
 يسازمان كار وارزشهاياخالق 

 
 

پیچیده تر شدن روزافزون سازمانها و افزایش میزان كارهاي غیراخالقي، غیرقانوني و غیرمسئوالنه در 
محیطهاي كاري توجه مدیران و صاحبنظران را به بحث اخالق كار و مدیریت اخالق معطوف ساخته است. 

اسایي و اولویت بندي ارزشها براي ( عبارتست از شنETHICS MANAGEMENTمدیریت اخالق )
هدایت رفتارها در سازمان. سازمانها با ایجاد یک برنامه مدیریت اخالق مي توانند اخالقیات را در محیط كار 
مدیریت كنند. برنامه هاي اخالق به سازمـــــانها كمک مي كنند تا بتوانند در شرایط آشفته عملکرد اخالقي 

مدیریت اخالق یکي از زمینه هاي علمي مدیریت به شمار مي رود كه داراي  خود را حفظ كننــد. امروزه
رویکردي برنامه اي و چندین ابزار عملي است. این ابزارها عبارتند از: كدهاي اخالق، كدهاي رفتار، خط مشي 

 ها و رویه ها، روشهاي حل معضالت اخالقي و آموزش.

 مقدمه:

زیادي براي رهبران و مدیران دارد؛ اعم از منافع عملکردي و منافع  مدیریت اخالق در محیط كار منافع بسیار
اخالقي. این مطلب بخصوص در عصر حاضر كه مدیران با ارزشهاي بسیار متنوعي در محیط كار سروكار دارند 
صادق است. اما تاكنون كساني كه به مباحث اخالق كار پرداخته اند فالسفه، دانشگاهیان و منتقدان اجتماعي 

وده اند و نه مدیران. درنتیجه بسیاري از مطالبي كه تا به امروز درباره اخالق كار نوشته شده مطابق با ب
نیازهاي عملي مدیران و رهبران سازمانها نیست. هدف این مقاله كمک به مدیران براي وارد شدن به این 

 بحث است.

نیم. اخالق، به طور ساده و خالصه، شامل براي ورود به بحث مدیریت اخالق ابتدا باید اخالق را تعریف ك
شناخت صحیح از ناصحیح و آنگاه انجام صحیح و ترک ناصحیح است. تشخیص درست از غلط همیشه ساده 
نیست. بسیاري از دانشمندان علم اخالق ادعا مي كنند كه باتوجه به اصول اخالقي در مقام عمل همیشه یک 

تقدند كه راهکار درست بستگي به موقعیت و شرایط دارد و تشخیص راهکار درست وجود دارد و برخي دیگر مع
 اینکه كدام راهکار درست است درنهایت به عهده خود فرد است.

به معناي خوي، طبع، سجیه و عادت است، اعمّ از این كه آن سجیه  "خُلْق"از نظر لغوي جمع  "اخالق"واژه 
 و عادت نیکو باشد یا زشت و بد.

الق و فیلسوفان براي اخالق تعاریف متعدّدي بیان كردند. تعریفي كه از میان تعریف هاي دانشمندان علم اخ
اخالق كیفیتي براي نفس آدمي است كه "توان جمع بندي نمود عبارت است از: دانشمندان اسالمي مي

 ."كندرفتارهایي متناسب با آن از انسان بروز مي



شده است و از جمله آن تعریفي است كه مرحوم نراقي نموده  براي علم اخالق نیز تعریف هاي متعدّدي بیان
علم اخالق دانش صفات )ملکات( مهلکه و منجیه و چگونگي "است: وي در جامع السعادات مي گوید: 

 ."كننده است بخش و رهایي از صفات هالکموصوف شدن و متخلق گردیدن به صفات نجات

ني است؛ تفاوت آن دو تنها در صحنه نظریه پردازي و عملکرد در مورد جامعیت بین اخالق و علم اخالق گفت
 بوده و بر این اساس، سخن از جامعیت هر كدام نسبت به دیگري معنایي نخواهد داشت.

 اخالق در لغت

اعم از این كه آن سجیه و  [1]به معناي خوي، طبع، سجیه و عادت است، "خُلْق"از نظر لغت جمع  "اخالق"
 عادت نیکو باشد یا زشت و بد.

 اخالق در اصطالح

 دانشمندان علم اخالق براي اخالق معاني متعدّدي ارائه نمودند:

 ن بدون نیاز به فکر و اندیشه استاند كه مقتضي صدور كارها از انسااي نفساني دانستهالف. برخي آن را ملکه

  برند.كنند و آن را در مقابل ضد اخالق به كار ميب. برخي نیز اخالق را تنها بر فضایل اخالقي اطالق مي

 [2]رود.ج. و گاهي نیز به معناي نهاد اخالقي زندگي به كار مي

توان تي براي اخالق بیان شده است كه جمع دقیق آن ممکن نیست، امّا ميبنابراین معاني اصطالحي متفاو
بندي كرد كه نسبتاً جامع بین آنها باشد و آن اخالق را در اصطالح دانشمندان اسالمي، به گونه اي جمع

 ؛"كنداخالق، كیفیتي براي نفس آدمي است كه رفتارهایي متناسب با آن از انسان بروز مي"عبارت است از: 
گیرد؛ پس اخالق به یعني اگر كیفیت نفس خوب باشد، كارهاي خوب و اگر بد باشد كارهاي بد صورت مي

شود. این كیفیت نفساني ممکن است به صورت غیر راسخ و اخالق حسنه، خوب، اخالق رذیله و بد تقسیم مي

  یا به شکل ملکه در آید.

 علم اخالق:

 تلفي ذكر شده است.براي علم اخالق نیز تعاریف متعدّد و مخ

 عالمان اسالمي و غربي تعریف هایي براي علم اخالق ارایه كرده اند كه به بعضي از آنها اشاره مي كنیم.

الف. برخي علم اخالق را علم چگونگي اكتساب اخالق نیکو دانسته اند كه براساس آن، افعال و احوال شخص 

  [3]نیکو مي شود.

 [4]ب. برخي نیز آن را علم چگونه زیستن خوانده اند.
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اند. به عنوان مثال علم اخالق به ج. برخي بر اساس همان معناي لغوي اخالق به تعریف علم اخالق پرداخته
 تعریف شده است. [5]"علم آگاهي و اطالع از عادات و آداب و سجایاي بشري"

علم اخالق دانش صفات )ملکات( مهلکه و منجیه و "د. همچنین مرحوم نراقي در جامع السعادات مي گوید: 
 [6]."كننده استبخش و رهائي از صفات هالکگردیدن به صفات نجاتچگونگي موصوف شدن و متخلق 

توان گفت كه علم اخالق از مي [7]هاي اخالقي؛ چون جامع السعادات، معراج السعاده و ...با توجه به كتاب
دیدگاه دانشمندان اسالمي، علمي است كه از انواع صفات خوب و بد بحث كرده، آنها را مورد شناسایي و 
تعریف و تبیین قرار داده، كیفیت اكتساب صفات خوب و فضایل را و نیز چگونگي زدودن صفات رذیله را بیان 

 كرده است.

علم اخالق عبارت است از: صفات خوب و روش كسب آنها و صفات بد و راه زدودن آنها؛  بنابراین، موضوع
باشند. این صفات خوب و بد از آن جهت كه با افعال اختیاري انسان مرتبط هستند در علم اخالق مورد نظر مي

ن به آن غایت علم اخالق رساندن انسان به كمال و سعادت جاودان و منزل مقصودي است كه براي رسید
 هاي فلسفه به معناي عام آن بوده است.خلق شده است. چنان كه بیان شد علم اخالق یکي از شعبه

 جامع ترین تعریف

اخالق عبارت است از: روش و منش چه نیک و چه بد و علم اخالق؛ یعني دانش به این روش ها و منش ها و 
فاوت اخالق و علم اخالق، تنها در صحنه نظریه این كه كدامشان باید مورد عمل قرار گیرد و به عبارتي ت

  پردازي و عملکرد بوده و بر این اساس، سخن از جامعیت هر كدام نسبت به دیگري معنایي نخواهد داشت.

( نیز از دیدگاه افراد مختلف معاني متفاوتي دارد. اما عموماً آن را BUSINESS ETHICSاخالق كار )
 كار و آنگاه انجام درست و ترک نادرست مي دانند.شناخت درست از نادرست در محیط 

 مطالبي كه درباره اخالق كار نوشته مي شود عمدتاً به یکي از اشکال زیر است:

 الف( فلسفي: كه نیاز به آشنایي و تحلیل زیادي دارد؛

 ب( منتخبات: كه نیاز به زمان زیاد، مرور فراوان مطالب و جمع بندي آنها دارد؛

 كه نیاز به موردهاي فراوان و زمان و تحلیل زیاد جهت جمع بندي مطالب دارد؛ ج ( موردپژوهي:

د( تمركز بر مسئولیت اجتماعي: كه شامل مثالهاي فراواني از عملکردهاي اخالقي خوب و بد شركتها مي 
 شود.

 اخالق كار
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ان تولد نهضت اخالق كار به عنوان یکي از زمینه هاي دانش مدیریت به شمار مي رود؛ مخصوصاً از زم
. در این دهه نهضتها و جنبشهاي آگاهي بخش اجتماعي توقعات مردم را از 1960مسئولیت اجتماعي در دهه 

شركتها باال برد. مردم به این عقیده رسیده بودند كه شركتها باید از امکانات وسیع مالي و نفوذ اجتماعي خود 
ز محیط زیست، تساوي حقوق، بهداشت و سالمت براي رفع مشکالت اجتماعي نظیر فقر، خشونت، حفاظت ا

همگاني و بهبود وضع آموزش استفاده كنند. بسیاري از مردم ادعا مي كردند كه چون شركتها با استفاده از 
منابع كشور به سود دست مي یابند لذا به كشور مدیون بوده و براي بهبود وضع اجتماع باید كوشش كنند. 

مدارس بازرگاني این تغییر و تحوالت را درک كرده و لذا در برنامه ریزیهاي خود  بسیاري از محققان، مدیران و

( را كه شامل جامعه اي وسیع تر اعم از كارمندان، STAKEHOLDERSو نیز درعمل كلمه ذینفعان )

 ( كرده اند.STOCKHOLDERSمشتریان و تامین كنندگان مي شود جایگزین كلمه سهامداران )

نند دیگر رشته ها و زمینه هاي مدیریت به دنبال یک نیاز به وجود آمد. با پیچیده تر و اخالق كــار همــا
پویاتر شدن تجارت، سازمانها فهمیدند كه به راهنمائیهایي جهت انجام كارهاي صحیح )ازنظر اخالقي( و 

 پرهیز از كارهاي غلط و مضر براي دیگران نیاز دارند و لذا اخالق كار متولد شد.

 درصد مدارس بازرگاني آموزشهایي در زمینه اخالق كار به دانشجویان خود ارائه مي دهند. 90امروزه 

 دو زمینه عمل گسترده اخالق كار

شرارتهاي مدیریتي: در این حوزه اعمال غیرقانوني، غیراخالقي یا سوال برانگیز مدیران، همچنین انگیزه  - 1
 ها موردبحث قرار مي گیرد.هاي چنین رفتارهایي و راههاي ریشه كن كردن آن

معضالت اخالقي: شامل مشکالت و مسائل اخالقي مي شود كه مدیران هر روز با انواعي از آنها مواجه  - 2
 هستند مانند تعارض منافع، استفاده نـاصحیح از منابع و نقض قراردادها و موافقتنامه ها.

 عقاید غلط درباره اخالق كار

وجود دارد كه منشأ آنها عمدتاً دو چیز است. یکي عدم فهم صحیح مفهوم  عقاید غلطي درباره اخالق كار
 اخالق و دیگري برداشتهاي سطحي و كوته بینانه از معضالت اخالقي. برخي از این عقاید غلط عبارتند از:

 ! اخالق كار بیشتر یک موضوع دیني است تا مدیریتي: هدف برنامه اخالق سازمانها تغییر عقاید و ارزشهاي
 مردم نیست بلکه هدف، مدیریت ارزشها و رفع تعارضات بین آنها در سازمان است.

! كاركنان ما با اخالق هستند لذا ما نیازي به توجه به اخالق كار نداریم: اغلب معضالت اخالقي كه مدیران در 
ي آید كه الف( بین محیط كار با آنها روبرو مي شوند بسیار پیچیده هستند. تعارضات اخالقي موقعي به وجود م

عالئق مختلف تعارض ارزشي وجود داشته باشد. ب ( تعدادي راهکار واقعي وجود دارد كه همگي به یک اندازه 
 قابل توجیه هستند. ج ( شرایط موجود پیامدهاي مهمي براي ذینفعان داشته باشد.



ت: عدم ورود مدیران و رهبران ! اخالق كــار یکــي از زمینــه هاي فلسفه، دین شناسي و علوم آكادمیک اس
به این بحث باعث شده كه بسیاري فکر كنند اخالق كار یک مد یا یک موج است كــه بـه درد واقعیتهاي 
اداره سازمانها نمي خورد. آنها معتقدند كه اخالق كار یک بحث پیچیده فلسفي یا دیني است. اما اخالق كار 

ه داراي چندین ك( است PROGRAMMATICي برنامه اي )یکي از زمینه هاي علمي مدیریت با رویکرد
 ابزار عملي است. برنامه هاي مدیریت اخالق در دیگر زمینه هاي علم مدیریت نیز كاربردهاي عملي دارد.

! اخالق كار یک چیز زائد و غیرضروري است و فقط بر واضحات و بدیهیات تصریح مي كند: بسیاري معتقدند 
اي ارزشهاي اخالقي اضافي و به درد نخور هستند چرا كه ارزشهایي را ارائه مي كه كدهاي اخالق و لیسته

كنند كه هر انساني طبیعتاً متمایل به آنهاست. اما درواقع آنچه از كدهاي اخالق براي سازمان ارزشمند است 
كه همه اولویت بندي ارزشها در آن و تمركز بر ارزشهاي خاصي در محیط كار است. براي مثال واضح است 

مردم باید صادق و درستکار باشند، اما در سازماني كه تقلب و فریبکاري زیاد است این ارزش )صداقت و 
 درستکاري( در اولویت قرار مي گیرد و باید در كد اخالق سازمان گنجانده شود.

افراد  ! اخالق كار عبارتست از نصیحت كردن آدمهاي بد توسط آدمهاي خوب: مدیران موفق مي دانند كه
خوب هم ممکن است كارهاي بدي انجام دهند مخصوصاً در مواقع استرس و سردرگمي. )استرس و 

 ( آنها نیستند(.EXCUSEسردرگمي دلیل كارهاي غیراخالقي هستند اما توجیه كننده )

! اخالق كار یک پدیده جدید است كه به خاطر توجه زیاد مطبوعات پرطرفدار و مطبوعات مدیریتي بحث آن 
» سیسرو«سال پیش برمي گردد؛ زماني كه  2000داغ شده است: سابقه رواج بحث اخالق كار به حداقل 

( خود درباره این موضوع سخن گفت. البته اخیراً اخالق كار ON DUTIES)فیلسوف رومي( در كتاب )
 آغاز شد. 1960بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و دلیل آن هم جنبش مسئولیت اجتماعي است كه در دهه 

! اخالقیات را نمي توان مدیریت كرد: اخالقیات مدیریت مي شوند اما اغلب به صورت غیرمستقیم. مثالً رفتار 
بینانگذار سازمان یا رهبر فعلي سازمان بر رفتار كاركنان در محیط كار به شدت تاثیر مي گذارد و حتي هدایت 

كاهش هزینه ها و...( تاثیر ثر كردن سود، افزایش سهم بازار،كننده رفتار آنهاست؛ اولویتهاي استراتژیک )حداك
زیادي بر اخالق كاركنان دارد؛ قوانین و مقــررات مستقیماً بر رفتارها درجهت اخالقي تر شدن )به گونه اي 

 كه ضرر و زیان ناشي از رفتارها بر اجتماع به حداقل برسد( موثر است.

ت: مسئولیت اجتماعي جنبه هاي عملي مدیریت اخالقیات در محیط ! اخالق كار همان مسئولیت اجتماعي اس
كار نظیر تدوین كدهاي اخالق و رفتار، روزآمد كردن خط مشي ها و رویه ها، راهکارهاي حل معضالت 

 اخالقي و غیره را پوشش نمي دهد.

ب قانون عمل كند و ! سازمان ما مشکل قانوني ندارد، بنابراین، ما اخالقي هستیم: شخص مي تواند در چارچو
درعین حال اعمالش غیراخالقي باشد ضمن آنکه معموالً شکستن قانون در ابتدا با بي توجهي به رفتارهاي 

 غیراخالقي آغاز مي شود.



! مدیریت اخالق در محیط كار فواید عملي چنداني ندارد: مدیریت اخالق در محیط كار شامل شناسایي و 
رفتارهــا و تدویـن خط مشي ها و رویه هایي براي مطمئن شدن از انجام  اولویت بندي ارزشها براي هدایت

 MANAGINGاین رفتارهاست. مدیــریـت اخالق در دیگـر زمینه هاي مدیریتي همچون مدیریت تنوع )

DIVERSITY) ،TQM .و برنامه ریزي استراتژیک نیز بسیار اهمیت دارد 

 فواید مدیریت اخالق در محیط كار

 اخالق كار به بهبود اساسي اوضاع برخي جوامع انجامیده است. توجه به - 1

 برنامه هاي اخالق باعث مي شود كه در شرایط آشفته، سازمان عملکرد اخالقي خود را حفظ كند. - 2

 برنامه هاي اخالق باعث شکل گیري كــارهـاي گروهي قوي و افزایش بهره وري مي شود.  - 3

ركنان را با ارزشهایي كه به نظر رهبران سازمان در اولویت قرار دارند هماهنگ برنامه هاي اخالق رفتارهاي كا
مي كند. معموالً سازمانها تناقض آشکاري بین ارزشهاي ترجیح داده شده و ارزشهایي مي بینند كه توسط رفتار 

ش روحیه كاركنان در محیط كار منعکس مي شود. توجه و بحث و گفتگوي مداوم درباره ارزشها باعث افزای
كارگروهي، صداقت و صراحت در محیط كــار مــي شود. كاركنان احساس مي كنند كه بین ارزشهاي آنان و 

 ارزشهاي موردنظر سازمان همخواني و هماهنگي وجود دارد لذا با انگیزه و عملکرد قوي كار مي كنند.

 برنامه هاي اخالق باعث رشد و بالندگي كاركنان مي شود. - 4

 ه هاي اخالق ما را از قانـوني بودن خط مشي هاي سازمان مطمئن مي كند.برنام - 5

 برنامه هاي اخالق باعث جلوگیري از عمل مجرمانه اهمال مي شود.  - 6

برنامه هاي اخالق درپــي كشف مـوارد غیـــراخــالقـي و قانون شکني ها است تا این قانون شکني ها 
از وقوع یک قانون شکني آگاه است و آن را به مقامات مربوط گزارش گزارش داده شوند. هنگامي كه سازمان 

شده است كه در قانون براي آن جریمه هاي خاصي درنظر گرفته شده است. » اهمال«نمي كند مرتکب جرم 
 بنابراین، تالش سازمانها درجهت داشتن عملکــرد اخــالقي باعث كاهش جریمه ها مي شود.

مدیریت ارزشهاي مطرح در مدیریت كیفیت، برنامه ریزي استراتژیک و مدیریت برنامه هاي اخالق به  - 7
 تنوع كمک مي كند.

 برنامه هاي اخالق به ایجاد تصویري مثبت از سازمان در نزد مردم كمک مي كند. - 8

 برنامه هاي مدیریت اخالق

كار مدیریت كنند. یکــي از سازمانها با ایجاد یک برنامه مدیریت اخالق مي توانند اخالقیات را در محیط 

 COMPETINGاهــداف اسـاسي برنامه هاي مدیریت اخالق ایجاد تعادل بین ارزشهاي رقیب )



VALUES است. یک بـــرنـــامــه اخالق از ارزشها، خط مشي ها و فعالیتهایي كه بر شایستگي )
ي توانند شامل آموزشها و رفتارهاي سازماني اثــر مــي گذارد تشکیل مي شود. برنامه هاي اخالق م

ارزیابیهاي وسیعي باشند. آنها در معضالت اخالقي نقش راهنما را دارند. بندرت ممکن است دو برنامه اخالقي 
 دقیقاً مثل هم باشند

 فواید برنامه هاي مدیریت اخالق

 ! نقشهاي سازماني براي مدیریت اخالق ایجاد مي كند.

 مندیهاي اخالقي تدوین مي كند.! برنامه اي براي ارزیابي جاري نیاز

 ! ارزشهاي عملیاتي و رفتارهاي موردنیاز را ایجاد مي كند.

 ! رفتارهاي سازماني را با ارزشهاي عملیاتي هماهنگ مي سازد.

 ! آگاهي و حساسیت نسبت بــه مسائل اخالقي به وجود مي آورد.

 ! دستـــورالعملهــاي اخالقــي را وارد تصمیم گیریها مي كند.

 ! مکانیسم هایي را ایجاد مي كند تا معضالت اخالقي حل و فصل شوند.

 ! ارزیابي جاري را تسهیل و باتوجه به برنامه آن را روزآمد مي كند.

! كمک مي كند بتوانیم كاركنان را متقاعد كنیم كه توجه به اخالقیات تنها یک عکس العمل بدون تفکر و 
 یا بهبود تصور عمومي انجام شود. تعمق نیست كه براي خالصي از گرفتاري

 هشت دستورالعمل

 به یاد داشته باشید كه مدیریت اخالق یک فرایند است.  - 1

برنامه هاي اخالق خروجیهایي چون كدها، خط مشي ها، رویه ها، خبرنامه ها و... دارند اما درعین حال 
 ن این خروجیها مي انجامدمهمترین جنبه این برنامه ها فرایند تفکر و گفتگو است كه به تدوی

هدف نهایي برنامه هاي اخالق این است كه رفتارهاي مشخص شده در كد رفتار در محیط كار انجام  - 2
 گیرد. 

بنابراین، در كنار تدوین لیست ارزشهــاي اخالقـي یــا كـــد اخالق باید خط مشي ها، رویه ها و آموزشهایي 
 اسب باشد نیز ایجاد شود.كه ترجمان این ارزشها به رفتارهاي من

 بهترین راه براي اداره كردن معضالت اخالقي جلوگیري از وقوع آنها در گام نخست است. - 3



بهتر است تصمیمات حوزه اخالقیات را به صورت گروهي بگیرید تا احساس تعلق كاركنان نسبت به آن  - 4
 تصمیم گیري كاهش یابد. افزایش و تردید درباره دخـــالت تعصبــات ناعادالنه در روند

 مدیریت اخالق را با دیگر فعالیتهاي مدیریتي ادغام كنید. - 5

-CROSSهنگام تدوین و اجراي برنامه مدیریت اخالق از تیم هاي میان وظیفه اي ) - 6

FUNCTIONAL.استفاده كنید ) 

 براي گذشت و عفو ارزش قائل شوید. - 7

ي و درعین حال داشتن تعداد اندكي اشتباه بهتر است از تالش نکردن در این تالش براي عملکرد اخالق - 8
 جهت.

 نقشها و مسئولیتهاي كلیدي در مدیریت اخالق

مدیرعامل سازمان باید كامالً حامي برنامه باشد: اگر مدیرعامل كامالً پشتیبان برنامه نباشد، كاركنان متوجه  -
نان بدبیني اي ایجاد كند كه وضعیت سازمان بدتر از حالتي شود مي شوند و این دورویي آشکار ممکن است چ

كه هیچ برنامه اخالقي رسمي اي وجود نداشت. بنابراین، مدیرعامل باید براي تدوین و اجراي برنامه تالش 
كند و مهمتر اینکه باید دائماً دغدغه این را داشته باشد كه با منشي اخالقي سازمان را رهبري كند و اگر هم 

 شتباهي رخ داد آن را بپذیرد.ا

ایجاد یک كمیته اخالق در سطح هیئت: وظیفه این كمیته نظارت بر پیشرفت و اجراي برنامه مدیریت  -
 اخالق است.

ایجاد یک كمیته مدیریت اخالق: وظیفه این كمیته اجرا و اداره برنامه مدیریت اخالق، آموزش خط مشي ها  -
اخالقي است. این كمیته باید از افراد رده باالي سازمان تشکیل شده و رویه هاي اخالقي و حل معضالت 

 باشد.

انتصاب یک متصدي اخالق: متصدي اخالق معموالً آموزشهاي الزم درباره موضوعهاي اخالقي در محیط  -
 كار مخصوصاً حل معضالت اخالقي را مي بیند.

فت خط مشي ها و رویه ها به منظور نهادینه تعیین یک مأمور ویژه: وظیفه مأمور ویژه هماهنگ كردن پیشر -
كردن ارزشهاي اخالقي در محیط كار است. این شخص مسئول مستقیم حل معضالت اخالقي به وسیلــه 

 تفسیـــر خط مشي ها و رویه ها است. 

فر به یاد داشته باشید كه با وجود همه این پستها، مسئولیت نهایي مدیریت برنامه اخالق باید برعهده یک ن
 باشد.



ابزارهاي اخالقي: ابزارهاي اخالقي عبارتند از كدهاي اخالق، كدهاي رفتار، خط مشي ها و رویه ها، روشهاي 
 حل معضالت اخالقي و آموزش.

كد اخالق، كد رفتار: كد اخالق شامل مجموعه ارزشهایي است كه نسبت به دیگر ارزشها براي سازمان در 
د توسط كاركنان و مدیران پیروي شوند. ارزشهایي چون صداقت، اولویت تشخیص داده شده است و بای

درستي، عمل به وعده، وفاداري، احترام، استقالل، حفظ اسرار، متانت، ادب، مدارا، ایمان و اعتقاد، پاسخگویي، 
كمال جویي، دلسوزي، مالحظه دیگران را كردن، كمک، تقسیم منافع، مهرباني، عدالت و انصاف، بي طرفي، 

رأي، پایبندي به قانون، خدمت به اجتماع و... . كد رفتار شامل رفتارهایي است كه مطلوب سازمان است ثبات 
و باید در محیط كار انجام شوند. كد رفتار مي تواند شامل موارد زیر باشد: نوع پوشش كاركنان در محیط كار، 

عدم استفاده ازاموال سازمان براي  عدم استفاده از موادمخدر، پیروي از دستورات مافوق، عدم قبول رشوه،
مصارف شخصي، گزارش دادن اعمال غیرقانوني، حفظ اسرار سازمان، عدم تبعیض نژادي یا جنسي، پیروي از 

 قوانین و مقررات و... . كد رفتار با توجه به ارزشهاي مذكور در كد اخالق تدوین مي شود.

رین و موفق ترین شركتها در زمینه مدیریت اخالق نمونه هایي از كدهاي اخالق و رفتار: یکي از معروفت

 است. كد اخالق این شركت به صورت زیر است: JOHNSON AND JOHNSONشركت دارویي 

 اصلي ترین مسئولیت ما این است كه سالمت بیماران را در كانون توجه خود قرار دهیم؛ -

العات بالیني و نتایج آنها به ارزشهاي مرامنامه ما مسئولیت داریم كه در طرحها، رفتارها، تحلیلها و تفسیر مط -
 اي خود پایبند باشیم؛

ما مسئولیت داریم كه اطالعاتي صحیح، جامع و بي كم و كاست درباره تولیدات دارویي شركت ارائه دهیم  -
 فایده آگاهانه اي از محصوالت ما داشته باشند؛ -تا مشتریان بتوانند ارزیابي خطر 

 م كه نسبت به اصول رفتار بالیني مناسب وفادار باشیم؛ما مسئولیت داری -

بدون  -ما مسئولیت داریم كه تفاوتهاي فرهنگهاي مختلف ازنظر ارزشها را درک كرده و رفتارهایمان را  -
 با آنها منطبق كنیم؛ -گذشتن از اصول اخالقي خود 

 چالش بکشیم؛ ما مسئولیت داریم كه درباره مسائل پزشکي و اخالقي، یکدیگر را به -

در ایران نیز برخي شركتها با پي بردن به اهمیت مدیریت اخالق به تدوین كدهاي اخالق و رفتار پرداخته اند. 
 ازجمله این شركتها گروه بهمن است كه منشور اخالقي و رفتار فردي آن عبارتست از:

 احترام به قوانین و ضوابط سازماني و رعایت آنها؛ - 1

 ار، گفتار، رفتار؛صداقت در كرد - 2

 حفظ اسرار و عدم ارائه اطالعات محرمانه سازمان به دیگران؛ - 3



 مشاركت فعال در پیشبرد امور شركت، تعهد به فعالیتهاي گروهي و یاري رساني به دیگران؛ - 4

وفاداري و احساس مسئولیت نسبت به سازمان، ترجیح دادن منافع شركت به منافع شخصي و دفاع از  - 5
 م شركت در جامعه؛حری

 داشتن وجدان كاري و به كاربردن تمام سعي و توان خود براي انجام وظایف محوله؛ - 6

مقابله با شایعه سازي و پرهیز از تهمت، غیبت، خبرچیني و هر اقدامي كه صمیمیت و اعتماد میان  - 7
 كاركنان را تضعیف كند؛

 ع حركتهایي كه موجب هتک حرمت دیگران شود؛رعایت نزاكت و ادب در برخوردهاي اجتماعي و من - 8

 رعایت نظم، انضباط و آراستگي؛ - 9

 رعایت مقررات ایمني و بهداشتي به منظور حفظ سالمت خود و دیگران؛ -10

 عدم تبعیض )نژادي، قومي، خویشاوندي، مذهبي، جنسي(؛ - 11

 ز طرفهاي تجاري شركت؛پرهیز از اخذ هرگونه هدیه غیرمتعارف، وجه نقد و یا تسهیالت ا - 12

 برقراري توازن و اعتدال بین كار و زندگي خانوادگي؛ - 13

 عدم استفاده شخصي غیرمجاز از دارائیهاي شركت؛ - 14

 اعتماد و احترام متقابل میان افراد؛ - 15

 ممنوعیت استفاده از دخانیات در محل كار و عدم مصرف موادمخدر و مشروبات الکلي؛ - 16

 ستورات و راهنمائیهاي مقامات ارشد؛رعایت د - 17

 حفظ حریم شخصي و آزادي دیگران؛ - 18

 ممنوع بودن دادوستدهاي شخصي در محل كار؛ - 19

 تالش درجهت كسب رضایت مراجعان و مشتریان شغلي خود. - 20

 تدوین كدها

 براي تدوین كدهاي اخالق مراحل زیر را طي كنید:



انین و مقررات مرتبط هماهنگ شوند. بازنگري كنید. این باعث مي شود ارزشهایي را كه الزم است با قو - 1
 مطمئن شوید كه سازمان شما قانون شکني نمي كند.

در هر زمینه اي ببینید كدام ارزشها رفتارهاي اخالقي مطلـوب آن زمینه را ایجاد مي كنند. براي مثال  - 2
كه آنها بي طرفي، حفظ اسرار و درستي را در كار خود درمورد حسابداران باید دید كدام ارزشها باعث مي شود 

 رعایت كنند.

 ارزشهایي را كه براي حل و فصل مسائل و معضالت جاري سازمان موردنیاز هستند شناسایي كنید. - 3

براي این منظور یک یا دو نفر از افراد كلیدي را منصوب كنید تا معضالت مهم موجود در سازمان را ازطریق 
كاركنان كلیدي شناسایي و گردآوري كنند. سپس رفتارهایي را كه باعث به وجود آمدن این  مصاحبه با

معضالت شده است شناسایي كنید. در مرحله بعد ببینید ماهیت كدام یک از این معضالت، اخالقي است. پس 
 از آن رفتارهایي را شناسایي كنید كه براي حل این معضالت موردنیاز هستند.

 را كه براساس یافته هاي فرایند برنامه ریزي استراتژیک موردنیازند شناسایي كنید. ارزشهایي - 4

ارزشهاي اخالقي را كه براي ذینفعان )كاركنان، مشتریان، تامین كنندگان، جامعه محلي( مهم هستند  - 5
 لحاظ كنید.

 یت برخوردارند گردآوري كنید.ارزش اخالقي را كه در سازمان از باالترین اولو 10تا  5از پنج مرحله قبل  - 6

كد اخالق را تشکیل دهید. براي هریک از ارزشها دونمونه رفتاري كه منعکس كننده آن ارزش باشند  - 7
مثال بزنید. متن كد اخالق باید این مطلب را نشان دهد كه از همه كاركنان انتظار مي رود از ارزشهاي مذكور 

 در كد پیروي كنند.

سازمان بخواهید كد را مورد بررسي و بازنگري قرار دهند. تا جایي كه ممکن است از افراد  از افراد كلیدي - 8
 بیشتري در این باره كمک بگیرید.

 كداخالق را اعالم و درمیان همه كاركنان انتشار دهید. - 9

 حداقل سالي یکبار كدها را روزآمد كنید. - 10

 وت از ارزشهاي امسال در كد جاي گیرند.ممکن است براي سال آینده ارزشهایي كامالً متفا

 در تدوین كدهاي رفتار از دستورالعملهاي زیر پیروي كنید:

رفتارهاي كلیدي را كه باید با ارزشهاي اخالقي اعالم شده در كد اخالق مطابقت داشته باشند شناسایي  - 1
 كنید و كد رفتار را تشکیل دهید؛



د كه كد را مورد بررسي و بازبیني خود قرار داده و نظرشان را از افراد كلیدي سازمان درخواست كنی - 2
 پیرامون آن بگویند؛

 كد رفتار جدید را به همه كاركنان اعالم كرده و از مطلع شدن همه آنان اطمینان حاصل كنید؛ - 3

ت به همه كاركنان گوشزد كنید كه باید رفتارهاي آنان با رفتارهاي مشخص شده در كد رفتار مطابق - 4
 داشته باشد؛

 حداقل سالي یکبار كد رفتار را بازبیني كنید. )همزمان با بازبیني كد اخالق(. - 5

 در پایان مبحث كدها یادآوري چند نکته ضروري به نظر مي رسد.

اگر سازمان شما بزرگ و شامل بخشهاي متعدد است مي توان براي كل سازمان یک كد مشترک و كلي و  -
 ارتمانها یک كد جداگانه تدوین كرد؛سپس براي هریک از دپ

دربرخي سازمانها كد اخالق و كد رفتار از هم جدا نبوده و یکي است كه این بستگي به فرهنگ سازمان،  -
 نوع فعالیت سازمان و سطح نهایي وضوح در كدها دارد؛

ي دیگر كپي برداري بهتر است كه هر سازماني جداگانه به تدوین كد بپردازد نه اینکه از كدهاي سازمانها -
 كند؛

 كد اخالق و رفتار یک ابزار ارگانیک است كه با تغییر نیازهاي جامعه و سازمان باید تغییر كند؛ -

 به یاد داشته باشید كه كدها ممکن است در برخي معضالت اخالقي نتوانند كمکي كنند. -

 خط مشي ها 

ا چگونه توانسته اند از طریق خط مشي ها و رویه مثالهاي زیادي وجود دارد كه نشان مي دهد ســازمــانهــ
هایي ارزشها را مدیریت كنند. به عنوان مثال ارزش مسئولیت اجتماعي را فرض كنید. براي ایجاد رفتارهایي 
منطبق با این ارزش سازمانها اغلب خط مشي هایي چون استفاده مجدد از ضایعات، كمک به موسسات خیریه 

براي مشاركت كاركنان در فعالیتهاي اجتماعي تدوین مي كنند. نقش شرح وظایف و  و درنظر گرفتن تمهیداتي
ارزیابي عملکرد را درنظر بگیرید. مثالً یک شركت كه از تکنولوژي پیشرفته اي استفاده مي كند ارزش باالیي 

ملکرد را براي دانش فني، خالقیت و تفکر سیستمي قائل است. این شركت شکلي از شرح وظایف و ارزیابي ع
مورداستفاده قرار مي دهد كه رفتارهایي منطبق با این ارزشها را تشویق كند؛ مثالً اهداي درجه هاي پیشرفته، 
حق ثبت اختراع )حق ساخت و بهره برداري انحصاري( و مهارتهـاي طراحي و تحلیل. براي تدوین خط مشي 

 اي زیر توجه كنید.ها و رویه هاي كارآمد و مفید به دستورالعملها و راهنماییه

! خط مشي ها و رویه ها باید به گونه اي باشند كه باعث شوند رفتارهایي منطبق با كد رفتار در سازمــان 
انجــام گیرد. مثالً خط مشي ها و رویه هاي كارگزیني، شرح وظایف، روشهاي ارزیابي عملکرد، انتظارات 



ا، فرمتهاي گزارش بودجه و دیگر ابزارهاي كنترلي مدیریت مبتني بر هدف، فرمهاي استاندارد، چک لیسته
 مرتبط باید به گونه اي تدوین شوند كه از مطابقت آنها با كد رفتار اطمینان حاصل شود؛

 ! براي حل معضالت اخالقي خط مشي ها و رویه هایي را تدوین كنید؛

 مدون سازید؛ ! براي آموزش برنامه مدیریت اخالق به كاركنان خط مشي ها و رویه هایي را

 

 ! خط مشي ها و رویه هاي پاداش و تنبیه براي رفتارهاي اخالقي و غیراخالقي تدوین كنید؛

! یک خط مشي شکایت براي كاركنان تدوین كنید تا با استفاده از آن بتوانند اختالفشان با مافوق و با یکدیگر 
 را حل كنند؛

كار را بهتر است توسط مشاوري از بیرون سازمان  ( اخالقي ایجاد كنید. اینHOT LINE! یک هات الین )
مثالً یک مشاور حقوقي یا یک روحاني دیني انجام داد. همچنین مي توان یک جعبه هشدار محرمانه 

(TIPBOX ایجاد كرد كه كاركنان بتوانند به صورت ناشناس رفتارهاي مشکوک غیراخالقي را در آن )
 گزارش دهند.

ها و رویه هاي پرسنلي را بازنگري كنید. اگر سازمان كوچک است از تمام ! سالي یک بارتمام خط مشي 
 كاركنان براي این منظور استفاده كنید.

 حل معضالت اخالقی

اغلب موضوع اخالق كار را حل معضالتي مي دانند كه در آن یک راه حل به وضوح درست و بقیه نادرست 
زمینه اخالق كار یکي از كاركنان با این مسئله مواجه مي هستند. به عنوان مثال در اغلب مطالعات موردي در 

شود كه آیا دروغ بگوید یا نه؛ دزدي بکند یا نکند؛ در حق دیگران اجحاف كند یا نه و مواردي از این قبیل. اما 
معضالت اخالقي كه مدیران با آن مواجه مي شوند معموالً بسیار پیچیده تر از اینهاست و هیچ دستورالعمل 

 ي نه در قانون و نه در دین درباره آن وجود ندارد.واضح

 مثالهایي از معضالت پیچیده اخالقي:

مشتریي مي خواهد محصولي را از شركت من بخرد. پس از اینکه قیمت محصول را به او گفتم او مي گوید  -
ارزانتر از یکي از كه نمي تواند این قیمت را بپردازد. من مي دانم كه او مي تواند این محصول را به قیمت 

 رقبایمان بخرد. آیا من باید این موضوع را به او بگویم؟

( شایسته مدارانه اش افتخار مي كند. یکي از كاركنان PAY SYSTEMشركت ما به سیستم پرداخت ) -
من در طول سال كارش را بسیار عالي انجام داده و بنابراین، شایسته تقدیر و تجلیل است. او هم اكنون 



ترین حقوقي را كه در رتبه شغلي او قابل دریافت است مي گیرد. ازطرفي چون پرسنل شركت در رتبه باال
 شغلي باالتر از آن بسیار زیاد است نمي توانیم او را ترفیع بدهیم. چه باید بکنیم؟

گردد. یکي از همکاران به من گفت كه قصد دارد تا به زودي شركت را ترک كند و دنبال كار پردرآمدتري ب -
درهمین حال رئیس شركت به من گفت كه او قصد ندارد پست مهمي را كه خالي مانده است به من بدهد 

 چون كه مي خواهد آن را به همان همکار من بدهد. آیا من باید این موضوع را به او بگویم؟

 روشهای حل معضالت اخالقی

: چک لیست اخالقي، روش ده مرحله اي و براي بررسي معضالت اخالقي روشهاي مختلفي وجود دارد ازجمله
لیست سواالت كلیدي. توجه داشته باشید كه قانون طالیي احتماالً معمولترین روش براي حل معضالت 

 اخالقي است. این قانون در اشکال مختلف در بسیاري از ادیان جهان وجود دارد.

 لیست سواالت كلیدي

LAURA 1.NASH ،12 ان در بررسي معضالت اخالقي مطــرح مي كند:سوال را براي كمک به مدیر 

 آیا مسئله را به درستي تعریف كرده اید؟ - 1

 اگر در جایگاه مقابل بودید چگونه مسئله را تعریف مي كردید؟ - 2

 در گام نخست چگونه این وضعیت به وجود آمد؟ - 3

 دارید؟شما به عنوان یک شخص و یک عضو شركت به چه كساني و چه چیزهایي وفا  - 4

 قصد شما از گرفتن این تصمیم چیست؟ - 5

 چگونه این قصد و نیت با نتایج احتمالي قابل مقایسه است؟ - 6

 از این تصمیم چه كساني احتمال دارد متضرر شوند؟ - 7

آیا مي توانید قبل از تصمیم گیري، مسئله را با گروههایي كه متاثر از این تصمیم هستند به بحث  - 8
 بگذارید؟

آیا مطمئن هستید كه موقعیت شما مدتي طوالنــي به اندازه اي كه االن ارزشمند به نظر مي رسد  - 9
 ارزشمند باقي بماند؟

آیا مي توانید بدون دلهره تصمیم خود را براي رئیس، مدیرعامل، هیئت مدیره، خانواده و باالخره جامعه  - 10
 خود بگویید؟



 ي كه درست فهمیده شود، چیست؟ اگر بد فهمیده شود چطور؟پتانسیل سمبلیک كار شما، درصورت - 11

 تحت چه شرایطي استثناهایي را در موضع خود خواهید پذیرفت؟ - 12

 چک لیست اخالقي

چک لیست اخالقي زیر را بــراي  JON PEKEL, DOUG WALLACEدو متخصص به نامهاي 
ه نتایج این تست در تصمیمــات و طرحهاي بـررسي معضالت اخالقي پیشنهاد كرده اند. درصـورت لزوم برپای

 (1( خود تجدیدنظر كنید. )جدول ACTION PLANكاري )

 

 روش ده مرحله ای تصمیم گیری

PEKEL , WALLACE .همچنیــن روش ده مرحله اي زیر را تهیه كرده اند 

 واقعیتهاي شناخته شده در این معضل كدامند؟ - 1

 رزشهاي آنان و پیامدهاي دلخواهشان چیست؟ذینفعان كلیدي چه كساني هستند؟ ا - 2

 ( اساسي به وجود آورنده این معضل كدامند؟DRIVERSمحركهاي ) - 3

( در OPERATING VALUESدر این معضل اخالقي كدام اصول اخالقي یا ارزشهاي عملي ) - 4
 اولویتند كه حفظ و حمایت شوند؟

 ند و یا نظراتشان لحاظ گردد؟چه كساني باید در این تصمیم گیري دخالت داده شو - 5

 هر راهکار یا طرحي كه ویژگیهاي ذیل را داراست، لیست كنید: - 6

 الف( از متضرر شدن ذینفعان جلوگیري مي كند یا آن را به حداقل مي رساند؛

 ب( ارزشهاي داراي اولویت در این معضل را حفظ و حمایت مي كند؛

 ج( راه حل خوبي براي این معضل است.

اي راهکار ترجیح داده شده سناریوي بدترین حالت ممکن را طراحي و تاثیر آن را بر ذینفعان بررسي بر - 7
 كنید. سپس درصورت لزوم این راهکار را بازبیني و درمورد آن تجدیدنظر كنید.

به طرح خود یک جزء اخالقي اضافه كنید كه بازدارنده محركهاي اساسي به وجود آورنده این معضل  - 8
 .باشد



 تصمیم و طرح انتخاب شده را باتوجه به چک لیست اخالقي ارزیابي كنید. - 9

 تصمیم گیري كنید و طرح مناسب را بریزید و سپس آن را به اجرا درآورید. - 10

 آموزش

برنامه اخالق ضرورتاً بي فایده خواهدبود مگر اینکه تمام كاركنان بدانند این برنامه چیست، كاركردش چگونه 
 قش آنها در این برنامه چیست.است و ن

اگر سیستم صادقانه و بدون پرده پوشي اداره نشود ماهیت سیستم ممکن است موردشک و سوءظن قرار گیرد. 
به عالوه قانون كاري به این ندارد كه خط مشي هاي مکتوب سازمان چقدر منصفانه و به روز است؛ قانون 

زمان تفسیر مي كند. بنابراین، تمام كاركنان باید از خط مشي رفتار كاركنان را به عنوان خط مشي بالفعل سا
ها و رویه ها آگاه بوده و كامالً طبق آنهــا رفتـار كنند. )چه خط مشي ها و رویه ها براي برنامه هاي اخالق 
باشد و چه براي مدیریت پرسنل(. تطابق كامل فعالیتهاي كاركنان با خط مشي ها و رویه هاي اخالقي 

 آموزش آنهاست.مستلزم 

 در بحث آموزش كاركنان به توصیه هاي زیر توجه كنید:

 كاركنان جدید را طي مدتي كه با سازمان سازگار مي شوند با برنامه اخالق سازمان آشنا كنید؛ -

 در دوره هاي آموزشي كه براي مدیران برگزار مي شود به بازبیني برنامه مدیریت اخالق بپردازید؛ -

ـاركنان در بازبیني كدها و خط مشي ها )خط مشـي هــاي اخالق و خــط مشي هاي شركت دادن كـ -
 پرسنلي( خود یک آموزش قوي است؛

یکي از بهترین شکلهاي آموزش اخالقیات به كاركنان دادن تمرین حل معضالت پیچیده اخالقي به  -
ائه داد و از آنان خواست با استفاده آنهاست. مي توان یک مورد معضل اخالقي واقعي یا شبیه واقعیت به آنان ار

 از روشهاي بررسي و حل معضالت اخالقي آن را بررسي كــرده و راه حل ارائه دهند.

 در ارزیابي عملکرد كاركنان عملکرد اخالقي را نیز به عنوان یکي از ابعاد لحاظ كنید. -

 ه، رفتار رهبران سازمان است. در پایان توجه داشته باشید كه با همه این تفاصیل بهترین آموزش دهند

 

  

 
 


