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 پیشگفتار

 التمم بعثت انما»: اندفرموده که کنيم آغاز( ص) اسالم پيامبر رحمت، و مهر رسول گوهربار فرمايش با را خود سخن نيکوست،

 «.شدم مبعوث اخالقي واالي هايارزش اتمام و تکميل منظور به پروردگار جانب از من همانا -االخالق مکارم

 ينبغي لکان عقابا ال و ثوابا ال و نارا نخشي ال و جنه النرجو کنا لو»: است آمده السالمعليه علي اميرمؤمنان از ديگري حديث در

 و دوزخ از وحشتي و ترس و بهشت به ايماني و اميد ما اگر - النجاح سبيل علي تدل مما فانها االخالق بمکارم نطالب ان لنا

 .«هستند موفقيت و پيروزي نجات، راهنماي آنها زيرا برويم اخالقي فضائل سراغ به بود شايسته داشتيم،نمي عقابي و ثواب انتظار

 او انديشه در حيا، و محبت او نگاه در صداقت، او کار در بايد اسالمي جمهوري در خدمتگزار فرد يک مي فرمايد( ره) خميني امام

 .باشد جديت و اخالص  او تالش در دقت، او سکوت در شادابي، او رفتار در خيرخواهي،

اخالقي صحيح، انجام گيرد، با رعايت اصول مدير خوب، مديري است که هر کاري را به عهده مي رهبر معظم انقالب مي فرمايد:

 .دهد
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  قدمهم  

کردن بحث  يياجرااخالقي و گسترش بوده و از جمله طرق مـؤثر در اعمـال مباحـث  به رو يبر مباحـث اخالقـ تاکيدامروزه 

حوزه  در قاتي. با گسترش تحقباشديم مديريتاخالق در علم  اي گيريتصميم در جامعه، توجه بـه مباحـث اخـالق در اتياخالق

 توانيم رييگميو تصم تيريرا براي اخالق در حوزه علم مد يمطلوب نگـرينـدهيآ ـر،يدر سـالهـاي اخ تيرياخالق در علـم مـد

چگونـه اصـول  نکهي. اابدييآن انعکاس م افراد جامعه که در رفتـار کيو هنجاري  ياخالق، عبارتست از قواعد ارزش. کرد تصور

اخالق  ،ياقتصادي، اخالق پزشک همان اخالق کاربردي اسـت کـه شـامل اخـالق م،ياعمال کن خاص را بـر مـوارد ياخالقـ

 .باشدي م هم( ـاتيدر عمل قيتحق) تيريو اخالق در علم مد تيريسازمان و مد در ، خالقياخالق علم ست،يز طيمح

 نهيدرآمدها، هز لهيوس که به)عملکرد اقتصادي  نيب تقابل ـانگريب ـراياست. ز تيريچالش مد نيترعمده قتيبحث اخالق در حق

 گرانيدر داخل و خارج نسبت به د سازمان کـه در قالـب تعهـدات آن) يو عملکرد اجتمـاع (شودي م رييگ اندازه و سودهـا ها

 جاديتوازن و تعادل ا ياجتماع عملکردهـاي اقتصـادي و عملکـردهـاي نيبـ ـديبا يبـه عبـارت. باشـندي مـ( شـودي م انيب

 .گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

  خالقا فهومم 

 يرسالت ها ت،يريو تجربه مد يمعمول يها وهيبا ش توانندينم گريد يشتريب نيقيبا  ندهيآ يعصر حاضر و سازمانها يهاسازمان

باشد و  يم يچند بعد ندهيآ يسازمان ها تياست که مامور نيا زيآن ن ليخود را جامه عمل بپوشانند؛ دل يو فرهنگ ياجتماع

بتوانند  قيطر نيتا از ا ندينما يپرورش و کاربرد جاد،يرا در سازمان ا ياخالق يارزش ها مات،خد ايکاال  ديعالوه بر تول يستيبا

 تيريکه در بستر مد يبوده در صورت يموجود اخالق کي نکهيسازمان قرار دهند. انسان به لحاظ ا يهدف ها يانسان را در راستا

 منداخالق شتريدارد تا ب يخود گام بر م يهايو توانمند ادهااستعد دنيو به کمال رس ييدر جهت خودشکوفا رديقرار گ ياخالق

 . شود

مصون نمانده است.  بهايآس نياز ا زيرنگ باخته و کشور ما ن ياجتماع هايتيو مسئول ياخالق کار ميمدرن امروز مفاه يايدر دن

شده  هيکاال و خدمات ارا تيفيو انضباط در ک ينظم، تعهد کار ،يوجدان کار ،يريپذ تيمثل فرهنگ کار، مسئول ييمقوله ها

اخالق و  ر،ياست که در سده اخ ليدل نيندارد، به ا يخوب تيفيشده در کشور ک هيراشود و اگر کاال و خدمات ا يمشخص م

مربوط  يکه در غرب سکوالر در دانش ها يشود. در حال يدر آن بازنگر ديشده است و با يجد بيآس فرهنگ کار کشور ما دچار

 يبه اخالق توجه کاف ت،يريما در عرصه مد ينيدر جامعه د يبا عنوان اخالق کار وجود دارد، ول ييو سازمان، شاخه ها تيريبه مد

صورت،  نيشود و در ا يخسارات در سازمان منجر م شيبه کاهش ارتباطات و افزا ،ياخالق کار ستمينشده است. ضعف در س

 عه،يآنکه صرف هدف شود، صرف شا يتوان سازمان به جا گر،يشود و به عبارت د يم ليتبد يمنف يسازمان به انرژ يانرژ

 خواهد شد. رهيو غ يبت، کم کاريغ

که انسان  سازدکوشد تا روشن پردازد و ميحق به بحث و گفتگو مي اي از علم فلسفه است که در ماهيت خوبي واخالق شعبه

شناسي که حاالت و رفتار انسان را چنانکه روان در زندگي چگونه بايد رفتار کند تا به خوشي و سعادت دست يابد. درست برخالف

کند و بدين وسيله هنر زندگي مي هايي براي رفتار انسان در زندگي معيندهد، اخالق دستورالعملهست مورد بررسي قرار مي

آموزد. به عبارت ديگر اخالق الگوي رفتار ارتباطي درون شخصي و برون شخصي مبتني بر رعايت حقوق کردن را به انسان مي

شده است اما امروزه مسئوليتهاي اخالقي در طيفي از در گذشته نظام هاي اخالقي امري دروني قلمداد مي طرف ارتباط است.

هايي اند. نتيجه چنين نظرگاهشغلي و نيز مسئوليتهاي سازماني گسترده –شخصي تا مسئوليتهاي فردي  –تهاي فردي مسئولي

 است که اخالق حرفه اي يکي از اقسام آن است. پيدايش مفهوم اخالق کاربردي

اي را نتي است، اخالق حرفهدو رهيافت يا رويکرد عمده وجود دارد. در رهيافت اول که رهيافت ساي در تعريف اخالق حرفه

هاي اخير رواج يافته رويکرد مديريت استراتژيک به اخالق دانند. اما در رهيافت دوم که در دهههمان اخالق کار يا مشاغل مي

 اند. اي است. تعاريفي که در اين بخش ارائه مي گردد تعاريفي هستند که با توجه به رويکرد دوم مطرح شدهحرفه
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قراملکي اخالق حرفه اي را به منزله شاخه اي از دانش اخالق مي داند که به بررسي تکاليف اخالقي در يک حرفه و فرامرز 

مسائل اخالقي آن مي پردازد و در تعريف حرفه، آن را فعاليت معيني مي داند که موجب هدايت فرد به موقعيت تعيين شده همراه 

 با اخالق خاص است.

شاخه هاي جديد علم اخالق است که مي کوشد به مسائل اخالقي حرفه هاي گوناگون پاسخ داده و از اخالق حرفه اي يکي از 

اخالق حرفه اي به مسائل "( نيز اخالق حرفه اي را بدين صورت بيان کرده است که 2006اصول خاصي برخوردار است. استنت )

پردازد و ناظر بر افعال ارادي حرفه اي ها در حيطه  و پرسش هاي اخالقي، اصول و ارزش هاي اخالقي يک نظام حرفه اي مي

  ."فعاليت هاي حرفه اي خودشان است

رشته  ،يحرفه ا يهنگام انجام دادن کارها يرفتار و کردار آدم تيري، مدحرفه کياهل  انيمتداول در م يرفتار ياخالق حرفه ا

باشد که در  يم نياز قوان يمجموعه ا ياخالق حرفه ا يپردازد و به عبارت يم ياز دانش اخالق که به مطالعه روابط شغل يا

 .ديآ يحرفه و شغل به دست م تيوهله اول از ماه

که همانند  در جديدترين تعريفي که ارائه شده به طور خاص مسئوليت پذيري در محيط زندگي شغلي را اخالق حرفه اي ناميده اند

 بردي است و خود برحسب گوناگوني مشاغل و حرفه ها تنوع مي يابد.اخالق خانواده و اخالق شهروندي از اقسام اخالق کار

اخالق حرفه اي براي همه اهميت دارد اما براي مديران به چند دليل اهميت بيشتري دارد. يک دليل آشکار اين است که رفتار 

مدير، معيار با ارزشي براي کارکنان و سازمان محسوب مي شود. دليل ديگر اين است که رفتار مديران به شدت زير نگاه موشکافانه 

وزه مردم به اطالعات دسترسي بيشتري دارند؛ بنابراين رفتار نامناسب به سرعت شناخته و منتشر کارکنان قرار دارد و چون امر

کان دارد در امخواهد شد. در نتيجه شهرتي که يک سازمان يا يک فرد ممکن است طي سالها کار و ممارست بدست آورده باشد 

براي رفتار مديران و سازمان ارزش بسيار قائل هستند ديگر  ظرف چند دقيقه به کلي از بين برود. عالوه بر آن چون مردم امروز

از نظر آنها رفتار غير حرفه اي قابل قبول نمي باشد و در نهايت در بازار رقابت سازمانهايي که بيشتر با انتظارات آنها تناسب داشته 

 ياخالق سازمان به ليتبد را آن و بنگرند سازمان به يگريدديدگاه  از يستيبا ندهيآ و حال رانيمد باشند را انتخاب خواهند کرد.

. شود گرفته کار به و جاديا يانسان يروين در يا ژهيو يها تيفيک تا کنند ايپو و زنده سازمان در را ياخالق يارزشها و ندينما

 گذارد شينما به را آنها انيم زيتم نقطه و دينما فيتعر را غلط و درست حرکت و رفتار که ستين نيمواز و اصول ،اخالق از منظور

 . گردد انسان کوشش و کششه ب متوجه علوم و يتعال نيا که است نکته نيا به معطوف اخالق ينظر جنبه از

 يعوامل انسان يمناسب برا يبسترها جاديا يکارآمد در سطوح مختلف، چگونگ رانيمد يدغدغه ها نياز عمده تر يکيدر واقع 

 يدر جامعه و حرفه خود، به کار بپردازند و اصول اخالق ليو تعهد کامل به مسا تيشاغل در تمام حرفه هاست تا با حس مسئول

 نياز مهم تر يکيتوان گفت که  يدارد م يکه اخالق حرفه ا يبه آثار مثبت جهکنند. با تو تيحاکم بر شغل و حرفه خود را رعا
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و کارکنان مورد  رانيمد يدر سازمان ها از سو ياست. هر قدر اخالق حرفه ا ياخالق حرفه اسازمان ها،  تيموفق يديعوامل کل

 .شتخواهد دا يشتريب قيشده توف ينيب شيبه اهداف پ ليسازمان در ن رد،يگ توجه قرار

 کمک سازمان آن موقعيت حفظ و موفقيت به شدت به سازمان يک افراد رفتار زيرا است، مهم امروز کار و کسب در کار اخالق

 عوامل از يکي عنوان به توان مي را کار اخالق شود. مي وظايفشان به زياد وابستگي براي کارکنان تحريک باعث و کند مي

 براي توجهي درخور مشکالت تواند مي آن به توجهي بي و شود مي منجر رقابتي محيط يک در موفق عملکرد به که اصلي

اي مانند دلبستگي به گي هاي اخالق حرفهژاز اين رو جامعه ايران نيازمند آن است تا وي. گرفت نظر در آورد وجود به سازمان

  .ن فرهنگ سازي شودآايجاد تعامل با يکديگر و غيره تعريف و براي تحقق ، و اعتماد روحيه مشارکت کار،

 عریف اخالقت 

کيفيت شخصيتي همگون با استاداردهاي رفتاري درست و »و به معناي « اخالق»در زبان انگليسي ترجمه واژه  Moralواژه 

 توصيف شده است.« عملکرد سنجيده و ارزشمند»و باالخره « سيستمي از ايده هاي مربوط به رفتارهاي درست و غلط» ، «خوب

 به ساختار« لقخَ »شه اند؛ ياز يک ر« لقخ  »و « قلخَ». دو واژه اي عربي و بر وزن افعال و جمع واژه خلق استکلمهاخالق 

گيرد. واژه به معني ساختار رواني و صفات معنوي است که در طول زمان شکل مي لقخ  و ل طبيعي اشاره دارد ظاهري و شک

 د، گفته مي شود. يا ساختار شخصيتي خاص که منشا رفتارهاي ويژه مي شو« ملکات و مجموعه صفات پايدار»اخالق، معموال به 

عالمان اخالق هم معموال همين مفهوم را در دانش اخالق به کار برده اند. بعضي نيز ترجيح مي دهند اخالق را بر مجموعه 

صفات شخصيتي چه پايدار و چه ناپايدار که منجر به بروز رفتارهاي مثبت يا منفي مي شود، اطالق کنند. شهيد مطهري معتقد 

به فرايندي که منجر به ايجاد عادت، طبيعت ثانوي و يا  و تربيت اخالقي از نظر برخي از متفکرين شيعه است واژه هاي اخالق

 ملکاتي که با اختيار و تالش پيگير در روح بشر به وجود مي آيد، اشاره دارد.

ط عقيده داشت که هاي اخالقي يونان قديم، سقراهاي اخالقي فراواني وجود داشته است. در مکتبطي قرون گذشته مکتب

کرد رهبري صحيح عواطف و غرايز در به ثمر رساندن درخت فضيلت و اخالق در پرتو علم و دانش است و افالطون اظهار مي

که در پرتو پردازش عقل و خرد فضائل اخالقي ظهور پيدا مي کنند و ارتقا مي يابند. بديهي است که نمي توان پذيرفت که در 

ن ها، علم و عقل به تنهايي مهارکنندهغرائز سرکش و شکوفايي خلق و خوي شايسته و زيبا است. همه وقت و در همه انسا

مکتبهاي اخالقي ديگري نيز مالک هاي اخالقي امور را عاطفي و براساس محبت مي دانند و يا آنها را بر پايه وجدان و برخي 

 مل را در امور مربوط به سيرت و باطن انسان شامل نمي شوند.يک جامعيت کانيز بر پايه تکامل اجتماع استوار مي کنند که هيچ
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 با توجه به مطالب فوق، اخالق مبتني بر اصول در غرب بر پايه چهار مبناي اخالقي کليدي مستقر شده است:

o احترام به اختيار و استقالل فرد 

o وظيفه سودمند بودن 

o وظيفه عدم ضرر رساني 

o ارزش قائل بودن به عدالت 

گوناگون يکسان نيست ولي مي تواند به عنوان معيارهاي کلي  هايبديهي است که تعريف و به کارگيري اصول فوق در فرهنگ 

در کشورها با فرهنگ هاي تفاوت مورد استفاده قرار گيرد. کليات اين اصول در اخالق اسالمي قابل پذيرش است ولي با توجه به 

 افي است و نياز به بسط و توسعه بيشتري دارد. تعريف اخالق در اسالم، اين اصول ناک

ترين مکتب اخالقي است که به حسن و قبح ذاتي فضائل و رذائل اخالقي ترين و عمليمکتب اخالق اسالم: بهترين و کامل

باشد. راستي، درستي، افعال و رفتار، کردار و پندار انسان يا ذاتا نيکو و پسنديده است و يا زشت و قبيح مي  بناربراينمعتقد است. 

صداقت، امانت، عدالت، محبت و صفاتي نظير آنها ممدوح و تغييرناپذير و در مقابل دروغ، خيانت، ظلم، بي عدالتي، بي عاطفگي 

و نظاير آنها ذاتا پليد و مذموم و جزء رذائل اخالقي است؛ چه براي انسان نتيجه مادي داشته باشند و يا نداشته باشند. اخاق در 

م متکي بر توحيد و ايمان به خداوند متعال است زيرا مسلمان معتقد است که خداوند در همه احوال حاضر و ناظر اعمال او اسال

به عالوه مسلمان باور به پاداش و کيفر اعمال خود دارد.  غيب و قيامت را قبول دارد و معتقد است که اعمال او در اين  است.

 م اثر خير و شر خود را نشان مي دهد.جهان اثر وضعي دارد و در آخرت ه

سازمانها نه تنها براي کسب منابع و مشتريان بلکه براي بدست آوردن قدرت سياسي و مشروعيت نهادي جهت تناسب اجتماعي 

  و همين طور اقتصادي رقابت مي کنند.

 خود به سه دسته تقسيم شده اند: ،فشارهاي نهادي

 فشار براي سازگاري با قوانين و مقررات دولتي ناشي از  فشارهاي نهادي اجباري: .1

 ناشي از انتظارات فرهنگي  فشارهاي نهادي هنجاري: .2

 سازمان و آرزوي آن براي شبيه شدن به ديگر سازمان ها اطمينانناشي از عدم  فشارهاي نهادي تقليدي: .3

طريق آثارش مي توان تعريف کرد، در سطح سازماني  از آنجا که اخالق در سطح فردي در رفتار انسان تجلي مي يابد و آن را از

سه الگو اخالق سازماني به رفتارهايي اطالق مي شودکه مطابق با  نيز رفتار سازمان است که اخالق سازماني را شکل مي دهد.

 کار گيرند. حقوق و عدالت را در مورد افراد به طور خالصه يعني منفعت،ه ب باشند. حقوق و عدالت( )منفعت گرايي، اخالق
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 اخالق یه الگوس  

 در اين الگو درباره تاثير تصميم ها و رفتارها در ديگران بر پايه هدف اساسي و تامين بيشترين منفعت  :الگوی منغت طلبی

 .بهره وري و حداکثر رساني سود پيوند مي خورد بيشتر با اهداف کارايي، قضاوت مي شود. افراد،

 ها و رفتارها بر پايه سازگاري با حقوق اساسي گروهي و فردي داوري مي شود. در اين الگو تصميم :الگوی حقوق 

 تساوي  منصفانه بودن، عدالت، در اين الگو درباره تصميم ها و رفتارها بر پايه سازگاري با اصول جوانمردي، :الگوی عدالت

 انه و بدون غرض قضاوت مي شود.و هزينه ها در ميان افراد و گروه ها به طور بي طرف و توزيع منافع )پاداش ها(

توجه  ه طور عادالنه در ميان آنها دارد والگوهاي حقوق و عدالت تاکيد بر مالحظه حقوق افراد و توجه به توزيع منافع و ضررها ب

 زيادي به رفاه کارکنان در مقايسه با کارايي سازمان دارند. 

هاي سازماني  مبنايي براي ساختارها و روتين رزشها در حوزه نهادي واز ديدگاه تئوري نهادي، ارزشهاي سازماني محصول ترويج ا

هاي سازمان و ارزشهاي سيستم  موضوع مشروعيت است، يعني تجانس بين ارزش هاي حوزه نهادي يک هستند. تبعيت از ارزش

 .باشد ضروريتواند براي بقا  مايت و دسترسي به منابع کمک کند و ميحتواند در کسب  مي ،بزرگتر اجتماعي

 مشخص آن براساس سازمان بد نيک و که شود مي تعريف نبايدها و ها، بايدها ارزش از سيستمي عنوان به سازمان در اخالق

نهادهاي  يا جامعه سطح در که وقتي فردي رفتارهاي کنند، اما مي تلقي فردي رفتارهاي حد در را اخالق دامنه. گردد مي

 مي فرهنگ جامعه در اش ريشه که شود مي بديل جمعيت به اخالق نوعي به يابد، مي شيوع و کند مي پيدا تسري اجتماعي

 موسسات در راهبردي نقش اي حرفه اخالق شناخت. امروزه توان مي آن با جامعه را که يابد مي غالب وجه نوعي خود و دواند

 کارآ مديريت استراتژيک هاي شرط پيش از را سازمان در اخالقي شايسته اصول استراتژيک، مديريت متخصصان و را داشته

 . اند دانسته

 به تواند مي اخالق ديگر، ديدي از دارد. سروکار رفتارها بودن غلط و درست به، مربوط استاندارهاي با اخالق واژه کلي طور به

 تصميم تا شوند مي قادر مديران اخالقي، اصول به اتکا با سازماني ب عد باشد. از شخصي امور و اجتماع بين مکانيزم ارتباطي عنوان

 را نادرست راه کسي چه و رود درست مي راه به سازمان در کسي چه است؛ نادرست چه چيزي و درست چيزي چه که بگيرند

 نظام يک وجود بدون تنبيه و تشويق نظارت، گيري، ارزشيابي، تصميم نظير خود وظايف دادن انجام در بنابراين، مدير پيمايد. مي

 در و ها و انتخاب ها گيري درتصميم رفتارها و عملکردها در نقش اخالق. کند عمل قاطعيت با تواند نمي سازمان در اخالقي

 که است بشري استانداردهاي سلوک و اصول از اي مجموعه اي، حرفه اخالق .است کننده تعيين و مهم ارتباطات، و برخوردها

 کردن محقق آن هدف که است تفکر عقالني فرايند يک اي، حرفه اخالق حقيقت، در .کند تعيين مي را ها گروه و افراد رفتار
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 اخالق جديد هاي شعبه از يکي اي حرفه اشاعه نمود. اخالق و حفظ بايد موقع چه را هايي ارزش چه سازمان که در است امر اين

 است.  متصور خاص اصولي آن براي و داده پاسخ گوناگون هاي حرفه اخالقي مسائل به کوشد مي است که

 یخالق ادارا 

به چگونه کار کردن در  ياخالق ادار هاي اداري و چگونه کار کردن در اداره تبيين نمود.ها و نبايداداري را مي توان بايد اخالق

باشد. به عبارت ساده و مختصر اخالق شامل شناخت  يو انسان يمتخلق به اخالق اسالم ديکارمند مسلمان با کيپردازد.  يم اداره

 و دهايتوان با يرا م ياخالق ادار نياو نادرست است. بنابر حيترک ناصحو درست و  حيو آنگاه انجام صح حياز ناصح حيصح

 کي يکه کارکنان نظام ادار ديآ يبوجود م يمطلوب زمان ينمود. اخالق ادار نييو چگونه کار کردن در اداره تب يادار يدهاينبا

 حيتصح ياخالق ادار شرفتيمبنا در پ نيمردمان بدانند. مهمتر ليکشور به مردم از منظر درست بنگرند و خود را خدمتگزار و وک

انسان نسبت به مردم، مافوق و کارش  ديکه د يشان است، زمان فيمردمان، مسؤالن و وظا ان،کارکنان نسبت به خودش نشيب

 ياخالق در اداره م خود سبب رشد در اداره و توسعه نيکار کردن به مثل خدمت نمودن و عبادت کردن است و ا اصالح شود

از  کيحاکم است حرمت نگهداشتن و حفظ حقوق مردمان است هر  يو رفتار ادار تآن چه در راس مناسبا يشود. در نظام ادار

بر  يمبتن ينظام ادار کيکه قرار دارند اگر حافظ حقوق و حرمت ارباب رجوع باشند  يگاهيکارکنان دولت در هر مرتبه و جا

فه بسنده يفقط به انجام وظ دياست، اما نبا فهيوظ يرسانخدمات ينظام ها ياخالق ظهور خواهد کرد. اگرچه ارائه کار خوب برا

گذرانده و آن را به  فهيالزم است خدمت را از مرز وظ ،يحق تعال شگاهيدر پ« خدمت به خلق» عيرف گاهيکرد. بلکه با توجه به جا

 حد لذت رساند. 
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 شده است: ييدر پنج حوزه شناسا یادار یدهایو نبا دهایبا

 الف. در ارتباط با ارباب رجوع:  

 :دهایبا  

 آنان تيارباب رجوع و حفظ حرمت و شخص مي. تکر1  

 در مواجه با ارباب رجوع يو خوش برخورد يي. خوشرو2  

 در قبال کار ارباب رجوع يريپذ تيو مسئول يي. پاسخگو3  

 نامربوط ارباب رجوع يعدم انجام خواسته ها ،يو منطق يعقل ،يقانون هي. توج4  

 ياله تيرضا تيمردم و در نها تي. توجه به کسب رضا5  

 نيعدالت و انصاف در برخورد با مراجع تي. رعا6  

 و تواضع در برابر مردم ياخالق ادار تي. رعا7  

 نيدر برخورد با مراجع ياخالق اسالم تي. رعا8  

 در اوقات عدم حضور در محل کار نيانجام امور مراجع يبرا نيگزيجا نيي. حضور به موقع در محل کار و تع9  

 در انجام امور مردم ليو تسه عي. تسر10  

 ارباب رجوع اتيبه امورات، مشکالت و شکا يدگيو رس يريگي. پ11  

 مردم ي. درست و به موقع انجام دادن کارها12  

 مثبت در برخورد با ارباب رجوع لي. داشتن سعه صدر و تما13  

 ارباب رجوع يالزم و کاف ييبخش به خواسته ها و ارائه اطالعات و راهنما. گوش دادن اثر14  

 :دهاینبا  

 در ارائه خدمت به ارباب رجوع يو جنس يمذهب ،يشاونديخو ،يقوم ،ينژاد ضي. تبع1  

 ارباب رجوع ي. تجسس در امورات شخص2  

 مقرر در قانون ياز تعرفه ها شيو اخذ وجه ب يرشوه خوار ،ي. اخاذ3  

 و سفارش در ارائه خدمات ارباب رجوع هيو قبول توص ري. تاث4  

 نيم امورات مراجع. منت گذاشتن و چشم داشت از بابت انجا5  

 و اجازه ليبدون دل يادار ي. ترک محل کار در اوقات موظف6  

 اسرار و اطالعات محرمانه ارباب رجوع ي. افشا7  
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 . داشتن کبر و غرور در برخورد با ارباب رجوع8  

 آزار دهنده و امروز و فردا کردن کار ارباب رجوع يها ي. کاغذ باز9  

 ب. در ارتباط با همکار:  

 :دهایبا  

 . احترام به همکاران و رفتار توأم با ادب و نزاکت1  

 اداره يدر فضا گريکديو داشتن رفتار مناسب همکاران خانم و آقا با  تي. رعا2  

 جهت اصالح و بهبود ازي. ارائه انتقاد سازنده و مؤثر در صورت ن3  

 با همکاران يو همدل تيمي، صموحدت. داشتن 4  

 يو سازمان يشغل فيوظا نهيمشورت و مشارکت در انجام به ،ي. همکار5  

 اطالعات ميانتقال تجارب و تسه قيهمکاران از طر ي. توسعه و توانمند6  

 و حفظ اسرار همکاران ي. امانتدار7  

 از منکر ي. امر به معروف و نه8  

 . محبت، الفت و صداقت در تعامل و ارتباط با همکاران9  

 شانيا اديدر زمان مشغله ز ايدر محل کار و  شانيهمکار در صورت نبودن ا يشغل في. کمک به انجام وظا10  

 :دهاینبا  

 همکاران ي. تجسس در امور شخص1  

 از همکاران و مراجعه کنندگان يي. انتقام جو2  

 همکاران بي. استهزاء و تخر3  

 محوله فيمرتبط با وظا ريمورد در امور غ ي. دخالت ب4  

 . عدم توجه به نظرات همکاران و عدم استفاده از مشارکت مردم در کارها5  

 . سوء ظن، بخل و حسادت به همکاران6  
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 با کارمند: ریج. رفتار مد  

 :دهایبا  

 امور عيسر شبرديمختلف اداره جهت پ يدر بخش ها ستهيمتعهد، متخصص و شا يروهاين يريکار گه . ب1  

 دستان ري. عدالت و انصاف در برخورد با ز2  

 يو سازمان يشغل فيو استقالل در انجام وظا اراتياخت ضي. تفو3  

 انتقال تجارب و آموزش قيکارکنان از طر يها يتوانمند شي. افزا4  

 يو سازمان يشغل فيانجام وظا يو عالقه در کارکنان برا ليم زه،يانگ جادي. ا5  

 به موقع کارکنان هيو تنب قي. تشو6  

 و مشارکت کارکنان در امور يريپذ تي. حس مسئول7  

 به امور آنها يدگيهمکاران به منظور رس نيدستگاه در ب ري. حضور مد8  

 کارکنان نيتعاون و مشارکت در ب ،يحس همکار تي. تقو9  

 کارکنان يو نوآور تيابتکار ، خالق هيگسترش روح يبرا يزي. برنامه ر10  

 از آنان يجد تيشناس دستگاه و حما فهيمبتکر، خالق، فعال و وظ يروهاياز ن ريتقد. 11  

 کارکنان نيدر ب ينمودن اخالق اسالم نهيو نهاد يمردم دار هيروح جي. ترو12  

 اصالح و بهبود يکارکنان و ارائه بازخورد مناسب برا قيدق يابي. کنترل و ارزش13  

 کارکنان در ابعاد مختف يرشد و تعال طي. فراهم نمودن شرا14  

 رفع مشکالتشان ياز همکاران برا يجد يبانيو پشت تي. حما15  

 :دهاینبا  

 کارکنان ي. تجسس در امور شخص1  

 نسبت به پرسنل طرفه کيو قضاوت  يداور شي. پ2  

 دستانريو خشونت در برخورد با ز ياحترام يب ض،يتبع ،و استهزا ري. استبداد، تکبر، تحق3  

 تيو دوستان فاقد صالح کانياقوام، نزد ستهي. انتصاب ناشا4  

 تحت نظر خود يبر واحد ها ني. عدم نظارت مسئول5  

 قابل انجام به کارکنان ريپوچ و غ ي. وعده ها6  

 کارکنان يشغل ازي. کتمان اطالعات مورد ن7  
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 دستان را به خود نسبت دادنريتالش و کار ز جهي. نت8  

 يادارريو غ يجهت انجام امور شخص تيريکارکنان مجموعه تحت مد يريگ. به کار9  

 :رید. رفتار کارمند با مد  

 :دهایبا  

 و انجام به موقع دستورات مافوق يري. اطاعت پذ1  

 يسلسله مراتب سازمان تي. رعا2  

 يادار ريو غ يادار طيدر مح راني. حفظ حرمت و منزلت مد3  

 يو سازمان يشغل فيدر رابطه با وظا ي. ارائه نظرات کارشناس4  

 و برخورد مؤدبانه با مافوق ي. صداقت، امانتدار5  

 يشغل فيو انجام وظا يميت يدر کارها ي. مشارکت جد6  

 شده ضيتفو اراتي. استفاده درست در مقابل اخت7  

 :دهاینبا  

 يسلسه مراتب ادار تي. عدم رعا1  

 از دستورات مافوق يچي. تمرد و سرپ2  

 رانيپشت سر مد ييکردن و بدگو بتي. دروغ، تهمت، افتراء، غ3  

 . ارائه گزارشات خالف واقع4  

 در رفتار و ارتباط با مافوق ي. تملق و چاپلوس5  

 و سرپرست مافوق قرار دادن ري. فقط خود را مقرب درگاه مد6  

 انداختن گرانيردن و امور محول شده را به گردن دک ي، شانه خالرکارهاي. از ز7  

 ه. در ارتباط با سازمان و شغل:  

 :دهایبا  

 محوله فيوظا قي. انجام به موقع و دق1  

 يوقت ادار انيتا پا تي. حضور منظم و به موقع در محل کار و فعال2  

 يو سازمان يشغل ازيدانش و مهارت مورد ن ي. ارتقا3  

 و تالش در کار ي. سخت کوش4  
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 از اسراف يو پاش و دور ختياز ر يريالمال و جلوگ تيدر مصرف ب اطي. دقت و احت5  

 از امکانات و منابع سازمان نهيو استفاده به ييمصرف، صرفه جو ياصالح الگو ،يبهره ور شي. افزا6  

 يو سازمان يشغل فيانجام وظا يدر روشها يو نوآور تيخالق ي. ارتقا7  

 يپوشش ادار تي. رعا8  

 يو عموم يزننده در ادارات و مراکز آموزش شيو عدم آرا ي. توجه به ساده پوش9  

 کار طيمح يو آراستگ يمقررات، ضوابط ادار ن،يقوان تي. رعا10  

 (گراني)در گفتار، رفتار و پوشش و برخورد با د يشئون و شعائر و اخالق اسالم تي. رعا11  

 يتعلق و شهرت سازمان شيو افزا ي. حفظ اسرار شغل12  

 شرکت در نماز يهمکاران برا قيو شرکت فعال و به موقع در نماز جماعت و تشو ي. برگزار13  

 يو سازمان يشغل فيمرتبط با وظا نينو يها يفنون و تکنولوژ ها و علوم و دستورالعمل ن،يبا قوان يي. آشنا14  

 نحوه ارائه خدمات و اسناد و مدارک مرتبط يو مستند ساز ي. شفاف ساز15  

 :دهاینبا  

 يو مردم ياز امکانات دولت يو استفاده شخص يشغل تي. سوء استفاده از موقع1  

 يشخص يتحفظ موقع يپر خرج برا يها ييرايو پذ يو گروه يبه منافع شخص لين ي. اعمال نفوذ برا2  

 يو خارج يمورد داخل يو ب نهيپرهز يو سفرها دهيفا يو ب ديجلسات زا ي. برگزار3  

 يو کم کار يو کم فروش يادار فيدر وظا ي. سهل انگار4  

 سرکار آمدن و زود رفتن از محل کار ري. د5  

 يدر اوقات و ساعات ادار يشخص ي. انجام کارها6  

 يو انجام ندادن کار و گرفتن اضافه کار يساعات ادار ري. ماندن در اداره در غ7  

 در جهت مصارف اداره ياموال حت يريکارگه در ب طيافراط و تفر ،راف. اس8  

 يکردن مردم به نظام و انقالب اسالم نيبدب ،يدر حفظ امکانات دولت ي. سهل انگار9  

 ها( ييراي)انواع پذ نيسنگ يجانب يها نهيجشنواره ها و هز ي. اسراف در برگزار10  

 به عهد يدر امانت و عدم وفا انتي. اختالس، جعل، خ11  

 مورد با تلفن اداره يو ب يو طوالن ادي. مکالمه ز12  

 اطالعات موجود در دستگاه ي. افشا13  
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 اديو داشتن اعت اتي. استعمال دخان14  

 يو بد پوشش يعفت يب ،يتنبل ،يزگيانگي. ب15  
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 خالق حرفه ای ا 

 معادل اخالق کاري يا اخالق حرفه اي در زبان فارسي است. work ethics يا professional ethics اصطالحاتي چون

اخالق حرفه اي به منزله شاخه اي از دانش اخالق، به بررسي تکاليف اخالقي در يک حرفه و مسائل اخالقي آن مي پردازد و در 

 رد به موقعيت تعيين شده همراه با اخالق خاص است. تعريف حرفه، آن را فعاليت معيني مي دانند که موجب هدايت ف

 :است ارائه شده اي حرفه اخالق مختلفي هاي تعريف

 گروه دروني استعداد و قوا اخذ جهت جمعي در ايده به گروه يا فرد فيزيکي و رواني و ذهني انرژي شدن متعهد کار، اخالق الف(

 است. نحو هر به توسعه براي فرد و

 و دهد پاسخ گوناگون اخالقي حرفه هاي مسائل به کوشد مي که است اخالق جديد هاي شعبه از يکي اي حرفه اخالق ب(

 است. خاص متصور اصولي آن براي

 اخالق بر ناظر و پردازد مي اي نظام حرفه يک اخالقي ارزشهاي و اصول و اخالقي هاي پرسش و مسائل به اي حرفه اخالق ج(

 است. اي حرفه محيط در

 انجام در خويش فطرت و وجدان براساس نداي و داوطلبانه افراد بايد که است قواعدي مجموعه اي حرفه اخالق از مقصود د(

 .شوند دچار قانوني هاي مجازات به تخلف، صورت در يا باشند داشته وجود  الزام خارجي که آن بدون ؛ کنند رعايت اي حرفه کار

  مسئوليت پذيري فرد در برابررفتار فردي و رفتار حرفه اي است. در بعد فردي، اخالق فردي ناظر بر ( ه

  آنهاست. اجراي براي و دستورهايي سلوک و رفتار تکاليف ارزشي، احکام از اي مجموعه برگيرندة در اخالق، اين و(

 :است شده اشاره زير موارد به اي حرفه اخالق تعريف در به طور خالصه

 .است حرفه يک اهل ميان در متداول رفتاري اي حرفه اخالق .1

 .است اي حرفه کارهاي دادن انجام هنگام آدمي کردار و رفتار مديريت اي حرفه اخالق .2

 .پردازد مي شغلي روابط مطالعۀ به که است اخالق دانش از رشته اي حرفه اي .اخالق3

 آيد. مي دست به و شغل حرفه ماهيت از اول وهلۀ در که قوانين از اي مجموعه از است عبارت اي حرفه اخالق .4

ارتباط ها را بهبود  به گونه اي که بهره وري را افزايش داده، اخالق حرفه اي رابطه چشم گيري با فعاليت ها و نتايج سازمان دارد،

حتي جريان اطالعات به را مي بخشد و درجه خطر را کاهش مي دهد زيرا هنگامي که اخالق حرفه اي در سازمان حاکم است،

 ن مطلع مي گردد.آتسهيل مي گردد و مدير قبل از ايجاد حادثه از 

حرفه اي شدن مستلزم داشتن دانش عميق، بصيرت، تعهد، مسئوليت پذيري و پاسخگويي فردي به ويژه در تعامالت اجتماعي 

اري ارتباط با ديگران و است و بيش از تاکيد بر بهره هوشي متکي بر هوش عاطفي است زيرا حرفه اي ها مي بايست در برقر
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ميسر نيست و  تاثيرگذاري بر روي آنها از مهارت بااليي برخوردار باشند. پر واضح است که تحصيل اين ويژگي ها به سادگي

مستلزم تعليم و تربيت به ويژه يادگيري مستمر است. بر اين اساس بين حرفه و شغل تفاوت وجود دارد. هر شغلي يک حرفه 

دارندگان مشاغل حرفه اي انتظار بيشتري در داشتن عملکرد با کيفيت در ليل ده يک شغل است. به همين نيست ولي هر حرف

صورت برآورده نشدن آن، جايگاه و منزلت آن حرفه مخدوش مي شود و ترميم  درباال در مقايسه با ساير شاغلين وجود دارد که 

 آن به سادگي صورت نمي گيرد.

ازجمله  اخالقيات، و اخالقي اصول است. اسالمي اخالق کار و محيط در اخالقي اصول اداري، سالمت در اثرگذار عامل مهم يک

را  خويش رسالتپيامبر )ص( هدف  طوريکه به. است بوده فراوان اسالم تأکيد مورد جامعه در آن کارگيري به که است مباحثي

 مباني، اصول، باورها، ارزشها، از اي مجموعه عنوان به اخالقيات رو، ازاين. اند ردهمعرفي ک« اخالقي مکارم رساندن کمال به «

  .کند ايفا ها سازمان اثربخش مديريت در را مهمي نقش تواند مي نبايدها و بايدها

 ناظر تنها رو، نه ازاين. نيست انسانها فطري و طبيعي نيازهاي سلسله ارتباط با بي و خشک انتزاعي، اخالق يک اسالمي اخالق

 ديگر با و طبيعت خود، با با انسان روابط بر چشمگيرتر، صورت به بلکه ماوراء است، عالم و خدا با انسان مناسبات تنظيم بر

 بشري زيست قلمروهاي و ها همۀ عرصه پايايي و سالمت پويايي، بالندگي، شادابي، و موجبات طراوت و گذارد مي تأثير انسانها

 و اخالقي است کرامتهاي است، واالييشان سبب و آدميان مايۀ برتري )ع( آنچه علي مؤمنان، امير منظر از سازد. مي فراهم را

  دارند. اساسي نقشي امور ادارة در کرامتها اين

 انجام کار و اخالق سازماني اخالق مديريت، اخالق چون مختلفي ذيل عناوين سازمان، و مديريت دنياي در اخالق مطالعات

 کار، اخالق. است آنها ضروري از هريک در شده مطرح هاي گزاره تفکيک ها براي دانش اين مرزهاي مطالعۀ و است گرفته

 فرآيند يک کاري اخالق کند. مي تعيين را ها و گروه افراد رفتار که است بشري سلوک استانداردهاي و اصول از اي مجموعه

 .نمود اشاعه و حفظ بايد موقع را چه هايي ارزش چه سازمان در که است امر اين کردن آن محقق هدف و است عقالني تفکر

 مطلوب تا شود مقرر مي اي حرفه مجامع و سازمانها سوي از که شده اخالقي پذيرفته هاي واکنش و ها کنش از اي مجموعه به

سازمان  در اخالقيات گويند. اخالق کار آورد، فراهم اي حرفه وظايف اجراي در خود براي اعضاي را ممکن اجتماعي روابط ترين

 از خوب بد عمل و مشخص سازمان بدهاي و نيک آن براساس و شود مي تعريف نبايدها و بايدها ها، ارزش از نظامي عنوان به

 و گفتار پندار، که هستند اخالقي خاص هاي ويژگي داراي و شخصيتي فردي بعد در ها انسان طورکلي، به. گردد مي متمايز

 شود موجب عواملي گيرند، مي قرار سازماني پست و جايگاه يک در وقتي همين افراد است، ممکن. دهد مي شکل را آنها رفتار

 تأثير سازمان اثربخشي و ميزان کارايي روي بر انساني هاي ويژگي اين و بزند سر آنها بعد فردي از متفاوتي رفتار و گفتار پندار،

 سر اداري و سالمت آن سر يک که خطي طيف يک در کارمندان سازمان، عنوان به افراد اخالقي متفاوت رفتارهاي .بگذارد
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 و راهبردها ها، اجراي مأموريت انجام در سازمان موفقيت ميزان در سالمت اداري ميزان و است تحليل قابل اداري، فساد ديگر

 درک اهداف، اين دستيابي به در گام اولين. کند مي ايفا را سزايي به نقش اهداف سازماني، به دستيابي نهايت در و ها برنامه

 است. سازمان در کارکنان اخالقي رفتار بر تأثيرگذار شناسايي عوامل و اخالق مفهوم از صحيح

 يکديگر با تعامل ايجاد و اعتماد، مشارکت روحيه کار، به دلبستگي مانند اي حرفه اخالق هاي ويژگي تا است آن نيازمند جامعه ما

 که اند رسيده بلوغ اين به صنعتي جهان در کشورها از امروزه بسياريسازي شود.  فرهنگ آن تحقق براي و تعريف غيره را و

دليل،  همين به. انجامد مي سازمان رفتن بين از به اجتماعي، تعهدات و ها مسئوليت از فرار اخالقي و مسائل به اعتنايي بي

 يک سازمان در بايد که اند رسيده اين باور به و  کرده نياز احساس اخالقي استراتژي تدوين براي موفق يها سازمان از بسياري

 از وقتي بدهند؛ اي ويژه جايگاه حرفه اي اخالق دربارة تحقيقات به اند رو، کوشيده اين از. کند رسوخ اخالق بر مبتني فرهنگ

 پزشکي، اخالق: آيد؛ مانند مي ميان به شغلي اخالق يا و کار اخالق مي نهيم، گام کار و کسب حوزه به شخصي فردي و حوزة

 . آن نظاير و مهندسي اخالق ،معلمي اخالق

 رفتار از مبنا اين. است کار و کسب در اخالق گونه هر مبناي «تکليف من و داريد حق شما» تلقي اي، حرفه اخالق در امروزه

 تکاليف از ديگران، حقوق رعايت دغدغۀ با سازمان و گيرد مي قرار با محيط سازمان ارتباط براي اصلي صورت به فرد، ارتباطي

 نقشي داشتن دانش بودن، و علم هويت داراي از: عبارتند آن امروزي مفهوم در اي حرفه اخالق هاي ويژگي . پرسد مي خود

 داراي انساني دانشي ارائه اخالقي، نظام يک به فرهنگ، وابستگي به بودن وابسته و بومي اي، حرفه اي صبغه ارائۀ کاربردي،

 ميان رشته اي. روي آوردي ارائه انگيزشي، روشن زبان

را  هايي ارزش چه سازمان درکه  است امر اين کردن محقق آن هدف که است عقالني تفکر فرايند اي حرفه اخالق در حقيقت،

 چشمگيري بر فعاليت ها و نتايج سازمان دارد.  راخالق حرفه اي تاثي .نمود اشاعه و حفظ بايد موقع چه
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  یا رفهح خالقا ایه یژگیو 

 شده تحقيق مند روش نحو به اي خانواده هم و مسنجم مسائل درآن که است آن دانش :دانش منزله به ای حرفه خالقا (1

 .يابند پاسخ و

 سازمان عيني شرايط در که است راهبردي اصول و عملياتي قواعد گرو ارائه در اخالقي دانش بودن کاربردي :کاربردی نقش( 2

 .باشند داشته کارآيي

 شايسته هاي روش و ابزارها بايد که دارد تحول اين از حکايت نهادهاي اجتماعي در مديريت عميق تأثير :ای حرفه صبغه( 3

 نمود. پيدا را مسائل حل جهت

 .اند وابسته فرهنگ مسائل به اخالق اي حرفه و عيني مسائل وابسته(: )فرهنگ بومی دانش (4

 آن راهبردي و اصول اخالق نهايي مالک اي، حرفه اخالق. است نظام اخالقي يک محتاج اي حرفه اخالق :اسالمی اخالق (5

 آورد. دست مي به روايات و قرآن از را

 .است حقوق مردم رعايت واقع در اخالقي تعهداتو  براي انسان يعني. است بشري دانش اخالق :انسانی دانش( 6

 است. آن زبان مرهون حدود زيادي تا اي حرفه اخالق کارآيي :زبانی های ویژگی( 7

 اي رشته ميان مطالعه محتاج آنها به پاسخ لذا و اند تباري چند کار، مسائل و کسب در اخالقي مسائل :ای رشته میان دانش( 8

 است.
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 :بر اخالق حرفه ای رذاگوامل تأثیرع 

باورها و اعتقادات و  ،يعوامل خانوادگ ،ي، مالک هاي شخصي، ارزشهاي مذهبفردي اتيو خصوص هايژگيو يعنيفردی:  ۀ.جنب1

 ستهيشا يهاي اخالق تيفردي هستند. مسلماً فردي که فاقد صالح ۀبر اخالق حرفه اي از جنب رگذارياز جمله عوامل تأث تيشخص

 برخوردار نخواهد بود. زين يحرفه اي متناسب قاخال ارهايياز لحاظ فردي باشد، از مع

انتظارات  ه،يو تنب قيو فرادستان، نظام تشو ردستانيارتباط با همکاران، ارتباط با ز ت،يريمثل رهبري، مد يعوامل :ی.جنبه سازمان2

مطلوب بودن عوامل است که نا يهي. بدرنديگ يقرار م طهيح نيدر ا يها، جو و فرهنگ سازمان هيو مقررات و رو ني، قوانهمکاران

 اخالق حرفه اي خواهد بود و بالعکس. دکنندةيمزبور، عامل تهد

آنها، از جمله  نيب يسازمانها و عوامل رقابت گريد نيو همچن ياسيو س يفرهنگ ،يعوامل اقتصادي، اجتماع :یطی.جنبه مح3

 .ستيبر اخالق حرفه ا رگذاريعوامل تأث

 دیرانم رد یا رفهح خالقا صولا رینت همم 

 لذت يا بوده، مفيد تو براي خواه گويد مي و ندارد توجه کار نتايج به که است دستوراتي انسان فطرت و سرشت در  :وجدان 

 و گيردمي شکل کار اخالق سايه در کار وجدان بايد توجه نمود. بده انجام را آن رنج، يا بياورد دنبال به خوشي نباشد، يا باشد آور

 و کمي شرايط کامل تحقق جهت در )جامعه( سازمان يک کارکنان که نبايدها و بايدها از اي مجموعه از عبارت است کار اخالق

 کنند. رعايت بايد ؛کرده اند تعهد که کاري کيفي

 :است بعد دو داراي کار اخالقي هاي نظام

  کند. مي تعيين را آن جهت و کار نوع که کاري اخالق نظام ثابت بعد الف( 

 اثر همديگر بر محتوا صورت و اين که پيداست و کند مي مشخص را کار صورت شکل و که کاري اخالق نظام تغيير بعد ب(

  .دارند متقابل

 به مجهز فرد که آوردمي وجود به ارزشي نظام ،سازماني فرد در که عواملي مجموعه از است عبارت کاري وجدان کلي طور به

 صرفه کارها، موقع به انجام رساندن، نتيجه به را کار دادن، انجام عيب بدون کار شود: مي سازمان و کار براي زير هاي کيفيت

 سازمان. براي غيرمفيد مفيد از کار شناسايي ها، هزينه و وقت در جويي

 هاست.  يها و ناراست يدرست و گام نهادن در کج ريشدن از مس رونيبه مفهوم ب يتيمسئول يهر نوع ب : :پذیری مسئولیت

 .خود مسئول است يکه باشد، نسبت به تمام امور و کارها يهر کس در هر مرتبه ا
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 کسي اختيار در را درست اطالعات مناسب زمان در يعنيچيزي. انجام براي يا کسي مقابل در ضمانتي يا وظيفه يعني:تعهد

 دهيم قرار  

 شرافتمندي  به حال همه در و دهد مي گوش وجدان نداي به است، دورويي و رياکاري مخالف که کسي يعني :بودن صادق

 است. شهامت با کند، شجاع و مي توجه

 تصميم  حق ديگران به است، شناس وقت و قول خوش گذارد، مي احترام ديگران حقوق به فرد يعني :دیگران به احترام

 گيرد. نمي نظر در را خود منافع تنها و دهد مي گيري

 و  تبعيض با رابطه در شبهه زمينه بردن بين از و است کردن نگاه چشم يک به را همه انصاف از منظور:انصاف و عدالت

 مدارا کردن با آنها مي باشد.

 به .کندمي حمايتاز آنان  و شود مي شريک ديگران مشکالت در است، رحيم و دلسوز فرد يعني :دیگران با همدردی 

 داند. مي خود مشکل را ديگران مشکالت کند، ميه توج ديگران احساسات

 است ديگران معتمد و رازدار است، متعهد خود وظايف به يعني :وفاداری. 

 مواجهه از اجتناب و انتقادها برابر در پاسخگوييت.اس کارکنان به ديدگاه ارائه و انتقاد حق دادن:طلبی مشارکت و نقدپذیری 

 .است اخالقي بايدهاي جزو منتقدان با هيجاني

 افراد. است( برد – برد (خودمختاري و متقابل و اصيل احترام با همراه صريح، صادقانه، ارتباط برقراري قاطعيت :قاطعیت 

 ديگران احساسات شنونده ها، ديدگاه بر عالوه قادرند و دهند مي نشان حساسيتديگران  هاي احساس و افکار به نسبت قاطع

 .کنند بيان وضوح به نيز را خود احساسات و افکار قادرند، حال عين در.باشندز ني

 و اتکا باور نوعي داشتن و ندارد زدن ضربه قصد شما با روابطش در مقابل طرف اينکه از اطمينان يعني اعتماد :اعتماد  

 بيان شفافيت، بايد پرداخت جامع هاينظام تا وظايف شرح از حرفه شئون همه در يعني :کارکنان با صادقانه و صریح برخورد 

حقوق  کردن پايمال و فريب براي را زمينه ضوابط، بودن سيال بيان، در دوپهلويي ابهام، گونه هر. ساخت حاکم را کامل و دقيق

 .کند مي مهفرا
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 یا رفهح خالقا جودو زیتم 

 و پذير سخت آسيب را ها سازمان آنها، از دوري و دارد سازمان به آينده معطوف موفقيت در راهبردي نقش اي حرفه اخالق

 را تبليغاتي هاي هزينه بخشي از. شود مي استراتژيک مزيت موجب اي حرفه به اخالق سازمان دستيابي. است کرده متضرر

 بيني پيش تواند مي اي حرفه کنيد. اخالق تجربه سازمان موفقيت در را آن ژرف تاثير تا سازمان کنيد سازي اخالقي صرف

جذب  در اعتماد به اتکاء با سازمان و گردد سازمان نسبت به راسخ اصيل، اعتماد موجب نيز آن و دهد افزايش را سازمان پذيري

 را متخصص منابع انساني نمايد، ايجاد مديران و کارکنان در را و پايداري دروني انگيزش گردد، موفق اعتباري و مالي منابع

 منفي انرژي سازماني تهذيب فرهنگ و اصالح با يابد، دست بازار در انحصاري به جايگاه رقابتي مزيت افزايش با کند، جذب

 حاکميت که دهد مي نشان نتايج. مديريت نمايد اثربخش نحو به را سازماني هاي تنش و کند را مهار اخالقي معضالت از ناشي

 دارد.فرصت  به تهديد تبديل در مهمي نقش سازماني در فرهنگ اخالق

 وقتي. داشت سازمان خواهد و افراد رفتار بر مهمي تاثير کلي طور به اخالقي نيز جو سازماني، فرهنگ هاي جنبه ساير کنار در

. بکند بايد چه ناپذير، اجتناب بالتکليفي اخالقي بروز در که داند مي کس هر است، ومثبت روشن اخالقي محيط شرايط که

 شد. خواهند حمايت سازمان تمام و عالي توسط مديريت که هستند مطمئن کامالً و کنند مي عمل اطمينان با افراد بنابراين

  (2009) ادوزیرک رفه ای از دیدگاهح خالقا اراید فرادیا ایه یژگیو 

 پذیری مسئولیت 

 اخالقمند و حساس است؛ سرمشق ديگران ؛ پذيرد مي را آن پيامدهاي و ها تصميم مسئوليت و پاسخگوست فرد مورد اين در

 را مسئوليتي و کوشاست خويش هاي مسئوليت تمام اداي براي دهد؛ اهميت مي کارش در نامي خوش و کاري درست به است؛

 .دهد مي انجام نيت خلوص و توان تمام با گيرد، عهده مي به که

 طلبی رقابت و جویی برتری 

 پرکار و جدي کند؛ مي پيدا دست حرفه خود در بااليي مهارت به دارد؛ نفس به اعتماد باشد؛ ممتاز کند مي سعي موارد تمام در

 برنده رقابت در طريقي هر به کند نمي سعي است؛ خود ارتقاي دنبال طرق شايسته از و نيست راضي خود فعلي موقعيت به است؛

 .باشد

 بودن صادق 

 با و شجاع کند؛ مي توجه به شرافتمندي حال همه در دهد؛ مي فرا گوش خود وجدان نداي به است؛ دورويي و رياکاري مخالف

 .است شهامت
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 دیگران به احترام 

 تصميم حق ديگران به است؛ شناس و وقت قول خوش گذارد؛ مي احترام ديگران نظر به گذارد؛ مي احترام ديگران حقوق به

 داند. نمي مرجح را خود منافع تنها دهد؛ مي گيري

 اجتماعی هنجارهای و ارزشها به نسبت احترام و رعایت 

 در گذارد؛ مي احترام اجتماعي به قوانين ؛ کند مي مشارکت اجتماعي فعاليتهاي در است؛ قائل احترام اجتماعي ارزشهاي براي

 .کند نمي عمل متعصبانه ديگر هاي فرهنگ با برخورد

 انصاف و عدالت 

 قائل تبعيض قوميت و نژاد و اقتصادي، اجتماعي طبقه فرهنگي، لحاظ از افراد بين ندارد؛ تعصب قضاوت در است؛ حق طرفدار

 .شود نمي

 دیگران با همدردی 

 مشکالت کند؛ مي توجه ديگران به احساسات ؛ کند مي حمايت آنان از و شود مي شريک ديگران مصائب در است؛ رحيم و دلسوز

 .داند مي خود مشکل را ديگران

 وفاداری 

 است. ديگران معتمد است؛ ديگران رازدار است؛ متعهد خود وظايف به

  خالقیا ایه ظامن 

 است. توجه کانون نيز ديگري هاي امروزه نظام اما است؛ بوده استوار ارسطويي نظام بر بيشاکم سنتي، تفکر در اي حرفه اخالق

 ميان در نظام پنج اين مقبوليت مالک. شود مي استفاده اي حرفه اخالق در بيان اخالقي عمدة نظام پنج از بيشتر حاضر، حال در

 اين. کاراست و سازگار، فراگير نظام ارائه اخالقي، رذائل و فضايل سيستماتيک بيان در آنها توانايي اخالقي، و نظام نظريه دهها

 : از عبارتند ( عمده هاي نظريه) اخالقي نظام هارچ

 گرانظام فايده 

  گرا وظيفهنظام 

 نظام عدالت گرا 

  )نظام خير گرا )زيباگرا، نظام ديني 

 و زيبايي متعال، برترين خداوند چهارم، نظريه در اما ،دانند مي نهايي مالک را اخالق راهبردي واقع اصول در نخست نظريۀ سه

 و خدا به تقرب است، اخالقي هاي نظام ديگر بخش که روشني اخالقي نظام اين دراست.  اخالق نهايي مالک کننده مشخص

 شغلي، ، فرد ساحت چهار در انسان و حرمت آزادي، اجتماعي، فراگير عدالت به دستيابي و اخالق است آرمان او رضايت کسب
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 مي انجام مطلق خير و زيبا اساس نظريۀ بر اسالم، اخالقي نظام چارچوب در تحقيقات همۀ است، گفتني. است و جامعه سازمان

 .شود

 سالمیا ارک خالقا 

 نادرست و چيست درست اينکه بر مبني گروه، يا شخص رفتار بر حاکم ارزشهاي و معنوي اصول رعايت معناي به را اخالق 1دفت

 و رفتار نظر از اينکه بر مبني هستند استانداردهايي کنندة تعيين اخالقي هاي ارزش وي، نظر از. کند مي تعريف است، کدام

 در جامعه يک افراد که رفتارهايي و ها ويژگي مجموعه عنوان با نيز کار اخالق است. از بد يا خوب چيزي چه گيري تصميم

 آنان که است برداشتي نوع از ناشي رفتارها اين. برند نام مي اند، کرده تعهد که کاري کيفيِ و کمي شرايط کامل رعايت جهت

 بلکه نيست، معاش کسب وسيلۀ فقط کار واقع؛ در دارند. جامعه اهداف تحقق جهت در آن نقش و کار از خود، نگرش اساس بر

 .است اجتماعي نقش و زندگي شيوة کنندة تعيين

 مالک نظام اين در زيرا است؛ ناپذير تفکيک و آميخته هم در اي حرفه اخالق با که است اي گونه به اسالمي اخالق نظام  

 معنا بدين است؛ خالقيا توجهات محور زمين، در الهي جانشين و خليفه مقام در انسان و است اهلل بشري، سعادت نهايت و نهايي

 مالک به توجه با ياسالم اخالق نظام رو، اين از شود؛ مي خداوند به تقرب و رضايت موجب او به خدمت و انسان خشنودي که

 نظر در با همچنين و اجتماعي زندگي و حرفه سطح در اخالقي هاي نامه آيين و ها دستورالعمل ارائه با است صدد در نهايي،

 .آورد فراهم را بشر حقيقي کمال و سعادت زمينۀ انسانها، زندگي بهبود جهت در مادي هاي پيشرفت گرفتن

 :از عبارتند وند،ش )اسالمي( اي حرفه اخالق کاربردي هاي مؤلفه گيريمنشأ شکل توانند مي که راهبردي اصول ترين مهم

 کرامت انساني 

 فردي آزادي 

 آن جايگاه شايسته در امري هر دادن قرار عام مفهوم در اجتماعي عدالت 

  ست.اصل ا  مهمترين اصل چهارم بين، اين درنگري که  امانت بينش و امانتداري سطح دو در ورزي امانت 
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 رزشا 

ارزش ها پايه و اساس فرهنگ در هر سازماني هستند و جهت مشترکي براي همه کارکنان و خط مشي ها و دستورالعمل هايي 

براي رفتار روزانه آن ها ارائه مي کنند. با شناخت اهميت ارزشها و رابطه آن ها با فرهنگ، نياز است که ارزش هاي اساسي را که 

ن است مشخص شود. به نظر مي رسد که سازمان ها داراي ارزش هاي بسياري هستند ريشه سيستم هاي ارزشي فرد و سازما

ها متفاوت و متمايز است. به هر حال زير بناي همه اين ارزش هاي خاص، مجموعه اي  نبا ارزش هاي صنعت آ ،که در ماهيت

 از ارزش هاي پذيرفته شده است که همه افراد با آن ها احساس هويت مي کنند.

برازندگي و قابليت  ،زيبندگي ،شايستگي ،لياقت ،استحقاق ارزش در زبان فارسي از اسم مصدر ارزيدن و به معناي قدر، مرتبه،واژه 

به زبان ساده ارزش عبارت است از قدر  آمده است. اهميت دادن گرامي داشتن، به معناي قدر، valueو در زبان انگليسي معادل 

 ا و امور و اشياي پيرامون خود قائل است.و قيمتي که انسان براي انديشه ه

 ناسیش امعهج یدگاهد زا رزشا عریفت 

 تعريف يا گروه فرد يک نزد در نامطلوب و مطلوب ناشايست، و شايسته بد، يا خوب معناي به ارزش شناسي، جامعه علم در 

 تعريف موقعيت يک به مختلف مربوط هاي انتخاب ميان در گروه يا فرد يک انتخاب معيار و هنجار را آن نيز بعضي. است شده

 .اند کرده

 حقيقت در. است غلط کاري چه و درست کاري چه بگيريم تصميم تا کنند مي کمک ما به که هستند اصولي ها ارزش 

 مورد و بوده مهم ما براي که مواردي هستند و شوند مي تثبيت ما روزمره رفتارهاي در که است دروني اعتقاد نوع يک ارزشها

 ما هستند. عالقه

 که بود شده سبب آلود مه هواي. بدهد مانور طوفانی هوایی در روز چند مدت به نظامی آموزش براي بود یافته موریتأم جنگی کشتی»

 پاسیباشد.  داشته نظر زیر را ها فعالیت همه تا بود ایستاده عرشه فرماندهی پل در ناخدا نتیجه در. باشند داشته کمی دید کشتی کارکنان

: زد فریاد خداناخورد.  می چشم به کشتی جلوي راست سمت در نوري: داد گزارش فرماندهی، پل روي بان دیده که بود نگذشته شب از

 مسیري در که بود مفهوم این به کهاست  ثابت:  داد جواب بان دیده کند؟ می حرکت عقب طرف به یا است ثابت نور آن آیا

 می توصیه هستیم، هم روي در رو که بده عالمت کشتی آن به: گفت عالئم ارسال مامور به ناخداکرد.  خواهیم فتصاد همبا  که هستیم

 هستم ناخدا من که بده عالمت: گفت ناخدابدهید.  مسیر تغییر درجه 20 باید شما: بود این عالمت جواب .بدهید مسیر تغییر درجه 20 کنم

 ،بود آمده خشم به ناخدا که هنگام این دربدهید.  مسیر تغییر درجه 20 شما بهتراست: آمد پاسخبدهند.  مسیر تغییر درجه 20 باید آنها و

 و هستم دریایی فانوس منآمد:  پاسخ بدهید. مسیر تغییر درجه 20 شود فرستاده می عالمت جنگی کشتی یک از که بده عالمت: گفت

 مردمان موثر(. )استفان کاوي؛هفت عادت «داد مسیر تغییر کشتی آنگاه
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 ! داستان اخالقی نتیجه

کوشش  با. شکست را آنها توان نمي و نبايد خورند، نمي تکان. اند دريايي  فانوس همان نقش سازمان، در محوري هاي ارزش

 و اهداف چارچوب ساير آنها به توجه با و بنديم کار به و بياموزيم را آنها توانيم مي اما. شکنيم مي خود را آنها، شکستن براي

 .نهيم بنا را خود هاي فعاليت

 یرزشهای سازمانا 

تغيير افراد، تغيير اهداف، تجربه  شوند. با گذشت زمان و ارزشهاي سازماني در وهله اول توسط بنيانگذاران سازمان تعريف مي

کار سازمان، پراکندگي جغرافيايي دهند ماهيت و نوع  نشان مي توانند تغيير کند. شواهد ... ارزشها مي ها وبحرانها و توسعه روتين

در  هاي سازماني ثبات ندارند، ولي به مرور که گذارد. در ابتدا ارزش سازمان و شکل سازمان برتعريف ارزشهاي سازمان تأثير مي

شوند. ارزشهاي سازماني  مي دوامتر هاي مختلف اعضاي سازمان تجربه شدند، باهاي سازمان جاي گرفتند و توسط نسل روتين

 ها تغيير روش تصميمسازي ارزش گيرد. اين فرآيند جاري ها، نمادها، ساختار و زبان سازمان جايتوانند در داستانها، روتين مي

گيرند: کسب سود، ارايه  ها بنا به اهداف متفاوتي شکل ميسازد. سازمان دشوار مي گيري سازماني را حتي براي مديران ارشد

تواند  مي تواند اهداف مختلفي داشته باشد. بنابراين اهداف مختلفعالوه بر اين خود يک سازمان مي . ... دانش و خدمات، پيشبرد

محيط همچنين  .هاي متفاوتي دارند ارزش هاي مختلف ها شود، بنابراين سازمانهاي مختلف براي سازمان منجر به تعريف ارزش

درون يک سازمان معاني و  هاي مختلف هاي مختلف و بخش نکند. ارزشها ثابت نيستند و در سازما ها را تعيين مي ارزش

تصميمات  ازماني با وظايف روتين و تکراري، سرپرستان انتظار ندارند که زيردستانشانسهاي  محيط در د.اهميت مختلفي دارن

 تغيير، ارزش تلقي نميخالقيت و نوآوري و  گيرند که اطاعت و نظم ارزش دارد و کليدي بگيرند. در اين سازمانها افراد ياد مي

کنند. در مقابل در  هاي سخت قدرت استفاده مي همچنين بيشتر از تاکتيک شود. قوانين راهبردهاي قدرت هستند و سرپرستان

در و  گيري مشارکت کنند. استقالل ارزش اصلي است رود افراد در تصميم پيچيده وجود دارد، انتظار مي جاهايي که وظايف

 سازمان ايفا مي هاي شخصي رهبران سازماني نقش غالب را در ايجاد و حفظ جو ارزش .رود کار مي راهبردهاي نرم قدرت به

 .کنند

ارزش هاي سازماني و فرهنگ سازماني به عنوان يکي  علم مديريت به عمل آمده، مطالعه اي که توسط گروهي از انديشمندان

فرهنگ سازماني به عنوان مجموعه اي از باورها و ارزش هاي  از موثرترين عوامل پيشرفت و توسعه کشورها شناخته شده است.

مشترک بر رفتار و انديشه اعضاي سازمان اثر مي گذارد و مي تواند نقطه شروعي براي حرکت و پويايي و يا مانعي در راه پيشرفت 

 ن به شمار مي آيند.به شمار آيد لذا ارزش ها و فرهنگ سازماني از اساسي ترين زمينه هاي تغيير و تحول در سازما
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ده باورها و اولويت هاي سازمان از جنبه هاي اخالق حرفه اي و حوزه ماموريت هاي سازماني ارزش هاي سازماني منعکس کنن

لفه هايي هستند که يک سازمان ؤارزش هاي سازماني م بوده و راهنماي تصميم گيري رهبران و هدايتگر رفتار کارکنان هستند.

يکي از داليل مهم حفظ هر سازمان يا سازماني  از سازمان هاي کوچک و متوسط متمايز مي سازد. ،جهاني راداراي جايگاهي 

برخورداري از انسجام در ارزش ها و باورها و به طور کلي فرهنگ سازماني  ن هم مي شود،آموجب افزايش بهره وري  که مسلماً

ش ها و باورهاي حاکم و پايبندي به اصول و قواعد پيش نياز بهره به عبارت ديگر در صورت عدم وجود وحدت در ارز آن هست.

فرهنگ سازمان آسيب پذير مي گردد و حصول به اهداف  در افراد، مندي از مزيت هاي امروزي و با وجود نوعي پراکندگي آراء

 را مشکل مي سازد.

ارزش ها به استقرار و حفظ  ان مي باشد.تمام فعاليت هاي سازم ارزش سازماني موضوع مهمي در مديريت است که زيربناي

به طور  که مي تواند بر هدايت افراد به سوي اقداماتي که براي سازمان مطلوب هستند تاثير بگذارد.استانداردها کمک مي کند 

 دسته آنو  موفقيت سازماني افزايش مي يابد ويژه هنگامي که ارزش هاي سازمان به طور گسترده اي ميان اعضايش رايج شود

 .باشند نمي کوتاه مدت هاي مصلحت يا مالي با درآمدهاي مصالحه قابل که هستند سازمان ماندگار هر و اي ريشه معتقدات از

 درون سازمان که کساني براي و ندارند داوري ديگران به نياز و است طوالني ها عمر آن ولي اندک راهنما، اصول اين شمار

. است انتظاري سازمان هاي ويژگي و رفتار ها، کننده نگرش تعيين سازمان يک هاي ارزش. ذاتي دارند اهميت ارزش و هستند،

 ارزش بايست مي رهبران .است همگان رفتار مورد در انتظارات سازمان از روشن اي بيانيه سازمان ارزش هاي ديگر، عبارت به

 نمايند. تعيين است جوهره سازمان کننده منعکس که را محوري معدودي هاي

 باشد،  مساله اش برقي و زرق و تجمالتي جنبه که نيست پسنديده و اخالقي مسائل از مفصلي ليست سازماني هاي ارزش 

 .است بند پاي آن به شرايطي هر در سازمان که است مواردي بلکه

 هاي ماموريت حوزه و اي حرفه اخالق هاي جنبه از سازمان هاي اولويت و باورها کننده منعکس سازماني، هاي ارزش  

 .هستند کارکنان رفتار گر هدايت و رهبران گيري تصميم راهنماي و بوده سازماني

 يدارد بخشاست که امکان  نيچشم انداز مطرح شده ا فيهمراه تعره ب يمشخص نمودن ارزش هاي سازمان اي فيتعر نکهيعلت ا

 بيفر ديرا بر روي استراتژي ها دارند. فرض کن ريتاث نيشتريارزش ها ب نينباشد، همچن ما ياز چشم انداز ما در راستاي ارزشها

 انتخاب شوند. ديهستند نبا لهيکه بر مبناي ح ييباشد، پس مسلم است که استراتژي ها زشضد ار کيدادن رقبا براي سازمان ما 
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 عبارتند از: يارزش هاي سازمان اتياز خصوص يبرخ

 کرد. ياز آن ها تخط دينبا يطيشرا چيدر تحت ه -

 شفاف و قابل فهم باشد. -

 هم سو و هم افزا باشد. -

 با اهداف سازمان مرتبط باشد. -

 مشخص گردد: ديبا معموالً  زيارزش هاي سازمان سه چ هيانيب در

 تحت پوشش سازمان. تي: نحوه رفتار با مردم و جمعمردم

 شده.  هيها و خدمات ارا رييگ ميتصم ي: نحوه اداره سازمان، چگونگندهايفرا

 شده. هيخدمات ارا تيفيخدمات وک هيسازمان در ارا تيسازمان: انتظارات مربوط به مسئول عملکرد

  ارزش های بنیادی 

اصول يا ايده آل ها ارزش هاي بنيادين به عنوان تند که براي موفقيت در کسب و کار، حياتي و الزم هستند. ارزش هايي هس

 .ايمان و عقيده بيان مي شوندبعضي اوقات در شکل مطرح مي شوند. 

  ارزش های عملیاتی 

 تاکيد دارند. نچه در مسائل روزانه مهم باشد،آارزش هايي هستند که بر چگونگي کار کردن افراد با يکديگر و يا 

 ؟کرد تعیین را خود سازمان محوری های ارزش باید چرا 

 براي خود برند از ديدي سازمان، از خارج در و داخلي ديدي سازمان درون در هدفش، به رسيدن براي کاري و کسب هر 

 اصل ارزش در. گردد مشخص شما برند و سازمان از کلي ديد که شود مي سبب مهم دو اين تعيين. کند مي ايجاد مخاطبانش

 گذاشته تاثير مشخص کرده خود براي را آنها که سازماني هر کارکنان رفتار و تصميمات روي مستقيماً سازمان، يک محوري هاي

 .کنند اتخاذ را درست تصميمات خود مسير در که شود مي سبب و

 در اي کننده تعيين و موثر نقش سازماني هاي ارزش. دارد اخالقيات در ريشه که هستند سازماني نبايدهاي و بايدها ارزشها 

 .هستند گيري تصميم براي رهنمودي و دارد ها سازمان هاي استراتژي اتخاذ و تصميمات به دهي جهت

اغلب سازمان ها بين  .يين ارزش هاي محوري خود مي نمايدبه تع مهر سازمان بسته به نوع ديدگاه خود و شرايط محيطي اقدا

 ،هاي اخالقي سازمان نيز مي نامند ارزش هاي محوري سازمان را شناسه .حور فعاليت هاي خود قرار مي دهندارزش را م 5تا  3

در يک سازمان اصول  راهنما در سازمان هستند که رهنمودي براي تصميم گيري و رفتارها خواهد بود.اصول  ،اين شناسه ها

 پيش شرط مديريت راهبردي خوب است. ،اخالقي خوب
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راه ديگر بارش  .تا حضور کليه ي کارکنان کليدي اسبرگزاري جلسات مباحثه ب ،از راه هاي تشخيص ارزش هاي محورييکي 

 ماده شود.ش هاي محوري بالقوه است تا بدين ترتيب اذهان براي شناسايي ارزش هاي محوري آفکري افراد با ارز

ن هستند که رهنمودي براي اين قواعد اصول راهنما در سازما ارزش هاي محوري سازمان را قواعد اخالقي سازمان نيز مي نامند،

 پيش شرط مديريت خوب است.در يک سازمان اصول اخالقي خوب  تصميم گيري و رفتارها خواهد بود.

 امعه پذيري است.جسازمان و  - تناسب شخص فرهنگ، هاي سازماني محور بسياري از پديد ه هاي سازماني مانند هويت،ارزش

را براي واحدهاي وظيفه  ک است که امکان مديريت از راه دوريانطباق با ارزش هاي سازماني يک جايگزين براي کنترل بروکرات

اهبرد و تصميم گيري انتخاب ها و تغيير ر ،ش هاي سازماني بر تفسير موضوع هاارز تابعه فراهم مي کند. اي و شرکت هاي

برخي ارزش ها با تعهد  ارند.نفوذ گسترده اي بر فرايندها و ويژگي هاي کليدي سازمان د ،همچنين ارزش ها مديريت تاثير دارند.

 ،ستگي کمتر، عملکرد تيميخ ،آمادگي براي تغيير و عملکرد ،ا کار، اعتمادعجين شدن ب ، رضايت شغلي،رفتار شهروندي ،سازماني

 يکپارچگي سازماني ارتباط مثبت دارند. ،يادگيري سازماني سازمان، - تناسب فرد

کنند و اغلب  ييد ميأمکتوب و شفاهي بر آنها ت هاي که مديران ارشد از طريق بيانيه هستند ارزشهايي ،ارزشهاي سازماني

هاي سازماني را اصول تعيين شده توسط  ارزش (2010) 1دهند. بانسال مي هاي سازماني را نشان اين ارزش مستندات رسمي

که اغلب در مستندات سازماني به صورت صريح بيان شده است. اين ارزشها مورد حمايت رهبران  کند تيم مديريت ارشد بيان مي

 اجماع ارزشها ميان مديران ارشد سازمان را نشان مي آنهاو  دهند مي هاي تيم مديريت ارشد معني ارشد هستند که به ارزش

بينند. چرا که نخست مديريت ارشد  ارزشهاي مورد حمايت مديريت ارشد يکسان مي هاي سازماني را با دهند. برخي ارزش

 ها مي اهداف، ارزش حقق اينمديريت سازمان را بر عهده دارد و آنها بايد اهداف تعيين شده را برآورده سازند و براي ت مسئوليت

هاي رهبران و مديران ارشد بر نتايج  ارزش دهي به رفتارها از طريق کنترل اجتماعي استفاده شوند. دوم، تواند جهت شکل

 .هاي ديگر سازماني تأثير بيشتر دارند تا ارزشهاي گروه

 ارزش. شود مي روهگ قالب در افراد نمو و رشد باعث بوده، سازمان يک اساسي و پا دير اعتقادي اصول محوري هاي ارزش 

 و ارزشسازمان  روند افراد براي و ندارند نياز توجيهي هيچ به جاويدان راهنماي اصول عنوان به سازمان يک محوري هاي

 .دارند ذاتي اهميت

 کرد  تدوين را ها سياست آنها براساس که گيرند قرار استفاده مورد مبنايي عنوان به توانند مي سازمان محوري هاي ارزش .

 ها سازمان .نمود مشخص را کار محل در ها گيري تصميم مبناي و کارکنان روزانه رفتار شيوه ها، آن بر تکيه با توان مي حتي

                                                           
Bansal.2 
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 ارزيابي هنگام به و کنند رعايت را خود شده مشخص محوري هاي ارزش مدت، بلند هاي ريزي برنامه هنگام به بايست مي

 .بگذارند خود محوري هاي ارزش پايه بر گيرند مي زمينه اين در که را تصميماتي عملکرد،

 که هستند ايي روزه هر شعار ها ارزش. نيستند ارزش گرنه و بدهند روحيه سازمان کارکنان به سختي روزگار در بايد ها ارزش 

 همگاني بر عالوه ها ارزش. باشند مي سازماني منافع اخالقي جنبه سازماني، هاي ارزش بخشند، مي کارکنان به خوبي احساس

 .هستند نيز شخصي بودن

 رهنمودي که هستند سازمان در راهنما اصول کدها اين نامند، مي نيز سازمان اخالقي کدهاي را سازمان محوري هاي ارزش

 اصول. است استراتژيک خوب مديريت شرط پيش خوب، اخالقي اصول سازمان، يک در. بود خواهد رفتارها و گيري تصميم براي

 زمينه اين در گيري هنگام تصميم به و ها استراتژي ارزيابي و اجرا تدوين، هاي جنبه همه در خوب، سازمان يعني خوب اخالقي

 . گيرند قرار توجه مورد و شوند رعايت محوري هاي ارزش بايد ها

شيوه رفتار روزانه  ،تکيه بر اين ارزش هامي تواند با سازمان  .تدوين سياست ها در سازمان هستند ارزش هاي محوري مبناي

ارزش ها به فرايند مديريت عملکرد در سازمان ها جهت  کارکنان خود و مبناي تصميم گيري ها در محل کار را مشخص نمايد.

 مي دهند.

 محوری ارزشهای از هایی نمونه 

 است که کلي فلسفه يک از ما برداشت از بخشي بلکه ندارد، نمادين جنبه سازمانمحوري  هاي ارزش که کنيم مي نشان خاطر

 سازمان يک هاي محوري ارزش. گردد مي شده بيان هاي ارزش اساس بر کردن عمل به تعهد طريق از سازمان دائم ترقي سبب

 :باشد ذيل موارد از مورد چند يا يک تواند مي

 اقتدار 

 خدمات و محصول کيفيت •

 شغلي امنيت •

 خاطر آسايش و امنيت •

 بودن فرهنگ با •

 بودن مسئوليت با •

 بودن معني پر •

 خلوص •

 خود به اعتبار و ارزش دادن •

 ارتباطات داشتن •

 دانايي •

 بودن اجتماعي•

 شغلي پيشرفت •

 تغيير •

 اقتصادي پايداري و ثبات •

 عمومي و همگاني خدمات •

 خرد •

 خالقيت •

 معنويات داشتن•

 مهارت داشتن •

 دين به اعتقاد •

 صداقت و درستي •

 رقابت •

 نظم •

 شايستگي و صالحيت •

 آرامش و صلح •

 صميميت •
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 نيکوکاري •

 وفاداري •

 وقار •

 اخالقيات •

 آزادي •

 فکر و عمل آزادي •

 استقالل •

 پايداري و استواري •

 کارايي•

 نوآوري و دانش به توجه •

 کارکنان مشارکت و کارگروهي •

 شهرت کسب •

 ارتباطات کيفيت •

 کردار و گفتار در صداقت •

 با کارکنان برخورد در عدالت وجود •

 به حقوق توجه و مداري مشتري •

 آنها

 تامين کنندگان با مناسب تعامل •

 مشتريان با مناسب تعامل •

 ذينفعان منافع تامين •

 فرهنگ ايمني ارتقاي به توجه •

 زيست محيط حفظ به توجه •

 ساالري شايسته •

 پذيري مسئوليت و تعهد•

 خالق تفکر •

 پشتکار و تالش•

 کارکنان ميان اعتماد•

 مسئوالن و کارکنان بين اعتماد•

 انساني کرامت و اخالق به توجه •

 ارزش خلق•

 شفافيت•

 متقابل احترام •

 سيستمي تفکر •

انساني سرمايه منزلت •

 

 کارکردها و ویژگی های ارزش های سازمانی.1جدول 

 سازمانیکارکردهای ارزش های  گی های ارزش های سازمانیژوی
 عامل ترجیح سبک خاص رفتاری مطلوب و نامطلوب دربردارنده ایده های انسان درباره خوب و بد،

 متمایز کننده جایگاه سازمان هژدارای جایگاه و اعتبار وی

 شکل دهنده رفتارهای مطلوب غیر قابل معامله و مصالحه

 اقدامات و تصمیمات سازمانیصافی  از سوی اعضای سازمان« درونی سازی»حاصل از فرایند

 کم شمار
و تاثیر  و مدیران سازمان هدایت گر رفتار، کردارو اندیشه کارکنان

 گذار

 مبنای تصمیم گیری و راهنمای قضاوت امور پایدار

  بی نیاز از داوری دیگران

  واجد ارزش و اهمیت ذاتی برای افراد درون سازمانی
 

بلکه تا حدودي ن مديريت بر مبناي اهداف نمي شود، مديريت بر مبناي ارزش ها جايگزي .دارندش ها و اهداف رابطه متقابل ارز

کاربردهاي مديريت بر در واقع در همه  .آن را تسهيل مي کند اجرايي شدن ،نموده از طريق معنا بخشيدن به آنآن را کامل 

 نچه در مديريت بر مبناي ارزش ها پررنگ تر مي شود،آاما  به ارزش ها به نوعي وجود دارد؛نشانه هايي از توجه  ،مبناي اهداف

ارزش هاي اساسي مشترک به عامل هاي کليدي موفقيت تبديل مي شوند و ساختار اهداف را به  نظام مند شدن اين کار است.

 عنوان واسطه هاي ابزاري تعيين مي کنند.
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 .فرایند تدوین ارزش های سازمانی1شکل 

 

  ارزش و اهداف. تفاوت 2جدول 

 اهداف ارزش ها
 اهداف متعلق به آینده هستند ارزش ها باید در هر حال محترم شمرده شوند

 اهداف تعیین می شوند ارزشها رعایت می شوند

 بر اساس ارزشها مسیرها همیشه مستقیم هستند
 که جایی مسیر به ترین راست سر اوقات بعضی اهداف حوزه در

 .نیست مستقیم یا  مسیر خط یک برسید آن به است قرار

 کند، می آنها عمل با بلکه شود نمی اعمال کارکنان بر ها ارزش

 است جمعی دسته فرایند یک این
 شود. می ابالغ کارکنان به اهداف

 

مورد  دقيق به طور است ممکن جايي که تا را خود سازمان بر حاکم فرهنگ و ها ارزش دوره هاي مشخص، در بايد ها سازمان

 هستند باورهايي و ها پنداشت همان ها ارزش هستند. فرهنگ سازمان اصلي هسته سازماني ارزش هاي دهند. قرار مجدد ارزيابي

 فرهنگي چارچوب سازماني هاي ارزش طورکلي .به دارند قرار سازماني فرهنگ قلب در و است پايبند آنها به سازمان عميقاً که

تأثير  جديد فرآيندهاي اجراي و پذيرش تا گرفته استراتژي يک اجراي از سازمان، تمام جنبه هاي بر تقريباً که کنند مي ايجاد را

 گذارد. مي
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 :به شرح زير دانست را تجانس ارزشهاتوان سه اقدام اصلي براي ايجاد  گيري کلي مي در يک نتيجه

 تعريف دقيق و روشن ارزشها؛ (1

 تناسب ميان ارزشها؛ ايجاد تناسب بين ارزشها و اهداف سازمان و (2

 آگاهي افراد از ارزشهاي خود و سازمان؛ (3

 ايجاد تناسب بين ارزشهاي فرد و سازمان؛ (4

 .سازي ارزشهاست جاري در نهايت اينکه موافقت با ارزشهاي رهبران سازمان الزم است، ولي کافي نيست. بحث ديگر

کنند،  گيري کرده و رفتار مي تصميم هاي خود نها بر مبناي ارزششوند و آ هاي مديريتي در خال اخذ نمي از آنجايي که تصميم

اي توسعه  سازمانها در بلندمدت بايد فرهنگشان را به گونه .است سازي ارزشها بسيار حايز اهميت سازي و دروني بحث جاري

دهد، حمايت کند. براي مثال  هايي که رفتار مورد نظر را ارتقا مي لزوم يادگيري مجدد ارزش دهند که از يادگيري و در صورت

را تبيين کنند.  گيري گزينه تصميم هاي مبناي هر عام ارزشود، مديران بايد آشکارا و در مالش که تصميمي اخذ مي زماني

ارزشها براي سازمان مهم و مورد انتظار است.  دهد رفتار مبتني بر هاي عمومي ايجاد کنند که نشان مي توانند بيانيه سازمانها مي

هاي قانوني، توليد، مالي و بازاريابي مورد  حاصل شود به همان ميزان که دغدغه هايي اين است که اطمينان هدف چنين فعاليت

سازي ارزشها ممکن است فرآيندي  نهادينه د.گير ها همچنين مد نظر قرار مي هاي ارزش ها و نگراني دغدغه گيرد، توجه قرار مي

معناي وارد کردن ارزشها به صورت رسمي و آشکار درون زندگي روزمره  ار آسان است و بهپيچيده باشد، ولي معناي آن بسي

کدهاي رسمي، کاربرد/  از طريق سازمان در سطح مديران عالي و ميانيمشي  کردن ارزشها در تدوين خط کاري، کاربرد/ وارد

ه سطوح کارکنان و به معني قلمه زدن يک شاخه هم هاي روزانه و همه فعاليتها و در گيري وارد کردن ارزشها در همه تصميم

بيش  سازي اخالق و ارزشها چيزي هادينهن .شود( است که درست/ غلط خوانده مي اي جديدي در درخت تصميم شرکت )شاخه

در فرهنگ سازماني و اجراي  از تدوين کدهاي اخالقي است و شامل عواملي چون حمايت مديريت ارشد، رهبري و تغييرات

در مسير  مقاومتها و موانعي ،سازي سازي ارزشها از جنس تغيير هستند، بنابراين براي اجرا و پياده جاري هاي قداما .سياستها است

سازي ارزشها مورد استفاده قرار  يا جاري سازي هايي براي نهادينه نظر از اينکه چه روشها و مکانيزمه آنها وجود دارد. يعني صرف

 .سازي ارزشها شناسايي شود جاري وانع عمومي و سپس موانع خاصگيرد، بايد ابتدا م
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 ازمانیس رزشهایا ات ردیف رزشهایا زا 

 مفهوم يک اجتماعي علوم در مطرح شدن شان زمان از ارزشها. دارد بسيار زيادي اهميت اجتماعي علوم در ها ارزش مفهوم 

 حياتي با نقش رابطه در آنها، نقش درباره ها ديدگاه اختالف و ها ارزش محتوي درباره توافق نظر نبود با وجود و بوده اند مهم

 به طورکلي امّا دارد؛ وجود ارزش اصطالح از که مختلفي وجود تعاريف با دارد. وجود عمومي توافق يک ها انسان زندگي در آنها

: است شده زير ارائه هاي تعريف ها ارزش گيرد. از مي شکل آنها فردي هاي ارزش به وسيله افراد رفتار که دارند قبول همه

 هاي اولويّت که شناختي مطلوب رفتار حالت نهايي يا رفتاري ناپسند يا پسنديده هاي راه درباره حدهايي با مطلوبيت ها ادراک

 خود اولويّت هاي طبق فرد آن اساس بر که باوري ؛به خصوص نتايج براي هايي رجحان و ها اولويت ؛دهد مي توضيح را فردي

 فردي هاي نقش ارزش اهميت توان مي تعاريف، اين تمامي از .شود مي ناميده حالت نهايي که دوامي با اعتقاد کند؛ مي عمل

 به خصوص حالت يک که هستند اساسي بيانگر اعتقادات ارزشها که است معتقد رابينز. کرد استنباط را افراد رفتار و نگرش ها در

 عنصر يک شامل و دارد ارجحيت مخالف حالت به نسبت اجتماعي يا نظر شخصي از که است وجودي نهايي حالت يا رفتار از

 واژه از وِبستِر فرهنگ تعريفي که کند. مي مشخص مطلوب بودن و خوب صحيح، درباره را فرد ديدگاه و که نظر است قضاوتي

 يک به ارزش يک. مطلوب و ارزشمند ذاتي طور به با کيفيت( اصل يک به عنوانچيزي ) از است عبارت دهد مي ارائه ارزش

کند؛  مي هدايت را ها داوري و ها نگرش اعمال، که است مطلوب رفتاري حالت يک با در رابطه باور يک دارد؛ اشاره خاص باورِ

 و نيستند وابسته موقعيت خاص يا شيء نگرش، هيچ به که منفي يا مثبت هستند، انتزاعي ايده آل هايي ها ارزش بنابراين

دسته  دو به توان مي را ارزشهادهند.  مي نشان نهايي آلِايده اهداف و رفتاري آلِايده هاي حالت با رابطه در را فرد يک باورهاي

 هستند، فرد يک شده نهادينه و شده دروني باورهاي فردي هاي ارزش .نمود تقسيم سازماني هاي ارزش و فردي هاي ارزش

 هدايت وي را تفکر نحوه و بوده دهد مي انجام فرد آنچه از قابل توجهي بخش ارزشها اين. کرد رفتار بايدچگونه  اينکه درباره

 از صحبت وقتي واقع در .کند مي را مشاهده ديگران و خود آن، ميان از فرد که هستند اي پنجره از بزرگي قسمت و کنند مي

 ارزش ده 1فردي شورتز پايه هاي ارزش دارد. نظريه اهميت زندگي در ما براي چيزي چه است که اين حقيقت شود، مي ارزش

 ارزشهاي همه محدوده ارزشها اين که نظر گرفت در توان مي. کند مي تعريف است، نهفته آنها در که انگيزشي اساس بر را

 بيولوژيکي، فردي نيازهاي يعني انسان جهاني نياز سه از بيشتر يا يکي در گيرد؛ چراکه مي بر در را مختلف فرهنگ هاي در موجود

 لذّت جويي، رهبري، برانگيختگي، خود: از اند عبارت مهم ارزش ده اين. دارد ريشه گروه رفاه و بقاء به نياز و تعامل اجتماعي نياز

 روابط ساختار پايه، ارزش ده شناسايي بر عالوه نظريه اين .خواهي جهان و خيرخواهي سنت، سازگاري، امنيت، قدرت، پيشرفت،

 در ارزشها ديگر برخي با هستند ارزشي هر پيامد که رفتارهايي که ازآنجا. مي دهد نيز توضيح را ارزشهاست اين بين که پويايي

                                                           
Schwartz .4  
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 در ارزش چندين تواند فرد مي يک قطعاً. مي شود ساختار به منجر که دارد وجود آنها بين روابطي هستند هماهنگ و يا تضاد

 گونه هاي به و مختلف زمانهاي در مختلف رفتارهاي در خالل بلکه رفتار، يک و زمان يک در نه امّا کند؛ دنبال را هم با تضاد

 .مختلف

 که هستند زمان از مستقل کننده اصول هدايت سري يک است، فردي هاي ارزش از منبعث که سازماني هاي ارزش درباره 

 اساسي، هاي ارزش به سازماني فرهنگ دنيسون اعتقاد بنابراست.  داراي اهميت سازمان براي چيزي چه سازند مي مشخص

 و ها ارزش هم براين، عالوه کنند؛ مي خدمت مديريت نظام به محکم اي شالوده همچون که شود مي ارجاع اصولي و باورها

 سازمان، اعضاي براي زيرا ماندگارند؛ ها ارزش و اصول اين. شوند مي اوليه اصول آن تقويت باعث مديريتي، نظام هم و باورها

 هاي سازماني استراتژي با نزديکي طور به سازماني فرهنگ برداشت و پيام که معتقدند آنها. هستند مفاهيم خاصي و معاني حاوي

 الگوي را سازماني فرهنگ نظران، صاحب .دارند کنند، مي کار سازمان در که افرادي بر زيادي بسيار تأثير و هستند مرتبط

 عمليات و ها سمبل زبان، جامعه پذيري، هاي فعاليت که دانند مي هنجارهاي مشترک و ها ارزش مفروضات، از منحصربه فردي

جدايي  و مهم بخشي ها ارزش گفت توان شد، مي ارائه سازماني فرهنگ از که تعاريفي به توجه با دهد. شکل مي را ها سازمان

 1شاين دهند، مي شکل را فرهنگ از بخشي ها ارزش چگونه که اين موضوع درک براي. هستند سازماني فرهنگ از ناپذير

 شده داده نشان زير شکل در که داند مي سطح سه از متشکل را فرهنگ وي. دهد مي ارائه را فرهنگ سطوح مختلفِ تئوري

 :گرايند مي به نهان آشکار از ترتيب به و هستند تعامل در يکديگر با سطح سه اين. است

 

 

 فرهنگ سازمانی از دیدگاه شاین.سطوح 2شکل

                                                           
5. Schein 
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 اداري عالي شوراي جلسه دومين و هشتاد و يکصد و سازماني فرهنگ ارتقاء جهت عالي اداري شوراي ابالغيه به توجه با

 مديريت خدمات قانون 115 ماده 11 و 8 بندهاي استناد به کشور، استخدامي و اداري سازمان پيشنهاد به بنا و 30/5/1397مورخ

 حقوق حفظ رهبري، مقام معظم سوي از ابالغي اداري نظام کلي هاي سياست 26 و1 ،20 ، 2 بندهاي اجراي در و کشوري

نقشه  ششم برنامه کردن عملياتي و کشوري مديريت خدمات قانون 90 ماده ،28 و 25 ، 26 ، 27 مواد سوم فصل در مندرج مردم

 توسعه مديريت نامه عالي نظام شوراي 20/3/1393 تاريخ در 560/206/53شماره نامه تصويب )موضوع اداري نظام اصالح راه

 الزم و ابالغ فوق تاريخ از و تصويب تبصره 12و ماده 14 فصل، 4 سازماني در اجرايي هاي دستگاه اداري در فرهنگ، تغيير و

 :بعد دو سازماني در فرهنگ با مرتبط معيارهاي 2 ماده در (االجراگرديد

 5 سيستمي تفکر و متغير 3 تفکر خالق متغير، 10 بيروني اخالق متغير، 5 اخالق دروني ؛مولفه هارچ با فردي فرهنگ الف( 

  متغير

ضمن  شدند موظف هاي دولتي سازمان و گرديد مشخص متغير 7 سازماني شهروند رفتار ؛مولفه يک با رفتاري ب( فرهنگ 

 .نمايند فراهم را شان نهادينه سازي الزم براي کار و ساز آنها، نمودن عملياتي به جدي اهتمام

 سمبل باورها، از سازماني الگوهايي هر در. است سازمان اعضا ميان در مفاهيم مشترک و معاني از سيستمي سازماني؛ فرهنگ

 درخصوص که شوند مي باعث الگوها اين. اند وجودآمده به زمان مرور به که دارند وجود رسوم آداب و و ها داستان شعائر، ها،

 توان مي کلي به طور .آيد وجود به يکساني و مشترک درک کنند، را ابراز خود رفتار بايد اعضا چگونه و چيست سازمان اينکه

 )مجموعه هوشيار تنيده: هم به سطح در سه که سازمان پيچيده و منسجم مرموز، شخصيت است از عبارت سازماني فرهنگ گفت

ها،  ارزش از اي )مجموعه هوشيار نيمه و مصنوعات(، نمادها ادراکات، مشهود، و محسوس کاري و هاي رفتاري رويه از اي

 هويت ضمن و داشته سازمان وجود هر در بنيادين( مفروضات از اي مجموعه) ناهشيار و انتظارات( و ها نگرش هنجارها، باورها،

 سازماني هر گذارد. فرهنگ مي تأثير سطوح سازمان تمامي عملکردهاي بر ديگر هاي سازمان از تمايز آن و سازمان به بخشي

 براي شايد بوده، اثربخش همواره سازمان براي يک آنچه که باشد اين تواند مي آن دليل است. ديگرمتفاوت سازمان فرهنگ از

 وسيله به يک سازمان فرهنگ که اين ديگر دليل. بود خواهند اساسي متفاوت مفروضات بنابراين،. نباشد گونه اين سازمان ديگر

 سلطه و مؤسسان شخصيت رقبا، بازارها، ها، فناوري اجتماعي، فرهنگ به توان مي ها آن ازجمله که گرفته شکل متعددي عوامل

 برخي. اند سازماني هاي فرهنگ ديگر از متمايزتر و تر سازماني مشخص هاي فرهنگ از برخي. کرد اشاره رهبران آن اولين

 کامالً سازماني هاي برخي فرهنگ يا دارند، فراگيرتر و تر دست يک تر، هايي قوي فرهنگ ها سازمان ساير به نسبت ها سازمان

 اي وظيفه يا جغرافيايي هاي محدوده که در هستند بسياري هاي فرهنگ خرده داراي ديگر که برخي حالي در دارند، عمومي
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 که منشاء چرا است سازماني فرهنگ در تغيير تغيير، فرآيند در بررسي قابل حاالت ترين دقيق و ترين مهم از يکي .دارند وجود

 شود. آغاز مي فرهنگي تغيير با تغييرات از بسياري

 شامل دروني( هاي اخالق مولفه )با فردي فرهنگ بعد دو شتمل برم هاي اجرايي دستگاه سازماني فرهنگ توسعه نامه نظام در

 ،مردم( به خدمتگذاري روحيه انساني، رعايت کرامت اسالمي، هاي ارزش از برخورداري امانتداري، خودکنترلي، روحيه متغيرهاي؛

 زيستي، جويي، ساده صرفه تفکر روحيه اجتماعي، انضباط کاري، رعايت وجدان از برخورداري متغيرهاي؛ )شامل اخالق بيروني

 روحيه سازماني، تعلق روحيه منشور اخالقي، رعايت کاري، اخالق رعايت انساني واجتماعي، سرمايه به توجه المال، بيت حفظ

 سرعت و خدمات، استانداردسازي احسن، نحو به انجام وظيفه مستمر، بهبود متغيرهاي؛ )شامل سيستمي رويي(، تفکر گشاده

 23 با پويا( تفکر از ابتکار،برخورداري دانش نوآوري، تفکر از برخورداري )شامل متغيرهاي خالق تفکر خدمات(، ارائه در دقت

مسئوليت  اداري، پذيري مسئوليت گرايي، قانون متغير؛ 7 با همراه سازماني شهروندي رفتار مولفه )با فرهنگ رفتاري و متغير

 مي شان( اجتماعي از حقوق مردم سازي آگاه و اي سليقه برخورد از رجوع، اجتناب ارباب تکريم پاسخگويي، اجتماعي، پذيري

 باشد.

 سبت اخالق و ارزش های سازمانی ن 

در سطح سازماني آيا سازمان با  وعه ارزش هاي سازماني و اخالق سازماني چه نسبتي دارند؟مپرسش اصلي اين است که مج

 مستلزم تدوين و تسري ارزش ها است؟ ،ي مي شود؟ آيا اخالقي شدن سازمانن اخالقآتدوين بيانيه ارزش ها و تسري 

همان طور که  .ولي ارتباط نزديکي با هم دارند ؛آيد که اين دو مفهوم يکي نيستندسازماني و اخالق برمي  از تعريف ارزش هاي

به  –اخالق سازماني  ،ري ها و اولويت هاي سازمان هستندجهت گي ،ننده محور و مبناي تصميم گيري هاارزش ها تعيين ک

قي همان ارزش هاي ارزش هاي اخال مبناي تصميم گيري است. ،نيز براي يک سازمان اخالقي –معناي رعايت حقوق محيط 

سازمان مي تواند  .خاص من وجه وجود داردبلکه بين ارزش هاي اخالقي و ارزش هاي حرفه اي نسبت عام و  ،حرفه اي نيستند

 ارزش هاي اخالقي را در مهندسي ارزش هاي حرفه اي مورد توجه قرار دهد.

 

 

 

 .تعامل ارزش های اخالقی و حرفه ای3شکل 

اصلي ترين منبع اخالق به شمار مي  ،ارزش ها .هاي غير اخالقي در سازمان مي شودارزش هاي سازماني مبهم سبب بروز رفتار

نبايدهايي هستند که بر اساس آن بايد ها و  ،نظامي از ارزش ها ،اخالقيات .استوردن ارزش ها آبه اجرا در آيند و در واقع اخالق،

ارزش های 

 اخالقی

 ارزش های

 حرفه ای
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سازمان به عنوان مبناي جهت  همان طور که ارزش هاي نيک و بدهاي سازمان مشخص و عمل خوب از بد متمايز مي شود.

اولين  عنوان مبناي ارتباط سازمان با محيط شناخته مي شود.ه اخالق نيز ب .و تصميم گيري سازمان معرفي شده اند عمل ،گيري

قيات را ارزش ها و اخال ،چشم انداز ،موريتأم رهبران سازمان، ( چنين است:EFQMدل تعالي بنياد کيفيت اروپايي )زير معيار م

ترويج اخالقيات در  مسئول توسعه و ،مديران استراتژيست .نها عمل مي کنندآعنوان الگو به ه خود ب ،ايجاد کرده و توسعه داده

 .ول اخالقي غير قابل تغيير نيستنداص ،ر بلند مدت تغيير مي کنندديرپا هستند و د از سوي ديگر گرچه ارزش ها .سازمان هستند

 /ه در عناوين اين اصول که در درجهن ،مول اخالقي هستند که تفاوت ميان آنها در سازمان هاي مختلفها اصول جهان شآن

به همين سبب مي توان مدعي  اخالقي مي نامند.اين مسئله را اصطالحاً درجه بندي اصول  .ميزان پذيرش يا عمل به آنهاست

به بيان ديگر  در حالي که سازمان اخالقي به ارزش هاي خود پايبند است. اخالق مدار نيست. لزوماً، شد که سازمان ارزش مدار

ش هاي سازماني اخالق سازماني مي تواند يکي از ارزش هاي سازمان باشد ولي الزاما اين طور نيست در حالي که پايبندي به ارز

 .گي هاي يک سازمان اخالقي استژاز وي

 کلي باورهاي بيانگر و دارد ذاتي ارزش سازمان درون افراد براي سازمان بر حاکم اساسي اصول عنوان به سازماني هاي ارزش

 که مديران حمايت مورد هاي ارزش سازمان محوري هاي ارزش. دهند مي قرار تاثير تحت شرايط همه در را افراد رفتار که است

 رفتارها و گيري تصميم براي رهنمودي که هستند سازمان در راهنما اصول قواعد اين. نامند مي نيز سازمان اخالقي قواعد را آنها

 خوب، اخالقي اصول سازمان، يک در. گردند مي اعمال و توزيع تدوين، ها استراتژيست توسط اخالقي قواعد اين. بود خواهد

 کارکنان به سخت شرايط در بايد ها ارزش خوب، سازمان يعني خوب اخالقي اصول. است خوب راهبردي مديريت شرط پيش

. بخشند مي خوبي احساس کارکنان به که هستند اي روزه هر شعارهاي حامل ها ارزش. نيستند ارزش وگرنه بدهند روحيه سازمان

 روز به روز گردد مي سازمان براي راهبردي هاي مزيت ايجاد موجب معني فرهنگ تقويت و اخالقي اصول ترويج که اعتقاد اين

 سازمان آنچه يا است اهميت حائز آنچه. شده بنا آن بر سازمان آنچه از است عبارت سازمان، يک هاي ارزش. شود مي تر عميق

 ارزش از دسته آن به سازماني، هاي ارزش. کند مي تکيه آن بر اندازش چشم راستاي در هايش فعاليت و رسالت اجراي جهت

 اصلي هاي ارزش. گذارند مي تاثير آنها بر و اند سازمان مديران و کارکنان انديشه و کردار رفتار، گر هدايت که دارند اشاره هايي

 مبناي سازماني هاي ارزش. هستند سازمان آن فرهنگ معرف گيرند، مي قرار همگان توجه مورد وسيع مقياس به که سازمان هر

 رفتارهاي سازمان، يک در که هستند باورها از اي مجموعه سازمان محوري هاي ارزش .امورند قضاوت راهنماي و گيري تصميم

 .گذرد مي آنها از سازماني تصميمات و اقدامات همه صافي، همچون و دهند مي شکل را مطلوب
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 براي. است برخوردار اي ويژه اهميت از آنها صحيح شناسايي براي گذاشتن وقت سازماني، ارزش هاي باالي اهميت به توجه با

 فوق، روش دو هر در و دارد وجود فرآيندي روش و وکانر بالنچارد روش نظير متعددي هاي متدولوژي سازماني، ارزشهاي تعيين

 .هستند سازماني ارزشهاي شناسايي اصلي محور کارکنان

 ايشــان باورهــاى مــورد در ســازمان آن کليدى افراد از بايســت مى سازمان يک محورى، هــاى ارزش بــه رســيدن براى

 جلســات برگزارى محــورى ارزشــهاى تشــخيص راه يک. نماييد ســئوال خود، ســازمان خانواده از عضــوى عنــوان بــه

 بالقوه محورى هاى ارزش بــا افراد مغزى بمباران ديگر راه. باشــد مى سازمان يک کليدى کارکنان کليــه حضور با مباحثــه

 .شود تر آماده سازمان در خود اصيل محورى هاى ارزش شناسايى براى ايشان اذهان ترتيب بدين تا باشد مى

 نهايت در و بگذاريد ميان در سازمان نفعان ذى تمــام بــا را آنهــا بايســت مى ســازمان، هاى ارزش و پيام تعيين از پس

 لويتوا شــده، اعالم مقاصد با آنها که شــويد مطمئن تا کنيد معطوف ســازمانى رفتارهاى و ها عملکــرد به را خود توجه تمام

 ارزش و پيام مــورد در کردن گفتگو- 1: جمله از است انجام قابل مختلفى طرق از مهم اين دارند، مطابقت جنبــى اهداف و ها

 .غيره(...  و ها جشن )جلسات، ســازمان در رخدادها وقوع هنــگام به ها

 (غيره و ها کارت بروشورها، پوســترها،) ارتباطى مــوارد طريق از هــا ارزش و پيام مــورد در کردن گفتگو-2

 (غيره و...  روزنامه) ارتباطى رســمى هاى مکانيزم طريق از ها ارزش و پيام مــورد در کردن گفتگو-3

 پستى، هاى پيام ها، سرگذشــت ثبت نظير ارتباطى غيررســمى کارهاى طريق از ها ارزش و پيام مــورد در کردن گفتگو-4

 (موفقيت هاى داستان کتابچه) غيره و ميلاي تلفنى،

 .است ارزشها با روزانه هاي فعاليت کردن همسو آخر، مرحله در

 داراى روزانه، اعمال در آن کردن وارد سپس و اهداف و ها ارزش کردن تعريف دوباره و کردن تعريف کردن، همسو فرايند فلسفه

 در انســان که آورد بار بــه را تعهداتــى و اصول اشــخاص، براى همچنين و باشــد حقيقتــاً  آدمى براى طوري کــهه ب معنا

 مشترک پيام يک در و همســو مشــترک هاى ارزش جهــت در عــادى کارکنــان وقتى که بدانيــم و آنهاســت پرورش پى

 .دهند مى انجام اى العــاده خارق کارهــاى شــوند متحد

 مي سازمان اليع مدير اوال. دارد سازماني عزم به نياز سازمان، بدنه در ارزشها سازی جاری کرديد، مالحظه که همانطور

 .شود مطمئن سازمان بدنه در ارزشها اين تحقق ازمچنين ه و باشد متعهد سازماني ارزشهاي رعايت به نسبت بايست

 ارزشهاي تعيين در هم است الزم نشوند، کليشه به تبديل سازماني ارزشهاي خواهد مي اگر سازمان که است اين کالم نهايت

 از ابتدا کارکنان ميان در آنها سازي جاري در هم و بگيرد مشارکت به را کارکنان و کرده استفاده علمي متدولوژي از سازماني
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 آنها رعايت توقع توان نمي نشوند، رعايت مديران توسط سازماني ارزش اگر زيرا. رسيد مقام ترين پايين به و شروع باالترين

 بود. کارکنان ساير توسط

 

 

 کنند؟نمی عمل خوبی به خود، هایارزش اجرای و ارائه در هاسازمان چرا 

 

 و هاسازمان از بسياري اي،حرفه اخالق به توجه و سازماني هايارزش سازيجاري و تدوين از ناشي محاسن و مزايا به توجه با

 مشيخط اخالقي، منشور سازماني، هايارزش قالب در سازماني مختلف هايبيانيه تدوين و ارزشي مباني به اهتمام رغم به هابنگاه

 شده تدوين هايارزش با خود متبوع سازمان بودن همسو از ناشي سازماني کارکردهاي و واقعي روح با غيره و ايحرفه اخالق

 :از عبارتند مسئله اين عمده دالئل. دارند زيادي فاصله

o آنهاست به عمل مستلزم هاارزش با موافقت که نيستند موضوع اين متوجه هاسازمان مياني مديران و ارشد مديران. 

o است نمايشي و نمادين اجرايي صرفاً  هاارزش تحقق. 

o کنندنمي شده تدوين هايارزش چارچوب در جدي مسائل حل صرف را خود تالش هاسازمان. 

o است نکرده نفوذغيره  و پاداش تخصيص ارزيابي، فرايند نظير هاسازمان داخلي امور در شده تدوين هايارزش. 

o است شده آنها از سازماني سطوح پشتيباني و حمايت از مانع ها،ارزش اجراي عدم از حاصل بدگماني و بدبيني. 

 ساخت؟ جاري توانمي چگونه را سازمان هايارزش که شودمي مطرح سوال اين فوق، موارد به توجه با حال

 :است ذيل نکات به پرداختن مستلزم سوال، اين به پاسخ

 سازماني هايارزش با کارکنان فردي هايارزش تطبيق 

 سازماني هايارزش با منطبق رفتارهاي دقيق تعريف 

 درجه 360 بازخورد نظير سازمان، عملکرد مديريت سيستم در آن با مرتبط رفتارهاي و سازماني هايارزش از گيريبهره 
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 استخدام و جذب فرايند در هاارزش از گيريبهره 

 سازمان جاري تعامالت و تيمي جلسات در سازماني هايارزش بر تاکيد 

 عملياتي گذاريهدف طريق از سازمان استراتژيک برنامه در سازماني هايارزش به اهتمام 

 تغيير مديريت فرايند در موردنظر و شده تدوين هايارزش بر سازماني تمرکز 

 دولتی  ازمان های بخشسهمیت اخالق در ا 

 از يکي آن کاربرد و اخالق ولي موضوع است، شده شناخته رسميت به اخالق بحث همواره عمومي امور اداره يا دولتي بخش در

 به اخالقي هاي ارزش حفظ و اخالق رعايت. باشد مي ها ويژه حکومت به و دولتي هاي سازمان در مسائل برانگيزترين چالش

 در مديريت اخالق. شود مي قرار توجه آن به دولتي هاي سازمان بيشتر در که است آمده در هايي مهمترين پديده از يکي صورت

 و است چگونه جامعه با ها روابط سازمان که است استوار اساسي فرض اين بر و دارد تأکيد جامعه با ها سازمان بين روابط بر

 مأموريت، بيانيه راهنما، خطوط اخالقي؛ رفتار بهبود راستاي در دولتي هاي سازمان هستيم، آن شاهد امروزه .باشد بايد چگونه

 مي اخالقي موازين به اندکي توجه که هستيم آن شاهد عمل در اما نمايند؛ مي تبيين را اخالقي کدهاي و آموزشي هاي برنامه

 به شاهد دولتي بخش در عمالً و است خصوصي بخش با مغاير دولتي بخش در اخالقي مديريت ادبيات ديگر طرفي از و شود

 اصلي چالش تواند مي که است قراتئي اين و باشيم مي −گريتصدي و سود کسب– خصوصي بخش اخالقي اصول کارگيري

 و فعاليتها انجام در که کنند مي ادعا دولتي هاي سازمان از بسياري .شود دولتي بخش در اخالقي رفتار شدن نهادينه روي فرا

 نمايند؛ مي توجه ملي منافع و مردم حقوق به احترام و پاسخگويي تقوا، برابري، عدالت، نظير موضوعاتي به جامعه در خود اقدامات

 اثربخشي بيانگر تواند مي دولتي بخش اخالقي هاي ويژگي اين هرچند. باشيم مي نوع اين از رفتار کمترين شاهد عمل در اما

 نداشتن توجه پاگير، و دست مقررات و قوانين مناسب، سازماني ساختارهاي وجود عدم دليل به دولتي هاي سازمان در اما باشد؛

 هاي سازمان ديگر، عبارت به. باشيم مي اخالقي رفتار از نشانه کمترين شاهد سنتي؛ فرايندهاي و ها رويه ساالري، شايسته به

 و ارکان در موانع وجود اما دهند؛ قرار توجه مورد جامعه، در اثربخشي ارتقاي جهت را اخالقي رفتارهاي تا دارند تمايل دولتي

 هاي وعده و گفتارها اثبات عدم در توانند مي موانع اين و است اخالقي رفتار مباني نيافتن تحقق موجب اداري نظام اصلي عناصر

 سوي از شده ايجاد اخالقي تعهدهاي و ارزشها انعکاس سازماني ساختار .باشند اهميت حائز بسيار دولتي کارگزاران و حاکمان

 پذيري مسئوليت صداقت، عدالت، انصاف، مانند اخالقي هاي ارزش از تنها نه آنها. کنند مي طراحي را سازمان که است کساني

 و ساختارها. شوند آنها مانع اداري، هاي آسيب ايجاد طريق از است ممکن بلکه کنند؛ مين صيانت ديگران حقوق به احترام و

 راه يک عنوان به اي رويه عدالت. شوند مشاهده اخالقي نتايج کردن دنبال براي هايي مکانيزم عنوان به است ممکن روشها

 يک است ممکن دولتي مديريت در .آيد وجود به اداري اختيار اعمال در است ممکن عدالتي بي و ظلم استبداد، با مقابله براي
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 وجود عدم طريق از را جامعه بوروکراتيک، فرهنگ که کنند مي استدالل منتقدان. دهد رخ سازماني فرهنگ و اخالق بين برخورد

 کند. مي فاسد محور، انسان هنجارهاي

 مديران براي را رفتاري و شخصيتي هاي ويژگي ساير و تواضع صداقت، وفاداري، همچون اخالقي هاي ويژگي (1986) دنهارت

 اخالقي رفتار ويژگي عنوان به پذيري مسئوليت نگرش از( 1966) باي اپل از نقل به( 1986) دنهارت همچنين، .برد مي نام دولتي

 در عدالت و شجاعت بيني، خوش همچون هايي ويژگي دنبال به( 1986) دنهارت راستا، همين در. برد مي نام دولتي مديران

  .است شده تعديل دوستي نوع و محبت با که است دولتي هاي سازمان

 :نمايد مي ارائه زير شرح به دولتي سازمانهاي در کاري شرافت ضد رفتارهاي از بندي دسته يک( 2007) ديگران و اوف کولت

 حزب يا دوستان خانواده، شخصي، منافع حفظ براي) سياسي حمايت بازي، رابطه بازي، پارتي حساب، حق رشوه، شامل فساد. 1

 ؛(خود

 ها؛ کالهبرداري بر گذاشتن پوشش اطالعات، دستکاري جمله از منابع، از دزدي و کالهبرداري. 2 

 مشکوک؛ تخفيفات يا هدايا ها، قول. 3 

 سازمان؛ از خارج هاي فعاليت و مشاغل طريق از منافع تضاد. 4 

 مظنونين؛ و شهروندان به نسبت خشونت نادرست اعمال. 5 

 ؛(عالي اهداف براي نادرست ابزار از استفاده شامل) نادرست هاي روش ساير. 6 

 ؛(محرمانه اطالعات انتشار با رسنليپ هاي پرونده از غيرمجاز و نادرست استفاده) اطالعات دستکاري و استفاده سوء. 7 

 شهروندان يا همکاران زننده رفتار جنسي؛ آزار و تبعيض. 8 

 :نمايند مي ارائه دولت کارکنان اخالقي راهنمايي براي نکته چهار( 2007) ديگران و اوف کولت

 کنيد؛ جستجو قانون لواي در را عدالت. 1

 کنيد؛ عمل ملي منافع جهت در. 2 

 کنيد؛ رفتار همدلي و دلسوزي با. 3 

 بپذيريد. گيري تصميم براي را فردي هاي مسئوليت. 4 

 وجود نه سنگين، مالياتهاي نه ضايعات، نه کارآيي، عدم نه قضاوت، خطاهاي نه چيز، هيچ که است باور اين بر(  2002)  دنهارت

 و حاکمان کنند تصور مردم عامه که باور اين وجود جز به لرزاند؛ نمي پايه از را دولت جنگ، در شکست نه و حد از بيش مقررات

 شوند فراگير مردم ميان در باورهايي چنين اگر. انديشند مي خود شخصي منفعت به عامه، منفعت به توجه جاي به دولتي، مديران

 .شد خواهد اعتماد بي دولت نهاد خود به هم و دولتي مديران و مرداندولت به هم مردم عامه يابند، تداوم طوالني مدتي براي و
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 رفتار برابري، اختيار، آزادي، جمله از اصلي ارزشهاي از حمايت براي دولتي مقامات اخالقي تعهد بر اصرار اساسي قانون در

 قرار سنجش مورد دموکراتيک، سياسي و اخالقي ارزشهاي طريق از وري بهره ديدگاه، اين در. دارد وجود...  و عدالت منصفانه،

 براي روش مهمترين اساسي قانون هاي ارزش و اصول حفظ. است عمومي منافع موضوع براي کانوني اساسي قانون. گيرد مي

 است. شده گرفته نظر در دولتي مديريت در اخالق تمرين و مطالعه

 نيز اخالقي منشورهاي! يرخ است؟ کافي سازمان در اخالقي هايارزش سازيجاري براي اخالقي منشور تدوين صرف آيا اما

 ابزارهاي با بايد اخالقي منشورهاي واقع در. هستند عملي اقداماتي با شدن همراه نيازمند ديگر هايمشيخط و هابرنامه همه مانند

 . بگذارند تاثير سازمان اخالقي فضاي بر تا شوند همراه سازيپياده رسمي

 قرار استفاده مورد زمينه اين در موفق هايسازمان توسط کمابيش که ابزارها، اين از هايينمونه به زير در امر اين به توجه با

 :شودمي اشاره گيرند،مي

 استفاده با که رودمي شماربه مديريتي ابزارهاي ترينقوي از يکي عملکرد، ارزيابي سيستم: اخالقی عملکرد سنجش -1

 نيز سازمان در اخالقي هايارزش سازيجاري براي. آورد وجود به کارکنان در را دلخواه رفتارهاي توانمي آن از علمي و درست

 با مالزم رفتارهاي عملکردي، معيارهاي ساير کنار در اخالقي معيارهاي دادن قرار طريق از و برد بهره سيستم اين از توانمي

 .کرد تقويت کارکنان در را اخالقي هايارزش

 و توسعه ايجاد، به مربوط هايمشيخط تدوين آنها مسووليت که شودمي گفته افراد از گروهي به: اخالق هایکمیته -2

 .است سازمان اخالقي هايجنبه تقويت

 ناشناس صورتبه را سازمان در اخالق نقض مهم موارد توانندمي کارکنان که است فردي اخالقي معتمد :اخالقی معتمد -3

 اخالقي فضاي بهبود در کارکنان مشارکت اصلي موانع از يکي اينکه به توجه با. کنند گزارش وي به تالفي از ترس بدون و

 حالدرعين و تريناثربخش از يکي اخالقي معتمد است، اخالقي مسائل به رسيدگي و دريافت براي اعتماد قابل مراجع نبود سازمان،

 .رودمي شمار به ابزارها ترينهزينهکم

 اخالقي اصول يادگيري به فعاالنه و داوطلبانه صورتبه کارکنان که داشت انتظار نبايد :اخالق آموزش هایبرنامه -4

 و اخالقي اصول اخالقي، هايچالش همچون مواردي اي،دوره هايبرنامه طي است الزم رواين از. کنند اقدام سازمان موردنظر

 .شود داده آموزش کارکنان به زا،مساله شرايط در کردن عمل نحوه

 داشته نظارت دائمي طوربه خود کارکنان هايرفتار تکتک بر توانندنمي هاسازمان: گرانافشا از حمایت هایسیاست -5

. بماند پوشيده سازمان چشم از هستند جامعه و سازمان بر سوئي آثار داراي که اخالقي تخلفات از بسياري است ممکن و باشند

 کارکنان سطح در را کنترل و نظارت امر حمايتي، هايرويه و هاسياست تدوين با کنندمي تالش هاسازمان از بسياري روازاين
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 افشاگري. دهند گزارش را تخلف مورد کارکنان خود اخالقي، منشور از تخلف مشاهده صورت در کهنحويبه دهند؛ گسترش

 تمايل کارکنان از بسياري وجود اين با. دارد اخالقي تخلفات کاهش در مهمي نقش و کندمي عمل کنترل مکانيسم يک همچون

 تدوين به اقدام بايد هاسازمان رواين از. دارد خطراتي آنها براي کار اين زيرا ندارند؛ شده مشاهده اخالقي تخلف گزارش به چنداني

 .کنند افراد اين از حمايت براي هاييسياست

 در همچنين. باشد فرهنگي منسجم برنامه يک از جزئي بايد ابزارها اين از هريک کارگيريبه که شد يادآور بايد را نکته اين البته

 منفي هايواکنش و داده عکس نتيجه حتي است ممکن ابزارها اين از استفاده سازمان، فرهنگ و زمينه به توجه عدم صورت

 .برانگيزاند را زيادي

 جمعي به طور که ارزشهايي به دستيابي راستاي در تغيير فرآيندهاي مديريت از است عبارت عمومي امور دنهارت اداره نظر از

 مشابه موارد و انصاف عدالت، حقوق شهروندي، آزادي، همچون سياسي هايي ارزش است ممکن ارزشها اين. است شده تعريف

 در ارزشها جايگاه به توجه با بنابراين باشد. خصوصي بخش در امور اداره، از متفاوت تواند مي عمومي امور اداره رو اين از. باشند

 بوده اند. برخوردار ويژهاي جايگاه از اخالقي، فضائل و اصول همواره عمومي، اموراداره 

 از بخش هر مجدد شده اند، سازماندهي و تعريف باز نوين دولتي مديريت مکتب مبناي بر که امروزي دولتي سازمانهاي در

 چنين. هستند پاسخگو هزينه و درآمد تراز در مورد فقط آن مديران و کند مي عمل سودآور اقتصادي بنگاه يک همانند سازمان

برنامه هاي  مبناي بر تنها کارمندان شرايط، اين در و کنند دنبال را سودآوري منطق که رود مي انتظار کارمندان از سيستمي،

 در داشت. نخواهند سازمان در جايي هستند، مرتبط آن با که ارزشهايي و اخالق نتيجه در. شوند مي ارزيابي عملکرد مديريت

 را اثربخشي و کارآيي هاي مشخص حداقل بتوانند که بود خواهند مطلوب زماني دولتي سازمانهاي و ادارات منافع مکتب، اين

 بهره کارآيي، بر مضاعف توجه همين اما باشد مي در ارتباط شهروندان منافع با مستقيم طور به ها حداقل اين. بخشند تحقق

 سوءاستفاده و مالي فساد خودخواهانه، رفتارهاي بروز موجب جدي، طور به کشورهاي جهان، از بسياري در بودن صرفه به و وري

 به سرمايه داري، بر مبتني اقتصادي نظام کلي، طور به است. شده دولتي باالي رده مديران و ميان سياستمداران در قدرت از

 گيري تصميم فرآيندهاي و است شتهگذا تأثير جهان کشورهاي اجتماعي و سياسي، اقتصادي هاي گفتمان بر اي فزاينده طرز

 دولتي براي امور شتهذگ در که آزاد بازار رقابتي هاي ارزش رو، همين از. است داده قرار تغيير دستخوش پيش بيش از را ها دولت

 مسائل و مشکالت بروز موجب همين امر و اند شده يرفتهذپ کامالً جهان هاي دولت سوي از امروزه شدند، مي تلقي نامناسب

 جامعه شهروندان آينده و منافع با اساساً بخش دولتي، در اداري اخالق که آنجايي از است. شده اداري اخالق حوزه در مهمي

 پيدا بااليي اهميت نوين، دولتي مديريت مکتب و عمومي منافع اداري، ميان اخالق روابط به توجه بنابراين دارد، عميق ارتباطي

 و انديشمندان دغدغه از ابتدا دولتي مديريت حوزه در اخالق به توجه که شود مي بيشتر شرايطي در امر اين اهميت است. کرده
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 بخش براي پاسخگويي و صداقت قانونمندي، ري،پذي فضيلت مسئوليت چهار از افالطون که اي گونه به است بوده فيلسوفان

 بوده بشري جوامع توجه مورد ديرباز از دولتمردان هاي اريذگ مشي خط و گيريها تصميم در اخالق جايگاه کند. مي ياد دولتي

بر اساس اين  .دولت هاي نوين در جهان باز کردندبه تصميم و آرا  را خود راه بار نخستين بازار و تجارت بر مبتني اخالق است.

ها کمتر و برنامه هاي بخش دولتي از معايب و مضرات آناقدامات  يروف است اگر مزايانوع اخالق که به اخالق نتيجه گرا نيز مع

در حقيقت اگر نتيجه مثبت و سودآور باشد  ن صورت اين اقدامات و برنامه ها از توجيه منطقي برخوردار خواهند بود.آدر  ،باشد

 عمل و فعل مرتبط با آن نيز مورد قبول خواهد بود.

 پذیری مسئولیت فضیلت ①

 بنياني و اساسي اصل هميشه يک که است ريذيپ مسئوليت دولتي، هاي دستگاه مسئوالن و کارکنان براي مهم فضيلت اولين

 يک در هستند، خود اقدامات مسئول همواره سياستمداران، و دولتي مسئوالن که اصل اين. است بوده ها دموکراسي انواع در

 مسئوليت است. ساالري مردم بناي سنگ يريذپ مسئوليت کالم، يک در و دارد جايگاهي اساسي ساالري، مردم بر مبتني جامعه

 قابل عمل يک نتايج زماني بنابراين .است عمل به وابسته و اي رويه فرآيندي اساساً اجرايي، تصميمات و اقدامات براي يريذپ

 هدف، يري،ذپ مسئوليت در بنابراين،. باشند شده رعايت بخشي طرز رضايت به عمل آن با مرتبط الزامات که بود خواهد اطمينان

 را فرد و دارد برمي وسيله و فرآيند از را تأکيد و کند مي جا جابه را تعريف اين نوين، دولتي مديريت کند. نمي توجيه را وسيله

 به اريسياستگذ اختيارات اريواگذ که باورند آن بر مکتب اين طرفداران داند. مي يرپذ مسئوليت نتيجه و هدف تحقق مقابل در

 ببخشد ارتقا را اريسياستگذ فرآيند اثربخشي است ممکن دارند بيشتري نسبي تخصص و تجربه که دولتي مقامات و مسئوالن

 مي نيستند، شهروندان مستقيم منتخب که افرادي به اريياستگذس اختيارات حد از بيش اريواگذ که معتقدند آن مخالفان ولي

 برساند. آسيب ساالري مردم به نتيجه در و سياسي يريپذ مسئوليت به تواند

 قانونمندی فضیلت ②

 شهري در دولتي سازمان کارمند قراردادي يک تا گرفته کشور دولتي مقام باالترين از. است قانونمندي اساسي، فضيلت دومين

 و قوانين اين از که هستند اخالقي اصول به احترام و مردم مجالس منتخب مصوب مقررات و قوانين از پيروي به ملزم کوچک،

 از عدالت رعايت است، شده مشاهده مکرراً جهان کشورهاي از بسياري در که مقررات اين جمله از. کنند مي پشتيباني مقررات

 رويه اساس بر مشابه، موارد قبال در که معنا بدين است؛ مراجعان و شهروندان قبال در دولتي ادارات و ها سازمان کارکنان سوي

 گيرند. قرار نظر اقتضائي مد هاي رويه متفاوت، يا استثنايي موارد قبال در و شود عمل يکساني هاي

 صداقت فضیلت ③
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 عمومي انتخاب پردازان نظريه ويژه به است؛ گرفته قرار بازار پردازان نظريه توجه مورد شدت به که است صداقت سوم، فضيلت

 و تصميمات سرلوحه را خويش شخصي عقالنيت عمومي، خدمات حوزه در دولتي سياستمداران و کارکنان باورند اين بر که

 آشکارا تفکر نوع اين کنند. مي خودداري شهروندان به نسبت فداکاري و همدلي ،دوستي نوع از و دهند مي قرار خود اقدامات

 کرد مي توصيه را عدالت رعايت حکومت کارکنان به خويش، نظرات در افالطون مثالً. است اداري اخالق سنتي اصول برخالف

 رعايت صورت در و بدارند مقدم خويش شخصي عقالنيت و نظرات بر را شهروندان منافع که خواهد مي حکومت کارکنان از و

 صداقت فضيلت آسيب موجب نوين دولتي مديريت مبنايي اصول از شوند. بعضي مجازات و شده شناخته مقصر بايد آن، نکردن

همچنين . ارندمي گذ صداقت بر منفي تأثيري خصوصي بخش به دولتي خدمات اريواگذ يا و سازي دولت کوچک مثالً. شود مي

 .باشد داشته غيرسازنده تأثيري صداقت روي بر تواند مي نيز تمرکززدايي افزايش

 پاسخگویی فضیلت ④

 سرمايه و بازار حوزه با قبلي، فضيلت سه از بيشتر که است افالطون سوي از شده پيشنهاد اخالقي فضيلت آخرين پاسخگويي،

 از هستند، بيمناک شهروندان احتمالي واکنش از کارکنان دولت و سياستمداران اينکه دليل به وجود، اين با ولي دارد؛ ارتباط

 شخصي صالحديد اساس بر و زمان اقتضائات به توجه با موارد، برخي در ممکن است عالوه به. روند مي طفره پاسخگويي

 ارائه خدمات، طريق از پاسخگويي بهبود باشند. پاسخگو تصميم آن قبال در نتوانند آينده در که نمايند را اتخاذ تصميمي خويش،

 حال، عين در ولي هستند؛ نوين مديريت دولتي اهداف ترين اصلي از مشتري، جايگاه ارتقا و جامعه افراد هاي خواسته با مطابق

 پاسخگويي الگوي آنها، نظر از. است داده ترويج را نادرست نوعي پاسخگويي نوين، دولتي مديريت که کنند مي استدالل منتقدين

 شود. محسوب ساالري مردم براي تهديدي است ممکن بنابراين. نيست جمعي و بوده بازار محور و فردگرايانه مکتب اين در

 ازمانس ردنک خالقیا رد دیرانم ظایفو 

 هاي مسئوليت بيان به ها، ارتباط شغل مطالعۀ ضمن که است اخالق دانش از اي رشته اي حرفه اخالق که دارد اعتقاد پنيو

 سازمان کردن اخالقي در را مديران وظايف او. پردازد مي گوناگون هاي در حرفه اخالقي مسائل حل و تشخيص ي سازمان،اخالق

 :شمارد گونه برمي اين

 کارکنان؛ اخالقي عملکردهاي ارزشيابي الف(

 سازمان؛ هاي هدف کردن اخالقي ب(

 سازمان؛ در اخالقي مسائل و ارزشها اشاعه ج(

 شخصي؛ زندگي در ورزي اخالق د(

 شغل؛ در اي حرفه اخالق به دادن اهميت ذ(
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 آنها؛ کردن برطرف براي اقدام و سازمان در آمده پيش اخالقي مشکالت با مواجهه در روشمند و عقالني برخورد و(

 اي حرفه اخالق آموزش به خاص عنايت ( ه

 سازمان اعضاي همه مشارکت با سازمان به مربوط اخالقي منشور تدوين و تهيه ي(

 یا رفهح خالقا وانعم و شکالتم 

 مسئله محوري جاي به ارزش مداري (1

 محور فضيلت صرفاً اخالقي به معضالت خود سنتي نگرش در مااست.  اخالق به ما سنتي نگرش از ناشي مشکالت، از بسياري

 موعظه صرفاً اخالقي، معضل به ما ورود. کارآمدي نه است، گرايانه ما فضيلت گيري جهت محور؛ مسئله نه هستيم مدار ارزش يا

 رويکرد دارد. نياز و مهارت تخصص به اخالقي معضالت با مؤثر و صحيح برخورد که حالي در است. و انذاري تبشيري اي،

 کرده، يادآوري را اخالقي هاي فضيلت و احکام اخالقي، صرفاً معضالت با رويارويي مواقع در تا دارد مي وا را ما گرايانه فضيلت

 ذره اي مهارت معضل، حل براي اما کنيم، مي خرج خود عواطف و احساسات از توانيم مي مواقعي، تا چنين در. مکني اصرار آن بر

  رويکرد،. است نگرش نوع يک و نهايتاً گيري موضع نوع يک بلکه نيست، رويکرد يک گرايي، فضيلت. دهيم نمي خرج به

 مبتني رويکرد، همچنين. است معضل حل نهايت در و مسئله (حليليت توصيف) درست درک به ناظر بوده، روشمند و غيرشخصي

 و است شخصي گيري موضع اما نگرش، برد؛ مي سود سنجشگر و علمي ابزارهاي و معيارها از خود مسير در و است بر موضوع

 قدر همان و يابد مي را همان فقط برود، بيراهه به آنکه بي ذهن مسئله محور، گيري جهت بانيست.  مسئله حل به ناظر اساساً

 .آيد مي مسئله حل کار به که يابد گونه مي همان و

 اي حرفه اخالق بر تأثیرگذار عوامل از غفلت (2

 دسترس در کمتر جهاني محيط ويژه عوامل به سازمان، بيرون محيط عوامل که است روشن کامالً مسئله اين مديريت دانش در

 داخلي مسائل تحليل مقام در اين، وجود با اما است؛ ناممکن تقريباً دسته عوامل اين کنترل يا گذاري تأثير امکان و بوده سازمان

 سازماني، مشي خط استراتژي و اخذ در را ما که است اين دارد عوامل اين درک که اي فايده کمترين. نيستند آن غافل از سازمان،

 سازمان، اخالقي معضالت تحليل و تبيين مقام در الاقل اي نيز، حرفه اخالق حوزة در. کرد خواهد ترموفق نتيجه در و تربين واقع

 را دچار ما اخالقي، معضل علل تببين و تحليل در عوامل اين از غفلت .کرد غفلت نبايد و محيطي سازماني فردي، عوامل از

 داشت. نخواهد پي در ناکامي جز اي نتيجه که کند مي گرايي واقع غير و نگري تحويلي

 امکانات کمبود اين، بر افزون کند. مي تقسيم سازماني و محيطيفردي،  جنبه سه به را اي حرفه اخالق بر تأثيرگذار عوامل پنيو

 قانوني هايرخنه و اداره شلوغ محيط کارمند، توان بر مازاد کاري کاري، حجم نامناسب فضاي ابزار، بودن نامناسب کار، ابزار و

 استبدادزدگي تاريخي مانند فرهنگي مزمن دردهاي سياسي، ثباتي بي اقتصادي، ثباتي بي زنند؛ مي دامن معضالت اخالقي بر
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 در تنبلي و گريزي مسئوليت مانند اجتماعي نادرست هاي آموزش است، ناسازگار تيمي کار و مشارکتي فرهنگ با شدت به که

 چنيني، عوامل اين ديگر و است وکار کسب اخالق تهديدکنندة که جهاني رقابت نابرابر وضعيت تلقي کردن، زرنگي نوعي را کار

 است. تأثيرگذار سازمان اخالقي وضعيت در گمانبي

 نگري تحویلی(3

 دانان منطق که آن، حقيقت و کنه به جاي شيء آن از وجهي اخذ و آن از فروتر امري به پديدار هر ارجاع يعني نگري تحويلي

 (تاريک خانه در فيل) معنوي مثنوي داستانهاي از يکي در فيل تمثيل. نامند وجه مي و کنه مغالطه را آن سادة شکل مسلمان

 را آن که هايي زيرسيستم توصيفاز  خارج را سيستم که رهيافتياست.  شده مطرح نگري تحويلي خطاي کردن براي آشکار

 اخالق از ناروا و ناقص تصور نگري تحويلي. کند نمي مالحظه آنها را بين ارتباط و کند مي تبيين و توصيف اند، داده تشکيل

 کسي هر. اند ها دانسته سازمان در اخالقي رشد عمدة موانع از را آن که اي گونه به دارد؛ فراواني آثار زيانبار که است اي حرفه

 متناسب مديران،کند.  مي تعيين را ما ابزار و راه داريم، از مقصد که تصوريپردازد.  مي آن به فعاليت يک از خود تصور با متناسب

 مي فرهنگ سازماني در اخالق ترويج مانع انگارانه ابزار يا ناقص تصور. پردازند مي آن ترويج به اي اخالق حرفه از تصورشان با

 . شود

 :کنيم مي اشاره آن بار زيان ابعاد از برخي به که فراواني دارد ابعاد اي حرفه اخالق در نگري تحويلي قراملکي، دکتر اعتقاد به

. دارد اي اخالق حرفه با اي پيچيده نسبت قانون : نامه ها آیین مقررات، قانون، به ای حرفه اخالق تحویل الف(

. اند گرفته خود به قانون صورت اخالق، از کيفري از حمايت برخورداري براي تدريج به و اند بوده اخالقيات ابتدا ها قانون بيشتر

 و دارد از قانون فراگيرتر بسيار اي دامنه اخالق اما است؛ مقررات و قوانين بدون آن، اجرايي و ضمانت است قانون روح اخالق،

 قانون و مقررات به اي حرفه اخالق تحويل دليل، به هميناست.  مؤثر اي حرفه مناسبات از تري ژرف سطح در اخالقي تعهدات

 زاست. آسيب

 شغلي، انجام وظايف در بودن اي حرفه  :ای حرفه های مسئولیت به حرفه در اخالقی های مسئولیت تحویل ب(

 کردن بسنده فراواني، مواضع در. است فرد اي حرفه هاي از مسئوليت تر فربه بسي اي حرفه اخالق اما است؛ اخالقي امري خود

. انگيزد برمي با فداکاري همراه مواردي در و بيشتر اقدام به را فرد اخالقي، مسئوليت و است حداقلي وظايف مواجهه شرح به

 به اخالقي مسئوليت اما بيندازيد؛ تعويق به بعد سال دوم تا نيمۀ را مالي سال سود که داند مي مجاز را شما اي حرفه مسئوليت

 .کند مي الزام سود سهامداران تقسيم در تسريع

 اين عناصر از و يکي است حاکم گفتماني شغلي هر بر  :مشاغل در رایج هنجارهای به ای حرفه اخالق تحویل ج(

 آداب و استادان مشي مديران، زبان از توان مي که است اين گفتمان دليل بهاست.  شغل آن در رايج آداب و هنجارها گفتمان،
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 و اند گروه وابسته بهها هنجار. دانست حرفه در رايج هنجارهاي همان نبايد را اي حرفه اخالق. سخن گفت مشاغل صاحبان

 يک صورت به محيطي در تواند مي کاري کم براي مثال، .باشند ضداخالقي و اخالقي توانند مي هنجارها. نيستند شمول جهان

 از کم مصداقي منزلۀ به اسالمي فرهنگ در و نيست پسنديده اخالقي نظام هيچ در کاري که کم حالي در درآيد؛ شغلي هنجار

 .است شده نکوهيده فروشي

 توان مي دو رهيافت با را سازمانها در اخالق: انسانی منابع اخالقی های مسئولیت به ای حرفه اخالق د(تحویل

 کرد: بررسي

 سنت در طوالني پيشينۀ رهيافتي چنين. کند مي تأکيد مشاغل افراد در بودن اخالقي بر که انساني منابع مديريت رهيافت .1

 مي رو مهندسان روبه اخالق و پزشکان اخالق مديران، اخالق با غالباً اي، حرفه آداب و اخالق در منابع. دارد غربي و شرقي

 شويم؛

 منابع اخالقي رفتار و است سازماني هويت از بخشي و عناصر، ها مؤلفه ساير کنار در انساني منابع است آن بر که رهيافتي .2 

 جمع هرگز شخصيت حقوقي منزلۀ به سازمان اما شود، مي تشکيل افراد از سازمان. است سازمان عملکرد اخالقي گرو در انساني

 .است نگر تحويلي تلقي نيست، جز افراد چيزي سازمان که تلقي اين. نيست حقيقي اشخاص جبري

 .انگارد مي استراتژيک مزيت را سازمان بودن اخالقي و است اخالقي پي سازمان در اي حرفه اخالق به ها استراتژيست رهيافت 

 عناصر همۀ با را خود سازماني مناسبات و بسپارد اخالقي مميزي به را خود ساختار و وظايف اهداف، که است اخالقي سازماني

 حوزة به اول رهيافت اساس بر شرکت در اخالقي مسائل مديريت کند. اخالقي نفع، ذي هاي گروه خارجي و داخلي محيط

 مستقيم نظر زير غيره(و دفتر کميته، شورا، از اعمباالدستي ) نهاد دوم، رهيافت اساس بر اما شود؛ مي محول انساني منابع مديريت

 اين است. عمومي روابط به آن سپردن سازمان، اخالق به واکنش نامهربانانه ترين .شود مي سازمان اخالق دار عهده عامل مدير

 که است اي حرفه اخالق از نقد تصوري بلکه ؛ نيست سازمان عمومي روابط نقش کردن تلقي ارج کم معناي به سخن هرگز

 .داند عمومي مي روابط وظايف از را آن به پرداختن

 در شرکت اخالقي هاي متضمن مسئوليت سازمان اخالقي منشور: اخالقی اصول به سازمان اخالقی منشور تحویل ذ(

 و است چندوجهي پيداست، آن لغوي معناي از که گونه همان منشور. شرکت است خارجي و داخلي محيط عناصر حقوق قبال

 شرکت اخالقي مشي خط : است آن محيط در ذينفع هاي گزاره از يکي قبال در شرکت اخالقي مشي خط آن بيانگر وجه هر

 از برخي و زيست محيط شهروندان، کنندگان، تأمين رقيبان، سهامداران، قبال در شرکت اخالقي مشي خط مشتريان، قبال در

 بسنده اخالقي اصل عام و کلي شعار چند متضمن هايي بيانيه به اخالقي، چندوجهي منشور تدوين به جاي اخالقي، هاي سازمان

 .شوند مي سازمان در اي حرفه اخالق ترويج مانع موارديدر  و آيند مي در تزييني کاالي صورت به هايي بيانيه چنين. کنند مي
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 حرفه صاحبان است که اي عهدنامه را اي حرفه هر  :حرفه ها اخالقی عهدنامۀ به سازمان اخالقی منشور تحویل و(

 در اخالقي عهدنامۀ ... و حسابرسان عهدنامۀ عهدنامۀ وکيالن، پزشکان، عهدنامۀ. شوند مي پايبند بدان شغلي مناسبات در

 در حالي ؛ دهد مي قرار خطاب مورد حرفه در را افراد و دارد فردگرايانه گيري جهت اما اي دارد؛ عمده نقش حرفه سازي اخالقي

 سازمان اخالقي منشور که گمان اين. پردازد شرکت مي سازي اخالقي به و دارد سازماني گيري جهت سازمان اخالقي منشور که

 و مناسبات هستند مختلفي مشاغل درگير شرکتها امروزه. است نگري تحويلي نگرش نيست، نوعي اخالقي عهدنامۀ جز چيزي

 .است اخالقي عهدنامۀ از تر بسي پيچيده سازمان اخالقي منشور بنابرايناست.  چندگانه سازمان اي حرفه

 ديگر، سوي از و نکند تعارض دچار جامعه را سو يک از سازمان تا است ضروري و الزم امري سازمان، در اي حرفه اخالق رعايت

 بايد حرفه اخالق مفهوم با مواجهه در که چيزي آن. کند تضمين را خود منافع بلندمدت خردمندانه و منطقي تصميمات اتخاذ با

 فراتر دو هر از اما است، اخالق شغلي و فردي اخالق دربرگيرندة اي، حرفه اخالق نخست که است اين گيرد، قرار نظر ما مد

 شده پيدا اي حرفه اخالق به استراتژيک رويکردي امروزه آنکه دوم است. ناظر حقوقي مجموعه يک مثابه به سازمان به و رفته

 گرايانه فضيلت »نه  و پرسنلي واحد به نه شود؛ مي سپرده استراتژيست مديران به شرکت معنوي دليل مسئوليت همين به و است

 معضالت به سنتي نگرشکرد.  تفکيک يکديگر از رويکرد را نوع دو بايد اخالق حوزة در آنکه سوم. اجرايي مديران به حتي «

است. « محور فضيلت » نه است، «محور مسئله » سازماني اخالقي معضالت از آنچه که حالي در «محور مسئله» صرفا اخالقي

 کسب نيازمند آن، اثربخش حل رويکرد براي کند، مي گشايي گره «محور مسئله » و است مسئله يک اخالقي، معضل چون

 آنکه چهارم. کنيم پرهيز اي حرفه اخالق دربارة نگري تلويحي از بايد که ما است اين اساسي نکتۀ. هستيم مهارت و تخصص

 سازماني و محيطي عوامل فردي، بلکه است؛ وابسته  محيط نه و وابسته  سازمان حتي نه و وابسته  فرد نه لزوماً سازماني اخالق

 تحليل و تبيين مقام در عوامل اين از غفلت. هستيم سيستمي نيازمند نگرش اخالق، به پرداختن در ما بنابراين. دارد تأثير آن در

 .کرد خواهد دور بيني واقع از را ما گيري ، تصميم اخالقي معضالت
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 دیرانم خالقیا ایه سئولیتم 

 

 شخصی زندگی در ورزی اخالق 

 بر تاکيد انتصابات، جامع نظام در مدير انتخاب هاي شاخص از يکي شخصي زندگي در مديران ورزي اخالق اهميت دليل به 

 امانت و رازداري به نسبت نيز کار و کسب در نيست، امين و رازدار خود شخصي زندگي در که کسي. است مدير فردي اخالقيات

 آن و دارد اهميت نيز ديگر جهت از مديران گرايي اخالق. گردد مي مباالت بي است، تر صعب و تر پيچيده که سازماني داري

 اخالق. گيرند مي قرار کارمندان الگوي غالباً  مديران ديگر طرفي از. است سازمان در آنها گيري تصميم تاثير و الگويي نقش

 ترويج سبب شخصي، زندگي در آنها غيراخالقي رفتارهاي و باشد سازماني فرهنگ در اخالق ترويج موجب تواند مي آنها فردي

 دارد. اساسي نقش اي حرفه اخالق در مديران شخصي زندگي در ورزي اخالق دليل همين به. شود مي سازمان در ضداخالق

 شغل در ورزی اخالق  

 اخالقيات شغلي هر. باشد داشته اخالقي عملکرد خود شغلي ارتباطي رفتارهاي در فرد که است آن شغلي ورزي اخالق از مراد 

 مديران و کارکنان رفتار بد و خوب در و گيرند مي قرار داوري ارزش معرض در غالباً  مديران مثال براي. کند مي اضاقت را خاصي

 انتظار مديران از. است غيراخالقي آن در مباالتي بي گونه هر و دارد خاصي ضوابط داوري ارزش. کنند مي داوري خود زيردست

 صداقت صراحت، بر مبتني الگويي. باشند قاطعيت مانند نيکو رفتاري الگوي داراي کار، و کسب در و ديگران با ارتباط در رود مي

 روحيه سبب به است، بزرگ روحيه داراي سازماني اگر. است آن حيات و روح آفريننده سازمان سأر. متقابل و اصيل احترام و

 بدنه در موجود افراد روحيه بودن فاسد علت به است، خراب روحيه اين اگر و اند گرفته قرار آن سأر در که است افرادي بزرگ

 .است آن راس و مديريتي
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 حرفه در امور همه کردن مند نظام 

 نظام در تالش دليل همين به. باشند مند نظام خويش اي حرفه ابعاد همه در هک است آن اخالقي سازمان هاي ويژگي از يکي 

 تصميم مانع مندي نظام اينکه از که است آن روش اين بودن اخالقي دليل. است مديران اخالقي هاي مسئوليت از سازمان مندي

 اهداف از نيز تبعيض و ظلم کاهش و دهد مي کاهش را ظلم نتيجه در شود، مي آميز تبعيض و موردي اي، سليقه هاي گيري

 وري بهره هم و کند مي تقسيم عادالنه را آموزش هاي فرصت هم آموزش جامع نظام داشتن مثال براي. است اخالقي نظام

 .دهد مي افزايش سازمان آموزشي هاي رخنه رفع و نيازها به پاسخ جهت در را آموزش

 کارکنان روانی امنیت تامین 

 براي اهداف به نيل سازمان، اعضاي براي رواني امنيت تامين با. است سازمان در مديران گرايي اخالق نتايج از رواني امنيت 

 .گردد مي تر آسان مديران

 سازمان در محوری عدالت ی روحیه تزریق 

 سازمان در عدالت که کنند احساس سازمان اعضاي که هنگامي. است گرايي اخالق مکتب هر شعارهاي ترين محوري از عدالت 

 .آيد مي وجود به مديريت و اعضا بين بيشتري همکاري حس دارد، وجود

 روانی فشارهای و استرس کاهش 

 اجتماعي هر در رواني فشارهاي کاهش در اخالق نقش نشانگر کوتاهي عين در جمله اين. هاست انسان بخش آرامش خداوند ياد

 .است ميسر راحتي به اعضا کمک با اهداف سوي به حرکت سازمان، در رواني فشارهاي کاهش با. است سازمان يک مانند

 ارزشی اصول به کامل پایبندی به کارکنان تشویق 

 يکي. کرد خواهد حرکت ماندگاري سمت به سازمان باشند، پايبند سازمان مختلف اصول به اعضا ديگر و مديران سازمان در اگر 

 است. اي حرفه اخالق اصول و ديني هاي ارزش به آنها توجه مديران، از بعضي چهره شدن ماندگار داليل از

 رفتار. است حياتي و مهم بسيار امروزي اقتصاد در ها سازمان موفقيت براي مديران سوي از اي حرفه اخالق موازين رعايت

 مي ايفا کارکنانش و مشتريان و سازمان ميان بلندمدت روابط حفظ و گيري شکل در اساسي نقش ها سازمان مديران اخالقي

 غلط يا درست عنوان تحت جمعي يا فردي رفتار بر که است هايي ارزش و اخالقي اصول ي قاعده واقع در اخالقي موازين. کند

 توانمندسازي موجب کوشند مي اخالقي موازين رعايت ي زمينه در که هايي سازمان دهد مي نشان تحقيقات. دارد حاکميت

 .شد خواهند آينده در رقابتي مزيت کسب نهايت در و آنان رضايت مشتريان،
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  ازمانس وفقیتم وثر درم یا رفهح خالقا واملع 

 کارآمد انسانی منابع 

 الگوهاي کارگيري به طريق از تنها جديد هزاره در پيشرو هاي سازمان که باورند اين بر انساني منابع مديريت انديشمندان 

 پاسخگوي توانند مي کارکنان هاي قابليت بالندگي و توسعه ياراهبرده و سازماني يادگيري انساني، نيروي توسعه پيشرفته

 کارآمد انساني منابع از وري بهره کند، ايجاد شده تضمين رقابتي مزيت سازماني هر براي تواند مي آنچه. باشند سازمان نيازهاي

 . است سازمانکارکنان از  تصور ،کارآمد انساني منابع مديريت در اصل ترين بنياني. است سازمان آن

 انسانی نیروی درونی انگیزش 

 انگيزه محتاج سازمان در آن سازي نهادينه و اخالق ترويج. دارد احتياج انگيزه با کارکناني به اخالق کردن نهادينه در سازمان

 هاي انگيزه و سازماني عزم محتاج اخالقي هاي مسئوليت به ناپذير استثنا پايبندي رو، اين از. است سازمان مديران عزم و قوي

 مسئوليت بر پايبندي به نسبت افراد انگيختگي درون تقويت و ورزي اخالق انگيزه ايجاد. است دانايي و بصيرت از برخاسته دروني

 اين از و کند اخالق به  معطوف را سازماني عزم بايد اخالق مديريت. است اخالق مديريت وظايف ترين مهم از اخالقي هاي

 .بخشد استمرار را اخالقي پويايي طريق،

 مشتری رضایت 

 حيات در مهمي نقش مشتري. است مشتري قبال در سازمان اخالقي مشي خط سازمان اخالقي منشور وجوه ترين مهم از يکي

 سازمان امروزه،. آيد مي شمار به سازمان اخالقي رشد عوامل ترين مهم از گرايي مشتري دغدغه اصل اساس، اين بر. دارد سازمان

 ابزارانگارانه تلقييکي  ،دارند آن از که تلقي و کنند مي ياد تبليغاتي شعار فخرآميزترين عنوان به مداري مشتري از کار و کسب هاي

 به بودن اخالقي يعني. آورد مي در مشروط اخالق صورت به را کار و کسب سازمان ارتباطي رفتار الگوي که است مشتري از

 اخالق ضد به آن شدن تبديل حتي و اخالق از مداري مشتري شدن تهي به سودگرايانه ورزي اخالق ترديد، بي. سودآوري شرط

 نظر در شخص نه و شي يک منزله به را آدمي و دهد مي کاهش ابزار به را مشتري انساني شخصيت نگاه اين زيرا. انجامد مي

 نه و است سودطلبي ابزارانگارانه مداري مشتري بنابراين. است تضاد در بشر ذاتي کرامت و انسان حرمت با اين که گيرد مي

 .روزي اخالق

 اعتماد و احترام 

. است مديران جمله از سازمان ارکان تمامي وظيفه نامشروط و اصيل احترام و تکريم و است کارکنان حق ارزشمندي احساس 

. يافت خواهد پرورش ها آن هاي توانايي و استعدادها بدهد، اعتبار و احترام آنان شخصت و خود افراد به سازمان مديران هرگاه

 خواهيم مي ما" گويد مي هوندا شرکت مديران از يکي. کرد تسخير را ها انسان دل توان مي که است واسطه اين با تنها زيرا
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 آنان فقط کند، مي استفاده خود کارکنان دستان از تنها شرکت يک که وقتي. کنند استفاده دستشان مانند هم سرشان از همکاران

 .ربايد مي را آنان هاي دل نهايت در باشد، آنان هاي انديشه خواهان که وقتي اما خرد مي را

 پذیری بینی پیش 

 راهبردي اصل اين و دارد بستگي ها آن پذيري بيني پيش ميزان به بحراني، شرايط در ويژه به ها، سازمان موفقيت راز و رمز 

 امر اين که دهد مي نشان سازمان در پذيري بيني پيش مفهوم تحليل. است سازماني پيروزي به نيل مانع آن از غفلت که است

 را اي حرفه اخالق شئون همه خصيصه اين اما. است ديگران حقوق رعايت اخالق از مراد زيرا است، اخالقي خصيصه يک صرفاً

 توقعات از يکي. هاست آن بودن پذير بيني پيش کنند مي لحاظ ها سازمان در مشتريان که امتيازي ترين مهم. گيرد برمي در

 را صدمه بيشترين سازمان ناپذيري بيني پيش از ناشي بالتکليفي. هاست آن پذيري بيني پيش ها سازمان از رجوع ارباب مهم

 . زند مي رجوع ارباب حقوق به

 ارتباطی رفتار الگوهای 

 چه نيز، بودن اخالقي. است سازمان بيرون محيط و سازمان و آن اعضاي ميان موفق ارتباط ايجاد به منوط ها سازمان موفقيت  

 چه هر. دارد مستقيم اي رابطه موفق ارتباط با سازمان، و حرفه سطح در چه و اجتماعي خانوادگي، درسطح چه و فردي درسطح

 آن در که است اي رابطه بخش رضايت و انساني رابطه هر. تريم موفق بودن اخالقي در باشيم، موفق خود ارتباط برقراري در

 و کردن درک امکان که است اعتمادي صميميت از مراد. باشد داشته حضور آزادي و مراقبت صميميت، تنيده هم در مولفه سه

 .کنند بيني پيش را يکديگر اعمال و احساسات افکار، توانند مي طرف دو که اي گونه به آورد، مي فراهم را شدن درک

 در سازمان خالقا ازیس هادینهن ایه یوهش 

 ساختاری سازوکارهای 

 اخالق مدير انتصاب و اخالقي ساختار ايجاد 

 رسمي صورت به اخالق مشاور تعيين 

 اخالق رسمي کميته يک ايجاد 

 آنها داشتن نگه روز به و رفتاري و اخالقي کدهاي تعيين 

 اخالقي منشور سازي پياده و تدوين 

 اخالقي و مناسب انضباط سيستم 
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 انسانی منابع مدیریت های سیستم مناسب طراحی ازوکارس 

 قانون و اخالقيات رعايت به مقيد انساني نيروي کارگيري به و استخدام 

 قانون و اخالقيات رعايت به مقيد انساني نيروي ارتقاي 

 اخالق آموزش 

 (پاداش سيستم) اخالقي رفتارهاي رعايت براي مشوقي سازوکارهاي تعبيه 

 بجا خشونت و نرمش 

 فرهنگی و ارزشی سازوکارهای 

 مديريتي اقدامات در انساني منزلت و کرامت حفظ 

 آن افشاي يا و غيراخالقي فعل به اعتراض از کارکنان ترس عدم 

 کارکنان بر نظارت در افراط از پرهيز 

 نظارتی سازوکارهای 

 کارمندان و مسئوالن ازطرف سازمان در موجود قوانين به کافي توجه و اخالق مشي خط تدوين
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 یا رفهح خالقا میزیم 

 احساس و وفاداري داري، امانت برابري، و انصاف راستگويي، و صداقت از عبارتند اجتماعي انتظارات و اي حرفه مباني اخالق

 مسئوليت و وظيفه حرفه، نوع هر به نسبت کاري وجدان و اخالقي تعهد نوعي اي حرفه اخالق تعبيري به. اجتماعي مسؤليت

 و کار در مشارکت و جمعي روح کار، در جديت و پشتکار کار، به عالقه و دلبستگي شامل اي حرفه اخالق چهارگانه ابعاد. است

 اين اي، حرفه مهارت است. اخالق و نگرش تمايل، آگاهي، حاصل حرفه در بودن اخالقي .است کار محل در انساني سالم روابط

 باشد. بهبودگر خود و که خودکنترل نمايد مي فراهم فرد براي را قدرت

 و ارزشها به نسبت احترام و رعايت ديگران به احترام بودن، صادق طلبي، رقابت و جويي برتري پاسخگويي، و پذيري مسئوليت

. دارند اي حرفه اخالق که است افرادي بارز هاي ويژگي از وفاداري باديگران، همدردي انصاف، و عدالت اجتماعي، هنجارهاي

 الزم تغييرات ايجاد براي خالقيت و انعطاف قابليت داراي است؛ اعتماد قابل اطالعات مبادله دارد، سالمي جو که سازماني در

 را تهديد از سالم عاري و امن جو است؛ تعهد و يگانگي داراي سازمان اهداف به نسبت است؛ آمده دست به اطالعات برحسب

 آورد. مي فراهم

. دارد بااليي اهميت و جايگاه اخالق مديريت هستند، مواجه کار محيط در فرهنگي و ارزشي تنوع با مديران که حاضر عصر در

 نيست سازمانها کاربردي و عملياتي نيازهاي کننده برطرف شده نوشته سازماني اخالق درباره امروز به تا که مطالبي از بسياري

 سازمان براي بزرگ معضالتي تواند مي است، غني اخالقي ارزشهاي داراي که ايران مانند درجوامعي اداري اخالق به توجه عدم و

 کنترلي زيرا استانداردهاي باشد، متناسب اخالقي قوانين رعايت با که دارد رفتاري به نياز لزوماً دولتي مديريت آورد. بهبود بار به ها

 نيست. کافي دولتي مقامات اقدامات براي

يکي از  آن کاربرد و اخالق موضوع ولي است، شده شناخته رسميت به اخالق بحث همواره امورعمومي اداره يا دولتي بخش در

 باشد.  مي دولتي هاي سازمان در مسائل برانگيزترين چالش

 : از است عبارت دولتي بخش در اخالقي معضالت مهمترين از برخي

 مسائل عمومي، پاسخگويي اطالعات، نشر اداري، شفافيت عدم اداري، مهم مشاغل به نزديک اقوام انتصاب و بازي پارتي فساد،

 اهداف براي سري اطالعات از استفاده کارکنان، دانش از سوءاستفاده منافع، تضاد خواري، رشوه گذاري، مشي خط غامض

 .گروهي فشارهاي و عاليق تاثير شخصي،

 غيراخالقي موضوعات کاهش يا ممانعت و اصول اين اجراي براي مناسب ابزار يا و اخالقي اصول مديريت در اصلي مشکل

 سازمان در مثال، عنوان به .شود مي محسوب اصلي مشکل اصول، اين ترويج و انتقال جهت مناسب اي شيوه نبود بلکه نيست،

 نمائيم، سئوال اخالقي اصول خصوص در مديران حتي و کارکنان از اگر متعدد درموارد اما دارد، وجود اخالقي اصول دولتي هاي
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 فردي عالقه فقدان قطعاً  باشند؟ مي معنا چه به و چيست دقيقاً  اصول اين يا و اند خوانده کجا را اصول اين که دانند نمي دقيقاً 

 سمت به را کارکنان و باش الگو: که است اين اخالقي اصول مديريت در مدير يک توانايي اما دهد، مي روي مسائل اين درمورد

 دولتي مديريت در اخالق امروزه، و باشد مي نظامند اخالقي برنامه فاقد عملي، طور به دولتي . مديريتکن هدايت درست مسير

 برانگيز چالش مسئله يک دولتي مديريت عمل حوزه در اخالقي هنجارهاي و اصول اعتبار جنبه از بلکه نظري، منظر از تنها نه

 به تواند مي که اخالق است آن دولتي مديريت در اخالق به زياد توجه گيرد. دليل قرارمي بحث مورد گسترده طور به که است

دهد.  قرار تأثير تحت را دولت به عمومي اطمينان و اعتماد است ممکن غيراخالقي رفتار هرگونه بنابراين، .بدهد شخصيت دولت،

 کننده تقويت اخالق است؛ ها خواسته کننده تعديل اخالق: داشت بيان زير موارد شامل توان رامي اخالق به توجه دالئل جمله از

 و معيارها نمودن نهادينه منظور است. به ايمان حافظ و قوانين ضامن اجراي اخالق است؛ انسان معنوي بعد دهنده پرورش و

 مورد پذيري مسئوليت و راستي و درستي قانون، به عمل پاسخگويي، نظير هايي سازه بايست مي دولتي بخش در اخالقي اصول

 از يکي اين. باشد مي اهميت حائز بسيار دموکراسي و دولتي مديريت در اعتماد ايجاد براي دولتي مقامات گيرد. اخالق توجه قرار

 آنها به تا سازند مي قادر را ما دولتي درمديريت اخالق باشد. بازيگران مي سازمانها در اخالق اهميت بيانگر است که داليلي

 .است حياتي برخوردار اهميت از دموکراسي و دولتي مديريت فرآيند در اعتماد و بدانيم مشروع را آنها و کرده اعتماد

 هدف اخالقي اصيل هاي ارزش تحقق اخالقي، رفتار در گاه.باشد داشته بيروني و دروني منشاء دو تواند مي سازمان ورزي اخالق

 نمي شخصي حريم وارد انسان حرمت دليل به گريزد، مي تبعيض از عدالت، اصيل ارزش دليل به صرفاً  سازمان .گيرد مي قرار

 بيروني اهداف سوي به اخالق ترويج گيري جهت گاه اما. شود مي برخوردار اخالقي حيات از حقيقتاً سازمان حالت اين در و شود

 تراستفاده ژرف اعتماد يا بيشتر سود براي ابزاري عنوان به صرفاً  اخالقي هاي ارزش يعني است، ابزارانگارانه اخالق از تلقي و است

 هاي ارزش به توجه. است راهبردي مزيت آن تحقق و باشد مي سازمانها نياز مورد دروني ورزي اخالق و اصيل اخالق. شود مي

 مزيت و اي حرفه انساني منابع جذب مالي، منابع جذب انگيزش، افزايش اعتمادآفريني، مشتري، رضايت افزايش اخالقي، اصيل

 دارد. پي در را رقابتي
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 داریا خالقا رب وثرم ایه ولفهم 

 رهبری

 توسعه حال در کشورهاي در ضعيف حاکميت و فساد تهديد، بروز موجب رهبران اخالقي قوانين و اخالق زمينه در مطالعه کمبود 

 اخالقي کدهاي اجراي به نسبت بايد رهبران توسعه، حال در کشورهاي در ها سيستم اثربخشي و کارآيي ارتقاء براي. است شده

 رهبر بين که است اي رابطه ارزش بر مبتني رهبري از نمايند. مقصود تالش کند، مي تعيين را افراد منافع به مربوط وظايف که

 که است سازمان رهبر تاييد مورد که دارد قرار شده نهادينه هاي ارزش و مشترک هاي ارزش براساس وآن دارد قرار پيروان و

 در نکنند حکومت تا جنگند مي شهروندان آنگاه آيد، وجود به خوب مردان از شهري اگر. است پايبند آنها به کردار و گفتار در وي

 بود. نظريه يادگيري نخواهد شهروندان براي دردسر ايجاد و شخصي منافع دنبال به باشد، خوب حاکم که کسي شرايطي چنين

 را خاص رفتارهاي و نمايند، درک را شخصي مشروعيت توانند خود،مي اقدامات مشاهده با افراد که کند مي استدالل اجتماعي

 سنجند. مي آنان با مرجع يک عنوان به خودرا رفتار و کنند مي مشاهده را رهبران رفتار کارکنان، بنابراين،. بياموزند

 اجتماعی مسئولیت

 تا دارد تالش سازمان راستا، اين در که است جامعه به نسبت سازمان يک هاي مسئوليت مجموعه شرکتي، اجتماعي مسئوليت

 که است ابزاري اجتماعي مسئوليت ديگر، عبارت به. نمايد ايجاد مثبت تغييرات بيروني محيط در و يافته بهبود ذينفع افراد زندگي

 ارتباط راه از که است مديريتي روش يک شرکتي، اجتماعي شود. مسئوليت مي سازمان اجتماعي مشروعيت افزايش موجب

 توسعۀ بر و شود مي تعريف هستند، دخيل شرکت اهداف تعيين در که کساني با همچنين ذينفعان، تمام با شرکت شفاف و اخالقي

 اجتماعي مسائل کاهش پيشبرد و تغيير پذيرش آينده، هاي نسل براي طبيعي منابع و زيست محيط از حفاظت جامعه، پايدار

 بايد و بوده آنان مشکالت و مسائل از بخشي جامعه مسائل که نمايند احساس را مسئوليت اين بايد است. سازمانها هماهنگ

 کيفيت بهبود با و اخالقي شيوه به رفتار براي مداوم تعهد اجتماعي، مسئوليت. باشند داشته دغدغه جامعه مسائل حل به نسبت

 در پذيري مسئوليت اصل تعميم مستلزم لزوماً دولتي مديريت ارتقاء. باشد مي جامعه بهبود نيز و هايشانخانواده و افراد زندگي

 پاسخگويي. باشند پاسخگو خود اقدامات قبال در دارند وظيفه دولت کارکنان که است معني بدان اصل اين و است دولتي محيط کل

 و صالح سياسي رهبران حضور عدم جامعه، مديريت به توجه دانست. با مطلوب رفتار تشويق براي تنبيه يا پاداش توان مي را

 شخصي هاي انگيزه با بوروکراتيک شدت به هاي رويه ترويج رابراي فضايي تدريج به بالغ، اخالقي رهبران عالوه به مسئول،

 ابتکارات و اخالقي هاي برنامه نظير رفتاري واستانداردهاي ارزشها اجراي با بايد نمايد. سازمانها مي ايجاد "سياسي براي زندگي"

 سازمان عنوان به سرآمد هاي سازمان تضمين نمايند. جامعه در را آن نقش و سازمان عملکرد بتوانند ،سازماني اجتماعي مسئووليت

 از را اجتماعي مسئوليت به خود تعهدات بايد عملکردشان قبال در خود نفعان ذي به پاسخگويي و شفافيت براي پاسخگو، هايي
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 ترتيب، اين به و شوند مي جاري سازمان سراسر در تعهدات اين که کنند حاصل اطمينان و دارند ابراز خويش هاي ارزش طريق

 منسجم و تر رويکرداخالقي از سازمان هم که طوري به داشت؛ خواهد اي دوجانبه مزاياي آنان براي اجتماعي پذيري مسئوليت

 داشت. سازمان خواهند قوت نقاط و ازعملکرد بهتري برداشت و نظر نفع، ذي هاي طرف و جامعه هم و برد مي نفع خود تر

 اخالق آموزش

 در کارکنان راهنمايي براي عمومي هاي چارچوب ايجاد و بالقوه اخالقي معضالت مورد در گروهي بحث شامل اخالق آموزش

 و عملکرد بهبود هدف با که تحول يا و اصالح برنامه نوع هر باشد. در کار محيط در ها چالش اين به نحوه پاسخگويي خصوص

 و تقويت براي مفيد ابزاري اخالق گيرد. آموزش قرار تالش مرکز در بايد آنان آموزش و افراد شود، مي اجرا خدمات کيفيت

 هاي ريسک ارزيابي. نمايد راايجاد اي مالحظه قابل نتايج تواند مي مدت دراز در و است دولتي درمديريت اخالق شدن نهادينه

 دوره شروع براي راه يک شود. انجام بايد هدف گروه هاي برنامه و نيازها با آموزش منظور تطبيق به آموزشي نيازهاي و اخالقي

 اين مثال، عنوان به. شود آغاز فلسفه تاريخ از تعاريفي و اصلي اصطالحات با دوره اين که است اين دولتي مديريت در اخالق

 شود. آغاز ميل و ارسطو کانت، از هايي بحث با است ممکن دوره

 کار محیط در معنویت

 گرفته قرار بسياري توجه مورد کاري، تعهدات و کار خروجي روي بر آن تأثير ويژه طور به و کار محيط معنويت اخير هاي دهه در

 پارادايمي سازمان؛ و کارکنان زندگي به معنابخشي و کار معناجويي کاري، هاي ارزش اخالق، نظير جديدي مفاهيم است. ورود

 است. معنويت سازماني روح بي و هاي خشک پارادايم از گرفتن فاصله آن تالش که کرده مطرح را کار درمحيط معنويت عنوان با

 را جهان و فرد يگيکپارچ که است دروني آگاهي يک عنوان به و کند مي جدا موجودات ديگر از را انسانها که است ظرفيتي

 شود. معنويت کارمي محل از هم و کار از هم رضايت منبع و شده خوشبختي و قدرت آسايش، موجب معنويت. سازد مي ممکن

 از وژرف عميق درک کاري، زندگي در معنا و هدف يافتن براي مداوم جستجوي براي برانگيزاننده و بخش الهام نيرويي کار، در

 که دهد مي نشان تحقيقات است. نتيجه شخصي باور نظام طبيعي و محيط موجودات هستي، عالم پهناوري زندگي، کار، ارزش

 موجودات و جهان با ارتباط احساس و خدا به نزديکي با غالباً معنويت که درحالي است، مرتبط سازماني /رسمي دين با عمدتاً  دين

 بيشتر است ممکن حتي و است عموميتر معنويت که درحالي است، مرتبط خاص سازمان يا گروه به بيشتر است؛دين، مرتبط زنده

 کارکنان در پذيري اعتماد،انعطاف اخالق، قدرت، صداقت، خالقيت، بروز موجب معنويت. شود شامل را مذهبي رويکرد يک از

 به گيري آسان"،"انساني کار شيوه" ،"احترام و اعتماد" ويژگي شود. چهار وري مي بهره افزايش به منجر همچنين و شده

 دارد. بيشتري نمود معنوي، هاي سازمان در "هدف مورد داشتن در قوي احساس" و احساسات ابراز براي کارکنان
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 شهروندمداری

 چگونهاست:  جالب بسيار شود، مي ناميده "شهروندي چالش" عنوان به آنچه اما است، پيچيده مفهوم يک شهروندي اگرچه

 مي شناخته شهروند عنوان به آن که در کشوري به مسئوليت و تعلق احساس مردم همه آن در که کرد ايجاد را محيطي ميتوان

 يک در افراد عضويت اساس، اين بر که شود مي تعريف اجتماعي موقعيت يک عنوان به شهروندمداري باشند؟ داشته را شوند،

 شهروندان عنوان به بايد را مردم خدمتگزاران شهروندمداري، نظريه گردد. در مي تعيين عمومي منابع از افراد سهم و سياسي جامعه

 شهرونديفضائل  از اخالقي رفتار و پاسخگويي دموکراتيک، ارزشهاي به وفاداري .گرفت نظر در جامعه منافع نگهبان و فضيلت با

 خواست به اشند. توجهب مي غالب هاي ارزش جمله از شهروندمداري همچون هايي ارزش دولتي مديريت است. در دموکراتيک

 به بايد ضرورتاً  دولتي است. اخالق برخوردار اهميت زيادي از ريزي برنامه فرآيند در آنان نظرهاي از منديبهره و شهروندان

 برابر نأش مانند هايي ارزش که اخالقي.شود طراحي گرا کثرت و مشارکتي مدني، اخالق يعني اخالق دموکراتيک يک عنوان

 مي ترويج دولتي مديريت درعرصه را فردي بين تضادهاي در گفتگو مديريت و گرايي کثرت همبستگي، شهروندي، آزادي مردم،

 گردد. احساس مي شدت به شهروندي آموزش به نياز باشد، مي کاهش حال در مدني تعهدات که امروز جوامع در. دهد

 عدالت رعایت

 از مؤثر عدالت هاي است. نظام اجتماعي علوم نظران براي صاحب تامل قابل موضوعات از سازماني اخالق و عدالت مطالعه

 عنوان به است. عدالت شده تبديل مهم به موضوعي کار، محل در عدالت يا عدالت کنند. امروزه مي دفاع افراد اساسي حقوق

 مي درک درست طور به نيز نظراخالقي از و بوده قانون و انصاف شرع، اخالق، اساس بر که شود مي تصميمي شناخته يا اقدام

 سازمان مديران وعملکرد تصميمات از مثبتي درک کارکنان آن اساس بر که کرد تعريف واقعيتي توان مي را سازماني دالتع. شود

 در ارتقاء و ها تنبيه تقديرها، دستمزدها، چگونه که کرد تعريف چنين توان مي را سازماني عدالت ديگر، عبارت به. داشت خواهند

 درک نحوه و شود، مي گفته کارکنان به تصميمات اين چگونه شود، مي گرفته تصميماتي چنين چگونه و شود مي انجام سازمان

 پديد موضوع اين نظري ادبيات در که سازماني عدالت بعد اولين عنوان به توزيعي . عدالتاست چگونه تصميمات ازاين کارکنان

 صورت به غيره و وظايف ارتقاء، فرصت،دستمزد، وضعيت، با فرد يک توسط حاصل سود آيا که دارد تاکيد امر اين بر است، آمده

 درک آن مقامات و سازمان از اي منصفانه رفتار کارکنان که شود. هنگامي مي توزيع و داشته منصفانه مطابقت و اخالقي مناسب،

 اخالقي جو و عدالت شود. رعايت تقويت و احساس خوب، عمل يک انجام براي تعهد است احساس ممکن عوض در کنند، مي

 سکون باعث آنها به توجهي بي و گرديده کارکنان رضايت پويايي، تحرک، باعث هستندکه عواملي مهمترين از سازمان در مناسب

 رفتاري متغيرهاي از يکي بنابراين،. کند مي ظهور توجهي بي و تفاوتي بي صورت به سکون اين که شود مي سازمان در رفتار
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 سازماني عدالت اند، پرداخته افراد نگرش و رفتار بر آن تأثير و اهميت و بررسي به سازماني رفتار حوزه در بسياري تحقيقات که

 گيرد. مي بر در را شدن ناديده گرفته و تقدير عدم و مالي و شغلي ارتقاء در عدالتي بي مانند مواردي آن مصاديق و است

 سازمانی ساختار و سیستمها

 کنترل و قدرت که دهد مي نشان و کند مي مشخص را ها مسئوليت عمومي، بخش و تيلدو هاي سازمان در سازماني ساختار

 باال رده مديريت .کند مي تعيين را مديران و خدمات دهنده ارائه کارکنان بين روابط يافته و تخصيص عضوسازمان هر به چگونه

 و تثبيت عوامل از اخالقي سياست و کارکنان سازمان، در حاکم دارد. هيئت مسئوليت اخالقي فرهنگ حفظ يک و تثبيت براي

 مي فراهم را روي کج زمنيۀ ها، نامه آيين و قوانين بر نظارت و تصويب و تدوين در است. تمرکزگرايي فرهنگ اخالقي تقويت

 اما يابند، دست سازماني اهداف به بتوانند بهتر تا باشند داشته اختيار در را قانوني اختيارات همۀ که دارند تمايل مديران. سازد

 ها ظرفيتاين  از باشند، داشته تمايل نيز کارکنان و داده سوق روي کج سمت به را مديران است ممکن اختيارات گستردگي

است  ممکن و کند مي ايجاد ها سازمان براي را مشکالتي ذينفعان برخورد با در اخالقي ساختارهاي وجود کنند. عدم استفاده

 گزينش، و جذب هاي سيستم اصالح با توانند مي ها دهد. سازمان قرار تأثير تحت را سازمان اثربخشي و موفقيت سودآوري،

 به اند، داشته مقررات و قوانين رعايت اخالقيات، به بيشتري تمايل و سابقه خود کاري و اجتماعي زندگي دوران که در را افرادي

 .درآورند استخدام

 حقایق افشای و شفافیت

 وجود و شود مي محسوب سوم هزاره اخالقي ازموضوعات يکي است، سازمان در کاري پنهان متضاد که سازماني شفافيت

 دسترسي قابليت بر شفافيت است. مفهوم مفهوم سازماني اين به روزافزون توجه از حاکي سازماني شفافيت زمينه در بسيار مطالعات

 يک. است گذرد، مي آن در آنچه فهميدن منظور به چيز، يک درون به کردن نگاه امکان معناي به و دارد داللت اطالعات به

 فرآيندهاي و اقدامات درباره نظراتشان به دادن شکل منظور به بتوانند آن برون و درون افراد که است سازماني شفاف، سازمان

 دست آورند. به را نيازشان مورد اطالعات سازمان، آن
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 ازمانس رد خالقا ارکردهایک 

 مديريت در. است بوده برخوردار بسياري اهميت از همواره ها، انسان ميان روابط کننده تنظيم عنوان به اخالق اجتماعي، بعد از

 تضمين کارکنان در را اخالقي عملکردهاي تا است قادر باشد، داشته نياز بيروني هاي اهرم به که آن بدون دروني، سازوکار اين نيز

 که بگيرند تصميم تا شوند مي قادر مديران اخالقي، اصول به اتکا با سازماني بعد از .آورد وجود به معنوي سازمان يک و نموده

. پيمايد مي را نادرست راه کسي چه و رود مي درست راه به سازمان در کسي چه است؛ نادرست چيزي چه و درست چيزي چه

 در اخالقي نظام يک وجود بدون تنبيه و تشويق نظارت، گيري،ارزشيابي، متصمي نظير خود وظايف دادن انجام در مدير بنابراين،

 و برخوردها در و ها، انتخاب و ها گيري تصميم در رفتارها، و عملکردها در اخالق کند. نقش عمل قاطعيت با تواند نمي سازمان

. است گرديده مديريت رشته عمده مباحث از يکي اخالقيات بحث امروزه که روست اين از. است کننده تعيين و مهم ارتباطات،

 سازمان بدهاي و نيک آن اساس بر که شود مي تعريف نبايدها و بايدها و ها ارزش از ي سيستم عنوان به سازمان در اخالقيات

 .شود مي متمايز بد از عمل خوب و گردند مي مشخص

 ايجاد با ها سازمان. است سازمان در هدايت رفتارها براي ها ارزش بندي اولويت و شناسايي سازمان، در  اخالق مديريت از منظور

 حفظ را خود اخالقي عملکرد آشفته، شرايط در و کرده مديريت کار در محيط را اخالقيات توانند مي اخالق مديريت برنامه يک

 اهداف از يکي. نمايد مديريت کار محيط در را معنويت و اخالق تا سازد مي قادر را سازمان اخالق، مديريت برنامه کنند. يک

. است سازمان متعارض بعضاً و متنوع و متعدد ذينفعان بين رقيب هاي ارزش بين تعادل ايجاد اخالق، مديريت هاي برنامه اساسي

 به توجه و سازمان ذينفعان کليه منافع گرفتن نظر در ،ياخالق برنامه يک تنظيم و تدوين در ها سازمان اصلي چالش عبارتي به

 کليه هاي ارزش دربرگيرنده اخالق برنامه يک. است انتظارات اين از متعادل و عادالنه درصدي يا انتظارات کليه شدن برآورده

 عمومي، خدمت است. گذار اثر سازمان اخالقي هاين آرما پيشبرد بر که است هايي و فعاليت ها مشي خط سازمان، ذينفعان

 منافع از فراتر که اخالقي اصول و عادي قوانين ،اساسي قانون به که است کارکناني نيازمند که باشد مي عمومي اعتماد نوعي

 باشند. وفادار است، شخصي

 خالقیا ایه رنامهب دوینت رایب اهکارهاییر 

 اخالقي منشور در استانداردها برخي دارد امکان. کنيد تبديل مشخص رفتاري استانداردهاي به را سازمان باورهاي و ها ارزش.  1

 .شود ارايه مشخصي استانداردهاي جديد شرايط براي حتي و شوند ذکر

 مشخص را اقداماتي ،رفتاري استانداردهاي به منشور تبديل بر عالوه ،اند داشته اثربخشي اخالقي منشور که يسازمان هاي.  2

 مي اجرا به را ها جريمه رسانده، کارکنان اطالع به را جرايم همچنين. گيرد صورت اخالقي منشور نقض زمان در که اند کرده

 . نمايند تضمين را منشور به عمل تا گذارند
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 معضالت حل در ها آن هاي مهارت تقويت و اخالقي مسايل به خود کارکنان داشتن نگه حساس براي ها سازمان از بسياري.  .3

 قضاياي بايد کنند، مي شرکت ها نشست اين در که مديراني .اند پرداخته اي دوره اخالقي هاي نشست برگزاري به اخالقي،

 .کنند بررسي و بحث کالس در است، افتاده خودشان اتفاق سازمان در که را اخالقي

 کارکنان براي واقعي عملکردي اهداف نمودن مشخص اهميت بر موفق، اخالقي هاي برنامه اجراي با هاسازمان  از بسياري. 4

 سوق اخالقي غير رفتارهاي سمت به اهداف همان به رسيدن براي را کارکنان ،منطقي غير اهداف کردن وضع. اند نموده تأکيد

 .باشد شده منظور پاداش ،اهداف به رسيدن براي که زماني بويژه دهد؛ مي

 سازمان یقخالا نشورم 

 کارکنان سوي از بايد و بوده تري بيش اولويت داراي سازمان براي ها ارزش ديگر به نسبت که است هايي ارزش مجموعه شامل 

 ادب، متانت، اسرار، حفظ استقالل، احترام، وفاداري، وعده، به عمل درستي، صداقت، چون هايي ارزش شوند؛ پيروي مديران و

 و عدالت مهرباني، منافع، تقسيم کمک، کردن، را ديگران مالحظه دلسوزي، جويي، کمال پاسخگويي، اعتقاد، و ايمان مدارا،

 اي بيانيه اخالقي منشور: خوانيم مي ديگري تعريف در غيره و اجتماع به خدمت قانون، به پايبندي رأي، ثبات طرفي، بي انصاف،

 نمايد. مي هدايت را رفتارها که است مقررات و اصول ،ها مشي خط حاوي

 فتاریر نشورم 

: باشد زير موارد لشام تواند مي يرفتار منشور. شوند انجام کار محيط در بايد و است سازمان مطلوب که است رفتارهايي شامل

 اموال از استفاده عدم رشوه، قبول عدم مافوق، دستورات از پيروي موادمخدر، از استفاده عدم کار، محيط در کارکنان پوشش نوع

 قوانين از پيروي جنسي، يا نژادي تبعيض عدم سازمان، اسرار حفظ غيرقانوني، اعمال دادن گزارش شخصي، مصارف براي سازمان

 شود. مي تدوين منشوراخالق در مذکور هاي ارزش به توجه با رفتار منشور غيره و مقررات و

 اه ازمانس رخیب رد خالقیا نشورم ودنب اموفقن الیلد 

 سازمان از بسياري ناموفق تجربه. منشورنيست اجراي و سازمان در اخالقيات استقرار کننده تضمين الزاماً  اخالقي منشور تدوين

 :شود مي اشاره ذيالً ها آن از برخي به که دارند وجود عارضه اين براي متعددي داليل. است مطلب اين يدؤم زمينه اين در ها

 و دقيق مسائل به و شوند مي کارمتمرکز يک نبودن يا بودن قانوني تشريح بر و دارند گرايش قوانين به اغلب اخالقي منشور.  1

 .پردازند نمي ارزشي و اخالقي پيچيده

 رفتارهاي بر که اين جاي به پردازند، مي شود، مي منجر سازمان سود بر سوء تأثير به که کارکنان تخلفات به منشورها اکثر.  2

 از بيش اخالقي منشور از بررسي يک در محققان. شوند متمرکز رساند، مي آسيب ذينفعان ساير و جامعه منافع به که سازمان
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 جامعه در سازمان نقش به نه منشور اين مرچها سه از بيش که دريافتند ،فورچون مجله در شده مطرح شرکت 500 از شرکت 200

 .اند پرداخته محيط يا محصول سالمت کننده، مصرف روابط مثل مهم، مسايل به نه و

 20 از تر کم شده انجام تحقيقات طبق. آيند نمي در اجرا به ها آن زيرا شوند؛ مي رو روبه شکست با منشورها از بسياري.  3

 که دارند مأموراني ها سازمان درصد 10 از تر کم دارند؛ اخالقي هاي کميته اخالقي منشور اجراي و بررسي برايسازمانها  درصد

 منشور نقض با مواجهه جهت را هايي رويه ها سازمان اين درصد 1 از تر کم و دهند ياري اخالقي مسايل با برخورد در را کارکنان

 .اند کرده منتشر

 عهدنامهنمونه 

 آراسته ظاهري با ساعات تمامي ودر روزه همه که کنم مي عهد متعال خداوند پيشگاه در دانشگاه کارکنان از يکي عنوان به من

 رجوع ارباب و همکاران ،دانشجويان با پسنديده و نيک برخوردي با واحترام ادب و انضباط و نظم نهايت در و منظم محيطي در و

 برآورده درصورت و برسانم انجام به انصاف رعايت و صداقت کمال در را محوله امور ممکن زمان درکوتاهترين نموده، تعامل

 نظام دانشگاه، متعالي اهداف به رسيدن جهت و نمايم ارايه ها آن ذهن شدن روشن براي کافي توضيحات رجوع ارباب نياز نشدن

 .باشم پايبند بدان و بدانم ذيل اخالقي منشور و اصول رسالت، اجراي به مقيد را خود کشور، و عالي آموزش

 اخالقی منشورنمونه 

 :که دانم مي ضروري و واجب خود بر دانشگاه کارکنان از يکي عنوان به من

 مناسب اخالق زيرا کنم، رعايت رجوع ارباب و استادان و همکاران ،دانشجويان خصوص در را اداري و اسالمي مناسب اخالق -

 است؛ من اخالقي شخصيت گوياي

 صادقانه خدمت به من اعتقاد و ايمان شخصيت، گوياي انضباط و نظم چون بکوشم؛ خود نيز و اتاق کار، محيط نظم حفظ در -

 است؛

 دليل رجوع ارباب و دانشجويان زيرا نمايم؛ بدرقه را او کار دادن انجام از پس و استقبال رجوع ارباب از خوشرويي کمال با -

 هستند؛ بنده نعمت ولي و وجودي

 و من به متعلق دانشگاه اين زيرا دهم؛ پرورش را خود سازماني تعلقات و بگذارم احترام همکاران و استادان ،دانشجويان به -

 است؛ من بالندگي و رشد محل

 دانشجويان وقت به نسبت را خود ادب و احترام طريق اين از و بدانم خود وظيفه جزء را محوله امور سريع و صحيح دادن انجام -

 نشان دهم؛ خود وقت و رجوع ارباب و
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 رجوع ارباب و مخاطبين قانوني ق حقوه ب نظر برابر در خود نظرات بر جا بي اصرار و ضروري غير وگوي گفت و بحث از-

 نمايم؛ معرفي باالتر مقام به احترام کمال با را ايشان صورت اين غير در. نمايم توجيه را ايشان نياز، صورت در و کنم خودداري

 نمايم؛ افتخارعذرخواهي کمال با رجوع ارباب و دانشجويان از نامناسب، رفتار گونه هر بروز صورت در -

 رساني خدمت ارتقاي و نقايص دراصالح ها آن از و دهم گوش مشتاقانه رجوع ارباب و دانشجويان پيشنهادهاي و نظرات به -

 نمايم؛ استفاده

 کنم؛ عمل بدان و بپذيرم واجتماعي ديني اصل يک عنوان به را المال بيت و دانشگاه اموال تضييع و اسراف از جلوگيري -

 به رساني خدمت به را خود نموده، مسؤوليت احساس کارکنان، استادان، دانشجويان، خصوص به جامعه، مختلف اقشار قبال در -

 .دانمي م خود به خدمت را به جامعه خدمت من زيرا بدانم؛ ملزم ها آن

 فتارهای اخالقی در محیط کار ر 

 کار گروهی 

  همراهي با ياران گروه و باالبردن ياران ضعيف در گروه 

 در صورت عدم حضور کار او را تا حد توان انجام دادن کار و وظيفه همکار را مثل کار خود دانستن و 

 اکراه نداشتن از کمک و ياري خواستن و دادن بازخورد سودمند 

 همکاران حتي اگر خالف نظرمان باشد  احترام گذاشتن به نظر و عقيده 

 پرهيز از موضع گيري و جانب داري بي جا 

 متعلق دانستن نتيجه کار به جمع و ثبت نکردن حاصل کار به نام خود 

 پرهيز از قضاوت عجوالنه در مورد همکاران و عدم توجه به شايعات بيهوده 

 پذيرش ضعف ها پنهان نکردن ان از ديگران و توجيه نکردن آن 

 پاسخ مثبت به اعتماد همکاران و حاضر به فداکاري براي آنها بودن 

  تعالی 

  شرکت در دوره هاي درون و برون سازماني 

 تعامالت و وظايف اخالقي خود را در قبال همکاران به بهترين وجه انجام دادن 

 بررسي نقاط ضعف خود در جنبه هاي فني و اخالقي و تالش براي بهبود آن 

  داشتن دانش فني خود با مطالعات و شرکت در دوره هاي نوينبه روز نگه 

 مقايسه ي خود با همتايانم در شرکت هاي هم رده و جست و جوي عوامل پيشرفت آنها 
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 نوآوری 

 .گذاشتن زمان وقت و انرژي براي طرح ايده ي نو ممکن است موجب پيشرفت عظيم بشود هر چند دراز مدت باشد 

 شود کارها را ساده تر بهتر و سريع تر انجام داد؟ انديشيدن به اين که آيا مي 

  احساس راحتي از بيان ايده حتي اگر آن ايده طرفداران کمي داشته باشد 

  ماده ي تغيير و بهتر شدن کارها بودنآهمواره 

 بررسي دقيق ايده هاي ذهني به کمک متخصصين داخلي و خارجي سازمان 

  حتي به راه هاي غير معمولانديشيدن براي حل مسائل و مشکالت کاري 

 ثبت و حفظ ايده هاي جديد خود 

 عمومی 

 و انجام کار با نظم و کيفيت هر چه بيشتر  راستگويي و درستکاري 

 تن آنچه فرد براي خود نمي پسنددناپسند دانس 

 حفظ بيت المال و اموال سازمان 

 و نه به هر قيمتي  تاي برد و موفقيت به روش درسرتالش ب 

  و تجمالت اداري  تو کاهش تشريفا اسرافپرهيز از 

 برخورد متواضعانه و فروتنانه با همکاران و رفتار توام با سعه صدر در برابر منتقدان 
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 یجاد مدیریت اخالقی در سازمانا 

گيري اخالق در شکل  .کل گيري اخالق سازماني فراهم شودبراي اعمال مديريت اخالقي ابتدا بايستي بستر اخالقي از طريق ش

خودشناسي و  شامل اخالق شخصي، عوامل فردي دخيل هستند. سازماني و فراسازماني سه دسته عوامل فردي، سازماني

شامل ضوابط  عوامل سازماني خودکنترلي به عنوان خميرمايه اصلي زمينه هاي شکل گيري مديريت اخالقي در سازمان مي باشد.

شامل  عوامل فراسازماني را نهادي مي کند. اختار سازماني مي باشد که مديريت اخالقيو مقررات سازماني، فرهنگ سازماني و س

 و محيط هاي بين المللي مي باشد که موجب جهت گيري مديريت اخالقي شده و نهايتاً  دولت، شرايط اقتصادي ،محيط کاري

 مديريت اخالقي در سازمان کاربردي و عملي مي گردد.

 در مجموعه نيا که ودش يم سازمان وارد يرفتار يالگوها و ها يتوانمند از يا مجموعه باود شي م سازمان وارد که يريمد هر

  .دارد ياديز قيتزر تيريمد نمودن ياخالق ريغ اي ياخالق در يو رفتار به يده شکل

 عوامل فردی 

  ی:شخص اخالق .1

 يمعنو يارزشها و يخانوادگ تيترب نوع .آورند يم سازمان به خود با خارج يايدن از را يشخص يباورها و ها ارزش رانيمد

 شرفتيپ نظر از) سطح نيتر يعال در .ميکن يم کار و يزندگ اساس آن بر ما که شود يم ياصول آمدن وجود به موجب )روحي(

 سهيمقا در که هستند فرد منتخب ياخالق اصول نيا آورند يم وجود به خود در ياخالق يارهايمع از يا مجموعه افراد ي(معنو

 شوديم منجر ياخالق رفتار به احتماالً که کننده نييتع عامل کي. دارند ياديز تياهم يخارج انتظارات نه و يفرد ماتيتصم با

 به معتقد و تيموقع و تيشخص يدارا کارکنان و رانيمد .است ياخالق يارزشها به فرد يبنديپا يعني افراد يشخص ضوابط

 يارزش نظام از درک نيا و شونديم مندبهره همه از شيب خودشان ياخالق ضوابط تيرعا از که کننديم درک ياخالق مسائل

 ارزشها نيا .دهنديم ليتشک را او يارزش نظام هستند مرتبط هم با که شخص کي يها رزشا مجموعه.  رديگيم شکل هاآن

 يم نييتع مختلف امور و مسائل به نسبت را فرد رفتار و برداشت يچگونگ و يتلق طرز رفتههميرو هستند متجانس کم و شيب

 کاري چه که کندمي تعيين پايه و اوليه الزامات عنوان به که است اعتقادات و باورها مجموعه شخصي اخالق از منظور. کند

 .است شده داده نشان زير الگوي در اخالق تکاملي ي ريشه است نادرست کاري چه و درست رفتاري

 

 

 

 

 اخالق تکاملی ی .الگوی ریشه4شکل 

تعالی اخالق 

 شخصی
اخالق 

 شخصی

 علم

 ایمان

 عمل

ایجاد عالقه یا   

 دوست داشتن

دوری جستن  و 

 عدم عالقه

 ایثار و فداکاری

ایجاد اندیشه و مبدا 

 رشد اخالق

خالص نمودن گرایش و 

خاصی و عالقه به چیز 

 دوری جستن از غیر آن

عمل و از خود گذشتگی 

 درمورد باور 

معرفت و 

 شناخت

 حافظه

 حرکت
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 ريغ يندگحتي ز و سازمان ساختن در آن نقش که ودشي م محسوب ياخالق تيريمد هيما ريخم عنوان به يشخصاخالق 

 ياديز ديتاک يشخص اخالق به مزين شدن زين امبرانيپ و اطهار ائمه و بزرگان و نيد يعلما و ستين دهيپوش يکس بر يسازمان

 مکارم انما يعيث التعمم» ديفرما يم و مي داند اخالق ميتعم در ار خود بعثت اساس )ص( اسالم امبريپ که يطور به نموده اند

 . ام شده ختهيبرانگ اخالق يها ييالاو ليتکم يبرا من همانا «االخالق

 امام .بخشد يم ميتحک را محبت و يدوست ،کين اخالق است خلق حسن انسان سعادت عوامل از يکي ديفرما يم گريد يجا در

 . باشد داشته تر کوين اخالق که است يکس عقل نظر از مردم نيتر کامل نديفرما يم رابطه نيا در صادق

 عزت به را او ياخالق خوش که يليذل بسا چه و گشته ه ذلت اويما بد اخالق که يزيعز بسا چه ديفرما يم السالم هيعل يعل امام

  .است رسانده

 يمهربان و اخالق است ديگو يم صراحت با و داننديم کين اخالق تيريمد در را اسالم امبريپ تيموفق عوامل از يکي ميکر قران

 . شدند يم پراکنده تو اطراف از مردم يبود دل سخت و تندخو اگر .پروردگار جانب از يرحمت مردم با تو

 هياول الزامات عنوان به و است برخوردار ييباال تياهم از يشخص اخالق ،ياخالق تيريمد در که است نيا انگريب همه فوق موارد

 وجود به در يشخص اخالق تيتقو.بنابراين  ستا بد يکار چه و خوب يکار چه که .کنديم نييتع را تيريمد يکار ياستانداردها

  .دارد ييربنايز نقش ياخالق تيريمد نظام آمدن

  : یخودشناس. 2

 و جاديا خود در را ياخالق نظام تواند يم بهتر ببرد يپ خود ضعف و قوت نقاطبه  و شناخت يخوب به را خودشوقتي انسان 

 نقاط مينابتو ما که دهديم را امکان نيا شناخت .است معرفت و شناخت يهرکار همقدم که است نيا خاطر به آن کند تيتقو

 در ييجوعنام د.کن يم تيتقو انسان در يي راجو معنا يخودشناس و ميبرس يقو ياخالق يارزشهابه  داده و  پرورش ار خود قوت

 شمندانياند از ياپاره مجادله و بحث مورد در معناجويي موضوع .دهيعق و مانيااست نه يک  قتيحق کي هاانسان اغلب

 . باشد يم ،دانند يمن خود او پرداخته و ساخته جز يزيچ را يانسان يها ايده  که زين ستياليستانسياگز

 يجمع کار وجدان تيتقو يور بهره شيافزا جمله از يخوب يسازمان درون و ميمستق جينتا تنهاه ن ها سازمان در ياخالق تيريدم

 به توجه ياخالق تيريمد برکات از بلکه دارد دنبال به را يسازمان فرهنگ تحول و ديجد ياخالق يارزشها شدن ينهاد و ديتول

 با که است يزيچ اخالق. شود يم محسوب آنها عملکرد يابيارز مهم يهاشاخص جمله از سازمان ياجتماع يها تيمسئول

 مشخص را افراد عمل نوع که دارد يمقررات و اصول از يا مجموعه در شهير يقانون رفتار است متفاوت قانون از يناش يرفتارها

 ييرفتارها به مربوط شتريب ياخالق اصول. گردند يم اعمال ها دادگاه در و االجرا الزم هستند جامعه قبول مورد عموماً  کند يم
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 ميتصم هنگام به که است ياصول همان تيريمد در ياخالق اصول رنديگ ينم قرار يقانون مقررات و پوشش تحت که شوند يم

 .کنديم ييراهنما و تيهدا را رانيمد ياخالق نظر از آنها بودن نادرست و درست اي رابطه در رفتار و يريگ

 يمعن که است باور نيا بر 1فرانکل دکتر .خود هجوهر و عنصر طراح و است خودش سازنده انسان سارتر پل ژان گفته به بنا

 بتواند تا آورد يم خود به را انسان يخودشناس .ميکنيم کشف و جستجو را آن ما کهبل ستين ما خود پرداخته و ساخته ،يهست

 و رشد بحث در آن از و فيتعر ييمعنا خود يزندگ ايبر و دکن تجربه ار معنا که ددار رو قدرت نيا انسان رايز کند تجربه را معنا

 افتهي را يزندگ ييچرا که يکس که است عظيم نهفته يحکمت «چهين» گفته نيا در .کند استفاده جامعه و خود اتياخالق توسعه

 .برگردد خود به او که مي شود موجب وشده  انسان يخودآگاه موجببنابراين معنا دادن  .ساخت خواهد يچگونگ هر با ،است

 .خود تيکل و اساس بر فرد کي شعور و يآگاه از است عبارت خود از گاهيآ مفهوم

 و نموده قلمداد يخداشناساب  لزمم را يخودشناس متعال خداوند و است ديتاک مورد زين ينيد ميتعال در خود از يآگاه و يخودشناس

 خدا هر آينه. ختشنا را خود که يکس«ربه عرف دفق نفسه عرف من» که است هگرديد لنق اکرم امبريپ است معروف ثيحد در

 کمال به انسان يوقت و کنديم فراهم را انسان يابيخود و دنيرس کمال به يها نهيزم يخودشناس يکل طور به است شناخته را

سازي نمود و اين  ادهيپ سازمان در را ياخالق تيريمد نظام توان يم قيطر نيا از و شده قيعم و يکاربرد وا اتياخالق ديرس

 کار ياخالق تيريدم در يول است کم و يموقت شود يم فراهم کمتر يخودشناس يها نهيزم نکهيا لحاظ به بخاطر آن است که

  .است يهمگان بلکه است يدائم تنها نه جوش خود

 : یکنترل خود. 3

 يزمان باشد يم فرد جانب از آن اصالح و يابيارز نحوه و رفتار بر کنترل اعمال زانيم انگريب که است يتيشخص صفت يخودکنترل

 يامسئله نيچن زين ما يعرفان اتيادب در شود يم يدرون يعامل کنترل ميابي وقوف شيخو شتنيخو بر و پرداخته خود به ما که

 يم کنترل و حفظ را وا آنچه و آمده در به يرونيب يروهاين تمام سلطه از خود به فوقو از پس قتيطر سالک است آمده اريبس

  :ندا شده قائل را ريز مراتب يخودکنترل يبرا اخالق يعلما اخالق علم در اي است يدرون عامل همان کند

 کار چه و بکند کار چه که کند يم تعهد خود با انسان يکار هر انجام در يعني است خود با تعهد مرحله که :مشارطه (الف

 .  نکند

 دينما عمل تعهد با مطابق که است خود تعهد بر مراقب و مواظب يکنترل خود صورت به اي است که انسان مرحله :مراقبه ب(

 تيموفق زانيم پردازد يم شيخو اعمال از مراقبت و صفات اليام کنترل به اراده دخالت با و شعور و عقل يرو از فرد مراقبه در

 به است متناسب خدا به او توجه و تقوا ،مانيا مراتب با،  او دقت و سرعت بر عالوه صفات نيا ليتعد و کنترل جهت در انسان
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 ،دهد يم خود در لغزشي و ضعف بروز احتمال که شود واقع ياحادثه آستانه در و رديگ قرار اي صحنه برابر در هرگاه که يطور

 تيتقو وا هدارا ديينما ياري او طلب از ياله درگاه به بردن پناه و خدا به توجه با و کند تحمل و توقف چند يا لحظه آنجا در اگر

  غلبه نمايد. خود يدرون يها خواسته و اليام بر توانديم ،شده

 قرار سنجش مورد شده داده تعهد به توجه بارا  خود کار ،انيپا در فرد است که يحسابگر و يابيارز خود مرحله :محاسبهج(

 خود روزانه اعمال به يدگيرس يبرا را يمناسب زمان ،روز هر آخر در شخص که به اين است تيموفق لوازم از يکي .دهد يم

 و تيتقو و نفس بيتهذ در موثر اريبس عوامل از سنف محاسبه .پردازدب شيخو نفس محاسبهبه  آن در و دهد يم اختصاص

 . است گرفته قرار ديتاک مورد ياسالم ميتعال در که است اراده پرورش

 حضرت نامه در يخودکنترل مورد در است همراه اصالح و سرزنش و مشخص انحراف زانيم آن در که يا مرحله :معاتبهد(

 نفس کنترل در ييتوانا اصل عنوان تحت يتيريمد اصل کي صورت به که يطور به شده سفارش دايز زين اشتر مالک به )ع(يعل

 هوا بر و ردا باز را آن ها يسرکش هنگام و شانن فرو اه خواهش و شهوت هنگام را خود نفس :ديفرما يم حضرت ،شده معروف

 روا نيست بخل بورز. و حالل تيبرا آنچه از شيخو نفس به و باش مسلط خود خواهش و
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 یسازمان عوامل 

 از دارند ريتاث ريمد رفتار بودن ياخالق ريغ اي ياخالق زانيم بر سازمان در فرد ورود از پس که هستند ييهاآن يسازمان عوامل 

 : برشمرد توان يم را موارد يسازمان عوامل نيتر عمده

 احراز طيشرا و شغل شرح ،مکتوب ضوابط مانند مختلف اشکال و نيقوان و مقررات نيا :یسازمان مقررات و ضوابط -1

 ياخالق ريغ اي ياخالق نييتع نحوه ،نهيزم اين در موجود ابهام ؛پاداش و خدمت جبران يها نظام ،کارکنان يابيارزش نظام ،مشاغل

 يکار وجدان بر اثرگذار عوامل از يکي يانسان و يادار ها ستميس و سازمان مقررات و ضوابط. برند يم انيم از را رفتار کي بودن

 بدون که آموزد يم فرد ،ردينگ انجام قيدق ضوابط و نيقوان اساس بر يسازمان يهاتيفعال اگر که چرا است (ياخالق تيريمد کار)

 سمت به سازمان و داده ياخالق اصول به را خود يجا ،کار ياخالق ريغ طرح لذا و برسد شيخو اهداف به دتوان يم ضوابط تيرعا

 . کند يم حرکت شدن ياخالق ريغ

 ياعضا نيب در که است تفکر يروشها و تفاهمات ،راهنماها ،باورها و ارزشها يسر کي يسازمان فرهنگ :یسازمان فرهنگ-2

 نييتع جهت شود يم جستجو تفکر و کارها انجام حيصح يها روش عنوان به ديجد ياعضا توسط و بوده مشترک سازمان

  نمايد: توجه نکته دو به ديبا ريمد رفتار نبودن اي بودن ياخالق

 فرهنگ يمحتوا و مفهوم -

 شوديم محسوب فرهنگ نيا خاص يژگيو که هستند يميمفاه يسر کي يدارا ها فرهنگهمانطور که پيش از اين گفته شد  

 شينما به را ياخالق يعال ياستانداردها که يفرهنگ .است ييهايژگيو يدارا خود خاص فرهنگ داشتن لحاظ به يسازمان هر و

 ،سازمان ياعضا انيم انسجام و يهماهنگ ،يفرد استقالل و عمل يآزاد :باشد يم شرح بدين يها يژگيو يدارا گذارد يم

 ستميس ،ها ياستراتژ و اهداف وضوح و يروشن ،يمنطق يخودکنترل بر يمبتن کنترل ساختار ،سازمان داخل و خارج از يبانيپشت

 ،يريپذسکير ،جانبه همه ارتباط يالگوها ،يستميس نگرش ،تيخالق و ينوآور مشوق ،اقتيل و يستگيشا بر يمبتن پاداش حيصح

 کل فرهنگ و اراتياخت برابر در بودن پاسخگو و يريپذ تيمسئول ،جامعه کل يهنجارها و ها ارزش بر يمبتن يريپذ تعارض

 به آن از خارجحتي  و سازمان داخل در يرفتار چه که کنديم نييتب آن ياعضا رايب يسازمان هر فرهنگ يعبارت به .جامعه

 . ستين ستهيشا و مناسب يرفتار چه و است مناسب سازمان ندهينما عنوان

 فرهنگ قدرت -

 فرهنگاعضا به  تعهد زانيم به فرهنگ به متعهد ياعضا تعداد مهم اريبس اريمع و هيپا بر توان يم را ها سازمان يفرهنگ قدرت 

 ياگسترده صورت به و شوند حفظ قوي و مشتاقانه طور به يديکل يباورها و ها ارزش آن در که ييها سازمان .نمود نييتع غالب
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 سازمان غالب فرهنگ به تعهد زانيم مقررات يمبنا بر تيريمد در .باشند يم يشتريب متعهد اعضا تعداد  يدارا ،ردندگ پخش

 . است اديز و داريپا يبنديپا نيا اخالق تيريمد در يول است يموقت و کم

به  تبسن يسازمان تيريمد نگرش ؛دارد ياديز نقش سازمان تيريمد شدن ياخالق در که يسازمان فرهنگ مهم عناصر از يکي

 به نسبت يمثبت نگرش نکهيا اي باشد قائل تياهم سازمان کارکنان يبرا چقدر سازمان کي يعال تيريمد نکهيا انسان است.

 يمثبت نگرش و بود قائل احترام انسان يبرا سازمان اگر يعني .دارد ريتاث ياخالق تيريمد شدن حاکم در باشد داشته ها انسان

 .کند يم فراهم زين را ياخالق يارزشها ياعتال نهيزم در و رفتهيپذ زين را انسان بودن ياخالق است يعيطب داشت او به نسبت

  :دارد ریتاث یاخالق تیریمد در بعد دو از انسان نسبت به سازمان تیریمد نگرش

 . کند يم فراهم و خالق و مولد کار نهيزم و بوده ياخالق تيريمد ياساس شرط، انسان يبرا شدن قائل احترام الف(

 وجدان جمله از يديجد يها ارزش خودکه  دارد ياديز يها منفعت ياخالق ارزش کي عنوان به سازمان در ها انسان احترام به

 ديتاک کارکنان بر نکهيا از بيش احترام نيا يمقررات يهاتيريمد در .کنديم تيتقو و جاديا را ياخالق تيريمد جينتا از که يکار

  .رنديگ يم قرار هدف مقررات اوقات يگاه و کنديم ديتاک مقررات بر باشد داشته

 سازمان به نسبت را او يدلسوز و تعهد ،انسان به نسبت نانهيخوشب دگاهيد نمودن کمحا: انسان به نسبت گرا مثبت دگاهيدب( 

 طيمح تواند يم که است ياخالق يارزشها از ياريبس سرچشمه و دارد دنبال به ياخالق بار يسازمان تعهد نيا و نموده تيتقو

 احساس سازمان در گرايي مثبت و انهنيخوشب ،يانسان ،يطيمح طيشرا .دينما فراهم ياخالق تيريمد يساز ادهيپ يبرا را يمناسب

 نهيزم به کردن اعتماد. کند يم فراهم را ياخالق کار يها نهيزم و تيتقو افراد در را متقابل احترام و عالقه ،يدلسوز ،يارزشمند

 به مثبت نگرش مقررات يمبنا بر تيريمد در باشد شده نهينهاد سازمان در ياخالق يارزشها يستيبا و دارد ازين يقو ياخالق

 ديتول هدف و است انسان تيانسان خاطر به احترام نيا ياخالق تيريمد در يول است شتريب ديتول و شتريب کار خاطر به انسان

 . ستين شتريب

 یسازمان ساختار-3

 به کيارگان يساختارها معموالً هستند ليدخ ياخالق اصول کردن يجار در يکيمکان اي باشد کيارگان که يسازمان ساختار نوع 

 يساختارها در و کنديم فراهم ياخالق تيريمد بهتر و شتريب اعمال يبرا را نهيزم رنديپذ طافعنا و ايپو ،يانسان نکهيا لحاظ

 در شود يم ياخالق فقر ديتول و تيشخص يتباه باعث سازمان در هانرساال وانيد روح .باشد يم توجه مورد کمتر انسان يکيمکان

 دست درترفيع  که يافراد ،کردن يچاپلوس و ترفيع يبرا مفرط عالقه ،مقام شکار مانند يمشاهدات به است ممکن ينظام نيچن

 دارد وجود فرادستان به نسبت دنائت و يپست ،ردستانيز به نسبت ينيخودب و تکبر نظام نيا در نيهمچن .ميکن برخورد آنهاست

 .باشد يم ريمغا باً يتقر ياخالق يارزشها با نيا و
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 سازمان مسائل به مربوط يها يريگ ميتصم در کارکنان مشارکت زانيم که باشد شده يطراح يا گونه به يسازمان ساختار يوقت

 در اشخاص يعاطف و يذهن يريدرگ کي مشارکت رايز ،شوديم فراهم ياخالق تيريمد يبرا الزم يها نهيزم ؛ابدي شيافزا

 شوند کيشر کار تيمسئول در و دهند ياري يگروه اهداف به يابيدست يبرا تا زديانگيم بر را آنان که است يگروه يها تيموقع

. هستند ياخالق اساساً  و داشته ياخالق جنبه که است مشارکت ياصل يهامولفه از تيمسئول رشيپذ و دادن ياري يريدرگ خود

 کنند يم مشارکت کار در شتريب کنند زنده را ياخالق يها ارزش و شوند مند اخالق شتريب نکهيا يبرا سازمان کارکنان نيبنابرا

 يدارا کيبوروکرات تيريمد با سهيمقا در ياخالق تيريمد يکل طور به .شود يم داريپا و نامحدود کار زهيانگ بابت نيا از و

 و مقررات يمبنا بر تيريمد يول دينما يم ديتول يديجد ياخالق يارزشها اًدائم ساختار بهبود نظر از و باشد يم ايپو يساختار

 . است کارکنان يخستگ و مشارکت عدم يفکر رکود آن حاصل که دينما يم ديتول ريپاگ و دست و ديجد مقررات و نيقوان دائماً

 (یطیمحفراسازمانی ) عوامل 

 رو نيا از .دارند ريتاث آن شدن ياخالق ريغ اي ياخالق و سازمان بر  طيمح واژه عنوان تحت که هستند يآنهاي يطيمح عوامل 

 .گذارند يم بالقوه اثرات سازمان از يبخش اي تمام بر در و دارد وجود سازمان مرکز از خارج در که است يعوامل تمام سازمان حيطم

  يعموم طيمح و يتخصص طيمح :کرد ميتقس بخش دو به توان يم رامحيط 

 يتخصص طيمح عموما دارد متقابل رابطه آنها با ميمستق طور به سازمان که شود يم ييها بخش شامل :یتخصص طیمح

 شرکت روزانه يها تيفعال بر احتماالً که شود يم ييها بخش آن شامل يعموم طيمح .شود يم بازار و هياول مواد، صنعت شامل

 بر خود نوبه به هم آنها که بگذارد اثر ياقتصاد ستميس اي صنعت در يعموم يها راه از بتواند يول باشد نداشته يميمستق اثر

 يمال منابع و ياقتصاد طيشرا ،يفرهنگ ،ياجتماع ،يدولت يهابخش شامل يخارج طيمح معموالً ،گذاشت دنخواه اثر سازمان

 . شود يم

 يم اثر سازمان ياخالق يارزشها يدهشکل روند در و گذارند يم اثر سازمان بر تينها در اي و يجيتدر صورت به ها بخشاين 

 استيس نيا باشد يانسان يها ارزش حفظ و مردم شيآسا و رفاه به توجه جهت در دولت استيس جامعه کي در اگر مثالً .گذارند

 .شود غالب جامعه رب تيمعنو بدونصرف  ييگرايماد فلسفه گرا برعکس اي و دارد يفراوان ريتاث ياخالق تيريمد يريگشکل در

 سازمان در ياخالق تيريمد و شده وارد سازمان بر زين آن آثار که نموده دارخدشه را جامعه ياخالق يارزشها صفحه فلسفه نيا

  .داد نشان زير يالگو در توان يم را سازمان اخالق بر رگذاريتاث و کننده نييتع عوامل يکل طور به داشت نخواهد يگاهيجا
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 در سازمان کاربردی شدن مدیریت اخالقی
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 ازمانس رد یخالقا تیریدم عمالا جیتان 

که به برخي از  زيادي هم براي افراد و سازمان و هم براي جامعه دارد آثار و برکاتم کردن مديريت اخالقي در سازمان حاک

 آنها اشاره مي کنيم:

کار ابتدا سينرژي به طور مختصر تعريف  وجدانقبل از پرداختن به سينرژي در  :سینرژی در وجدان کاربه وجود آمدن  (1

بستر اين کلمه به دو وفرهنگ . در به معناي تقارن و تقابل آمده استحييم انگليسي فارسي  نامهه واژدر  Synergy .مي شود

هر دو شکل کلمه مفهوم و معناي  .آمده است energyو  syn و ديگري در قالب دو کلمه synergiaشکل يکي در قالب 

که در کل به قدرتي متفاوت و بيش از جمع اعضاي تشکيل دهنده خود  جزءمفهوم اجتماعي چند  .مشابهي را تداعي مي نمايد

هاي اخالقي نيسمتقويت و کاربردي نمودن آن بايستي از مکا ،له اخالقي است بنابراين براي ايجادوکار يک مق وجدانانجامد. مي

برخي آن را آگاهي از انديشه پنهاني  شدن.استفاده نمود از وجدان تعابير زيادي شده است برخي به آن را به مثابه از درون آگاه 

کنترل انديشه و يا مشاهده و تشخيص مربوط به حقايق و  از انسان دانستند و گروهي وجدان را دريافت درک و توجه به درجاتي

مجموعه درک از  در اين راستا .تمامي قواي ذهني مي دانند لکيتو باالخره اينکه وجدان را به معناي ما دانسته اندها واقعيت

وجدان اخالقي مي شود و از مجموعه  ،طرز تلقي ها و عواطف فرد ،هااحساسات و ادراکات ايده ،روحاني ،حقايق روانشناختي

استعدادي که به تشخيص  .شودجوهري ملي تشکيل مي ،مجموعه وجدان هاي فرديها وجدان فردي و از ترکيبي از اين مولفه

هاي فردي افراد وجدان زماني که بين  .وجدان نام دارد کهو براي ما نوعي الزام ايجاد مي کند  را از هم افتراق مي دهدنيک و بد 

 شود.  انسجام و هماهنگي ايجاد شود در وجدان سينرژي انجام مي

به عبارت ديگر مي توان گفت با مديريت اخالقي هم توليد کاال و خدمات انجام مي  :مسئولیت های اجتماعیتحقق (2

در مورد مسئوليت هاي اجتماعي يا انساني ديدگاه هاي مختلف  .گيرد و هم مسئوليت هاي اجتماعي سازمان بهتر تحقق مي يابد

شود که داليل توجيهي ي به ديدگاه موافقان مسئوليت اجتماعي سازمان ميامخالف و موافقي وجود دارد که در اينجا صرفاً اشاره

چهار محيط و جامعه  ،تعهد و ضمانت اخالقي ،سود و منفعت بلندمدت ،عمومي مردمو توقعات انتظارات  کرده اند:زير را ذکر 

بهره گيري  ،ر و وجهه کارکنان و مديراناعتبا ،تعادل مسئوليت و قدرت ،حمايت از قانون و رعايت دقيق موازين اخالقي ،سالم تر

پيشگيري از بحران هاي اجتماعي و  ،تضمين عدالت اجتماعي و تامين رفاه عمومي ،مطلوب تر و صحيح تر از منابع و امکانات

 حل سريع تر آن. 

هاي اجتماعي سازمان ها توانند رسالتبهتر مي ؛و انعطاف پذيري هستند تعمق ،مديراني که داراي ذهنيت فلسفي با ابعاد جامعيت

هاي فراتر و اداره امور سازمانشان داراي آرمان بنمايند زيرا مديران فيلسوف مديراني هستند که در کار و تجار هضمرا درک و 

هاي فلسفهبراي مديران فيلسوف مديريت و محيط کار سنگري براي تحقق اهداف و رسالت و  ،از سود و اهداف مادي هستند
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تفاوت مديران فيلسوف با ديگران آن است که به علت داشتن رسالت ها و اهداف معنوي و  .انساني و اجتماعي آن هاست ،الهي

 د. نالت مي پردازعدآموزش و تامين  ،رفاه جامعه ،محيط زيست ،اجتماعي در کنار امور اقتصادي به اموري نظير توجه به انسانيت

که ارزشهاي اخالقي را به کار مي گيرد به طور زايشي  ضمن اينمديريت اخالقي : القی جدیدتولید ارزش های اخ (3

 .هاي اخالقي جديد به عهده دارد بندد و نقش خمير مايه را در پروراندن ارزشارزشهاي اخالقي جديدي را توليد و به کار مي

 (نمونه)مديريت نمادي  ،کنداخالقي در سازمان کمک مي يکي از شيوه هايي که در مديريت اخالقي به ايجاد و اجراي ارزشهاي

 .گذارد استفاده مي کند که بر ارزش هاي سازمان اثر مي ييک مدير نمادي از عالئم و نشانه هاي .است

هاي اخالقي و فرهنگي را تحت تاثير قرار ارزش تاوشند کنمادي از طريق تجسم بخشيدن به ارزش هاي سازماني مي  مديران

مديران نمادي  .هاي سازماني هماهنگ نمايندکنند تا جشن ها سخنراني ها و شعارها را با ارزشمديران نمادي سعي مي .دهند

 فرصت هايي هستند تا ارزش ها را اعالم نمايند آنها را متجلي سازند و به ديگران تلقين کنند.  رصدمت

در مديريت اخالقي کار مهم مديران  .ديدگاه خود آگاه مي سازند آنها اعالميه هاي عمومي مي دهند و افراد و سازمانها را از

را هماهنگ نمايند (درباره نوع انسان  )معنوي چندان ساده نيست آنها بايد ارزش هاي جامعه خود و اصول اخالقي و فلسفه جهاني

کارهاي سازمان بايد قابل دفاع  ،جامعه از نظر .هاي قابل قبول باشدخصلت آن و در اين راه رفتار و کردار خودشان نمونه عالي از

اخالق حسنه آراسته گردد در شرکت هايي که داراي صفات پسنديده سازماني نباشد حرص و  يورباشد و نيز سازمان بايد به ز

تي در مديريت اخالقي اين کافي نيست که ارزشهاي اخالقي موجود به کار گرفته شود بلکه بايس .خواهد يافت رشوه رواجدزدي و 

و نهايتاً در آن خالقيت ايجاد شود يعني  مورد سنجش و ارزيابي قرار گيرد ،مقتضاي شرايط ارزشهاي اخالقي به سازمان منتقل

مي توان مراحل ايجاد و توليد ارزش هاي اخالقي در سازمان  چيزهايي از آنها کم شود و چيزهايي به آن اضافه شود به طور کلي

 . نشان داد زير را در شکل

 

و تحول  تولید مرحله نوآوری،

 در ارزش های اخالقی

 مرحله ایجاد و ابالغ،

 ارزش های اخالقی

مرحله سرگردانی ارزش های 

 اخالقی

مرحله ضعف ارزش های 

 اخالقی

 

 

 ایجاد و تولید ارزش های اخالقی راحلم .3جدول 

 کم                 کارکنان زیاد                 باورهای اخالقی
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ارزشهاي اخالقي به دليل اينکه باورهاي قلبي مدير و کارکنان نسبت به همانطور که در شکل نشان داده شده در مرحله ضعف 

 زمينه براي حاکم شدن ارزشهاي اخالقي وجود ندارد و يا کم وجود دارد و در مرحله ابالغ و تلقين ،ارزشهاي اخالقي ضعيف است

ند ارزشهاي اخالقي به سختي اجرا ه انرسيد آن سطح به لحاظ اينکه باورهاي ارزشي مديريت سازمان دروني شده ولي کارکنان

 به باورهاشود و در مرحله سرگرداني به لحاظ اينکه باورهاي اخالقي مديريت سازمان دروني نشده ولي کارکنان سازمان مي

باورها جهت مشخصي ندارد و به طور رسمي و سازماني ارزشهاي اخالقي هدايت نمي شود مرحله نوآوري مرحله اي  د.نه ارسيد

و چون توافق وجود  اندو هم مديريت سازمان به باورهاي عميق در خصوص ارزشهاي اخالقي رسيده کناناست که در آن هم کار

در ارزشها و به وجود آوردن ارزش هاي جديد در اين مرحله انجام مي  شود و تحولدارد روي ارزشهاي اخالقي زياد تاکيد مي

 شود . 

 .با اين پيش فرض که بنيانگذاران سازمان ها به وجود آورندگان ارزش ها در سازمان ها هستند :تحول فرهنگ سازمان (3

آورد و را در سازمان به وجود مي نيان مديريت اخالقي در سازمان نيز از جمله کساني هستند که ارزش هاي اخالقي و فرهنگياب

در مديريت اخالقي  .د در آن تحول ايجاد آن را پويا نگه دارندنهرکسي مي تواناز به وجود آورندگان فرهنگ و ارزش ها بهتر اين 

ب بودن مسائل غالتحول فرهنگي به لحاظ  .تحول فرهنگي بايستي در جهت تقويت و تثبيت نظام ارزشي به وجود آمده باشد

انساني و فرهنگي به راحتي انجام مي گيرد ولي در مديريت بر مبناي مقررات به لحاظ محوري بودن نقش عوامل سازماني و 

 شکل گيري فرهنگ سازمان تحول فرهنگي به سختي صورت مي پذيرد. ،ساختاري

 ؟گونه به ترویج اخالق در سازمان کمك کنیمچ 

 .. باید و نبایدها را به روشنی مشخص کنید1
اين قوانين موارد گوناگوني  همه ي سازمان ها قوانين نوشته و نانوشته اي درباره ي چگونگي رفتار و عملکرد درون سازمان دارند.

را ازجمله نوع پوشش، نگرش، رفتار در قبال همکاران، مشتريان و افراد ديگر دربر مي گيرند. کساني که در سازمان هاي مختلف 

هي هم کارکرده باشند، مي توانند به خوبي تفاوت فرهنگي را توصيف کنند؛ تفاوتي که گاه خيلي حتي اگر در قسمت هاي مشاب

بسياري از قواعد و استانداردهاي سازماني به شکل مکتوب مشخص نشده اند اما اگر مدتي با دقت امور سازمان را  زياد است.

ها و تصميم هاي اخالقي بيش از هر چيزي اهميت دارد.  زيرنظر بگيريد، متوجه آنها مي شويد. براي برخي سازمان ها ارزش

برخي بسيار از پيروي قواعد اخالقي مي گويند اما چندان به گفته هايشان عمل نمي کنند. برخي به سودمندگرايي معتقدند و 

ودن انتظارات براي چيزي را که براي عموم سودمند باشد، اخالقي مي دانند. برخي سازمان ها پذيراتر و بخشنده ترند. مشخص ب

 همه ي اعضاي سازمان، گام نخست در مسير پرورش فرهنگ سازماني اخالق مدار است.
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 )به ویژه توسط رهبران(  ..الگویی از رفتار موردپسند ارائه کنید2
ند از رفتار ال باندورا )روانشناس معروف استنفورد( طبق نتايج پژوهش هايي که انجام داد، نشان مي دهد که آدم ها دوست دار

الگوبرداري کنند. همچنين اين نتايج مي گويند، رهبران در هر سازماني براي زيردستان  ديگران، به ويژه افراد مورداحترام و معتبر،

هستند. پس رهبران و مديران سازمان ها بايد بدانند که ديگران به دقت رفتارشان را زير نظرمي گيرند و وقتي پاي  شان الگو

يادگيري مشاهده اي مراحل مختلفي دارد از جمله: توجه، به  رش اخالقي در ميان باشد، آنها را معيار قرار مي دهند.رفتار و نگ

يادسپاري، بازسازي و انگيزش. پس براي شکل گيري الگوسازي بر پايه ي مشاهده، فرد بايد الگو را مشاهده وبه آن توجه کند، 

گو را بازسازي کند و براي تکرار آن رفتار انگيزه پيدا کند. بنابراين رهبران سازمان ها بايد رفتار الگو را به ياد بسپارد، رفتار ال

اگر خواهان باالترين استانداردهاي اخالقي در سازمان هستيم، مديران در باالترين  الگويي از رفتار موردانتظار در سازمان باشند.

و هيچ بهانه اي را در اين زمينه نپذيرند. در تالش براي خلق سازماني اخالق مطابق با اين استانداردها رفتار کنند  سطح ها بايد

 مدار، اقدام و عمل، اثرگذارتر از حرف و سخن است.

  ..بایدها را تشویق کنید و نبایدها را ناشایست جلوه بدهید3
که نسل به نسل منتقل شده است. اين قانوني پايه اي ست که هر کسي که کمي با روان شناسي آشنا باشد، مي داند؛ حقيقتي 

اگر مايليد رفتاري تکرار شود، آن را تشويق کنيد. اگر مايليد آن رفتار متوقف شود، ديگران را از انجام آن دلسرد کنيد. اين قانون 

چه  کنند مشخص بايد ها سازمان. شود مي سپرده فراموشي به هم گاهي و است دشوار ساده اي است که پيروي از آن گاهي

 موردانتظار، اخالقي رفتارهاي به توجه .باشند مصمم کار اين براي و شوند تشويق نبايد رفتارهايي چه و تشويق بايد رفتارهايي

 در البته. دارد سازمان در مدار اخالق فرهنگ گيري شکل مهمي در نقش رفتارها اين کردن تشويق و آنها به دادن پاداش

 بگيريد. درنظر را آنها ي ناخواسته و خواسته پيامدهاي و دقت کنيد تشويق روش و پاداش انتخاب

  ..امكان ارائه ی بازخوردهای اصالحگر را فراهم کنید4
اي روان شناسي، بازخورد سريع براي اصالح است. بدون فراهم کردن فرصت ارائه ي منظم و يکي ديگر از موضوعات پايه

اميد چنداني به شکل گيري فرهنگ اخالق مدار در  ن ديده مي شود، نبايدفکرشده ي بازخورد در قبال رفتارهايي که در سازما

سازمان داشته باشيد. تشويق رفتارهاي موردانتظار و ارائه ي بازخورد اصالحي براي رفتارهاي غيرقابل قبول، براي پياده سازي 

 ، و نه با عبارت هاي تنبيهي و مالمتگر،بازخورد اصالحي بايد در قالب روحيه ي همکاري و آموزش اخالق درسازمان حياتي است.

ارائه بشود. ارائه ي بازخورد در پوشش همکاري و آموزش، پذيرش آن را بيشتر مي کند و احتمال نپذيرفتن آن را کاهش مي 

 دهد. براي ايجاد بيشترين اثرگذاري، بايد بالفاصله پس از بروز رفتارمشکل ساز، به آن واکنش نشان داده شود.
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