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دایره اخالقمدلاخالق سازمانی کارکنان شعب بانک ملت با استفاده ازمطالعه

استاد دانشگاه عالمه طباطبائی–دکتر سیدمهدي الوانی 
دانشیار دانشگاه تهران-دکتر علی دیواندري

ق لیسانس مدیریت دولتیفو-آذرمیدخت مجتبوي دلوئی
دانشجوي دکتراي مدیریت دولتی–مجتبی کیائی

چکیده

اخالق هر سازمان نشاندهنده ارزش ها و باورهاي آن سازمان، و در مجموع، گویاي فرهنـگ سـازمانی حـاکم        
شناسایی تئوري اخالقی مورد پذیرش افراد سازمان، از سویی حافظ بقا و بالندگی سـازمان اسـت و   . بر آن است  

مـشی هـا مربـوط بـه توسـعه و بهبـود منـابع        از سوي دیگر، راهنماي مدیران درزمینه سیاستگذاري ها و خط         
، به شناسایی اخالق سازمانی کارکنان "1دایره اخالق"این مقاله با ارائه ابزاري تحت عنوان       . انسانی خواهد بود  

سـطح  علیرغم تفاوتهاي فرهنگی و قومیت هاي مختلفی که در      که نتایج پژوهش حاکی از آن است      .می پردازد 
در بـین کارکنـان شـعب بانـک ،     ، به دلیل انسجام و یکپارچگی     موجود است  ک ملت شعب بان  گانه 39مناطق  

،د و بـا توجـه بـه ایـن کـه ایـن بانـک       نتمامی آنها ، در رابطه با تئوري اخالقی نفع گرایی جمعی اتفاق نظر دار   
.ماهیت تجاري دارد، اعتقاد آنها براي بانک بسیار سودآور و مطلوب می باشد

يواژه هاي کلید

اخالق، اخالق حرفه اي، اخالق سازمانی، تئوري هاي اخالق، دایره اخالق

مقدمه

با تحوالت تکنولوژیکی و بخصوص توسعه اقتصادي و اجتماعی کـه جایگـاهی خـاص بـراي فـرد قائـل بـود؛               
گذشـته  سـال 50طراحان مدلهاي مدیریتی در . ابزارهاي کنترل و پایش منابع انسانی دستخوش تغییراتی شد      

هرچنـد  . بدون توجه به تجربیات پنج هزارساله بشر همواره مصر به استفاده از تکنولوژي پایش و کنترل بودنـد                  
قادر بودند این کنترلها و پایشها را انجام دهند ولی نه فقط حقوق فردي مورد تجاوز قـرار مـی گرفـت بلکـه از                  

. دلحاظ روانشناختی، سازمان را در یک پارادوکس قرار می دا
در دوره اي از مدیریت که سخن از انعطـاف سـازمانها در مقابـل تغییـرات بـازار مطـرح مـی شـود، قابلیـت                       

در همین راستا طراحـان مـدلهاي   . تغییرپذیري کارکنان و در عین حال انگیزه براي این امر بسیار کلیدي است    
چرا که بدون کار تیمـی  . مطلوب نمی دانندمدیریت استفاده صرف از تکنولوژي را براي برخورد با منابع انسانی     

و انگیزه براي نوآوري و خالقیت، سازمانها قدرت رقابتی خود را از دسـت خواهنـد داد و اینجاسـت کـه دانـش               
. مردم شناسی در مدلها به کار گرفته می شود

منابع انـسانی خـود را    در مدلهاي نوین مدیریتی، مدیران قادر بودند از طریق تکنولوژي  ساختار، فرایندها و             
این رویکرد مدیریتی در مقوله ساختار و فرایندها از قدرت خوبی برخوردار می باشـد و             . کنترل و بهبود بخشند   

نظر مدیران را به خود جلب کرده است ولی در زمینه منابع انسانی نه فقط گران قیمت است بلکـه روانـشناسی        
به عبارتی سازمانها به این باور دست یافتـه انـد   . مشکل می نمایدسازمانی را نیز براي یک سازمان پیشرو دچار   

که هدایت و کنترل منابع انسانی فقط از طریق روشـها و دسـتورالعملها و آیـین نامـه مقـدور نیـست و مزیـت                     
. رقابتی را تحت تاثیر قرار می دهد

دستیابی جوامع بـه اهدافـشان مـی    این بحث در ابعاد سازمانی، به عنوان یک موجود زنده و متفکر که محور       
در این مرحله بود که با آغاز هزاره جدید طراحان مدلهاي مدیریتی ابزارهاي تجربه         . باشد، نیز قابل تعمیم است    
. می باشد"اخالق"از جمله این ابزارهاي مهم، . شده بشر را به کار گرفتند

اهم می نماید که خود کنترل و خودبهبودگر باشـد      اخالق، این قدرت را براي فرد و یا در بعد یک سازمان فر            
. و این نظام آموزشی و تربیتی است که این نوع وجدان را چه در فرد و چه در سازمان نهـادینه می نماید
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قابلیت سازمانها را در کسب و کـار افـزایش داده و   ) اخالقی که ارزش افزوده ایجاد می نماید   (استفاده از اخالق    
. زمان و جامعه را کاهش می دهدهزینه هاي سا

اخالق در نظام اجتماعی که براساس فرد بنا شده است، هم قادر اسـت احتـرام فـرد را افـزایش دهـد و هـم               
. استقالل او را در جهت نوآوري افزون نماید

و تـا  مسیر گسترش و توسعه اخالق کسب و کار از ابعاد چندگانه اي شکل می گیرد، که سلسله مراتـب مـازل             
توقف در هر کدام از این مراحل و یا ارزش گذاري بـیش   . حدودي روند تحول روانشناختی آن را نشان می دهد        

اولین قدم براي توسعه اخالق، اجتنـاب از احـساس محرومیـت،    . از حد به هر کدام تاثیر معکوس خواهد داشت        
ري و انجام کارهاي تیمـی و احتـرام،   ایجاد فضایی براساس شایسته ساال.احساس بی عدالتی و تناقض می باشد    

درك این موضوع که چه رفتارهایی به خود کنترلـی و  .سازمانها و جوامع را در ایجاد اخالق رهنمون خواهد کرد    
.خود بهبودگر تبدیل می شود از نکات مهم این توسعه است

د کنترل و خودبهبودگر باشـد  اخالق، این قدرت را براي فرد و یا در بعد یک سازمان فراهم می نماید که خو                 
. و این نظام آموزشی و تربیتی است که این نوع وجدان را چه در فـرد و چـه در سـازمان نهــادینه مـی نمایـد                     

قابلیت سازمانها را در کسب و کـار افـزایش داده و   ) اخالقی که ارزش افزوده ایجاد می نماید   (استفاده از اخالق    
. می دهدهزینه هاي سازمان و جامعه را کاهش 

اخالق در نظام اجتماعی که براساس فرد بنا شده است، هم قادر اسـت احتـرام فـرد را افـزایش دهـد و هـم               
. استقالل او را در جهت نوآوري افزون نماید

مسیر گسترش و توسعه اخالق کسب و کار از ابعاد چندگانه اي شکل می گیرد، که سلسله مراتـب مـازلو تـا               
توقف در هر کدام از این مراحل و یا ارزش گذاري بـیش   . روانشناختی آن را نشان می دهد     حدودي روند تحول    

اولین قدم براي توسعه اخالق، اجتنـاب از احـساس محرومیـت،    . از حد به هر کدام تاثیر معکوس خواهد داشت        
ی و احتـرام،  ایجاد فضایی براساس شایسته ساالري و انجام کارهاي تیمـ .احساس بی عدالتی و تناقض می باشد    

درك این موضوع که چه رفتارهایی به خود کنترلـی و  .سازمانها و جوامع را در ایجاد اخالق رهنمون خواهد کرد    
. خود بهبودگر تبدیل می شود از نکات مهم این توسعه است

د براي پاسخ دهی مناسب و هماهنگ با نیازهاي سازمانی طراحان مدلهاي مدیریت در حال تـدوین اسـتاندار     
اخالق در کسب و کار می باشند تا نگرانی هــاي اولیه اي از اخالق، به عنوان خاموش کننده محـرك تولیـد از       

: رینـاي (.بین برود و اخالق در خدمت تولید ارزش افزوده ، بـااحترام بـه طبیعـت انـسانی و غیرانـسانی باشـد      
2005(

. یح و آنگاه انجام صحیح و ترك ناصحیح اسـت اخالق، به طور ساده و خالصه، شامل شناخت صحیح از ناصح      
بسیاري از دانشمندان علم اخالق ادعا می کننـد کـه باتوجـه بـه      . تشخیص درست از غلط همیشه ساده نیست      

اصول اخالقی در مقام عمل همیشه یک راهکار درست وجود دارد و برخی دیگر معتقدنـد کـه راهکـار درسـت                  
ص اینکه کدام راهکار درسـت اسـت درنهایـت بـه عهـده خـود فـرد               بستگی به موقعیت و شرایط دارد و تشخی       

امـا عمومـا آن را شـناخت درسـت از نادرسـت در      . اخالق کار از دیدگاه افراد مختلف معانی متفاوتی دارد        .است
اخـالق کـار بـه عنـوان یکـی از زمینـه هـاي دانـش         .محیط کار و آنگاه انجام درست و ترك نادرست می دانند        

این مبحث همانند دیگر رشته ها و زمینه هاي مدیریت به دنبال یک نیاز بـه وجـود            . ی رود مدیریت به شمار م   
با پیچیده تر و پویاتر شدن تجارت، سازمانها فهمیدند که به راهنمائی هایی جهت انجـام کارهـاي صـحیح     . آمد

. ار متولد شدو پرهیز از کارهاي غلط و مضر براي دیگران نیاز دارند و لذا اخالق ک) ازنظر اخالقی(
مقوله اخالق سازمانی در جوامع توسعه یافته طی یک ونیم قرن گذشته به عنوان بخشی ازعلـم مـدیریت بـه        

در شکل گیري اخالق سازمانی سه دسته عوامل فردي، سازمانی و فراسـازمانی دخیـل    . مرور نهادینه شده است   
رلی که به عنوان خمیر مایـه اصـلی زمینـه     عوامل فردي شامل اخالق شخصی، خودشناسی و خود کنت        . هستند

عوامـل سـازمانی شـامل ضـوابط و مقـررات سـازمانی،             . هاي شکل گیري مدیریت اخالقی در سازمان می باشد        
فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی که مدیریت اخالقی را نهادینه می کند و عوامل فراسازمانی شـامل دولـت،                 

ي بین المللی می باشد که موجـب جهـت گیـري مـدیریت اخالقـی      شرایط اقتصادي، محیط کاري و محیط ها     
.شده و نهایتا مدیریت اخالقی را در سازمان کاربردي و عملی می کند

اعمال مدیریت اخالقی در سازمان هـا نـه تنهـا نتـایج مـستقیم و درون سـازمانی خـوبی از جملـه افـزایش           
دینه شدن ارزش هاي اخالقی جدید و تحول فرهنگ سازمانی         بهره وري، تقویت وجدان کار جمعی، تولید و نها        

را به دنبال دارد بلکه از برکات مدیریت اخالقی، مسئولیت هاي اجتمـاعی سـازمان اسـت کـه امـروزه روي آن                     
.تاکید زیادي می شود و از جمله شاخص هاي مهم ارزیابی عملکرد سازمان ها محسوب می گردد

الق را فرصتی براي نهادینه سازي ارزش هاي اخالقی در فرهنگ سازمانی می        بنگاه هاي اخالقی جذابیت اخ    
سـازمانهاي اخالقـی،   .دانند و این فرصت را به حمایت ملی و جهانی در توسعه اخالقی صنعت تبدیل می کننـد        

: سازمانهایی مسئولیت پذیرند؛ تحقق مسئولیت پـذیري اخالقـی در گـرو وجـود سـه عنـصر در سـازمان اسـت          
.خواستن و توانستندانستن،

مراد از دانستن، وقوف بر مسئولیتها و وظایف اخالقی در قبال حقوق محیط داخلی و خارجی و نیز              : دانستن
چگونـه مـی تـوان بـدون شـناخت حقـوق            . آگاهی منابع انسانی سازمان از مسئولیتهاي خود در مشاغل اسـت          

نسبت به مسئولیتهاي اخالقی محتـاج تـدوین     مداري اخالقی بود؟ کسب آگاهی    مصرف کننده، مدعی مشتري   
وظایف اخالقی سازمان و آموزش مستمر آنها  در مواجهه با اخالق حرفه اي ساده انگاري نکنـیم بلکـه بایـد آن      
را یک علم و گستره معرفتی تلقی نمائیم و کسب دانش الزم در زمینه اخالق حرفه اي را در گرو کسب دانـش              

.علمی و نگرش تخصصی بدانیم
اخالقی بودن سازمان به انگیزه . دانش شرط الزم اخالقی بودن سازمان است اما شرط کافی نیست          : خواستن

ترویج اخالق حرفه اي و نهادینه سازي آن در سـازمان نیازمنـد طراحـی و            . درونی، راسخ و فراگیر محتاج است     
یر به مسئولیتهاي اخالقی، محتـاج عـزم   به همین دلیل پاي بندي استثنا ناپذ. اجراي پروژه هاي متعددي است 

به عنوان مثال، وفـاداري سـازمانی و تـرجیح    . سازمانی و انگیزه هاي درونی و برخاسته از بصیرت و دانایی است    
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منافع سازمانی بر منافع شحصی و فراتر از آن ترجیح منـافع ملـی بـر منـافع سـازمانی، برپایـه خـودانگیختگی          
. ژرف استوار استسازمانی و انگیزه هاي راسخ و

بسیاري از افراد به وظـایف اخالقـی خـود آگـاه هـستند و ازانگیـزه الزم بـراي رفتـار اخالقـی نیـز              : توانستن
برخوردارند اما در عمل از انجام رفتار اخالقی ناتوان می شوند؛ براي چنین افرادي کسب مهـارت اخـالق ورزي             

: تقسیم کرداین مهارتها را می توان به دو دسته. الزم است
که به بازسازي الگوهاي رفتار ارتباطی و سـبکها و مهارتهـاي   ) مهارت ارتباط( مهارت رفتار ارتباطی اثربخش     -

.ارتباطی مربوط است
کـه مربـوط بـه تـشخیص دقیـق و بـه موقـع            ) مهارت تشخیص ( مهارت حل مسائل اخالقی در کسب و کار         -

)1385راملکی،ق(.مسائل اخالقی و حل اثربخش آنها می شود

توسعه اخالق سازمانی

، توسعه اخالق در جامعه غـرب را بـه وسـیله بررسـی دیـدگاه هـاي گونـاگون مـذهبی و                    )1995(1»باومن«
او چهار مرحله اصلی را مـورد بحـث قـرار      . اجتماعی که در دوره هاي متوالی به وجود آمده اند تشریح می کند            

: می دهد
کـه در آن پایـه هـاي        )دوران رم و یونـان    (2، به همراه پرستش خدایان متعـدد      نخست، دوره فلسفه کالسیک   -

.تفکرات فلسفی غربی ایجاد گردید
و 3دوم، دوران قرون وسطی که در آن افکار دوره کالسیک به وسیله مفـاهیم اجتمـاعی حکومـت روحـانیون                  -

.مورد بازنگري قرار گرفتندکه بیشتر در ارتباط با مسیحیت و گرایش هایی از یهودیت بودند4رهبانیت
که در آن روش هاي علمی تفکـر جـاي روش هـاي مـذهب را در جامعـه          6»عصر دلیل «،  5سوم، دوره مدرن  -

این دوره فلسفه آزادي کالسیک است که در آن اخالقیات به عنوان علم زندگی معنوي و همگام با رشد              . گرفت
.سریع جامعه صنعتی آغاز گردید

به نظـر در ایـن دوره   . شناخته می شود8»چندگانگی و گوناگونی«که به عنوان 7»ست مدرن پ«چهارم، دوره   -
.شک و عدم قطعیت جوامع را به سمت تجدد دوره هاي قبلی می کشاند

بدین ترتیب می توان دریافت که در دوره سوم و چهارم یعنی دوره  مدرن و پـست مـدرن، توسـعه اخـالق         
.ارتر از دیگر دوره هاستحرفه اي به طور رسمی آشک

و در ( توسعه اخالق در طول تاریخ منجر به ایجاد مجموعه اي شده است کـه اعتقـادات دوره هـاي گونـاگون                 
در حالی که دوره لیبرال مدرن     . با درجات مختلف در آن تاثیر گذاشته اند       ) نتیجه جنبه هاي اجتماعی متفاوت    

عصر حاضـر گذاشـته اسـت، در حرکـت بـه سـمت پـست مـدرن          بیشترین تاثیر را بر روي اخالق حرفه اي در        
و دیگـر اعتقـاداتی کـه از آن سرچـشمه مـی             9اعتقادات مربوط به دوره هاي قبلی به همراه مفهوم پرهیزکاري         

باید توجه داشت که اخالق حرفه اي صرفًا بـه مفهـوم بـه کـارگیري روش هـاي فلـسفی                 . گیرند، احیا شده اند   
زیرا تمامی اعتقادات بر هم منطبق نیستند و این امر باعـث مـی شـود کـه فـرد       . خاص در کار حرفه اي نیست     

بـوزوویچ،  (دست به انتخاب بزند و براساس اصول و کدهاي اخـالق حرفـه اي و شـرایط تـصمیم گیـري نمایـد                       
2007(.

هايچالهوبیراهه ها باهمچنینوداردفراوانیهايراهبودن،پاسخگوبرايوموفقیتبهنیلدرسازمان
ایجـاد جهـت ریـزي برنامـه وسازمانموفقیتيهاراهشناختجزچیزيمدیریت،.استمواجهنیززیادي
. نیـست تهدیـدها رفـع یـا وکـاهش مهـار، وموانعکردنطرفبروکنندهتسهیلعواملافزایش،هافرصت
توانوفنیدانشکارآمد،ودرستسانیانمنابع:ازسازمان عبارتندموفقیتدرموثرواصلیعواملازبرخی

بازار،درمطلوبجایگاهوسهممشتري،رضایتانسانی،نیرويدرونیانگیزشاعتباري،ومالیمنابعفناوري،
یکـسان همیـشه هـا، سـازمان موفقیـت درعواملایننقش.فناوريتوانورقابتیمزیت،سازمانمشارکت

محـیط صـنعت، حرفـه، اهداف،آرمان،(سازمانوضعیتوهویتباآنهاازیکهراهمیتووزنبلکهنیست؛
رقابتیمزیتافزایشمثال،عنوانبه. دارندکنندهتسهیلنقشکلیطوربهعواملاین. داردهمبستگی...)و

. کند میتسهیلراسازمانموفقیتاین امردرنهایتودهدمیافزایشراآنرقابتتوانسازمان،یک
.اسـت سـازمان دراخـالق مـدیریت کارگیريوبهایجادازناشیسازماندرموفقیتشد،ذکرکهانطورهم
،میـانی ارشـد (ومـدیران هاسازمان، برنامهبهاعتمادهرچه. شودمیشروعآفرینیاعتمادازسازمانیاخالق

بـه منجـر ،آفرینـی اعتمـاد .شـد خواهدبیشتروظایفوسازمانبهتعهدمیزان،دباشبیشتر)پایهومدیران
تواندرافزاییهمآفرینیاعتمادزیراگردید؛خواهدمحیطینیازهايبهدهیپاسخدرسازمانیتوانافزایش
هزینهبایستمیمدیران،یابدوسازمان، کاهشمدیرانبهکارکناناعتمادچههر. کردخواهدایجادسازمان

١ . Bauman
٢ . Polytheism
٣ . Theocracy
٤ . Monasticism
٥ . Modernity
٦ . Age of reason
٧ . Post modernity
٨ . Plurality and diversity
٩ . Virtue
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خواهنـد دسـت بـه نیـز کمتـري نتیجـه ًنهایتـا کـه بپردازنـد نکارکنـا رفتـار کنتـرل جهـت رابیـشتري 
.)2007لویز،(آورد
برمبتنیرفتاروصادقانهمنظم،رفتارهايازايجامعهدرکهاستتوقعیاعتماد) 1995( فوکویامازعمبه

ادياعتمـ بیگسترش،ويآید؛ که طبق نظرمیپدیدآناعضاءبینمشتركهنجارهايبراساسهمکاري،
.)139الوتن، ( اقتصادي خواهد نهادفعالیتهايدوشبر) مالیات(اضافیبارنوعی

مهمازمحیطتهدیدهايونفیانرژيضایعات،،سازمانیدرونهايتنش.استمتعددنیزموفقیتموانع
آفـرین تـنش سـازمان، درارتبـاطی رفتارهايوباشددرونیهايتنشگرفتارسازمانچههر.آنهاستترین

زنی، چهآبزیرزشتپدیدهمثال،عنوانبه.ماندخواهدبازموفقیتبهنیلازسازماننسبتهمانبهگردد،
بـه آنازکـه اتالفاینودهدمیهدرراافرادزمانوانسانینیرويتوانوشادابیفرصت،،انرژيازمیزان
هاست؟سازمانفقیتمومانعاندازهچهتاکنیممیتعبیرمنفیانرژي

درراسـازمان گیريمچشمیزانبهاستقادرسازمان،درايحرفهاخالقحاکمیتفوق؛نکاتبهتوجهبا
امـروزه .سـازد پاسـخگو راسـازمان ونمایـد یاريهدفبخشاثرتحققدرموفقیتوهاتنشکاهشجهت

دیویـد .آرفـرد . اسـت مطـرح سـازمان دررقـابتی مزیـت یـک عنـوان بـه اي،حرفـه اخـالق داشـتن 
اخالقیاصولاست؛خوباستراتژیکمدیریتهايشرطپیشازخوباخالقیاصولسازمان،در:گویدمی

.)1385قراملکی، (خوبسازمانیعنی،خوب

فلسفه اخالق و مدل هاي آن

می کند؛ ارزش هایی کـه  اخالق یا اخالق پژوهی، دانشی است که از اصول و ارزش هاي اخالقی بحث   فلسفه  
ــستگی و         ــدي ، شای ــوبی و ب ــث خ ــا از حی ــایز آنه ــه تم ــان و وج ــفات ارادي مردم ــا و ص ــه رفتاره ــاظر ب ن

).  1385فراستخواه، (ناشایستگی،نیکویی وزشتی و بایستگی و نبایستگی هستند 
هاي رفتاري بـین  همه ما در قبال جامعه مسئول هستیم و جامعه هم نمی تواند بدون وجود بعضی استاندارد            

هـستند یـا   » صـحیح «افراد و گروه ها به حیات خود ادامه دهد، چگونه می توان تعیین کرد که آن استانداردها  
خود را با دیگران چگونـه تنظـیم کنـیم؟        ً؟ همه ما یک برداشت اولیه از صحیح و خطا داریم، اما دقیقا            »خطا«

د مدیون ومتعهد هستیم و این که ما باید در رفتـار خـود   این درك همگانی که همه ما به دیگر افراد جامعه خو      
به عبارتی دیگـر مـا بایـد    . نسبت به اطرافیان ، درست و نادرست بودن را مدنظر داشته باشیم، باید عملی گردد  

2400تـاریخ  . براي طبقه بندي اعمال خود در قالب درست و نادرست، نوعی روش تحلیل پایدار طراحی کنـیم  
ار از کوشش هایی است که به منظور توجیه استانداردهاي اخالقی و طراحی سیستم اخالقیسال گذشته سرش

بـه  ًهیچ یک کامل و بی نقص کار نمی کنند، اما پنج سیستم وجـود دارد کـه مـستقیما            .، صورت گرفته است   
لت ، عـدا  3، تئـوري جهانـشمول    2، تئـوري سـودمندگرا    1قـانون جاویـدان   : تصمیمات مدیریتی مربوط می شـود     

ذکـر  ) 1(ایـن سیـستم هـا در جـدول     خالصه باورهـا و مـشکالت     ).1382هس مر،   ( 5و آزادي فردي  4توزیعی
.گردیده است

١. Eternal law
٢. Utilitarian theory
٣. Universality theory
٤. Distributive justice
٥ . Personal liberty
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خالصه باورها و مشکالت سیستم هاي اخالقی-1جدول

مشکالت موجود در سیستم اخالقیماهیت باورهاي اخالقیعنوان سیستم

قانون جاویدان

تانداردهاي اخالقی در قالب یک قانون ابدي ارائه مـی شـوند کـه در       اس

کتاب مقدس یا ظاهرًا در طبیعت آشکار می شود و سـپس بـه وسـیله               

عقیده بر این اسـت کـه هـر    .رهبران مذهبی یا فالسفه تفسیر می گردد 

.شخص باید مطابق این تفسیر عمل کند

ه به عقـل آدمـی تنهـا     تفسیرهاي متعددي از قانون وجود دارد، اما مراجع       

عقل انسان نیازمند یک اصل یا ارزش مطلق به عنـوان           .روش موجود است  

.پایه اي براي انتخاب است

:سودمندگرایی

نظریــــه فرجــــام 

گرایی

اصل آن اسـت   .اخالقی بودن بستگی به نتیجه یک عمل یا تصمیم دارد         

کـه هـر شـخص بایـد در جهـت خلـق منـافع بیـشتر بـراي بیــشترین          

.م عمل کندتعدادمرد

آن دسته از اعمال غیراخالقی را که منافع قابل توجه براي اکثریت مـردم               

ایجاد می کنند، می توان توجیه نمـود، حتـی اگـر هزینـه هـاي وارده بـر          

باز هم به ارزش دیگري بـراي ایجـاد   . اقلیت جامعه غیر قابل جبران باشند    

.تعادل میان هزینه ها نیاز داریم

ــی ــه گرایـ : وظیفـ

آغاز گرایینظریه

اصـل ایـن    . اخالقی بودن بستگی به نتیجه یک عمل یا تـصمیم نـدارد           

است که هر شخص باید طوري عمل کند که دیگـران نیـز هماننـد آن                 

).در شرایط یکسان( عمل می کنند

اعمال غیر اخالقی توسط افرادي که مستعد خودفریبی یا خودبزرگ بینی           

ت بین خواسـته هـا وجـود      هستند توجیه می گردد و معیاري جهت قضاو       

یک اصل یا ارزش دیگر جهت پاالیش مفهوم امرمطلـق مـورد نیـاز             . ندارد

.است

معیارهاي اخالقـی براسـاس واحـد کـه همانـا عـدالت اسـت بنـا مـی                   عدالت توزیعی

هرکس باید طوري عمل کند که یـک توزیـع عادالنـه تـر منـافع           .شوند

مـی شـودکه بـراي    عملی گردد، زیرا این امر موجب افزایش عزت نفس 

.همکاري اجتماعی ضروري است

تقدم ارزش عدالت به پذیرش این نکته که توزیع عادالنه منافع، همکـاري        

.اجتماعی را تضمین می کند، وابسته است

معیارهاي اخالقی بودن براساس تقدم یک ارزش واحد که شامل آزادي      آزادي فردي

بیشتر فعالیت کنن زیـرا  همه باید براي آزادي    .فردي است بنا می شوند    

موجب افزایش تبادل بازار مـی گـردد کـه بـراي بهـره وري اجتمـاعی              

.ضروري است

تقدم ارزش آزادي بـه پـذیرش ایـن نکتـه کـه آزادي فـردي ، بهـره وري          

.اجتماعی را تضمین می کند، وابسته است

موانع رشد اخالق در سازمانها

انع متعددي روبرو هستند که شناخت و مهار و یا رفـع آنهـا از شـرایط          سازمان ها در امر آموزش اخالق با مو       
این موانع را به دو دسته موانع برون سازمانی و درون سازمانی می تـوان تقـسیم        . یادگیري منجر به تحول است    

آموزش هاي اجتماعی برون سازمانی که ماننـد زهـر، فرهنـگ سـازمانی را      : موانع برون سازمانی عبارتند از    .کرد
. افراد از خانه به محل کار، تنها جامـه خـود را عـوض مـی کننـد و نـه خلقیـات خـود را            .می تواند مسموم کند   

بنابراین، در ترویج اخالق در سازمان با خلقیات از پیش شکل گرفته مواجه هستیم و آنها چون سـدي در برابـر           
حسادت سـه رفتـار غیراخالقـی انـد کـه      کم کاري، زیرآب زنی و : به عنوان مثال. تحول اخالقی قرار می گیرند    

آموزش اخالق باید از چنـان قـوتی برخـوردار    . غالباً فرهنگ سازمانی بنگاه ها را تحت تاثیر خود قرار می دهند        
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جهل و ناآشنایی افراد نسبت به اخالقیـات شـغل،      : موانع دیگرعبارتند از  . باشد تا چنین سدي را از میان بردارد       
، زمینه هاي سـازمانی تـصمیم   )ناامنی شغلی، معیشتی و رفاهی کارکنان(نیت افرادبسترهاي معیشتی و عدم ام 

هاي غیر اخالقی مانندك تبعیض آمیزبودن تصمیم هاي مـدیران یـا سـاختار و نظـام مـدیریتی آن، اضـطراب                  
گیري اضطراب یـاد  : همراه با یادگیري دو نوع بی قراري و اضطراب وجود دارد           "به تعبیر ادگار شاین     . یادگیري

اضطراب یادگیري از اینجا ناشی می شود که نگران آزمودن تجبه هاي دشوار و ناخوشایند باشیم           .و اضطراب بقا  
. ودر این تجربه دشوار، کودن تلقی گردیم یا از عادات گذشته خود که قبًال براي ما مفید بوده اند فاصله بگیریم             

ایـن  .ماعی که قبالً بـه آن تعلـق داشـته ایـم، جـدا کنـد      یادگیري رفتاري تازه ممکن است ما را از آن گروه اجت   
بنابراین اضـطراب  . موضوع می تواند اعتماد به نفس ما را مخدوش کند و یا درنهایت هویت ما را زیر سوال ببرد         

یادگیري را نمی توان نادیده گرفت زیرا مبناي مقاومت افراد درمقابل تغییر است ولی اضطراب بقا چیزي اسـت      
بنابراین اصل اساسـی ایـن اسـت کـه یـادگیري      . ق ما از آن، ما را ناگزیر از پذیرش تغییر می کندکه درك عمی  

).1383: قراملکی( فقط در زمانی رخ می دهد که اضطراب بقا بیش از اضطراب یادگیري باشد

موانع یادگیري اخالق در سازمان-1شکل

تاخیر در تحـول سـازمان    : آموزش اخالق در سازمان نیز عبارتند از       موانع درون سازمانی و ساختاري ترویج و      
درك ( به سمت سازمان یادگیرنده،عدم استفاده از مهارت هاي تحلیل سـازمان،تحلیل شـغلی و تحلیـل فـردي           

در برنامه ریزي آموزشی، فقدان انگیزه یادگیري، عدم استفاده از مالك هاي علمـی در             )نیازهاي فردي کارکنان  
)1386: قراملکی(ارزیابی دوره هاي آموزشیفرآیند 

به تعبیر جان ماکسول در مـدیریت  . عنصر دیگر در آفرینش و افزایش دغدغه هاي اخالقی،تغییر نگرش است   
به همین دلیل،یکی از جهت گیري هـاي عمـده   . ، نگرش بهترین دوست و بدترین دشمن ماست     )2003(نگرش

نگـرش  . برحسب نگرش و تصور خود از اخالق، بـرآن تاکیـد مـی کنـیم    برنامه آموزشی، تغییر نگرش است زیرا      
بـراین  . ، از موانع عمده عملکرد اخالقی در سـازمان بـه شـمار مـی رونـد     1هاي ناقص و مبتنی بر تحویلی نگري 

: قراملکـی .( انگیزش،نگرش،دانش،مهـارت و توانـایی    : اساس، برنامه هاي آموزشی جهت گیري پنج وجهی دارند        
1386(

ل نهادینه سازي اخالق در سازمانعوام

یا پاي بندي به اخالق داراي ضمانت اجرایی نیز می باشد؟ التزام اخالقی بنگاه چـه ضـمانتی دارد؟ عوامـل                 آ
نگـرش اسـتراتژیک بـر اخـالق و رشـد      : مختلفی نقش ضمانت اجرایی در اخالق ورزي سازمان را ایفا می کنند      

. دلیـل، مـدیران استراتژیـست ضـامن اخالقـی بـودن سـازمان هـستند        بـه همـین   . اخالقی سازمان تأکید دارد   
مدیران به دلیل وقوف بـر نقـش   . همچنین مزیت آفرینی اخالق در عرصه ي رقابت می تواند آن را ضمانت کند  

مرامنامه ي اخالقـی و ارزیـابی سـاالنه عملکـرد     . اخالق حرفه اي در مزیت رقابتی می توانند بر آن تاکید کنند        
.سازمان نیز می تواند ضامن اجرایی اخالق در سازمان باشداخالقی 

اما فراتـر از سـازمان دو نهـاد عمـده بـه عنـوان       .آنچه بیان شد به نهادها  و امور درون سازمانی مربوط است           
نهادهاي ملی مانند کانون هـاي اخـالق حرفـه اي کـه غالـب         -یک: ضامن اجرایی اخالق حرفه اي وجود دارند      

کانون هاي اخالق حرفه اي نهادهاي مردمی هـستند کـه از اقتـدار      . عتی از آنها برخوردار هستند    کشورهاي صن 
، هیـأت منـصفه دادگـاه ایالـت آالبامـا، شـرکت       1999بـه گـزارش فانیـشال تـایمز، اوت        . نیز برخوردار هستند  

ح در مورد شـرایط وام دو     آمریکایی ورپول، تولید کننده لوازم خانگی را به اتهام اغفال مشتریان به هنگام توضی             
میلیـون دالر محکـوم   580هزار دالري براي خرید دو دستگاه آنتن ماهواره به پرداخت غرامت سنگینی برابر با        

.کرد

١. reductionism

آموزش هاي اجتماعی برون سازمانی
نا آشنایی نسبت به اخالقیات شغلی

بسترهاي معیشتی تصمیم هاي غیراخالقی
زمینه هاي سازمانی تصمیم گیري غیر اخالقی 

تفوق اضطراب یادگیري بر اضطراب بقا

ردیف

1

2

3

4

5
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نهادهاي جهانی مانند کنوانسیون هاي بین المللی و انجمن هاي صنفی و حرفه اي بین المللی که بر پـاي               -دو
.کنندبندي اعضا به اصول اخالق تاکید می 

انجـام  . مهمترین عامل نهادینه سازي اخالق در کسب و کار، از نظر ما، تحول وجودي در منابع انسانی اسـت      
مسئولیت هاي اخالقی به هر حال بر دوش افراد است و افـراد هـزاران طریـق فـرار از مراجـع قـانونی و موانـع                      

. اخالقی بودن سوق می دهـد، تحـول وجـودي اسـت    آنچه به نحو پایدارتر افراد را به. سازمانی را یاد می گیرند   
. این تحول ژرف تر از تحول روان شناختی و جامعه شناختی است و در بحث آینده مورد تفصیل قرار می گیـرد      

)2شکل(بنابراین شش عامل مهم در ضمانت اجرایی اخالق ورزي در سازمان را می توان مورد توجه قرار داد

اخالق حرفه اي در سازمانعوامل نهادینه سازي -2شکل

عوامل نهادینه سازي اخالق حرفه اي در سازمان-2شکل

فرآیند تغییر رفتار اخالقی در کسب و کار

مساله پیچیده و غامض تغییر رفتار اخالقی مورد توجه فیلسوفان، روانشناسان، جامعه شناسان و متخصـصان             
. دیدگاه هاي جامعه شناسان بر تعامل بین فرد با جامعه تأکیـد مـی کننـد             . است یادگیري سازمانی قرار گرفته   

کسانی چون بندورا بر آن هستند که کودکان ارزش هاي اخالقی خـو را بیـشتر از طریـق مـشاهده و تقلیـد از                     
.دیگران کسب می کنند

نظریه روان شناختی کولبرگ

فراوانی دارند و نظریه پردازان توسعه اخالق در مدیریت نیز       دیدگاه هاي روان شناختی در این مساله اهمیت       
معروف ترین مدل روان شناختی در تبیین فرآینـد تحـول اخالقـی از           . از مدل هاي روانشناسان بهره جسته اند      

.دیدگاه وي را به گزارش ساده و آسان یاب مولفان روان شناسی تربیتی می آوریم. آن کولبرگ است
نظریـه ي کـولبرگ   . طراحی کـرده اسـت  1950هاي مهم رشد اخالقی را کولبرگ در دهه ي     یکی از نظریه    

کـولبرگ  . اصالتًا یک نظریه ي رشدي شناختی و مبتنی بر آرایی است که در اصـل پیـاژه عرضـه کـرده اسـت                 
بـر خـالف مراحـل رشـد پیـاژه،      . استدالل کرده است که براي رشد اخالقی پنج مرحله ي جداگانه وجـود دارد          

در اصل شـش مرحلـه ي پـرورش اخالقـی طراحـی      . مراحل رشد اخالقی کولبرگ به سن خاصی وابسته نیست 
مـا هـر یـک از    . کرده بود، ولی قبل از مرگش در نظریه ي خود تجدیدنظر و مرحله ي ششم آن را حذف کـرد                  

.پنج مرحله از نظریه ي تجدیدنظر شده ي او را بررسی خواهیم کرد

پیروياخالق دگر: 1مرحله 

. اسـت ) انقیاد نسبت به برون(اول کولبرگ، رفتار اخالقی براي کودکان مساوي با پیروي از دیگران  در مرحله 
برعکس، رفتارهایی که با تنبیه مواجه می شود غیـر اخالقـی         . اگر رفتاري با تنبیه رو به رو نشود، اخالقی است         

بـد اسـت بـه همـان     1ال، دزدي براي کودك مرحلـه راي مثب. خوبی و بدي خصیصه ي ذاتی رفتار است   . است
سوال شود که چرا دزدي خطاست، کودك احتمـاالً پاسـخ          1وقتی کودك مرحله ي     . شکل که چمن سبز است    

.او بر این باور است که این جمله موضوع را حل می کند. »زیرا این کار دزدي است« خواهد داد 

نگرش استراتژیک 

مزیت رقابتی 

امه اخالقی و ارزیابی ساالنه عملکرد اخالقی بنگاهمرامن

نهادهاي ملی

نهادهاي جهانی

تحول وجودي در منابع انسانی

ردیف

1

2

3

4

5

6

عوامل
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فردگرایی و مبادله: 2مرحله 

ق براي کودکان در این مرحله عبارت از انجام دادن کارهایی است که عالیق و منافع آنها را متحقق مـی       اخال
مـی داننـد کـه    2کودکان مرحله. ار را انجام دهند   کند، در حالی که به دیگران نیز اجازه می دهد که همین ک            

کودکـان  . و حتـی مغـایر اسـت   تفـاوت دیگران عالیق خاص خود را دارند و احیاناً آن عالیق با عالیـق ایـشان م   
می فهمند که به منظور آنکه موفق شوند تا آنچـه را مـی خواهنـد از دیگـران بگیرنـد بایـد نیازهـاي                   2مرحله

.اخالق شامل معامالت مناسب و داد و ستد برابر با سایر مردم است. دیگران را بشناسند و بدان پاسخ دهند
انتظارات متقابل و همنوایی میان فردي: 3مرحله ي 

در ایـن سـن،   . مـی نامـد  » اخـالق قـراردادي  «نقطه ي شروع چیزي اسـت کـه او        3از دید کولبرگ، مرحله   
از این پس به سایر افـراد همچـون   . کودکان به روابطی که براساس اعتماد متقابل و وفاداري باشد ارج می نهند         

سـعی  3کودکان مرحله. نگریسته نمی شودرا براي رسیدن به هدف خویش به کار گرفتاشیایی که بتوان آنها 
می کنند که براساس انتظارات افراد اطراف خود رفتار کنند و در جهت اجراي نقش هاي مختلف تـالش کننـد       

نه حال دیگـران  کودکان در این مرحله خود را اخالقی می پندارند، زیرا صادقا  ). مثالً اینکه برادري خوب باشند    (
برابـر توافـق هـاي    عالیق شخـصی، در  . را رعایت می کنند و دوست دارند به چشم افراد خوب به آنها نگاه شود   

عالوه بر این، رشد اخالقـی در ایـن مرحلـه     . اي اخالقی مشترك جنبه ي ثانوي پیدا می کند        متقابل و ارزش ه   
من کفش ورزشی مـریم  «مثالً،  ( یدگاه دیگران نگاه کند   شامل این توانایی می شود که فرد بتواند مسائل را از د           

).»اگر من جاي او بودم این چیزي بود که انتظار داشتم. را خواهم آورد

نظام اجتماعی: 4مرحله 

ولـی در سـطحی پیچیـده تـر از         هستند،  » اخالق قراردادي «می شوند هنوز داراي      4افرادي که وارد مرحله   
یگـران اسـتوار باشـد، اخـالق     ارزش هاي اخالقی بر پایه ي برخوردهـاي مقطعـی بـا د       ، به جاي اینکه   3مرحله
جامعه نقش ها و قواعد مناسب را پایه گـذاري  . متکی بر درکی مجرد از جامعه در شکل کلی آن است       4مرحله

مـاعی و  روابط فردي هنوز داراي اهمیت است، ولی این گونه روابط از دیدگاه نظام هاي حقـوقی، اجت              . می کند 
اخالق به معناي اجراي مسئولیت هاي مذهبی، رعایت قانون و کمک به جامعه       . مذهبی جامعه قابل درك است    
.و موسسات آن تعریف می شود

قرار دارند مسئولیت هاي خویش را انجام می دهند و ساختار اجتماعی را حفـظ مـی   4افرادي که در مرحله 
ت تلقی می کنند، زیـرا اگـر همـه چنـین رفتـاري انجـام دهنـد نظـام                   رفتارهاي ضد اجتماعی را نادرس    . کنند

.اجتماعی فرو می ریزد

قرارداد اجتماعی: 5مرحله 

هـستند  5افـرادي کـه در مرحلـه   . اسـت » ردادياخالق قرا«فراتر از 5کولبرگ استدالل می کدر که مرحله 
آنها دیدگاهی مقدم . قوانین توسط جامعه دارند   سواالت اساسی درباره ي لزوم پیروي از قوانین و نحوه ي وضع           

یعنی معتقدند که اگر گروهی از انسانی هاي عاقل بدون هر گونه سـاختار اجتمـاعی              . بر جامعه اتخاذ می کنند    
چنین جامعه اي حتماً روش هایی را دربـاره ي      . وجود داشتند، بزودي جامعه اي با منافع متقابل پدید می آمد          

.ي توافق بر سر رعایت آن قوانین اعمال خواهد کردوضع قوانین و نحوه
هستند می دانند که قوانین را باید رعایت کرد، زیرا آن قوانین ناشـی از  5وه بر این، افرادي که در مرحله     عال

از مبـانی تعهـدات   5به عالوه، فکر کننده در مرحله     . قرارداد اجتماعی یا توافق ضمنی بین اعضاي جامعه است        
البتـه، قـوانین و تعهـدات اجتمـاعی کورکورانـه           . عی آگاه است و با اختیار این تعهدات را اجرا مـی کنـد             اجتما

اصـل  ( » بیـشترین خـوب بـراي بیـشترین تعـداد     «بـه جـاي آن، قـوانین مزبـور براسـاس      . پذیرفته نمی شـود  
نـه ارزیـابی مـی    و اینکه آیا حقوق مطلق انسان چون حق حیات و آزادي را محترم می شـمارد یـا             ) سودمندي

.شود
معتقدند که قوانین را معموًال باید اطاعت کرد، ولی اگر یـک قـانون و یـا حتـی              5براین اساس، افراد مرحله   

کل ساختار اجتماعی و نظام مذهبی ارزش ذاتی و شان انسانی را نفی کند ممکن است از سوي این افراد کنـار             
خالقی در دوران آلمان نازي می دانست که باید مقررات اجتمـاعی          ا 5براي مثال، یک فرد مرحله    . ه شود گذارد

را رعایت کند، ولی ممکن بود تصمیم بگیرد که قوانین آن جامعه را به دلیل اینکه یهودیان را اعدام می کردنـد       
اخالقی قرار دارد، ممکن اسـت ارزش    5به همین شکل، انسان فکور جامعه ي امروزي که در مرحله ي             . بشکند

ر قوانین موجود را بداند، ولی در مورد برخی از آنها اعتراض داشته باشد، زیرا به نظر او قوانین مزبور مفهـوم             اکث
اخالقـی قـرار دارد نظـام       5از نظـر انـسان فکـوري کـه در مرحلـه           . قرارداد اجتماعی معقول را نقض می کنـد       

می توان بـر اسـاس اخـالق ارزیـابی     خود جوامع را . اجتماعی مهم است، ولی آخرین مالك درست بودن نیست     
.کرد

آنچـه در  . دیدگاه کولبرگ از جنبه هاي مختلف قابل نقد است و ما به دلیل اختـصار بـه آنهـا نمـی پـردازیم      
پـنجم  در مرحلـه . لغانه به بالغانه استتحلیل دیدگاه وي اهمیت دارد رشد و استکمال اخالق ورزي از شکل نابا 

در . ناي اخالق است و آن با دستیابی به مالك نهایی اخـالق حاصـل مـی شـود    انسان اخالقی در جستجوي مع    
کولبرگ به برخی از آنها به نحو مثال اشـاره         . مباحث گذشته نظریات مختلف را در این خصوص گزارش کردیم         
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به همین دلیـل گـزارش مولفـان     . مهمترین بحث در نظریه کولبرگ بیان فرآیند رشد اخالقی است         . کرده است 
:شاسی تربیتی از آن را می آوریمروان

فرآیند رشد اخالقی

رشد اخالقی به مرحله  ي دیگر می روند و چرا برخی از افـراد مراحـل بیـشتري    چگونه کودکان از این مرحله   
را نسبت به دیگران طی می کنند؟ کولبرگ به منظور پاسخ گویی به ایـن گونـه سـوال هـا، از نظریـه ي رشـد              

او معتقد بود که مسائل غامض اخالقی و پاسخی که دیگـران بـه آن مـسائل مـی دهنـد      . کردشناختی استفاده   
موجب تضاد شناختی و عدم تعادل می شود، به نحوي که تنها از طریق ایجاد ساختار اخالقی مناسب تر قابـل                   

یز کولبرگ همچنین استدالل کرد که توانایی هـاي کلـی شـناختی در اسـتدالل هـاي اخالقـی حـا                  . حل است 
در حـالی کـه   . اجتمـاعی دارد نیاز به درك بسیار مجرد از سـاختار  4براي مثال، استدالل مرحله  . استاهمیت  
کولبرگ معتقد اسـت در  . مفاهیم مجردتري چون ارزش هاي اخالقی فراتر از جامعه را ایجاب می کند 5مرحله

د اخالقـی را تـضمین نمـی کنـد،     رش) براي مثال، رسیدن به مرحله ي عملیات صوري    (حالی که رشد شناخت     
.ولی ممکن است شرط الزم براي وقوع آن باشد

کولبرگ براي توجیه رشد اخالقی، از رشد کلی شناخت فراتر مـی رود و بـر افـزایش توانـایی اتخـاذ دیـدگاه        
ه براساس نظریه ي کولبرگ، هر مرحله ي جدید نسبت به مرحله ي ماقبل خود نیـاز بـ    . دیگران تاکید می کند   

همراه تشخیص این نکته است که دیگران داراي   2مثالً ، فکر کردن در مرحله     . ارداتخاذ دیدگاهی پیچیده تر د    
، ایجاد همـاهنگی  3زمه ي اتخاذ دیدگاه در مرحله دیدگاهی متفاوت نسبت به خود فرد هستند، در حالی که ال 

جامعـه  ا می کند و نیازمند به اتخاذ دیدگاه حتی بیش از این اقتض4مرحله. اد زیادي از دیدگاه هاست بین تعد 
دیـدگاهی بیرونـی و مطلقـاً فراتـر از     -احتیـاج بـه دیـدگاهی مجردتـر دارد     5مرحلـه . در شکل کلی آن اسـت     

).3شکل (فرآیند تحول اخالقی از نظر کولبرگ در شش مرحله تحقق می یابد .جامعه

کولبرگمراحل شش گانه فرآیند تحول اخالقی از دیدگاه -3شکل

نظریه تحول اخالقی سازمانها

عده اي از دانشمندان مدیریت بر مبناي نظریه ي روان شناختی کولبرگ در صدد ارایه نظریه اي در تفـسیر             
از نظر آنها سازمان ها به موازات توسعه و تحول سازمانی غالباً از بنگـاه هـاي   . تحول اخالقی سازمان ها برآمدند   

چک به سازمان هاي بزرگ از جهت اخالقی نیز تکامل می یابنـد و بـه تـدریج از سـازمان غیـر اخالقـی بـه                    کو
.پنج مرحله براي این فرآیند پیشنهاد شده است. سازمان اخالقی می رسند

غالب شرکت هاي کوچک خود را از قیود اخالقی رها می یابنـد و نـوعی   : نخست، سازمان غیر اخالقی مرحله
چنین سازمانهایی نه تابع اخالق اند و نـه تـابع         . تقید به اخالقیات و قانون گریزي شیوه عملکرد آنها است          عدم

.قانون
آنهـا اساسـًا خـود را      . بسیاري از بنگاه ها مواجهه ي حداقلی با اخـالق دارنـد           : مرحله دوم، سازمان قانون گرا    

آنها صرفًا مسئولیتهاي حقوقی و کیفی را مـورد  . فرار می کنندمقید به قانون می دانند و با ابزار قانون از اخالق  
.توجه قرار می دهند و نه مسئولیتهاي اخالقی را

پایبندي به اخالق در سازمان به منزلـه ابـزار بـراي جلـب منفعـت و             : مرحله سوم، سازمان اخالقی ابزار انگار     
بوده و ه دلیل انگیزه هاي بیورنی به اخالق منعطف       سازمان نه به دلیل باور درونی بلکه ب       . سود مورد توجه است   

.چنین اخالق ورزي نابالغانه است

مراحل
1
2
3
4
5
6

اخالق دگر پیروي 
فردگرایی و مبادله 

انتظارات متقابل و همنوایی میان فردي
نظام اجتماعی 

قرارداد اجتماعی 
رشد اخالقی

فرآیند تحول اخالقی
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پایبندي به اخالق در سازمان ریشه و اصالت می یابد اما هنـوز اخـالق           : مرحله چهارم، سازمان اخالق فردگرا    
مانی اخالقـی نیـست،   به منزله اخالقی بودن منابع انسانی در میان است و هنوز سازمان در حیات و هویت سـاز   

جانـسن انـد جانـسن کـه در مباحـث قبـل از آن سـخن        . چند بر اخالق در فرهنگ سازمانی تاکید می شود     هر
.گفتیم نمونه اي از چنین سازمانی است

اخالق به منزلـه مزیـت اسـتراتژیک در جهـت گیـري همـه ي شـؤونات            . مرحله پنجم، سازمان هویتاً اخالقی    
). 1385قراملکی، ) (4شکل(نقش محوري می یابد ... ) پاداش و پرداخت و استخدام، آموزش،(سازمان 

مراحل پنجگانه تحول اخالق سازمان-4شکل 

نتایج و کاربردهاي عملیاتی آن/ تجزیه و تحلیل ابزار 

کاربردي است مزیـت  نتایج شیوه اي مناسب جهت ارزیابی مشکالت پیچیده در اخالق           / تجزیه و تحلیل ابزار   
آن مـورد  اصلی این روش آن است که جنبه هاي گسترده تري از دیدگاههاي اخالقی را مـی تـوان بـه وسـیله                     

.بررسی قرار داد
با ارزیابی مقایسه اي ارتبـاط دارد، همـان گونـه کـه تجزیـه و تحلیـل       1نتایج در اخالق/ تجزیه و تحلیل ابزار 

در هـر ارزیـابی   . خروجی ایجاد شده توسط یـک ورودي مـشخص سـروکار دارد         ستاده در فرایند تولید با    / داده
در واقـع  . داراي اهمیت است و تفـاوت هـا ناشـی از ایـن امـر اسـت      2»ارزش«مقایسه اي مفهوم و کاربرد واژه       

.نتایج در اخالق تحت تأثیر ارزیابی مقایسه اي ارزش اخالقی رفتار انسان قرار دارد/ تجزیه و تحلیل ابزار
نتایج نگریسته شود، در می یابیم که تاکیـد آن بـر روي   / اگر با دقت بیشتري به تجزیه و تحلیل اخالقی ابزار     

زیرا یک عمل اخالقی آن عملی اسـت کـه بیـشترین فایـده را بـراي بیـشترین مـصرف کننـده،             . خروجی است 
)2001مک ایوان،(. شهروند و غیره داشته باشد

4)به عنوان فرجام شناسی(و نتایج 3)خالقبه عنوان علم ا(ابزار 

اخـالق یـا جنبـه هـاي     هیچ تئوري اخالقی وجود ندارد که تمام جنبه هاي مورد نظر کسانی را کـه فلـسفه               
ولـی توافـق کلـی بـر روي دو     . کاربردي آن مانند اخالق کسب و کار را مورد مطالعه قرار داده اند، پوشش دهد          

از موضوعات اخالقی را در بر می گیرند وجود دارد، این دو رویکـرد قبـل از مـیالد                رویکرد متفاوت که بسیاري     
و فرجـام شناسـی در     ) وظیفه شناسـی  (یونانیان باستان ایجاد گردید و رویکردهاي علم اخالق          مسیح به وسیله  

. اخالق نامیده شدند

)وظیفه شناسی(رویکرد علم اخالق 

ن است که فرد صرف نظر از عواقب و نتایج هر کار وظیفـه اش را انجـام       نخستین هدف اخالقی این رویکرد آ     
رویکرد وظیفه شناسی آشکار می کند که یک عمل چنانچه مجموعه اي از ویژگی ها را دارا باشد، درست              . دهد

ام وظیفه به بیان ساده عبارت اسـت از انجـ  . یا خوب است و اگر آن ویژگی ها را نداشته باشد، اشتباه یا بد است 
کاري که از لحاظ اخالقی درست است و پرهیز از کاري که از لحاظ اخالقی نادرسـت اسـت، بـدون آن کـه بـه           

.نتایج آن توجه شود

١ . Means/ends analysis in ethics
٢ . Value
٣ . Deontology
٤ . Theology

مراحل
1
2
3
4
5

سازمان غیر معطوف به قانون و اخالق 
سازمان قانون گرا و غیر معطوف به اخالق

سازمان اخالقی ابزارانگار 
سازمان اخالقی فردگرا و نوپا 

سازمان هویتًا اخالقی 

تحول اخالقی سازمان
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رویکرد فرجام شناسی

بـه معنـاي   Telosیونـانی  تئوري هاي اخالقی وجود دارد، نـامش از واژه رویکرد اصلی دیگري که در زمینه    
ي آن دسـته از تئـوري هـاي اخالقـی        اخالقیات فرجام شناسی در برگیرنـده     . ده است هدف یا پایان برگرفته ش    

است که درستی اعمال و ارزش هاي اخالقی افراد را براساس نتایج و خروجی هایی که ایجاد می کنند، در نظر           
.2یا سودمندگرایی1می گیرند، مانند هدونیسم

و تحلیلیهنجاري ،خالق توصیفیا
طبقه بندي   4تئوري هاي اخالقی را در سه گروه اخالق توصیفی، اخالق هنجاري و فرا اخالقی      3»دي جورج «

. البته به طور معمول رویکرد فرا اخالقی تحت عنوان اخالق تحلیلی مورد بحث قرار می گیرد. می کند
اسـی و سیاسـت    اخالق توصیفی به رشد علوم اجتماعی در اقتصاد، انسان شناسی، روان شناسـی، جامعـه شن   

هـاي  ي سیستم هاي گوناگون اخالقـی، کـدهاي اخالقـی، برنامـه           بنابراین اخالق توصیفی با مقایسه    . پردازدمی
ي هـم چنـین بـه مطالعـه    . سازمانی و حرفه اي و ارزش هاي فردي و جمعی، روشی علمی را به کار مـی بنـدد        

.طول زمان می پردازداخالق، فرهنگ و تاثیر آن بر جامعه و چگونگی تغییر آن ها در
دیدگاهی اخالقی یا سیستمی شامل هنجارها، ارزش ها و اعتقادات خاص            ویژگی اصلی اخالق هنجاري ارایه    

.است که بدون آن ها سیستم اخالقی، عدالت و انسجام خود را در نظر پیروانش از دست خواهد داد
سـپس  . و منسجم از ارزش ها و اعتقـادات اسـت  هدف اصلی اخالق هنجاري ابتدا کسب مجموعه اي سازگار   

شناسایی اصلی که اعتقادات و هنجارهاي مناسـب از آن مـشتق مـی گردنـد و در نهایـت راه هـاي حمایـت از            
. اعتقادات بنیادین است

تئوري هاي فرا اخالقی، اساس اخالق تحلیلی را تشکیل می دهند و مفهوم واژه هاي اخالقی ماننـد خـوب و           
همچنین اعتبار تئوري هاي توصیفی و هنجاري و نیز مشکالت موجود در به کـارگیري             . رسی می کنند  بد را بر  

.آنها را شناسایی می کنند

5اخالقدایرهمدل 

از مدل دایره اخالق جهت مطالعه اخالق سازمانی کارکنان شعب بانـک ملـت اسـتفاده شـده               در این تحقیق    
امـور تحـت    ر زمینه هاي مسوولیت اجتماعی، اخالق کـسب و کـار و اداره            تئوري هاي گوناگون اخالقی د    .است

قـسمت  32ه از مدل سـنتی ایـن دایـر   .ي اخالق ارایه می شوند   عنوان تئوري هاي توصیفی و تحلیلی در دایره       
تعدیل و اصالح شده است که به نوبه خود کـار تـازه         ،کاین مدل بر اساس شرایط بان     ،مساوي تشکیل می شود   

،کنان انتخاب گردیده است کـه در زیـر  جهت تعیین اخالق سازمانی کار  تئوري اصلی این مدل    8.باشد اي می 
:خواهد شدتوضیح آن پرداخته به 
اخالق به دو نیم دایره تقسیم می شود که یک نیم دایـره شـامل تئـوري هـاي اخالقـی وظیفـه           دایره·

)5شکل(شناسی است دیگر شامل تئوري هاي اخالقی فرجامشناسی و نیم دایره
در مرحله بعد دایره به شکل افقی به دو قسمت تقسیم می گردد و تئـوري هـاي اخالقـی مربـوط بـه            ·

).6شکل (از هم جدا می گردند ) سازمانی( رفتار فردي و دیدگاه گروهی

١ . Hedonism
٢ . Utilitarianism
٣ . De George
٤ . Met ethics
٥. The moral Compass
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اخالقنیم دایره هاي وظیفه شناسی و فرجام شناسی دایره): 5(شکل 

سازمانی دایره اخالق/ بخش هاي فردي و گروهی):6(شکل

هشت تئوري اخالقـی  اخالقی ساده را ایجاد می کند که در برگیرنده     قسمت، دایره  8تقسیم دایره به    ·
)7شکل (است 

اخالقی سادههشت تئوري اخالقی در دایره): 7(شکل 

تئوري هاي 
اخالقی 

فرجام شناسی 
)نتایج(

وري هاي تئ
اخالقی

وظیفه شناسی 
)ابزار(

رفتار فردي

نسبیت اخالقی
Ethical relativism

تئوري هاي اخالقی 

)نتایج(فرجام شناسی 

نفع گرایی فردي
Hedonism

عمل گرایی
Pragmatism

نفع گرایی
Utilitarianism کثرت گرایی اخالقی

Moral pluralism

حقوق طبیعی 
Natural law ethics

قرارداد اجتماعی 
Social contact

آرمان گرایی 
Idealism

تئوري هاي اخالقی 
)ابزار(وظیفه شناسی

تئوري هاي اخالقی
)نتایج(فرجام شناسی 

تئوري هاي اخالقی
)ابزار(وظیفه شناسی 

رفتار فردي

سازمانی/ رفتار گروهی

سازمانی/ رفتار گروهی
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:اصلی را دنبال می کنداخالق سه هدفدایره
پس از تکمیل شدن این دایره، خواننده درك روشنی از هر یک از تئوري هاي اخالقی خواهد داشت و قـادر     -1

.اخالق مقایسه نمایدخواهد بود که هر یک از تئوري هاي اخالقی را با دیگر تئوري ها در دایره
جزیـه و تحلیـل وضـعیت اخالقـی بـه گونـه اي           پس از جمع آوري اطالعات در پـژوهش هـاي سـازمانی، ت             -2

.ساختاریافته تر انجام می پذیرد
در نهایت، خواننده قادر خواهد بود در انجام وظایف مدیریت و دیگر مسوولیتها در طـول دوران خـدمت بـه         -3

)2001،مک ایوان( .شیوه اي مطلوب تر با موضوعات اخالقی مواجهه نماید
: م فوق در جدول زیر خالصه شده استبراي درك بهتر مطلب ، مفاهی

اخالقهاي دایرهخالصه تئوري: 2جدول

متدلوژي تحقیق

، مطالعـات کتابخانـه اي   استفاده ازضمن.جمع آوري اطالعاترايبوده و بپیمایشی-توصیفی ،تحقیق روش
-7، 6-1سوال طراحی گردیده است که میانگین پاسخ هایی که افراد به سـوال هـاي     48پرسشنامه اي حاوي    

ــه ترتیــب گویــاي تئوریهــاي  48-43و نهایتــا31-36،37-42ً، 25-30، 19-24، 13-18، 12 داده انــد، ب
اخالقی ، نفع گرایی فردي ، عملگرایی ، نفع گرایی جمعی ، کثـرت گرایـی ، قـانون طبیعـی ،                  نسبیت  : اخالقی

براي سـنجش نظـرات، در طراحـی پرسـشنامه ، از طیـف        . قراردادهاي اجتماعی  و  در نهایت آرمانگرایی است        
.گیردرا دربرمی"کامالً مخالفم"تا "کامالً موافقم"تایی  لیکرت استفاده شده که طیف آن از7

پرسشنامه استاندارد موجود در منابع مطالعاتی اقتبـاس گردیـده و   6مدل دایره اخالق از      پرسشنامه سوالهاي
هـدف از  . پس از بومی سازي آن  با ساختار و بافت بانک ملت ، در آغاز به صورت پایلوت به اجرا درآمده اسـت                

آلفاي کرنباخ بدست آمده از پایلوت پرسشنامه ها،    .اجراي پایلوت ،سنجش روائی و پایایی پرسشنامه بوده است        
.مورد تائید قرار داده است90/0میزان دقت و صحت پرسشنامه را تا 

باعنایت به ماهیت پروژه، پراکندگی نمونه از نظر جغرافیایی مد نظر بـوده و حجـم آن چنـدان مـورد بحـث                       
شعب بانک ملت در سطح کشور در نمونه لحاظ شده  بنابراین سعی گردیده حتی االمکان از سراسر        . نبوده است 

گانه مناطق جغرافیایی بانک توزیع گردیـده وبـراي تعیـین     39بدین منظور پرسشنامه در سطح تقسیمات     . باشد
با توجه به این کـه حجـم کـل جامعـه     . حجم نمونه، جدول نمونه گیري مورگان مورد استفاده قرار گرفته است          

و با درنظر گرفتن جدول نمونه گیـري مورگـان، حـداقل، حجـم نمونـه اي بـین       نفر است؛  22294آماري پروژه   
به منظور منطقی بـودن و رعایـت تناسـب    .نفربراي صحت نتایج  موردنیاز و قابل قبول خواهد بود      379تا   377

% 15و درنظرگرفتن خطاي عدم برگشت پرسشنامه ، رقـم  ) شعبه در سطح کشور1895از بین(در انتخاب شعب  
شـعبه بـا   303برگزیـده شـد کـه ایـن رقـم شـامل       ) ضریب عدم برگشت% 5اي نتیجه گیري نهایی و   بر% 10(

.را شامل می گردد5درجات متفاوت از ممتازالف تا درجه 
پراکندگی هاي جغرافیایی، اختالط اقوام، تنوع آداب و رسوم و فرهنگ هاي مختلف در سطح ایران از عوامل                

افراد جامعه هستند ، به منظور بررسی تاثیر این تنوع بر شاخصهاي منـشور اخالقـی        اثرگذار بر ارزشها و اخالق      
اخالقـی نیروهـاي بانـک ،    -و تعیین نوع تئوري اخالقی هر دسته و کاربرد نتایج آن در بهبود وضـعیت ارزشـی     

.طبقه بندي فرهنگی صورت گرفته که در بخش پایانی نتایج آن ذکر خواهد شد

شاخص ها
تئوري هاي نهایی اخالق

سازمانی/ رفتار گروهیرفتار فردي
هاي اخالقی فرجام تئوري

)نتایج(شناسی
هاي اخالقی تئوري

)ابزار(وظیفه شناسی

نسبیت اخالقی-1
***

نفع گرایی فردي-2
**

مصلحت گرایی-3
***

نفع گرایی جمعی-4
**

کثرت گرایی اخالقی-5
***

حقوق طبیعی-6
**

قرارداداجتماعی-7
***

آرمان گرایی-8
**
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نتایج

تئوریهاي اخالقی که اعتقاد کارکنان شعب بانک ملـت را نـسبت بـه هریـک از           وضعیت موجود  نتایج بررسی
گانه دایره اخالق موردبررسی قرار داده است، نشان می دهد که همه کارکنان به تمـامی تئوریهـاي               8تئوریهاي  

.مذکور معتقدند
شاخصهاي تئوریهاي اخالقی نشان می دهد کـه     نتایج مربوط به    علیرغم اعتقاد افراد به تمامی تئوریهاي اخالق،      

بین شاخصهاي مذکور تفاوت معنی داري وجود دارد؛ بنابراین می توان بین تئوریهاي اخالق اولویت بندي زیـر            
:را طبق جدول زیر ارائه نمود

اولویت بندي شاخصهاي تئوري هاي اخالقی- 3جدول 

اولویتعوامل

اولنفع گرایی جمعی

دوماخالقیکثرت گرایی
سومقانون طبیعی
چهارمآرمانگرایی

پنجمقرارداد اجتماعی

ششمعملگرائی
هفتمنسبیت اخالقی

هشتمنفع گرایی فردي

گردد شاخص نفع گرایی جمعی داراي باالترین رتبه و شاخص نفع گرایی فردي همانطور که مشاهده می
.یز گویاي مطالب فوق می باشدنمودار زیر ن. داراي پایین ترین رتبه است

نمودار رتبه بندی دایره اخالق: ٨شکل

نمودار رتبه بندي دایره اخالق در شعب بانک ملــت

نفع گرایی فردي ;  

1.8

عملگرایی;  3.11

نفع گرایی جمعی;  

کثرت گرایی 6.58

اخالقی;  5.86

قانون طبیعی;  5.44

قرارداد اجتماعی ;  5

نسبیت اخالقی;  

2.97

آرمانگرایی;  5.24

1

3

5

7

بـر شاخـصهاي   ) جنسیت، تحصیالت،سابقه کار و سمت سـازمانی      (متغیرهاي جمعیت شناختی  تاثیر بررسی
:1است ه در جدول زیر خالصه گردیدتئوریهاي اخالق  که 

.نشاندهنده عدم تاثیر می باشد) -(نشاندهنده موثر بودن  و  عالمت ) *(عالمت.  1
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اخالقتاثیر متغیرهاي جمعیت شناختی بر تئوریهاي-4جدول

متغیرها

شاخصها

سابقه کارتحصیالتجنسیت
ســــــــمت 

سازمانی

نسبیت اخالقی
**--

فع گرایی فردين
--**

عملگرائی
-*--

نفع گرایی جمعی
--*-

کثرت گرایی اخالقی
*---

قانون طبیعی
----

قرارداد اجتماعی
----

آرمانگرایی
-*--

:ضمن بیان تاثیر متغیرهاي جمعیت شناختی بر شاخصهاي ذکر شده در جدول فوق، نتایج نشان می دهند که
مردان در مقایسه با زنان، نسبت به شاخصهاي تئوریهاي نسبیت اخالقی و کثرت گرایی اخالقـی               -

.،اعتقاد بیشتري دارند
یـسه بـا دارنـدگان تحـصیالت دانـشگاهی، نـسبت بـه        دارندگان تحصیالت غیر دانشگاهی در مقا  -

.شاخصهاي تئوریهاي نسبیت اخالقی، عملگرائی و آرمانگرایی ، اعتقاد بیشتري دارند
15سال در مقایسه با دارندگان سابقه شغلی بـاالتر از  15پاسخ دهندگان با سابقه شغلی کمتر از   -

گرایـی جمعـی ، اعتقـاد بیـشتري     سال، نسبت به شاخصهاي تئوریهاي نفع گرایی فـردي و نفـع    
.دارند و در مجموع منفعت گراتر هستند

افراد داراي سمتهاي مدیریتی درمقایسه با افراد داراي سمتهاي اجرایـی و تخصـصی، نـسبت بـه          -
.شاخصهاي تئوري نفع گرایی فردي ،اعتقاد بیشتري دارند

نـشان مـی دهـد کـه     گروههـاي فرهنگـی  زبررسی نتایج مربوط به شاخصهاي تئوریهاي اخالقی در هر یک ا 
علیرغم تفاوتهاي فرهنگی و جغرافیایی موجود بین گروهها،تمامی گروههـاي فرهنگـی، شـاخص هـاي تئـوري                  

.اخالقی نفع گرایی جمعی را انتخاب کرده اند
نتایج حاصل از تحلیل تئوریهاي دایره اخالق نشان داده است که تئوري مـورد قبـول کارکنـان شـعب بانـک      
ملت ، تئوري نفع گرایی جمعی است؛ این تئوري که بدنبال باالترین سود براي بیشترین افراد با کمترین زیـان              

اهمیت سودمندگرایی در ایـن اسـت کـه مـی توانـد      . می باشد، قادر است منافع سرشاري را نصیب بانک نماید        
محـیط را سـرمایه بـزرگ تلقـی کنـد،         بنگاهی که اعتماد  . ببخشدمعنا    "سرمایه "ادث را در قالب     اشیاء و حو  

بنابراین پیشنهاد می گردد ، نتایج این تحقیـق و  . هرگز حاضر نمی شود آن را به سادگی و ارزان از دست بدهد       
پژوهش هاي مشابه آن، در اختیار مدیران شعب قرار داده شود تا ضمن آگاه شدن از منابع  معنـوي گرانبهـایی     

ا برنامه ریزي هاي صـحیح ، نیروهـاي شـعبه را درجهـت منـافع جمعـی بـسیج و        که در اختیار دارند، بتوانند ب 
البته ساده انگارنه خواهد بود اگر منافع جمعی را صرفاً در حد سودهاي مادي، جزئی و شخـصی            . تجهیز نمایند 

انی تقلیل دهیم بلکه باید بدنبال سود اجتماعی بلندمدتی بود که متضمن سعادت جامعه باشد و این همان آرمـ    
بـه  . از آن یاد شـده اسـت  "مسئولیتهاي اجتماعی "است که در شاخصهاي منشور اخالقی بانک، تحت عنوان         

بیان دیگر، نفع طلبی عاملی براي بقاء بانک و معادل بهره وري است و نباید مذموم تلقی گـردد بلکـه بایـد بـه                
راهکارهاي مناشـب بـراي     ( قرار گیرد  همراه محدودکننده هاي اخالقی موجود در منشور اخالقی در حد تعادل          

).کاربردي شدن این امر از وظایف کمیته راهبردي اخالق خواهد بود
براي تغییر اخالق الزم است که فرهنگ سـازمان متحـول     . اخالق سازمان جزئی از فرهنگ حاکم بر آن است        

نظـر بیـشتري داشـته باشـند،         هرقدر فرهنگ جدید فراگیرتر باشد و اعضاي سازمان نسبت به آن توافق           . گردد
و به تبـع آن یـک   (بر ایجاد یک فرهنگ قوي و نوین . فرهنگ از قدرت و استحکام بیشتري برخودار خواهد بود      

:زیر ضروري به نظر می رسد، در نظر گرفتن پیشنهادهاي)و کارآاخالق حرفه اي قدرتمند
ر خود را به صورت الگـویی درآورنـد کـه    مدیران عالی سازمان نقش مثبتی را برعهده بگیرند و نوع رفتا          .1

نتایج تحقیق نشان می دهد که مدیران شـعب درمقایـسه بـا کارشناسـان و            . دیگران از آنها تقلید کنند    
این اعتقاد اگر . نیروهاي اجرایی آن، نسبت به شاخصهاي تئوري نفع گرایی فردي اعتقاد بیشتري دارند           

اف سازمان و جامعه باشد، به خودي خـود مـذموم نیـست      در جهت منافع جمع و نهایتًا در راستاي اهد        
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ولی باید توجه کرد که این اعتقاد و رفتارهاي منبعث از آن موجب تخریب روحیه نفـع گرایـی جمعـی                   
).بازنگري  و برنامه ریزي در این زمینه الزامی است( دیگران نشود

تا جایگزین آداب و رسومی گردد کـه  باید داستانهاي جدیدي سرود و آداب و رسوم تازه اي را رواج داد      .2
.موجودیت آنها در پرده ابهام قرار گرفته است

افرادي را باید برگزید، ارتقاء مقام یا مورد تائید و حمایت قرار داد که در پی ترویج ارزشها و شاخصهاي                .3
.جدید اخالق حرفه اي در بانک باشند

.اي جدید را مورد تایید قرار دهدسیستم پاداش مورد بازنگري قرار گیرد تا مجموع ارزشه.4
که ضمانت اجرایی دارند،  ) استانداردسازي شاخصهاي اخالقی  ( قوانین و مقررات رسمی اخالق حرفه اي      .5

.جایگزین هنجارها و معیارهاي نانوشته سازمانی گردد
اجراي این پیشنهادها، خود به خود، به یک تحول یا تغییر ناگهـانی منجـر نخواهـد شـد زیـرا فرهنـگ          .6

رابینـز،  ( سازمانی و اخالق فرآیند بلند مدتی است که براي نهادینـه شـدن نیازمنـد گـذر زمـان اسـت                  
1374(.
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