلی مثبت بیان می ش د. در م ج د

هیدا    يانتقال اسدتانداردهاي اخالقدی برازيدد  ازسد در آن ها آيا هستند؟ معیارهاي اخالق مفید آيا

 اردلی. يقايد يک سازمان راجدپ بده ادرو  هداي  مدير  فت انا هستند؟ مشکل اين است كه بیان هنجارها و

روشدن بددون  و آشدکاربه شکلی  ،يامه مرد  و سهامداران نداان،كنت زيپ  فروشنداان، ،مشتريان كاركنان.

. مشکل اساسدی درزمینده پذيرنیست امکان ،ها فراهم اردد آزردای يکی ازاين ارو  ناراحتی و اينکه م جب

و يقايد را ايجاد نمی كنند اول يت هدا ارزش  اول يت هاي بین هنجارها آن هامعیارهاي اخالقی اين است كه 

تضادهاي بین يملکرد اقتصادي  .مشکال  اخالقی سازمان هستند هر چند لحاظ نمی ش ند. هاي واقعی يک

 مشدتريان، ،بده يند ان تعهددا  درقبدال كاركندان اجتمايی رفتاربا ت جه به اينکه  هستند، و رفتار اجتمايی

يامه مرد  تعريف می ش د معیارهاي اخالقی مدی ت انندد بیدانیردرک كلدی  و، ت زيپ كننداان فروشنداان،

امدا ايدن معیارهدا  ،ساس مسئ لیت می كننداح ارو  ها در قبال آن ارشد ايضاي مديريت باشند كهتعهداتی 

 يملکرد اقتصادي به مديران كمک كند.  و خاب رفتار اجتمايینمی ت انند به انت

 

 علل ساختاری رفتار غیراخالقی  درسازمان 

بده  بازرسان ويژ  نمی ت انند تضمین كنند كه استانداردهاي اخالقدی تعیدین شدد  معیارهاي اخالقی و

 درنتیجه ما ،اردد ايتت سط تما  ايضاي آن سازمان پیروي وري ،ر  ي يک سازمانهیا  مدي وسیله ريیس و

مدی تد انیم آن ي امدل  ببیندیم آيدا رفتارهاي غیراخالقی را م رد بررسی قرار داد  و ناازير خ اهیم ب د يلل

ترفیعا  شغلی منظ مده انییدزش  پاداش ها، ،تما  سط ح يک سازمان به تش يق هاكاركنان  راحذف كنیم؟

هاي م قعیت  اخالقی درسازمان ها آن است كه انداز  غیر يلل رفتار ساختار و . مشکل ديیرهستند قمنديال

پرداخدت  ،اخدراج كاركندان كاهش م ج دي انبدار، طرح ها، دستکاري نم د. تغییرا  در راهکارهاي يملکرد

هبد د اندداز  نظداير اينهدا را مدی تد ان جهدت ب محل كار و ،ناب د ساختن فرآيند ،خارج از م يد هاي كند و
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اسدتفاد   يامه مرد  م رد ت زيپ كننداان و فروشنداان، مشتريان، ،كنان ديیركار هيملکرد شخصی به هزين

 قرارداد.

 

 راه حل هایی برای علل ساختار رفتاری غیر اخالقی 

 متاسفانه درهنیا  رويارويی با بروز در زمینه يلل بروز رفتار غیر اخالقی درسازمان ها چه می ت ان كرد؟

چنداانده اي كده ازشدکل تجزيه وتحلیدل . اختیارنداريم ذ تصمیم درمشکل اخالقی وسايل مناسبی براي اخ

اخذ تصمیما  درست  ظاهرا ر ر  مساله را مشخص تر و اخالقی استفاد  می كند حق قی و ،هاي اقتصادي

اول يدت هداي  زيرا ارزش ها و تضمین نمی كند يکدلی را اما اين روند می كند، يا مناسب يا يادالنه را بارزتر

. نتیجه ایري می ش د كه ابزار ین ايضاي هر سازمان تفاو  می كنداخالقی ب حق قی و ،ج اقتصاديبین نتاي

 انییزش به منظ ر تضدمین اينکده اسدتاندارد كنترل و ،  اي براي تغییر منظ مه ها ي برنامه ريزيكنند قانپ

 ،الق درمدديريتمشکل آن اسدت كده اخد .داردهاي اخالقی مدنظر مديران ارشد پیییري خ اهدشد وج د ن

دقیدق  اار آن تضدادبه ا نده اي ويدژ  و سازمان است و نمايند  تضاد بین يملکرد اقتصادي و اجتمايی يک

مايدل مدديران سدط ح میدانی بده يلدت ت ،ازطريق مديران ارشد شركت حل نشد دم رد ت جه  قرارنیرفته و 

 خ اهد پرداخت. اقتصادي ويملیاتی، به حمايت ازطرف ماند  ي

      

   فرهنگ سازمانی     

رسالت خاری مانند خدمت   نیت و ن را مانند يک ظرف تشبیه كنیم اين سازمان قطعا باسازما اار      

 ار ل و به يک سري از ،آن هابر اساس  ايجاد شد  است و انتفايی يا غیرانتفايی و... اشتغال زايی، ،به جامعه

. چندین باورهدايی را به ط ر كامل در سازمان پیاد  كندرا  آن هاهمیشه سعی دارد  باور هايی معتقد است و

مثال در ظدرف مدذك ر  آن سازمان تعیین شد  وسسین ا يند كه اين باورها قبال ت سط م باورهاي سازمانی 

نمی ت انند يامل رسیدن به اهدداف سدازمان باشدند  بديهی است كه اين باورها خ د به خ د .جا ارفته است

شد ند  حرک به نا  نیروي انسانی است كه يامل آن باشد پس افرادي وارد اين سازمان مدیونیاز به نیرويی م

را كسدب  آن هاورود به سازمان    دارند كه از زمان ت لد تا م قپكه هر كدا  براي خ دشان باورهايی را همرا
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مدی نامید   «هاي افرادباور» كاركنان با خ د وارد سازمان می كنند باورهايی را كه مديران و  چنین كرد  اند

  .ش د

 بده هدم بدزنیم، باورهاي افدراد را در آن ريختده و چنان چه در ظرف تشبیهی مذك ر باورهاي سازمانی و    

نددای نقش آن در بدا ل می نامند. چ نکه فرهنگ سازمان و«فرهنگ سازمانی»نتیجه اين تركیب را 

ن بدا فرهندگ سدازمان آشدنا باشدد. آ يددمددير با مانی است. ز نظا  مهم هر سازمان يکی از ينارر

بدا  رس   مشترک در بین ايضاي سازمان اسدت و باورها آداب و ،فرهنگ سازمانی كه نظا  ارزش ها

. می ت ان استنتاج كرد كه فرهندگ نجارهاي رفتاري در تعامل می باشدساختار رسمی براي ايجاد ه

و در واقپ به آن سازد  ن ديیر متمايز میمانی را از سازمانی شی   خاص يا فضايی است كه سازسازما

می كند كه شامل  شخصیت ويژ  و منحصر به فرد می دهد و ه يت اجتمايی هر سازمانی را تعیین

هنجارهاي ايضاي ارو  سدازمانی تعامل ها و  ارايش ها،احساسا ،  ،نظا  ارزشی ،الی  هاي رفتاري

حقدق اهدداف سدازمان را تسدهیل كنندد و الی هاي رفتاري ممکن است ت . برخی از هنجارها واست

 برخی ديیر نیز ممکن است در يمل مانپ دستیابی به اهداف سازمانی باشند.

 

 :خصوصیات فرهنگ سازمانی عبارتند از

به نح ي كده بت انندد  ،فررت هاي ايضاي سازمان استقالل و ،میزانی از مسئ لیت :استقالل فردي- 1  

 د؛دهن ه دلخ ا  خ د كاري را انجا ب

 حمايت مديران؛ میزان همکاري و حمايت:-2

  ؛نظار  مستقیم به منظ ر كنترل رفتار ايضاي سازمان مقررا  و میزانی از ق انین و ساختار:-3

 ؛اضمیزانی از ان اع پاداش در سازمان بر اساس يملکرد اي :پاداش يملکرد -4

ن  آور ب دن وخطر  ازمانی را به سازاار ب دن،میزانی از رفتارهايی كه ايضاي س رفتار همرا  با خطر پذيري:-5

  كنند.  پذيري تش يق می

فرهندگ قد ي  تص يري تركیبی از فرهنگ سدازمان بده وجد د مدی آيدد و تركیب اين خص ریا ، با   

همدان  باشدند. محکم آن باز شناخت  كه بین ايضا مشترک می ت ان از ارزش هاي بنیادين و سازمانی را می

كاركنان  دهیم هر قدر اشتراک ارزش هاي پايه اي در بین كاركنان ق ي تر باشد و شان میط ر كه در زير ن

 ق ي تر است. فرهنگ نیز به اين ارزش ها پايبند تر باشند،
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 براساس رابطه کارکنان با ارزش های سازمانی : نوع فرهنگ2جدول  

 

 

 

 

 

 

        

       

 

 

 كم ←داراي ارزش هاي مشترک هستند تعداد كاركنانی كه→زياد

 (659-1381،624 ،فقهی فرهمند)        

 نتیجه گیری

سدازمان هدا بدا  سدازمان اسدت. در ها براي هدايت رفتارها مديريت اخالق شناسايی واول يت بندي ارزش    

برنامه هداي اخدالق بده  .ندا در محیط كار مديريت كنت انند اخالقیا  ر ايجاد يک برنامه مديريت اخالق می

اخدالق يدک ابدزار  يملکدرد اخالقدی خد د را حفدظ كنندد. ،رسانند تا در شرايط آشفته ياري می ن هااسازم

مجم يه ارزش هدايی  كد اخالق .سازمان تغییر می يابد اراانیک است كه با دارا ن شدن نیازهاي جامعه و

برنامه ي اخالق در سازمان  .بايد از آن تبعیت كنند مديران ار دارد و كاركنان واست كه در اول يت سازمان قر

شدکل هداي  يکدی از بهتدرين .ط مش ها ورويه هاي آن رفتدار كننددزمانی م فق است كه كاركنان طبق خ

اي در ريايدت اخدالق حرفدهست. آن هامعظال  پیجید  اخالقی به دادن تمرين  ،آم زش اخالق به كاركنان

ان، امري الز  و ضروري است تا سازمان از يک س  جامعه را دچار تعارض نکند و از س ي ديیر، با اتخاذ سازم

تصمیما  منطقی و خردمندانه منافپ بلندمد  خ د را تضمین كند. آن چیدزي كده در م اجهده بدا مفهد   

یرنددة اخدالق فدردي و ، دربرااياخالق حرفه بايد مد نظر ما قرار ایرد، اين است كه نخست اخدالق حرفده

امدروز   . دو  آنکدهيک مجم يه حق قی ناظر است فراتر رفته و به ساز مانند اخالق شغلی است، اما از هر دو

 فرهنگ میانه
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به مديران  و به همین دلیل مسئ لیت معن ي شركت اي پیدا شد  استرويکردي استراتژيک به اخالق حرفه

در ح زة اخالق بايد  نه حتی به مديران اجرايی. س   آنکه ش د؛ نه به واحد پرسنلی واستراتژيست سپرد  می

. نیرش سنتی به معضال  اخالقی را از يکديیر تفکیک كرد» مح رمسئله»و » ارايانهفضیلت»دو ن ع رويکرد 

اشدايی ؛ در حالی كه آنچه از معضدال  اخالقدی سدازمانی ار »مح رمسئله»، نه است» مح رفضیلت»ررفاً 

و بدراي حدل اثدربخش آن،  ، يک مسدئله اسدت. چ ن معضل اخالقیاست» مسئله مح ر« »كند، رويکردمی

. نکتة اساسی اين است كه ما كه می بايستی فرهنگ آن تبیین اردد نیازمند كسب تخصص و مهار  هستیم

نه لزوماً فرد د وابسته و اخالق سازمانی  اي پرهیز كنیم. چهار  آنکهنیري دربارة اخالق حرفه بايد از تل يحی

نه حتی سازمان د وابسته و نه محیط د وابسته است؛ بلکه ي امل فردي، محیطی و سازمانی در آن تأثیر دارد. 

هستیم. غفلت از اين ي امل در مقدا   و فرهنیی بنابراين، ما در پرداختن به اخالق، نیازمند نیرش سیستمی

 .بینی دور خ اهد كردري ما را از واقپایتبیین و تحلیل معضال  اخالقی، تصمیم
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